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Era longe o meu sonho, e traiçoeiro
O mar...

(Só nos é concedida
Esta vida
Que temos;
E é nela que é preciso
Procurar
O velho paraíso
Que perdemos.)

Prestes, larguei a vela
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A revolta imensidão
Transforma dia a dia a embarcação
Numa errante e alada sepultura...
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O que importa é partir, não é chegar.

Miguel Torga 1962
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RESUMO
A presente dissertação, tem como temática a intervenção social em cuidados sociais no domicílio,
e como objecto empírico de investigação as concepções e práticas de intervenção social em
cuidados sociais no domicílio, o qual se inscreve, em termos teóricos, na problemática da
articulação entre conhecimentos gerontológicos e intervenção social com pessoas idosas.
Em termos mais específicos, o presente trabalho de investigação pretende analisar em que medida
e sob que formas a intervenção em Apoio Domiciliário junto de pessoas idosas em situação de
dependência se articula com os conhecimentos gerontológicos.
Na sua singular contribuição, este trabalho pretende exactamente resgatar, para o campo da
intervenção social em cuidados no domicílio, a contribuição das ciências sociais e humanas para o
conhecimento do envelhecimento humano e das respostas sociais que vêm sendo ensaiadas pelas
políticas sociais, materializado no campo interdisciplinar que vem sendo designado como
Gerontologia Social. Neste aspecto interessam-nos sobretudo duas principais contribuições: a
abordagem multidimensional do envelhecimento e a preocupação com a qualidade de vida das
pessoas idosas.
Situámo-nos numa abordagem qualitativa dos fenómenos, privilegiando a importância de um
conhecimento compreensivo e interpretativo desses fenómenos sociais, produzido em relação com
os actores concretos nos contextos onde desenvolvem a sua acção.
Neste sentido, numa perspectiva compreensiva dos fenómenos sociais, optou-se por imergir na
realidade de um SAD concreto, de forma a obter um conhecimento interno da vida social em
estudo e apreendendo o significado dado pelos sujeitos aos seus próprios contextos.
Assim, foi realizada uma pesquisa sobre as metodologias de intervenção em Apoio Domiciliário
numa IPSS da cidade de Lisboa – o Centro Social Paroquial da Cidade Grande. A permanência
na instituição estudada revelou-se de uma riqueza profunda, tendo-se constituído como momentos
únicos de contacto com a enorme complexidade da organização e funcionamento do SAD. Foi
desenvolvido um trabalho de campo através das técnicas de observação directa da dinâmica do
SAD (reuniões, visitas domiciliárias, programação do trabalho, etc.), entrevistas semi-estruturadas
(assistente social, ajudante familiar e voluntária) e pesquisa documental. Toda a informação
recolhida foi alvo de tratamento qualitativo através da análise de conteúdo.
Palavras-chave: envelhecimento, dependência, políticas sociais, SAD, intervenção social “gerontológica”,
gerontologia social.
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ABSTRACT
This dissertation is about the social care intervention in domiciliary care for older people in
Portugal. More specifically, the empirical object of the research are the conceptions that underpin
the social care intervention as well as its practice, situated in theoretical terms in an articulation
between gerontological knowledge and social care intervention with older people.
In more specific terms, the present research pretends to analyse in which way and form the social
care intervention in the development and provision of domiciliary services for older people with
some degree of dependency articulates with gerontological knowledge.
In its singular contribution this research intends to bring to the field of social care intervention in
domiciliary care-services, the contribution of social and human sciences for the knowledge of
human ageing and the different welfare services that have been tried-out in terms of social policy,
materialized in the interdisciplinary field of Social Gerontology. There are two main contributions
that have a great interest to us: the multidimensional approach to ageing and the concern with the
quality of life of older people.
A qualitative approach to the research object was chosen, giving particular importance to a
comprehensive and interpretative knowledge of the social facts, which are produced with and by
the different actors in the specific contexts where they play their action.
Therefore, taking into account our focus on a comprehensive analysis of the research object, we
decided to immerge into a Home Care Service reality, in order to obtain an in-depth knowledge of
the social life in study and to apprehend the meaning given by the different actors.
Thus, a research was carried out on social care intervention’s methods used in a Home-Care
Service in the city of Lisbon which is run by a non-profit organization called - Centro Social
Paroquial da Cidade Grande. The intensive observation carried out enabled a proximity to the
research object necessary to apprehend the enormous complexity of a Home-Care Service
organization and its operationalization. The main techniques used in order to collect the relevant
data were the direct observation of the Home-Care Service’s dynamics (e.g. observation of
meetings, home visits, work planning, etc.) and semi-structured interviews which were undertaken
to the social worker, the home support worker, and a volunteer, as well as documentary analysis.
All the collected data was analysed by using a qualitative approach.
Key-words: ageing, dependency, social policy, Home-Care Service, gerontological social care
intervention, social gerontology.
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INTRODUÇÃO
A presente dissertação, apresentada no âmbito do IV Mestrado em Serviço Social do ISSSL, tem
como temática a intervenção social em cuidados sociais no domicílio.
Em termos societários, a justificação da pertinência desta temática como que dispensaria qualquer
ensaio de justificação tal é evidência da relevância que as problemáticas do envelhecimento, da
dependência e dos cuidados sociais apresentam. Mas, na verdade, se estas dimensões assumem já
hoje um estatuto de problema social, com entrada, portanto, na agenda das sociedades actuais, o
estádio do conhecimento, e sobretudo do debate, do reconhecimento e respostas sociais
requeridas, é ainda manifestamente tardio, nomeadamente no nosso país. De facto, a sociedade
actual encontra-se perante uma situação contraditória: por um lado confronta-se com o
crescimento em massa da população idosa, fruto do aumento da esperança de vida 2, e por outro
lado, alheia-se ou adopta atitudes preconceituosas sobre a velhice, retardando assim uma efectiva
adopção de medidas que visem minorar situações de dependência e a promoção da qualidade de
vida em simultâneo com a ampliação da expectativa de vida. Este desígnio é de tal forma
importante, que Paúl (1996), sustenta ser mesmo o grande desafio dos anos vindouros, em torno
do qual as sociedades terão de trabalhar numa tentativa de aproximar a curva da esperança de
vida (mortalidade) à correspondente curva da qualidade de vida.
Para a constituição da agenda do envelhecimento tem contribuído de forma manifesta a pressão
passiva exercida por uma população numerosa, que apresenta problemas sociais, económicos e
políticos que não podem ser relegados para um segundo plano.

Efectivamente, a ‘velhice’ constitui um dos principais temas da sociedade portuguesa de interesse
recente no domínio das políticas sociais. Desde os anos 40 nos EUA, e anos 60, na Europa mais
desenvolvida, registam-se preocupações no campo político e social com a criação e melhoria de
serviços dirigidos à Terceira Idade (Vaz, 1998). A dimensão social da velhice passou a merecer
maior realce na década de 70 por exigência do crescente peso demográfico deste grupo etário.
A acção de protecção dos sistemas de Segurança Social serviu como pilar da expansão do Estado
de Bem-Estar através da atribuição de pensões de reforma, definindo como critério base a idade,
e mais tarde, através da criação de serviços destinados a dar resposta às necessidades das pessoas
idosas. Em Portugal, foi a partir de 1974, que as políticas dirigidas à Terceira Idade ganharam
2

Em relação à esperança de vida, esta sem dúvida que aumentou, mas não a longevidade, ou seja, o Homem parece
viver no máximo até aos 120 anos (Pinto, 2001:18).
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maior incremento, integrando-se no sistema de protecção social que teve como referência o
modelo europeu.
Segundo Pinto (2001:161), a circunstância que envolve o envelhecimento em Portugal é
simultaneamente um paradigma e um paradoxo: um paradigma, dado que Portugal é também um
exemplo do fenómeno mundial do envelhecimento demográfico. Um paradoxo porque,
contrariamente ao que se passa em outros países, Portugal só recentemente se começou a
preocupar com o impacto do envelhecimento aos mais diversos níveis. De facto, muitos dos
autores abarcados pela revisão bibliográfica concretizada no âmbito desta dissertação,
consideram que o crescimento do número de pessoas idosas não tem sido acompanhado por
medidas tendentes a enfrentar o desafio dos múltiplos problemas inerentes ao envelhecimento.
Os lares de idosos foram, durante muitos anos a única resposta social dirigida à população idosa,
o que requeria inevitavelmente a sua institucionalização. Mais recentemente, numa perspectiva de
mudança de actuação, começou a manifestar-se uma preocupação crescente com a manutenção
das pessoas idosas no seu quadro habitual de vida, com vista à promoção do seu equilíbrio e
bem-estar físico, psíquico e social. Neste sentido, regista-se uma preocupação em evitar o recurso
à institucionalização, numa lógica de apoio por parte da família e/ou comunidade e por parte dos
serviços locais que assegurem a satisfação das necessidades das pessoas idosas.
A orientação política actual reitera a importância da família como instituição privilegiada para a
integração social das pessoas idosas, bem como a necessidade de corrigir os desequilíbrios da
implantação territorial dos equipamentos e serviços e os resultantes do predomínio de
equipamentos do tipo fechado, propondo o desenvolvimento de projectos comunitários,
nomeadamente o apoio domiciliário. Mas é, em geral, reconhecido que existe um importante
conjunto de constrangimentos e limitações que interrogam claramente a qualidade das respostas
sociais que vêm sendo proporcionadas.
Num plano mais estritamente social, os vários estudos realizados na área do envelhecimento
revelam que a população idosa constitui um dos grupos mais vulneráveis a situações de pobreza e
exclusão social, por se encontrar em larga medida, afastada de alguns dos sistemas sociais
básicos, vendo ameaçado o exercício pleno da sua cidadania. De uma forma geral, as pessoas
idosas acumulam situações de desfavorecimento no domínio económico, devido aos baixos
rendimentos, ao nível da literacia, dado que a maioria possui baixos níveis de instrução, na
limitação no acesso a cuidados de saúde, bem como de condições de alojamento, com níveis de
conforto e qualidade deficitários.
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É neste quadro que assume particular significado a responsabilidade e o papel das ciências sociais
e humanas no estudo do envelhecimento e no suporte à criação de medidas e implementação de
serviços que se destinam à promoção do bem-estar da população idosa (Paul, 1997).
Na sua singular contribuição, este trabalho pretende exactamente resgatar, para o campo da
intervenção social em cuidados no domicílio, a contribuição das ciências sociais e humanas para
o conhecimento do envelhecimento humano e das respostas sociais que vêm sendo ensaiadas
pelas políticas sociais, materializado no campo interdisciplinar que vem sendo designado como
Gerontologia Social 3. Neste aspecto interessam-nos sobretudo duas principais contribuições: a
abordagem multidimensional do envelhecimento e a preocupação com a qualidade de vida das
pessoas idosas (com particular ênfase na importância conferida ao estudo de prolongamento da
vida com saúde, pelo estudo dos factores que podem possibilitar o retardamento dos declínios
decorrentes do processo de envelhecimento, dos processos que favorecem o envelhecimento
precoce ou patológico e a redução das situações que geram perda de capacidade de independência
das pessoas idosas).
Para além das justificações de ordem social e académica, a temática de estudo resulta igualmente
da experiência pessoal, de trabalho e formação, na área da gerontologia em geral e do apoio
domiciliário em particular, ao longo da qual fomos constatando que muitas das respostas
dirigidas a este grupo populacional se centram em actividades de manutenção e subsistência, com
reduzida preocupação com a promoção da sua autonomia e qualidade de vida.
Acresce ainda que, o contacto com muitos profissionais que exercem a sua actividade nesta área
permitiram constatar que existe um reduzido investimento na explicitação, sistematização e
interrogação do quadro de princípios e metodologias de intervenção nesta área de manifesta
complexidade, matéria que se foi constituindo como um instigante desafio e que claramente
influenciou a orientação do presente trabalho de investigação.

3

A Gerontologia – do grego géron, gérontos, “velho”, e logia, “teoria”, constitui-se no século XX como um estudo
específico dos processos de envelhecimento (Levet, 1998:7). Para Netto e Ponte (2002:4), a Gerontologia é um ramo
da ciência relativamente novo, tendo chegado ao seio das ciências sociais e humanas tardiamente, e propõe-se
estudar o processo de envelhecimento, bem como os múltiplos problemas que envolvem as pessoas idosas.
Trata-se de uma ciência com múltiplas facetas, e é o local de encontro de diversas disciplinas (Psicologia, Sociologia,
Serviço Social, Economia, Biologia, Filosofia, Demografia, etc.), ou, como defende Levet (1998), é uma ciência de
encruzilhada ideológica que deu origem a múltiplas teorias, sendo que até agora nenhuma pôde abarcar o conjunto
dos mecanismos em acção no processo de envelhecimento humano.
De uma forma geral, a gerontologia tem como objecto de estudo todas as manifestações morfológicas, fisiológicas,
psicológicas e sociais decorrentes da acção do tempo no organismo, ou seja, o envelhecimento, independentemente
de qualquer fenómeno patológico. É precisamente devido a este âmbito tão lato de estudo, que reúne numerosos
investigadores e especialistas de áreas tão diversas.
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• Questões e objecto de investigação
O presente trabalho constitui como objecto empírico de investigação as concepções e práticas de
intervenção social em cuidados sociais no domicílio, o qual se inscreve, em termos teóricos, na
problemática da articulação entre conhecimentos gerontológicos e intervenção social com
pessoas idosas.
Em termos mais específicos, o presente trabalho de investigação pretende analisar em que medida
e sob que formas a intervenção em Apoio Domiciliário junto de pessoas idosas em situação de
dependência se articula com os conhecimentos gerontológicos, desdobrando-se, entre outras, nas
seguintes questões de investigação:
-

como se estruturam as diferentes fases do processo de intervenção desde o pedido do
serviço à avaliação?

-

como é concebida e concretizada a avaliação inicial da situação da pessoa idosa, por
quem, onde e como?

-

são utilizadas, e sob que orientação, escalas e/ou outros instrumentos para avaliação
das necessidades dos idosos?

-

como é definido o plano individual de cuidados ou plano de ajuda?

-

como é feito o acompanhamento da prestação de cuidados sociais no domicílio?

-

como se processa o acompanhamento e supervisão das ajudantes familiares?

-

que dispositivo de avaliação da qualidade dos serviços é utilizado?

-

que potencialidades e limitações revela, nas práticas actuais, a prestação de cuidados
sociais ao domicílio, no sentido da qualificação e autonomização das pessoas idosas?

• Metodologia de investigação: apresentação e fundamentação
Este trabalho situa-se numa abordagem qualitativa dos fenómenos sociais, privilegiando a
importância da construção do conhecimento através de uma abordagem compreensiva e
interpretativa dos fenómenos.
A pesquisa qualitativa procura significados (processos, comportamentos, actos), interpretações,
procura sujeitos e as suas histórias. O seu objectivo específico é precisamente a captação e
reconstrução de significado, sendo o seu modo de captar a informação não estruturado, mas sim
flexível numa orientação holística.
Martinelli (1999) salienta a importância do contacto directo com o sujeito da pesquisa, pois
considera que, se queremos conhecer modos de vida, temos de conhecer as pessoas, ou seja, esta
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autora sublinha a importância de, na pesquisa qualitativa, haver um contacto pesquisador-sujeito,
para que as informações ‘ganhem vida’.
Neste tipo de pesquisa privilegiam-se, pois, os factos que estão próximos do sujeito e que
repercutem na sua vida, sendo que se deve procurar entender os factos a partir da própria
interpretação que o sujeito faz da sua vivência quotidiana. Para tal, deve ter-se em atenção a
singularidade de cada sujeito, bem como a sua experiência social. “É em direcção a essa
experiência social que as pesquisas qualitativas, que se valem da experiência oral, se
encaminham, é na busca dos significados de vivências para os sujeitos que se concentram os
esforços do pesquisador.” (Martinelli, 1999:23).
Assim, a realidade do sujeito é conhecida a partir dos significados que por ele lhe são atribuídos,
sendo precisamente devido a este facto que se privilegia a narrativa oral. Seguimos então a
perspectiva de Guerra (2002), quando afirma que para se entender qualquer fenómeno social é
necessário compreender as racionalidades dos actores, entendidas como a forma de utilização dos
seus recursos próprios (capacidades, crenças, etc.), ou colectivos (meios, valores de referência,
etc.) para responder a uma determinada situação.
Procurámos adoptar técnicas qualitativas, uma vez que estas procuram captar o processo de
construção social, reconstruindo os conceitos e as acções da situação estudada, para descrever e
compreender os meios através dos quais os sujeitos desenvolvem acções significativas
(Olabuénaga, 1999).
Nesta perspectiva, a análise e compreensão das concepções e práticas de Apoio Domiciliário só
poderão ser alcançadas com a participação dos seus agentes, e pelo contacto com os seus
contextos de trabalho.
Neste sentido, e como advoga Martinelli (1999:24), o que interessa não é o número de pessoas
que prestam informação, mas o significado que esses sujeitos têm, de acordo com o que
procuramos com a investigação.
Assim, o modo de investigação que se revelou mais apropriado para este trabalho foi o estudo de
caso, que na perspectiva de Bogdan e Biklen (1994) consiste na observação detalhada de um
determinado contexto, propondo-se retratar a realidade de forma aprofundada, contextualizada,
particular, através de uma abordagem holística.
Embora o estudo de caso, seja uma das metodologias de pesquisa mais utilizadas em ciências
sociais, é colocado em causa, não raras vezes, a sua validade e representatividade, dadas as suas
características particulares.
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De facto, este estudo não tem qualquer pretensão de representatividade estatística, ou seja, os
dados recolhidos não poderão ser extrapolados para outras situações que não a estudada. As
pesquisas qualitativas estudam um indivíduo ou uma situação (ou poucos indivíduos e reduzidas
situações) e neste sentido a intenção é aprofundar essa mesma situação, ainda que esse caso
concreto não seja generalizável a outros casos similares (Olabuénaga, 1999). Não obstante este
ser o entendimento predominante sobre os estudos de caso, importa referir que existem outras
concepções que conferem a estes estudos outro nível de replicabilidade, observada que seja a sua
representatividade teórica. No fundo o que está em causa nesta orientação é a qualidade do caso
seleccionado de molde a que este possa funcionar como observatório de um determinado
fenómeno ou prática social (Cf. Hamel, 1997).
Neste sentido, procurou-se que, sem prejuízo de ter sido predominantemente um critério de
conveniência que presidiu à selecção do caso, tendo em vista designadamente assegurar
condições de acesso ao campo, o caso a estudar apresentasse qualidades de pertinência face ao
universo dos SAD.
Assim, foi escolhida uma Instituição Particular de Solidariedade Social da área de Lisboa, à qual
demos o nome de Centro Social Paroquial da Cidade Grande 4.
No que se refere ao acesso ao campo, em primeiro lugar estabeleceu-se uma conversa com a
Assistente Social responsável pelo SAD, na qual se apresentaram os objectivos do estudo, a
colaboração pretendida, bem como os procedimentos metodológicos a utilizar. Tendo esta
manifestado abertura para a realização do estudo, procedeu-se posteriormente à formalização do
pedido através do envio de carta ao coordenador da instituição, solicitando autorização para
realizar a investigação, esclarecendo que tal implicaria a permanência no local durante algum
tempo, que se manteria a confidencialidade relativamente às pessoas envolvidas, bem como em
relação ao nome da própria instituição e sua localização.
A resposta foi breve e, depois de acordados os horários de permanência na instituição (de acordo
com o período de afectação da Assistente Social ao SAD), o trabalho de campo teve início no dia
31 de Janeiro e término no dia 10 de Março de 2005. Neste período foi-nos possível observar:
sete reuniões de equipa com as ajudantes familiares; uma reunião com os voluntários; uma
reunião de articulação interinstitucional; dez contactos com utentes (sete contactos telefónicos,
duas visitas domiciliárias e um atendimento presencial); três actividades de reflexão/autoformação e seis momentos de trabalho administrativo de organização do serviço.

4

Nome fictício de forma a salvaguardar a confidencialidade dos dados obtidos, e dos sujeitos envolvidos na
investigação.
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Refira-se que o acolhimento por parte das equipas de intervenção (quer das ajudantes familiares,
quer dos voluntários), bem como de todo o pessoal da instituição, foi bastante positivo, o que
facilitou a imersão no quotidiano do seu funcionamento.

• Procedimentos e técnicas de recolha de dados
Tendo em conta o tipo de abordagem em que nos situamos, e de acordo com Bogdan e Biklen
(1994), importa neste estudo aferir os significados atribuídos pelos sujeitos à sua acção, ter em
conta o ambiente natural como fonte de dados, produzir descrições tão minuciosas quanto
possível do mundo dos sujeitos, adoptando uma estratégia indutiva.
Neste sentido, e na tentativa de recolher informações significativas e o mais aprofundadas
possível face ao objecto de estudo, optámos por uma triangulação de técnicas de recolha de
dados, procurando confrontar o discurso (escrito e falado) com as práticas, pois como defende
Peretz (2000) as pessoas não fazem necessariamente sempre o que dizem, nem dizem sempre o
que fazem.
Recorreu-se, então, a três técnicas específicas de investigação:
- a observação directa (do quotidiano do funcionamento do SAD)
- a entrevista semi-estruturada (à Assistente Social responsável pelo SAD, a uma ajudante
familiar e a uma voluntária)
- a análise documental (a três dossiers de registo de ocorrências, ao regulamento do SAD,
folheto informativo do SAD e um relatório de estágio no SAD de um estagiário de
Serviço Social)
Analisámos, tendencialmente, a informação de uma forma indutiva. Face aos conceitos
apresentados no enquadramento teórico, tentámos chegar à compreensão dos fenómenos a partir
dos padrões provenientes da recolha de dados. A informação recolhida, nesta lógica, não
procurou verificar hipóteses pré-definidas. O estudo pretendeu ser holístico, ou seja, ter em conta
a realidade global, sendo que os sujeitos e as situações não são reduzidos a variáveis, mas sim
vistos como um todo, e a partir dos seus “quadros de referência” (Cfr. Ibid.).
Em suma, o que nos interessou foi apreender os quadros de referência dos actores no contexto do
SAD, suas concepções e práticas. Ora, tal desígnio requereu um envolvimento mais completo e
mais flexível por parte do investigador em relação àqueles que estudou. A ideia é proporcionar
uma visão “por dentro”, o que pode enriquecer o estudo, mas simultaneamente pode torná-lo
mais subjectivo devido ao maior peso da equação pessoal (Cfr. Moreira, 1994).

Carla Ribeirinho

19

Introdução

Olabuénaga (1999) defende mesmo que a definição do problema é sempre provisória, uma vez
que a tarefa central da análise qualitativa é averiguar se essa definição está bem determinada.
Neste sentido, definir o problema é entrar em contacto com ele, não delimitando as suas
fronteiras, ou seja, submergir-se nele.

• Observação, registo e tratamento da informação
Seguindo de perto o pensamento do autor Henri Peretz (2000:13), podemos constatar que “a
observação consiste em estar presente e envolvido numa situação social para registar e
interpretar, procurando não modificá-la.”.
Neste estudo, utilizou-se a observação sistemática, obedecendo a um calendário acordado com a
Assistente Social responsável do SAD. Procurámos ter o cuidado de não desviar a acção dos seu
desenvolvimento normal e não induzir os participantes a actos estranhos à sua perspectiva.
A prática da observação é, ela mesma, uma aprendizagem das regras, das actividades e das
expressões do meio estudado (Ibid.:14).
Embora as categorias em análise estivessem presentes a priori da entrada no contexto de
observação, tivemos presente que grande parte da prática da observação consiste na adaptação
social do observador ao meio estudado, pelo que os procedimentos foram emergindo do próprio
trabalho de campo. Segundo Peretz (2000:24), a observação directa consiste em testemunhar os
comportamentos sociais dos indivíduos (ou grupos) nos próprios locais das suas actividades, sem
alterar o seu ritmo normal. A finalidade desta é recolher e registar todas as componentes da vida
social que se apresentam à percepção do observador. Este contacta com as pessoas, estuda-as e
presencia os seus actos e gestos.
“A observação directa testemunha comportamentos efectivos dos indivíduos que trabalham ou
agem num quadro institucional ou regulamentar, do qual dão uma indicação prática no decurso
dos seus actos habituais.” (Ibid.:35).
Fazer um exame directo da aplicação dos regulamentos pode revelar aspectos que nenhum
investigador poderia apreender se não entrasse nas unidades sociais. Só a presença nos próprios
locais permite ao investigador aperceber-se de aspectos que não constam nos regulamentos.
A observação directa não se limita aos dados visíveis e aos actos. Nela também se está atento aos
propósitos evidenciados pelos actores no decurso dos seus actos.
A observação visa conhecer o funcionamento normal de um meio social, sendo que o
investigador gasta o tempo necessário à obtenção do conhecimento das pessoas observadas,
permanecendo depois no meio delas o tempo suficiente para conhecer a diversidade das situações
que sem lhe podem deparar no decurso de um período longo.
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A determinação dos tempos que se passaram na instituição foi feita em função dos períodos
semanais dedicados pela Assistente Social ao SAD, uma vez que esta tinha outras
responsabilidades dentro da instituição (responsável por toda a Área Sénior).
Foi dado conhecimento à Assistente Social da importância de proceder ao registo da observação,
tendo esta acedido e informado as equipas de que se tratava de um procedimento normal, pelo
que foi utilizado um caderno de notas. Contudo, situações houve em que não foi possível tomar
notas durante o desenrolar da acção (e.g. nas visitas domiciliárias) pelo que havia uma tentativa
de registo mental dos acontecimentos, transcrevendo depois os dados da observação assim que
era possível.
As notas de campo foram elaboradas com o “… desejo de reproduzir nos apontamentos o
significado dos dados recolhidos por observação, conservando-lhes o estatuto de facto real e de
acto realizado por pessoas.” (Peretz, 2000:131). Tratou-se de um processo rico, embora
demorado, dada a tentativa de descrever de forma pormenorizada o que se ia observando a cada
dia. Não se tratou, de facto, de um processo simples, não só pelo motivo anteriormente
apresentado, mas também (e sobretudo), pelo confronto que ao longo dos dias de observação ia
sendo feito às nossas próprias concepções de SAD, sobretudo quando surgiam questões mais
complexas ao nível da intervenção. Essas questões, que tantas vezes foram as questões com que
nós próprios tivemos de nos confrontar a nível profissional, tornavam mais complexa a tarefa de
registo das observações, sobretudo pela dificuldade em distinguir o que era importante e
substancial para a investigação em curso, e o que era complementar (embora potencialmente
importante). Assim, procurava-se a cada dia elaborar um exercício de retorno ao objecto de
estudo, com vista a que os registos fossem os mais pertinentes e adequados, embora tal missão
nem sempre fosse cumprida na totalidade, fruto da falta de experiência da investigadora neste
campo.
Um importante contributo das notas de observação, foi o registo dos diálogos, uma vez que,
como assegura Peretz (2000:130), não anotar estes diálogos é falsear o significado da acção
observada.
Os registos foram organizados por ordem cronológica de acontecimentos (Cfr. Apêndice III Exemplo de registo de observação), tendo-se posteriormente procedido à organização por
actividades-tipo e à elaboração de quadros síntese dessas actividades (Cfr. Apêndice IV Quadros síntese do diário de campo). Essas sínteses procuraram evidenciar as características, os
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conteúdos e as funções de cada actividade, por uma questão de organização e sistematização de
toda a informação recolhida.
Outro nível (realizado praticamente em simultâneo) de tratamento da informação dos registos de
observação (trabalho de campo), foi a sua leitura no sentido de encontrar os sub-temas que
serviriam de base para a análise e categorização do material recolhido. Assim, realizou-se a
leitura dos registos, anotando na margem os aspectos que emergiam como mais significativos
(Poirier et al, 1999), procedendo-se de seguida à agregação dessas anotações, numa listagem
sistematizada de enunciados. Este conjunto de enunciados, foram posteriormente (em conjunto
com os que emergiram das entrevistas), estruturados por sub-temas, categorias, sub-categorias e,
quando se verificava, indicadores, no que viemos a designar por grelha de análise de conteúdo.
• Entrevistas, tratamento e análise de conteúdo
Como já foi referido, foram realizadas três entrevistas semi-estruturadas: à Assistente Social, a
uma Ajudante Familiar e a uma Voluntária (coordenadora da equipa dos voluntários).
Este tipo de entrevista pareceu-nos ser aquele que melhor se adaptava aos objectivos desta
investigação, dado que sendo menos rígida do que a entrevista estruturada ou padronizada, se
constitui como um instrumento em que o entrevistador, embora tendo um conjunto de questões
previamente definidas, pode sempre introduzir novas questões de forma a obter mais
informações. Neste sentido, há a possibilidade de adaptação do instrumento de pesquisa ao nível
de compreensão e receptividade do entrevistado. Este tipo de entrevista é o que vai mais ao
encontro da pesquisa qualitativa, sendo muito útil como estratégia de descoberta (Moreira, 1994).
Assim, uma vez que nos inscrevemos no paradigma qualitativo, o nosso estudo procurou postular
uma “concepção global fenomenológica, indutiva, estruturalista, subjectiva e orientada para o
processo” (Carmo e Ferreira, 1998:177).
Foi elaborado um guião para cada entrevista (Cfr. Apêndice I - Guiões de entrevista), procurando
respeitar uma baixa directividade na condução da conversa, para que as entrevistadas
expressassem livremente as suas concepções e práticas, e retratassem as suas vivências.
As entrevistas decorreram num ambiente calmo e descontraído, tendo sido dado às entrevistadas
espaço para se exprimirem livremente, facilitando a reflexão sobre a sua experiência profissional.
Foi utilizado o gravador como forma de registo fidedigno do discurso proferido.
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De seguida procedeu-se à transcrição integral das entrevistas, e tal como se fez com os registos de
observação, procedeu-se à sua leitura e análise, anotando na margem todos os aspectos
significativos que emergiam do discurso. Depois desta tarefa, procurou-se agregar por enunciados
que viriam a ser estruturados em sub-temas, categorias, sub-categorias e indicadores.
A escolha das categorias obedeceu a certas regras técnicas de exclusão mútua, de pertinência, de
homogeneidade e de eficácia (Poirier, et al., 1999:117).
A primeira operação intelectual da análise qualitativa do material recolhido foi, efectivamente,
descobrir “categorias” 5- descrição analítica, sendo que o esquema geral de análise não partiu de
uma grelha pré-existente, ou seja, partiu indutivamente dos dados da realidade observada. Este
tipo de análise utiliza-se em trabalhos que possuem uma forte componente de observação
“etnográfica”, e a razão pela qual não existe a priori uma grelha rígida, deve-se ao facto de evitar
esquemas de raciocínio pré-concebidos, ou categorias pré-fabricadas que não encaixam no
universo sócio-simbólico que se procura compreender e descrever (Ibid.).
De facto, este trabalho procurava “… reconstituir, pela interpretação, o significado visado pelos
actores em situação, em que se trata de desvendar os sentidos de uma situação ou acção, a fim
de explicar posteriormente as suas causas ou efeitos.” (Ibid.). Tal abordagem, não significa que
não tivéssemos a priori uma série de categorias sugeridas pelo enquadramento teórico elaborado
(Cfr. Apêndice V – Grelhas de análise de conteúdo).
Depois de elaborada esta categorização, procedeu-se à sua organização em quadros, os quais
designámos de grelhas de análise de conteúdo, onde foi colocada toda a informação retirada das
entrevistas considerada pertinente (Cfr. Apêndice V – Grelhas de análise de conteúdo).
Posteriormente procedemos à selecção de excertos dos discursos para o corpo deste trabalho, que
procurou ser a mais adequada às circunstâncias, tentando respeitar, tanto quanto possível, o
sentido das narrativas integrais. Efectivamente, “Um bom trabalho qualitativo é documentado
com boas descrições provenientes dos dados para ilustrar e substanciar as asserções feitas.”
(Bogdan e Biklen, 1994:252). Desta forma, citam-se os sujeitos e apresentam-se pequenas
secções das notas de campo de forma a aproximar o leitor da realidade estudada para perceber o
que as pessoas nela presentes transmitiram, bem como as suas concepções.
Para proceder à análise de toda a informação recolhida através destas técnicas, utilizou-se a
análise de conteúdo qualitativa ou temática. Esta tem um papel cada vez mais importante na

5

“… classes pertinentes de objectos, de acções, de pessoas ou de acontecimentos.” (Maroy, 1997:118). São
conceitos que permitem nomear uma realidade presente no material recolhido.

Carla Ribeirinho

23

Introdução

investigação social, dado possibilitar o tratamento de informações e testemunhos de forma
metódica e com rigor, que apresentam um certo grau de profundidade e de complexidade, como é
o caso dos relatórios de entrevistas (Quivy e Campenhoudt, 1998).
Todo o processo de análise da informação (quer dos registos de observação, quer das entrevistas)
se processou por tentativas, avanços e recuos, obrigando à leitura sistemática do material,
revelando-se um trabalho bastante complexo e demorado, num reajustamento constante do
sistema de categorização que se pretendia que pudesse “… dar um sentido a este conjunto de
factos, sem reduzir a riqueza das significações.” (Poirier, et al., 1999:107).
“O conjunto das grelhas de análise constitui a armadura da organização e descodificação do
corpus, só elas permitem dar-lhe conta do sentido.” (Ibid.:119). Assim, a grelha de análise é um
conjunto de conceitos descritivos ou analíticos que permitem a comparação e classificação do
material recolhido (Maroy, 1997:129).
• Análise documental
Neste estudo recorreu-se, como técnica complementar, à análise documental de documentos que
contêm significado para a compreensão global da situação em estudo (Cfr. Olabuénaga, 1999),
concretamente: a três dossiers de registo de ocorrências, ao regulamento do SAD, folheto
informativo do SAD e um relatório de estágio no SAD de um estagiário de Serviço Social.
Tais documentos permitiram perceber não só os princípios operativos do SAD, mas também a
forma de projecção da instituição para o exterior (nomeadamente o regulamento e o folheto
informativo). Em relação à análise dos dossiers de ocorrências e do relatório do estagiário de
Serviço Social, possibilitaram uma maior compreensão das dinâmicas institucionais, e do SAD
concretamente.
O conjunto de todas estas técnicas e a proximidade por estas proporcionada, permitiram uma
“imersão” profunda no quotidiano do SAD desta instituição, possibilitando a apreensão dos
comportamentos, dos modos de agir e estar e dos acontecimentos no próprio momento em que se
produziram, possibilitando analisar a autenticidade relativa dos acontecimentos em comparação
com as palavras dos sujeitos.
Para além desta Introdução geral, o presente trabalho estrutura-se em quatro capítulos.
No primeiro Capítulo, Envelhecimento e Dependência, procede-se, para além de uma
contextualização demográfica do envelhecimento, a uma abordagem multidimensional do
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envelhecimento destacando as dimensões biofisiológica, psicológica e social, finalizando-se esta
construção de um referencial teórico sobre o envelhecimento com a análise da questão da
dependência.
O segundo Capítulo apresenta as principais políticas e respostas sociais destinadas às pessoas
idosas, no contexto das diversas recomendações internacionais, desenvolvendo uma reflexão
sobre os impactos que o envelhecimento da população tem nessas políticas face às alterações das
estruturas familiares, com uma maior focalização para a vertente dos cuidados sociais,
nomeadamente na orientação para o community care, e suas consequências. A última parte do
capítulo apresenta precisamente a evolução do Serviço de Apoio Domiciliário, sua
conceptualização e seu enquadramento jurídico-normativo.
No terceiro Capítulo desenvolve-se um ensaio de construção de um quadro conceptual da
intervenção gerontológica decorrente do enquadramento realizado no primeiro capítulo e
apresentam-se, numa segunda parte, as consequências operativas para a intervenção, desde o
diagnóstico da situação até à avaliação.
Em suma, todo o enquadramento teórico deste trabalho foi sendo construído progressivamente, a
partir de um conjunto de leituras pertinentes que nos forneceram as diferentes perspectivas de
base que apresentaremos nos três primeiros capítulos. Em cada um deles, procurámos fazer um
balanço das várias abordagens dos problemas em discussão pelos vários autores, enumerando os
diferentes pontos de vista adoptados, detectando semelhanças ou oposições.
No capítulo IV são apresentados os resultados do trabalho de campo desenvolvido no Centro
Social Paroquial da Cidade Grande, através da observação e das entrevistas. O conteúdo deste
capítulo está organizado de acordo com as categorias de análise definidas na análise do corpus da
informação recolhida.
Por fim, apresenta-se a conclusão deste trabalho, onde se ensaia uma síntese geral de todo o
percurso teórico e empírico da pesquisa.
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DEPENDÊNCIA
CAPÍTULO I – ENVELHECIMENTO E DEPENDÊNCIA

Carla Ribeirinho

26

Envelhecimento e Dependência

O objectivo central deste capítulo é apresentar um enquadramento das questões teóricas centrais
que concorrem para a compreensão do processo de envelhecimento. Procede-se assim a uma
revisão da literatura destacando as dimensões demográficas, biofisiológicas, psicológicas e
sociais do processo de envelhecimento.
É importante, contudo, salientar a ideia de que se trata da construção de um objecto complexo
pelas suas dimensões científicas e filosóficas, como se constata através da revisão da literatura, a
qual releva a prevalência de diferentes visões acerca deste fenómeno radicada em diversas visões
do mundo. A abordagem realizada procederá nestas circunstâncias a uma identificação e
apresentação de diferentes perspectivas em presença.

A definição do início do processo de envelhecimento é em si mesmo paradigmática das
dificuldades anunciadas pois está longe de ser consensual entre os diversos autores. Assim,
enquanto há especialistas que defendem que o envelhecimento começa logo na fase de concepção
(ou seja, envelhecer é começar a viver, seguindo uma evolução geneticamente programada),
outros autores sustentam que o processo de envelhecimento começa entre a segunda a terceira
décadas de vida, e outros ainda defendem que o envelhecimento ocorre nas fases mais avançadas
da existência humana. De qualquer forma não parece adequado considerar a condição de idoso de
uma forma repentina aos 60 ou 65 anos, uma vez que o processo de envelhecimento é um
processo gradual, sendo que, de qualquer forma, a definição de uma categoria específica que
inclua as pessoas idosas, resulta sempre de uma construção abstracta e normativa (Pimentel,
2001).

É absolutamente necessário, contudo, sublinhar que a idade cronológica só parcialmente dá conta
do processo de envelhecimento nas diferentes fases da vida, não se podendo, de forma isolada, a
partir apenas deste critério, afirmar que uma determinada pessoa é jovem, adulta ou idosa. O
critério cronológico é, pois, apenas um dos possíveis. Micael Pereira (2002a) questiona mesmo se
ser idoso terá alguma coisa a ver com a idade, embora esta ideia possa parecer paradoxal. A
verdade é que não é possível estabelecer conceitos universalmente aceitáveis, e uma terminologia
globalmente padronizada para o envelhecimento, até porque é inevitável que o conceito arraste
consigo um conjunto de conotações políticas e ideológicas dentro de cada sociedade concreta.
Por outro lado, como defende Suzana Medeiros (2003), o envelhecimento não é um evento com
data marcada, mas sim um processo que se dá durante toda a trajectória do ser humano. É neste
sentido que esta autora afirma que a idade cronológica tem a ver com datas, com o tempo
regulamentado, limitado, é o cronos. Mas no seu entender, é mais importante analisar o tempo
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vivido que inclui as experiências de vida. A esse tempo chama-se kairós 6. “Cronos torna nossa
vida legal do ponto de vista jurídico (…) Kairós é tudo o que construímos, é um tempo que
pertence a cada um e é intransferível.” (Medeiros, 2003:188). Nesta perspectiva, é apenas na
articulação destes dois tempos que se pode entender a vida humana.

Purificação Fernandes (2002), a propósito desta dificuldade em definir o processo de
envelhecimento com exactidão, propõe quatro conceitos diferentes a ponderar: idade
cronológica, correspondente à idade oficial presente no Bilhete de Identidade, determinada pelo
calendário, pelo passar do tempo; idade biológica, correspondente ao estado orgânico e funcional
dos vários órgãos, aparelhos e sistemas, isto é, à posição do indivíduo no seu ciclo de vida, e que
pode não coincidir com a idade cronológica, implicando a observação das capacidades funcionais
do organismo; idade social, que se refere aos papéis e hábitos do indivíduo em relação ao seu
grupo social, podendo ser avaliada através de padrões de comportamento, como por exemplo o
desempenho de funções sociais; e idade psicológica, que não depende da idade nem do estado
orgânico, e se refere às capacidades de o indivíduo se adaptar ao meio ambiente. Nesta
perspectiva, a análise do envelhecimento, requer uma abordagem holística que tenha em conta
todas as dimensões biológica, psicológica, sociológica, emocional, espiritual, cultural e ambiental
(Leone, 1996:66).

Apesar da diversidade de critérios relativamente à idade que marca o início da velhice,
consideraremos neste trabalho pessoa idosa todo o indivíduo com mais de 65 anos, conforme o
critério cronológico seguido pela OMS 7 (2003).
De facto, uma das primeiras necessidades a ter em conta quando se pretende estudar o fenómeno
do envelhecimento, é de carácter cronológico, sendo pertinente interrogar se será possível
estabelecer uma idade a partir da qual a pessoa se torna idosa, dada a complexidade fisiológica,
psicológica e social do envelhecimento, há no entanto necessidade, por uma questão de
clarificação, de adoptar uma das convenções existentes. Assim, tomamos aqui como critério a
proposta cronológica do Gabinete de Recenseamento dos Estados Unidos da América, que

6

Na língua grega existem duas palavras ligadas ao tempo: chronos e kairós. Cronos tem a ver com horários, prazos e
duração de eventos e actividades; kairós, tem a ver com valores e qualidade no uso do tempo. As noções de limitação
e delimitação estão em estreita relação com à noção de tempo cronológico. O termo Kairós refere-se tanto a uma
personagem da mitologia, quanto uma antiga noção grega para referir-se a um aspecto qualitativo do tempo. A
palavra Kairós, em grego, significa o momento certo. Sua correspondente em latim, momentum, refere-se ao instante,
ocasião ou movimento; ele representa um tempo não absoluto, contínuo ou linear (Garcia, 2001).
7
A Organização das Nações Unidas (ONU, 2002), para definir a população idosa adopta os 60 e mais anos, mas já
nos cálculos dos indicadores de dependência considera idosa a população com 65 e mais anos. No Conselho da
Europa, bem como a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) o conceito de população
idosa utilizado nos diversos indicadores demográficos é o conjunto de indivíduos com 65 e mais anos.
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considera as seguintes faixas etárias 8 (Rendas, 2001:49): idosos jovens – com idade igual ou
superior a 65 anos e até aos 74; idosos – com idade igual ou superior a 75 anos e até aos 84;
muito idosos – com idade igual ou superior a 85 anos.

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DO ENVELHECIMENTO
Não há praticamente nenhum ensaio sobre as questões do envelhecimento, que não comece por
sublinhar a importância dos factores demográficos. Tal poder-se-á justificar pelas repercussões
sociais, económicas, políticas e culturais que derivam da alteração do conjunto desses factores
demográficos, processo que Kofi Annan designou de revolução silenciosa (Cfr. ONU, 2002).
Silenciosa ou não, ou no nosso entender, cada vez menos despercebida, impõe-se uma análise,
ainda que breve, acerca do envelhecimento demográfico, pela central importância de que se
reveste nas sociedades modernas, e por uma série de factores que daí decorrem para a
compreensão do que está em causa neste trabalho.

O aumento da população idosa é um fenómeno que vem ocorrendo há vários séculos, à escala
global, pelo que não se trata de um fenómeno recente, mas que tem vindo a acentuar-se ao longo
dos últimos anos no contexto do progresso mundial, sobretudo devido aos avanços no domínio da
higiene, da nutrição e da medicina.
Segundo o relatório An Ageing World: 2001 (Kinsella e Velkoff, cit in Pestana, 2003), em 2000
existiam 420 milhões de pessoas com 65 e mais anos em todo o mundo.
Actualmente, a Itália é o país que tem mais idosos no conjunto da população, sendo que cerca de
18% da população tem 65 ou mais anos.
Na Europa, no ano 2025, as pessoas idosas constituirão 25% da população.
Os países onde a população idosa tem maior peso percentual são europeus. Tal facto confirma
que estamos em presença de um fenómeno típico dos países mais desenvolvidos do hemisfério
norte, onde a população idosa em geral é tendencialmente mais saudável, beneficiando de um
bem-estar social crescente.

8

Embora reconhecendo que há outros critérios que também poderiam aqui ser tomados em conta. Por exemplo,
segundo E. Greppi, “a primeira fase do idoso vai dos 50 anos até aos 60 0u 65 anos (pré senescência); a segunda fase
estende-se dos 65 aos 70 anos (senescência); a terceira fase vai até aos limites extremos da existência, constitui o
período da verdadeira velhice;” (cit in AAVV, 1994:71).
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O regime demográfico tradicional das sociedades era caracterizado por uma forte fecundidade e
uma forte mortalidade – vida curta e população maioritária jovem. Na actualidade, esta tendência
estende-se também aos países em vias de desenvolvimento.
O envelhecimento demográfico característico das sociedades modernas, industrializadas e
urbanizadas, surge como consequência da transição demográfica 9, ao longo da qual se passou de
uma situação de equilíbrio entre elevadas taxas de mortalidade e natalidade para uma outra na
qual quer a mortalidade quer a natalidade apresentam uma fraca intensidade (Cfr. Fernandes,
1999:16), onde as pessoas idosas representam uma proporção cada vez mais importante.
Desde o início do século XX, a esperança de vida 10 passou de 45/50 anos para 75/80 anos em
média (tomando em consideração os dois sexos). Isto permite-nos afirmar que a “terceira idade” é
uma invenção do século XX, pois muito embora tenha havido sempre pessoas idosas em todas as
épocas, o seu número era reduzido (Levet, 1998:8). Efectivamente, o século XX foi profícuo na
criação de medidas que visam postergar a morte.
No contexto europeu, Portugal tem acompanhado a tendência dos países do sul (Espanha, Grécia
e Itália), que juntamente com a Alemanha registam populações inferiores de jovens (com menos
de 14 anos), quer nos homens, quer nas mulheres, como resultado dos baixos níveis de
fecundidade.
Em Portugal tem-se verificado um crescimento exponencial da população, nos últimos 100 anos
(passou de 5.446.760 pessoas em 1900 para 10.356.117 pessoas em 2001) representando
actualmente 3% dos europeus, processo influenciado não só pelo recuo da mortalidade, mas
também pelos movimentos migratórios.

Quadro 1 – Distribuição da população em Portugal
Valor em 2001

Grupos etários
Nº

%

0-14 anos

1.656.602

16,0 %

15-24 anos

1.479.587

14,3 %

25-64 anos

5.526.435

53,4 %

65 ou + anos

1.693.493

16,4 %

População residente

10.356.117

100,0 %

Fonte: INE, 2002

9

Para o INE a transição demográfica é a passagem de elevados níveis de natalidade e mortalidade para baixos níveis
(INE, 2002:15).
10
Consiste no número médio de anos que restam para viver a uma pessoa que atinja determinada idade, mantendo-se
as condições de mortalidade observadas no momento (Pestana, 2003:20) A esperança de vida à nascença corresponde
à duração média da vida.
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Pela análise do Quadro 1, podemos verificar que o número de pessoas idosas (65 ou + anos) já
ultrapassa o número de jovens (com menos de 14 anos), representando em 2001 uma
percentagem de 16,4% do total da população portuguesa 11.
De facto, a população idosa não tem parado de aumentar em valor absoluto e em importância
relativa, estimando-se que em 2021 a proporção de idosos em relação aos jovens com menos de
14 anos seja de 127,4 para 100. Simultaneamente, assistir-se-á ao aumento da proporção da
população com 75 e mais anos. Há no entanto que salvaguardar as assimetrias regionais.
Segundo os Censos 2001, o índice de envelhecimento 12 em Portugal é de 102, sendo o Alentejo a
região mais envelhecida (163), seguida do Centro e do Algarve (com 130 e 128 respectivamente).
As regiões autónomas são as mais jovens do país com valores de índice de envelhecimento de 60
nos Açores e 72 na Madeira (Cfr. INE, 2002).

Quadro 2 – Previsão da evolução do Índice de envelhecimento em Portugal

Ano

Índice de envelhecimento

1960

27 idosos para cada 100 jovens com menos de 14 anos

1972

34 idosos para cada 100 jovens com menos de 14 anos

1998

90,3 idosos para cada 100 jovens com menos de 14 anos

2001

102 idosos para cada 100 jovens com menos de 14 anos

2021

127,4 idosos para cada 100 jovens com menos de 14 anos
Fonte: Adaptado de Luis Jacob, 2001 e INE, 2002

Como consequência desta evolução até 2001, a forma da pirâmide da estrutura etária da
população portuguesa tem vindo a sofrer alterações, sendo a sua configuração actual semelhante
a um cogumelo (Cfr. Pestana, 2003:36), conforme se pode observar na Figura 1. O progresso do
envelhecimento, sobretudo pela base da pirâmide etária, resultante da descida da natalidade, está
bem patente no traçado que as pirâmides etárias de Portugal assumem em 1991 e 2001.

11

Durante o período intercensitário, a proporção de jovens (com menos de 14 anos) diminuiu, passando de 20% em
1991, para 16,0% em 2001. Contrariamente, a proporção de pessoas idosas aumentou de 13,6% para 16,4% na
mesma década. (INE, 2002)
12
Número de idosos por cada 100 jovens.
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Figura 1 – Pirâmide Etária, Portugal 1991-2001

Fonte: INE, 2002

A equação demográfica é simples: quanto menor o número de jovens e maior o número de
adultos atingindo a “terceira idade”, mais rápido é o envelhecimento populacional. Este
fenómeno é bem perceptível nas pirâmides etárias, que têm vindo a assumir novos contornos, e
que em Portugal se tem caracterizado por um duplo envelhecimento: na base da pirâmide,
destacado pelo estreitamento que traduz a redução dos efectivos populacionais jovens
(consequência dos baixos níveis de mortalidade), e no topo, reflectido pelo alargamento
correspondente ao acréscimo dos efectivos populacionais idosos (resultante do aumento da
esperança de vida).
Além destes dados, J. Manuel Nazareth afirma que:
“Não foi apenas o declínio da mortalidade ou a melhoria das condições gerais de vida
(bem como o trabalho de todos os que no terreno procuram dar à população em geral e à
população idosa em particular uma vida mais digna) o principal factor responsável pela
emergência do processo de envelhecimento das populações. O principal factor natural
responsável (…) foi o declínio da natalidade observado a partir dos anos 70 – altura em
que a generalidade dos países deixaram de renovar as gerações.” (cit in Fernandes,
1997:xiv)
Uma análise atenta da evolução da estrutura etária permite-nos verificar que o envelhecimento é
mais evidente na população feminina ou seja, a maior longevidade das mulheres em
consequência da sobremortalidade masculina é um fenómeno que está presente na generalidade
das sociedades.
Curiosamente, é a primeira vez na história da humanidade que tantas mulheres desafiam os anos.
São mais e vivem mais (maior longevidade) - feminização do envelhecimento. Normalmente essa
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preponderância é maior nos grupos etários mais altos. E uma vez que vivem mais do que os
homens, têm mais tendência a viver sozinhas na terceira idade. Segundo o psiquiatra Renato
Veras (2003), em quase todos os países, o número de viúvas é maior do que o de viúvos. Em
Portugal, segundo os Censos 2001, a viuvez afecta sobretudo as mulheres: por cada 100 viúvos,
82 são mulheres e 18 são homens (557 883 viúvas para 122 235 viúvos) (Cfr. INE, 2002).
Paradoxalmente, embora a esperança de vida dos homens seja inferior à das mulheres, a
percentagem de anos que aqueles podem esperar viver sem incapacidade de qualquer tipo, é,
geralmente, superior à das mulheres.
Actualmente, a esperança de vida feminina ultrapassa 80 anos em mais de 30 países e outros
caminham nesse sentido.
Tem-se verificado também um aumento do universo dos muito idosos 13, e seu envelhecimento.
“… é o facto dos idosos estarem não apenas a aumentar como também, eles próprios, a
envelhecer…” (Pestana, 2003:20), constituindo a parcela da população que maior ritmo de
crescimento regista.
Na continuidade da análise deste problema, Nuno Pestana (2003) afirma que a alteração das
estruturas etárias ao longo das últimas décadas veio colocar os índices de dependência dos jovens
e dos idosos em “rota de colisão”. Desta forma, o autor chama a atenção para a análise de alguns
indicadores-chave na compreensão deste cenário:
- Índice de dependência de idosos – corresponde à relação entre a população idosa e a população
em idade activa (número de idosos por cada 100 pessoas em idade activa);
- Índice de dependência de jovens – equivale à relação entre a população jovem e a população em
idade activa (número de jovens por cada 100 pessoas em idade activa);
- Índice de dependência total – diz respeito à relação entre idosos e jovens e a população em
idade activa (número de idosos e jovens por cada 100 pessoas em idade activa), representando a
soma dos dois índices anteriores.
No entanto, o autor acrescenta que estes indicadores servem essencialmente propósitos
económicos, tendo como função estabelecer num determinado contexto geográfico quantos são
os potenciais indivíduos activos que suportam ou “sustentam”, através de transferências sociais,
os potenciais inactivos, sendo óbvio que quantos mais forem estes últimos, mais esforço será
exigido aos primeiros (Ibid.).
Há também que ter em conta que os índices de dependência dos jovens e dos idosos têm
implicações económicas diferentes, dado que as despesas sociais associadas a cada um dos
estratos etários não são da mesma amplitude.

13

Idosos com 80 e mais anos
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Um aumento muito expressivo deu-se na esperança média de vida à nascença, sendo que entre
1960 e 2001 passou de 66,4 para 80,5 anos para as mulheres, e de 60,7 para 73,6 anos para os
homens.
Em relação ao futuro, o Eurostat prevê que a população europeia deverá estagnar e começar a
decrescer por volta de 2015, especialmente devido ao défice de nascimentos.
Por outro lado, assistir-se-á a uma redução da população em idade activa, e também se prevê a
diminuição do peso relativo dos jovens (actualmente na UE, as pessoas com menos de 20 anos
representam 23% da população e em 2010 este valor decrescerá para cerca de 21%, percentagem
que se manterá estável).
Quem continuará a aumentar é a população idosa, prolongando assim, o processo de
envelhecimento no topo da estrutura etária (actualmente a proporção de pessoas com 60 e mais
anos na população europeia representa 22% e em 2020 estima-se que represente cerca de 27%).
Em Portugal, tendo em consideração as actuais tendências demográficas e a realização do XIV
Recenseamento Geral da População (Censos 2001), o INE elaborou algumas projecções para a
população residente em Portugal até 2050 com vários cenários de evolução. “Em qualquer dos
cenários, é previsível um decréscimo populacional até 2050, bem como a continuação da
tendência de crescimento da importância relativa dos idosos, ao longo de todo o período”
(Pestana, 2003:38).
Se actualmente os idosos representam 16,4% da população, em 2050, tendo em conta um possível
cenário (base), o seu peso relativo será de 32%.
Segundo Ana Fernandes (1997), por si só, o aumento proporcional das pessoas idosas poderia
não vir a constituir-se um problema social, apesar de a velhice representar a fase da vida em que
as capacidades e as resistências físicas vão gradualmente diminuindo, mas uma vez que se
desenvolve num contexto desfavorável em que operam um conjunto de outros factores, como a
diminuição da taxa de natalidade, a crescente instabilidade das formas familiares, pouca
disponibilidade da família para dar apoio às pessoas idosas (sobretudo às dependentes), a crise
dos sistemas de protecção social, a despersonalização das relações sociais, estes factores vêm
agravar as condições de vida das pessoas idosas, que ficam numa posição social desfavorável.

2 – PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: UMA ABORDAGEM
MULTIDIMENSIONAL
A palavra velho deriva do latim veclu, vetu, vetuludim. O sufixo mento que se acrescenta para
formar a palavra envelhecimento, designa acção. Em qualquer dicionário se pode encontrar a
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seguinte definição de velho: adj., muito avançado em idade, avelhentado; antigo, que já não está
em uso; fora de moda; antiquado; muito usado, gasto; ou s. m., homem de idade avançada,
ancião. 14 Estas definições, no entanto, expressam concepções socialmente codificadas como
representações da velhice que importa desconstruir com recurso às contribuições das diferentes
disciplinas científicas.
Há, na verdade, uma grande dificuldade em apresentar uma definição geral de envelhecimento,
por se tratar de um conceito multidimensional, multifactorial e extremamente complexo. A única
certeza é de que se trata de um processo inevitável e irreversível.
Fontaine (2000), faz uma elucidação que nos parece importante: o envelhecimento não é
sinónimo de velhice. A velhice é um estado que caracteriza um grupo de determinada idade,
enquanto o envelhecimento é um processo.
No entender da amplamente citada autora Simone de Beauvoir (1970), o envelhecimento é um
fenómeno biológico com consequências biológicas que se apresentam através de determinados
comportamentos considerados típicos da idade avançada. Caracteriza-se ainda, por modificar a
relação do indivíduo com o mundo e consigo mesmo.
Já Ladislas Robert (1995:7) defende que:
“O envelhecimento é, certamente, o fenómeno biológico mais equitativamente partilhado
pelo reino animal e vegetal, ainda que alguns seres vivos envelheçam muito depressa,
outros de forma muito mais lenta e outros, ainda, pareçam não sofrer de senescência. O
envelhecimento resulta da incapacidade da grande maioria dos organismos para se
manter num estado funcional igual e inalterado que permita a regeneração contínua de
todos os componentes do organismo, à medida que se consomem e degradam.”
Os biólogos definem este processo como um conjunto de alterações experimentadas por um
organismo vivo, do nascimento até à morte 15.
Os sociólogos e os psicólogos chamam a atenção para o facto de para além das alterações
biológicas, existirem também processos de desenvolvimento social e psicológico que influenciam
esse processo. Por outro lado, os problemas que advêm da adaptação do indivíduo a essas
alterações também devem ser alvo de reflexão/estudo (Paschoal, 2002a:27).

Nesta lógica, a velhice não pode ser definida apenas por critérios cronológicos, mas sim pela
análise do conjunto das condições físicas, funcionais, mentais e de saúde de cada indivíduo, o que
significa que podem ser observadas diferentes idades biológicas e subjectivas, em indivíduos com
a mesma idade cronológica. É devido a este argumento que se afirma que não se podem

14

Texto Editora Universal on line, disponível em http://www.priberam.pt, consultado em 23/07/2004.
A partir dos anos 60 começou a desenvolver-se uma nova disciplina que estuda a experiência da morte, da agonia e
do processo de luto – a tanatologia.
15
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estabelecer definições que possam ser aceites em qualquer situação, lugar ou época. É por isso
que há mesmo quem sustente que o envelhecimento cronológico é um mito (García, 2002:15).
Ao analisar o envelhecimento humano, é, então, fundamental distinguir o que é consequência
deste processo, daquilo que é secundário e devido a processos patológicos comuns nesta fase da
vida, ou seja, quando as alterações são decorrentes do avançar da idade ou quando são
consequentes de enfermidades associadas ou decorrentes do envelhecimento.
Assim, Carvalho Filho, geriatra brasileiro, apresenta como definição de senescência o conjunto
das alterações orgânicas, morfológicas e funcionais que ocorrem como consequência do processo
de envelhecimento; relativamente à senilidade, esta passa por alterações determinadas pelas
afecções patológicas que frequentemente acometem os indivíduos idosos (2002:62).
Contudo, a diferenciação entre estas duas condições é por vezes extremamente difícil, existindo
situações em que é muito complexo distinguir se uma determinada alteração é manifestação de
senescência ou de senilidade. A imprecisão do estabelecimento desses limites exige por parte dos
profissionais um diagnóstico rigoroso, de forma a distinguir o que é normal do que é patológico e
exige outro tipo de intervenção, como teremos oportunidade de defender mais adiante.

Com efeito,“... o envelhecimento é caracterizado pela incapacidade progressiva do organismo
para se adaptar às condições variáveis do seu ambiente. Os mecanismos implicados apresentam
todas as características seguintes: são progressivos, nocivos, irreversíveis e, geralmente comuns
a inúmeros organismos.” (Robert, 1995:17) É, pois, neste sentido, que se pode afirmar que a
velhice acontece quando a harmonia do organismo humano, ou seja, a homeostasia e o equilíbrio
metabólico deixam de ser perfeitos.

Como vimos, para o biólogo o envelhecimento é um fenómeno natural, universal e necessário
(Levet, 1998:23). Contudo, não nos podemos limitar aos aspectos fisiológicos para estudar o
envelhecimento humano, sendo absolutamente necessário integrar nessa reflexão todas as outras
alterações que não são de origem biológica e que vão ocorrendo ao longo do tempo. Trata-se de
factores que dão um carácter absolutamente particular/individual ao processo de envelhecimento,
pois como afirma Levet, “Todos os acontecimentos de uma vida, quer sejam históricos, políticos,
económicos ou tecnológicos, influenciarão e orientarão o seu desenrolar.” (Ibid.:25).
Outro aspecto muito importante, é que o declínio 16 das funções orgânicas varia de indivíduo para
indivíduo, o que nos pode levar a ponderar a importância dos factores extrínsecos ao processo de
envelhecimento normal, como por exemplo os cuidados com a alimentação, meio ambiente,

16

Ou homeostenose (Cfr. Landerfeld et al., 2004)

Carla Ribeirinho

36

Envelhecimento e Dependência

aspectos psicossociais, etc., enfim, o estilo de vida, na disparidade de efeitos sobre o
envelhecimento.
Tal significa, que no processo de envelhecimento não interferem apenas factores intrínsecos, mas
este também é influenciado pelos extrínsecos, ou seja, pelo meio externo.
É precisamente por isto, que se pode afirmar que o envelhecimento é diferencial, ou seja, cada
indivíduo envelhece de um modo particular, diferente de outro, conforme os modos de vida 17,
(e.g. se casou, se teve filhos, viveu só, etc.), a profissão (diferença entre trabalho manual ou
intelectual), os acontecimentos traumáticos, bem como outros factores de ordem social, como a
escolaridade e a condição social, com reflexos designadamente nos hábitos de higiene,
alimentação, factores que influenciam o processo de envelhecimento, tais com a obesidade,
hábitos tóxicos (álcool, tabaco, droga), a alimentação, o exercício físico, e claro, a incidência de
doenças (Cfr. P. Fernandes, 2002:22).
Na linha de argumentação que vem sendo apresentada, podemos afirmar que não existe um só
envelhecimento, mas processos de envelhecimento – de género, etnia, de classe social, de cultura,
determinados socialmente pela desigualdade de condições de vida e de trabalho a que estiveram
submetidos os indivíduos. O mesmo é dizer que o envelhecimento é influenciado por factores
externos ou ambientais 18, sócio-económicos e profissionais, e não apenas por factores pessoais 19.
É nesta linha de pensamento que Levet afirma que há diferentes formas de o envelhecimento se
apresentar: segundo a cultura (diferente de uma sociedade para a outra); segundo o sexo e a
classe social à qual se pertence; segundo a geografia (não se envelhece da mesma forma no
campo ou junto ao mar); segundo situação económica do país (é diferente envelhecer num país
rico, ou num país em vias de desenvolvimento); etc. (1998:25).

2.1 – Abordagem biofisiológica do envelhecimento
Embora uma abordagem dos aspectos biofisiológicos do envelhecimento fuja claramente ao
escopo deste trabalho considera-se de utilidade, em termos gerais e de enquadramento, apresentar
uma visão sucinta e abrangente desta dimensão de análise da problemática do envelhecimento.

17

É por isso que os profissionais de saúde defendem que os hábitos de vida saudável têm de ser implementados cedo
na vida e não somente quando se chega à chamada “terceira idade”.
18
Segundo o CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - OMS), os factores
ambientais constituem o ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem a sua vida. Estes
factores são externos aos indivíduos e podem ter uma influência positiva ou negativa sobre o seu desempenho,
enquanto membros da sociedade, sobre a capacidade do indivíduo para executar acções ou tarefas (OMS, 2003:17).
19
Os factores pessoais, segundo o CIF, são o histórico particular da vida e do estilo de vida de uma pessoa, e
englobam as suas características que não são parte de uma condição ou de um estado de saúde (por exemplo: sexo,
idade, condição física, estilo de vida, hábitos, educação, antecedentes sociais, profissão, etc.) (OMS, 2003:17).
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O organismo humano, desde a sua concepção até à morte, passa por diversas fases:
desenvolvimento, puberdade, maturidade ou estabilização e envelhecimento 20 (Netto e Ponte
2002:5).
Embora nenhuma das definições actuais de envelhecimento biológico esteja cientificamente
comprovada e aceite, Mailloux-Poirier (1995:99), avança com a seguinte definição: “…é um
fenómeno multidimensional resultante da acção de vários mecanismos: disfunção do sistema
imunológico, programação genética, lesões celulares, modificações ao nível da molécula do
ADN e controlo neuro-endócrino da actividade genética.”
Por outro lado, Netto e Borgonovi (2002:44), definem-no como:
“... processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, fisiológicas,
bioquímicas e psicológicas, que determinam perda progressiva da capacidade de
adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior
incidência de processos patológicos, que terminam por levá-lo à morte.”
Segundo Ladislas Robert (1995:64), não existe ainda uma visão de conjunto ou uma teoria
detalhada que explique o envelhecimento do organismo e das populações a todos os níveis de
estudo.
O que podemos, contudo, verificar é que as teorias explicativas das causas do envelhecimento
dividem-se essencialmente em dois grandes grupos: as Teorias Estocásticas21 e as Teorias
Deterministas 22. As Teorias Estocásticas defendem que o envelhecimento é uma consequência de
lesões sucessivas que conduzirão ao desgaste e à morte. No que diz respeito às Teorias
Deterministas, estas defendem que o envelhecimento é uma consequência directa de um
programa genético, sendo o genoma uma espécie de relógio molecular, biológico (A. Pinto,
2001:18).
A razão da existência de tantas teorias deve-se provavelmente ao facto de nenhuma conseguir
explicar sozinha o processo de envelhecimento.
Tal como o envelhecimento a outros níveis, a nível biológico, a evolução é variável, sendo que,
de um modo geral, os tecidos perdem alguma flexibilidade e os órgãos e os sistemas reduzem a
qualidade e a agilidade das suas funções. É neste sentido que se afirma que o envelhecimento
humano biológico se dá ao nível dos órgãos, dos tecidos e das células, e que as alterações que se

20

Purificação Fernandes (2002:23), recorrendo a Rodrigues (1979) apresenta outra categorização das fases do ciclo
vital: etapa embrionária, etapa infantil, etapa de crescimento e etapa de decrescimento ou envelhecimento, sendo que
são interdependentes e cada etapa prepara a seguinte.
21
Estas, por sua vez, podem dividir-se em diversas outras Teorias: Teoria a Lesão/Reparação do ADN, Teoria das
Radiações, Teoria do Erro Catastrófico, Teoria do “Crosslinking” e Teoria do “Desgaste e Ruptura”. O que há de
comum entre estas teorias é considerarem o envelhecimento e a morte como consequência do desgaste e da exaustão.
22
As teorias deterministas podem dividir-se em: Teoria Somática, Teoria Imunulógica, Teoria das Telomerases e
Teoria Genética.
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verificam nos vários aparelhos e sistemas não têm a mesma velocidade de declínio, e o padrão de
declínio é bastante heterogéneo entre os diversos órgãos
O envelhecimento biológico passa por uma série de alterações a vários níveis: ao nível do paladar
e do olfacto; ao nível da visão, da audição; alterações do sono (oscilações); alterações da
temperatura; do peso e do metabolismo; alterações das necessidades energéticas e ao nível da
sexualidade.
No entanto, “A senescência toca essencialmente três modalidades: o equilíbrio, a audição e a
visão.” (Fontaine, 2000:77). Mas o mais importante a acentuar é que os défices sensoriais de
natureza auditiva e visual são considerados como causas importantes do declínio geral no
funcionamento das actividades intelectuais.
Ao nível do sistema nervoso central, as modificações descritas na literatura, e apresentadas por
Fontaine (2000:38), são as seguintes: atrofia do cérebro (perda de peso e diminuição de volume);
aparecimento de placas senis; degenerência nerofibrilar; diminuição da neuroplasticidade;
mortalidade neuronal; rarefacção e enriquecimento dendríticos.
Do envelhecimento decorrem diversas alterações nos aparelhos: respiratório (afecções mais
comuns: pneumonia, enfisema, tuberculose), cardiovascular (afecções mais comuns: enfarte do
miocárdio, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, angina, anemia), músculo-esquelético
(afecções mais comuns: osteoporose, osteoartrose, artrite reumatóide, fracturas), nervoso
(doenças vasculares cerebrais, doença de Parkinson 23), urinário (afecções mais comuns:
incontinência urinária, infecções, hipertrofia benigna da próstata), endócrino (afecções mais
comuns: colecistite, obstipação) (Cfr. Carroll e Brue, 1991).
De qualquer forma, para García (2002), não podemos negar que envelhecer conduz a uma
diminuição do rendimento por parte dos órgãos. Daí que o risco de doença aumente.

23

Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, de evolução lenta e progressiva, na qual se
perdem os mensageiros químicos produzidos no cérebro que são responsáveis pelo controlo de movimentos tais
como: andar, virar na cama, levantar da cama ou de uma cadeira, falar, vestir, escrever ou outros, daí ser classificada
entre as chamadas “doenças do movimento”. Atinge, sobretudo, pessoas idosas, mas pode surgir muito antes do 50
anos. Caracteriza-se pela destruição de determinadas células nervosas que produzem uma substância chamada
dopamina, essencial à coordenação motora. Os primeiros sintomas são rigidez muscular, tremor, ausência de mímica
facial, diminuição do piscar, olhar fixo, e movimentos lentos.
As causas da doença ainda não estão totalmente clarificadas. Actualmente, os investigadores ainda não passaram das
hipóteses. Perante isto, os efeitos desta doença são: o envelhecimento precoce, infecções por bactérias ou vírus,
intoxicações, etc. Apesar de não haver qualquer certeza, os investigadores avançam que a degenerência das células
pode ter origem num factor ambiental, ligado a uma disposição genética.
Em relação à doença de Parkinson, calcula-se que, uma em cada mil pessoas (homem ou mulher, de todos os grupos
sociais e étnicos) sofra desta doença que se manifesta entre os 45 e os 65 anos. Pensa-se que, entre os 70 e os 80
anos, cerca de 1% da população sofre de Parkinson.
A designação de doença de Parkinson, deve-se ao médico inglês James Parkinson, tendo falado a primeira vez a
respeito desta, em 1817, considerando-a como uma “paralisia agitante”. (Informação do site oficial Fundação
GlaxoSmithKline das Ciências de Saúde, disponível em http://www.gsk.pt.
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Na realidade, a prevalência de doenças crónico-degenerativas é bastante expressiva entre as
pessoas idosas, e, em virtude deste facto, Veras (2003), afirma que envelhecer sem nenhuma
doença crónica se constitui mais como uma excepção do que como uma regra.
Há não entanto quem defenda que considerar que uma pessoa idosa pode ser saudável, não é uma
ideia falsa, sendo mesmo um dos princípios da Medicina Geriátrica, pois segundo afirma
Landerfeld et al. (2004), o declínio gradual da reserva homeostática não deve causar sintomas
nem obriga a restrições nas AVD. Tal argumento não significa ignorar que quando as pessoas
envelhecem, têm maiores probabilidades de sofrer doenças ou incapacidades.
Podemos afirmar que as principais doenças metabólicas são a diabetes mellitus e o
hipotiróidismo, e ao nível das doenças da pele, as escaras de decúbito e as úlceras de estase.
As alterações fisiológicas também têm consequências ao nível da sexualidade, sendo que a idade
tem alguma influência sobre o desempenho sexual. Tal não significa que essas alterações sejam
inibitórias da sexualidade, ao contrário do que socialmente se crê. De facto, como defendem
diversos autores, a actividade e o interesse sexual mantêm-se, bem como a necessidade de afecto
e companheirismo.

Existem outras perturbações de saúde mais habituais na idade avançada, sendo elas: a hipotensão
e hipertensão arterial, problemas do ritmo cardíaco, tremores, quedas, perturbações ósseas e
musculares, incontinência (urinária e fecal), alterações da pele, depressão, senilidade, demência 24,
doença de Alzheimer 25, AVC (Acidente Vascular Cerebral) 26 e perturbações do foro psiquiátrico.
Parece-nos importante referir que a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demências 27
nas pessoas idosas. Trata-se de uma doença degenerativa do sistema nervoso central, é evolutiva,
incurável e mortal no actual estado das investigações, uma vez que está associada a lesões
cerebrais irreversíveis, apesar dos evidentes progressos farmacológicos. Caracteriza-se por graves
perturbações da memória, da linguagem, da orientação e das faculdades intelectuais como um

24

Síndrome clínica, na qual ocorre um decréscimo adquirido da função cognitiva, manifestando-se com défice de
memória e de outras funções, como a linguagem, o julgamento, etc. (Luders e Storani, 2002:147). Segundo a OMS, a
demência é uma alteração progressiva da memória e da ideação, suficientemente grave para limitar as AVD, que
dura por um período mínimo de seis meses e está associada à perturbação de pelo menos uma das seguintes funções:
linguagem, cálculo, julgamento, alteração do pensamento abstracto, praxia, gnosia ou modificação da personalidade.
25
Esta doença foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo médico alemão Alois Alzheimer (Levet, 1998:131).
26
Um Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma perturbação focal da função cerebral relacionada com a obstrução
ou hemorragia de uma artéria que irriga áreas dos hemisférios cerebrais ou tronco central. As manifestações clínicas
variam desde uma diminuição passageira da força muscular num membro ou perturbações visuais (acidente
isquémico transitório), até à paralisia unilateral permanente com perturbações sensoriais graves e ao coma profundo e
à depressão dos centros vitais do tronco cerebral (Hall et al., 1997:145).
27
Existem diversas classificações de demência. Uma das mais clássicas faz a distinção entre as demências pré-senis,
que surgem antes dos 65 anos, e as demências senis que aparecem depois desta idade. A demência de Alzheimer, por
exemplo, pode ser considerada pré-senil (Fontaine, 2000).
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todo, e atinge predominantemente pessoas muito idosas, embora também possa aparecer por volta
da quinta década de vida 28.
Há ainda uma série de modificações orgânicas, que não podem ser consideradas doenças, mas
sim indicadores da passagem do tempo, a saber: rugas, cabelos brancos, postura encurvada,
reflexos mais lentos, diminuição da potência e da actividade sexual, entre outros (Cfr. Gatto,
2002:110).
Dá-se também um estreitamento do espaço devido às alterações da motricidade, ou seja, os
percursos das pessoas idosas vão diminuindo progressivamente, e muitas vezes ficam
circunscritos a uma divisão da casa, ou até mesmo à cama (Levet, 1998:39).
De facto, as dificuldades motoras tornam as distâncias mais longas, e o que antes estava perto
fica agora mais longínquo, dado que o tempo necessário para o percurso aumenta. “O
enfraquecimento muscular aumenta os pesos e as coisas tornam-se tão pesadas que renunciamos
a manuseá-las; o que está no alto torna-se inacessível. O mundo material afasta-se, foge; temos
cada vez menos controlo sobre ele.” (Ibid.)
Efectivamente, há um conjunto de factores que podem conduzir uma pessoa idosa à cama, e não
apenas os motivos físicos que advêm de alterações neurológicas, osteoarticulares e
cardiovasculares que derivam em incapacidades de vária ordem29. Os factores psicológicos, como
o medo de cair, situações de depressão, de desmotivação para viver ou factores ambientais como
a falta de estímulos, também podem levar a pessoa idosa a restringir o seu espaço de vida à cama.
Esta imobilização pode ter efeitos muito negativos para o estado geral da pessoa idosa,
conduzindo muitas vezes a estados degenerativos se não forem devidamente acompanhados
(úlceras de pressão, fraqueza e atrofia musculares, diminuição da ventilação pulmonar
favorecendo o aparecimento de problemas respiratórios, entre muitos outros efeitos colaterais).
De salientar ainda, que essas consequências múltiplas do facto de a pessoa estar acamada, se
desenvolvem rapidamente, sendo muito difícil a recuperação.

Em suma, podemos constatar, em muitos casos que a diminuição das capacidades físicas e
sensoriais (audição e visão), para além das mentais, potencia um decréscimo do bem-estar e

28

Os sintomas são variados e incluem a desorientação espácio-temporal e a incapacidade de realizar as tarefas do
quotidiano. No início, a única manifestação desta doença pode ser o comprometimento da memória. Em estágios
mais avançados, as mudanças na personalidade e os distúrbios comportamentais como a deambulação e a
agressividade são acompanhados de acentuado declínio cognitivo, levando o indivíduo à total dependência (Yuaso e
Sguizzatto, 2002).
29
Que podem ser atenuados se houver um correcto acompanhamento destas situações, por exemplo através da
utilização de ajudas técnicas (cadeiras de rodas, canadianas, andarilhos, etc.), e através da implementação de medidas
de fisioterapia preventiva, como por exemplo as mobilizações, mudanças periódicas de decúbito, exercícios,
posicionamento correcto na cama para evitar deformidades.
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aumenta o sentimento de vulnerabilidade, determinando a condição psicológica e social das
pessoas idosas 30.

2.2 – Abordagem psicológica do envelhecimento
Uma abordagem multidimensional do envelhecimento e da dependência, exige, até pelas
expressões que este fenómeno assume na actualidade, que se tenham em consideração as
contribuições dos estudos da psicologia do envelhecimento e outras abordagens disciplinares no
âmbito da Psicologia. De uma forma necessariamente sucinta mobilizam-se, na construção do
referencial teórico deste trabalho, algumas contribuições nesta óptica de análise.

Apesar de os resultados de alguns estudos nesta área apontarem para o facto de ser possível
conservar as capacidades cognitivas até ao final da vida, a maior parte da literatura diz-nos que o
declínio das funções cognitivas ocorre em consequência do processo de envelhecimento, sendo
este fenómeno de ocorrência universal. Às condições responsáveis por essas mudanças dá-se o
nome de “distúrbios cognitivos adquiridos” (Luders e Storani, 2002:146).
Nas pessoas idosas os distúrbios psíquicos de maior incidência são as síndromas depressivas e
demenciais.
Segundo Stuart-Hamilton (2002), a depressão é uma condição que quase todos os indivíduos
vivenciam de forma relativamente branda em determinados momentos da vida. Neste sentido, o
que importa averiguar é se o sentimento melancólico é uma reacção a um acontecimento
específico (dissipando-se em poucos dias), ou se realmente interfere no funcionamento normal do
indivíduo. É por isso que se deve proceder a uma avaliação global que permita perceber se a
pessoa apenas se sente “triste” ou se essa “tristeza” é responsável pela sua incapacitação sem
energia mental e física em grau extremo, se tem sentimentos irracionais de desvalorização e/ou
culpa, chegando mesmo a pensar em querer morrer ou suicidar-se.
Na velhice, as causas de depressão são frequentemente atribuídas a acontecimentos traumáticos e
negativos, como por exemplo a morte de um ente querido.
no entanto, de uma forma geral, a depressão é subestimada, quer pelo indivíduo que a vivencia,
quer pela família, e mesmo pelos profissionais, justificando como fazendo parte do processo de
envelhecimento ora, tal concepção está errada, uma vez que a depressão deve ser considerada

30

Conforme atesta um estudo realizado por Paúl et al. (2001) – Excelsa – Estudo Piloto sobre envelhecimento
humano em Portugal.
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doença em qualquer fase da vida, pois se assim não fosse não estariam justificadas medidas
existentes a nível terapêutico, visando o seu desaparecimento (Carvalho e Fernandez, 2002:160).
“A importância de seu reconhecimento é que, ao se estabelecer a terapia indicada, devolvemos
ao indivíduo a capacidade de amar, pensar, interagir e cuidar de pessoas, trabalhar e sentir-se
gratificado e assumir responsabilidades.” (Ibid.)

Também a nível psicológico há uma quebra da capacidade de adaptação nesta fase da vida, que se
pode manifestar pela incapacidade de aceitar ou administrar uma situação de choque como por
exemplo a viuvez, ou pela total incapacidade adaptativa mesmo em situações simples como sair
de casa para dar um passeio. O declínio da capacidade de adaptação social pode manifestar-se
pela dificuldade de aceitação da mudança de ambientes, desde uma casa diferente até uma
simples mudança dos móveis do quarto (Leme e Silva, 2002:94).
A par desta diminuição da capacidade adaptativa da pessoa idosa, junta-se o aumento da sua
dependência do ambiente familiar, caracterizado como um local de estabilidade e de protecção
(Leme e Silva, 2002:94).

Ao longo da vida, a personalidade do indivíduo está submetida a uma série de perturbações, uma
vez que o seu próprio meio externo sofre também profundas modificações. Tal justifica, desde já
avançar com a perspectiva de P. Fernandes (2002:40) que nos afirma que, nas pessoas idosas, a
maioria dos problemas ligados ao envelhecimento não são causados pela diminuição das funções
cognitivas. São sobretudo outro tipo de problemas, como a perda de papéis, as diversas situações
de stresse, a doença, o cansaço, o desenraizamento, e outros traumatismos que vão dificultar a
adaptação das pessoas idosas. Para ultrapassar estas situações, o indivíduo terá de reequacionar os
seus objectivos pessoais, de forma a adaptar-se, conservando a sua auto-estima, para continuar a
viver com o melhor bem-estar possível.
A velhice é, sem dúvida, uma etapa especialmente intensa de perdas afectivas (Garcia, 2002), ou
seja, de perda de papéis ao longo dos anos de forma progressiva, mas inelutável (filhos que saem
de casa, reforma, viuvez, etc.) “O indivíduo que era competente, bem sucedido e independente,
pode tornar-se dependente e impotente para enfrentar a relação quer com a família, quer com a
sociedade em que se encontra inserido.” (P. Fernandes, 2002:26).
Tal exige uma mobilização de energia com vista ao ajustamento ao novo universo de
sociabilidades (Levet, 1998:36).
Por outro lado, dá-se também a perda de pessoas próximas, como o cônjuge, amigos, familiares
ou colegas, ou seja, de pessoas importantes no meio afectivo e de relação, que podem provocar
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stresse à pessoa idosa por diversos motivos, entre os quais a previsão da sua própria morte que se
avizinha (P. Fernandes, 2002:26).
Segundo Purificação Fernandes (2002), as pessoas idosas suportam melhor as condições de vida
adversas quando têm junto de si pessoas que amam, e que as amem. Contudo, muitas vezes a
realidade não permite a materialização deste cenário ideal, assistindo-se a situações de isolamento
e abandono, quer por familiares, quer por amigos, por diversas razões que não podem ser
analisadas de forma linear.
“… é mais provável que não se sinta os efeitos do preconceito e do isolamento se tiver
amigos e familiares que o respeitem; é mais provável que não sinta a perda da juventude
como algo destruidor, se tiver assimilado outros valores e interesses ao longo da vida; é
mais provável que não sinta a proximidade da morte de forma tão ameaçadora se teve
uma vida mais satisfatória” (Gatto, 2002:110).
Outro facto de extrema importância é que, quando uma pessoa idosa precisa de deixar a sua
própria casa, para ir viver com os filhos ou para um Lar ou outro tipo de instituição, este
acontecimento ser quase sempre traumático (em maior ou menor grau). “O deixar uma cadeira
favorita, um objecto decorativo, a própria cama; separá-lo disto é como se perdesse parte da sua
identidade.” (P. Fernandes, 2002:26)
Por outro lado, a fase etária da vida aqui em análise é, como já foi visto, caracterizada por uma
diminuição das capacidades físicas, psicológicas e sociais, e se não for acompanhada por um
estímulo efectivo às capacidades da pessoa idosa, mantendo o seu papel social como pessoa
‘capaz, com vista à manutenção das suas possibilidades de desenvolvimento, conduzirá a um
ciclo de vida negativo, levando o indivíduo a adoptar um papel de doente e dependente, papel
este assumido por uma elevada percentagem desta população em causa.

Hall et al. (1997:39,40) apresentam esta ideia esquematicamente, de uma forma bastante explícita,
e que nos pode ajudar a reflectir melhor sobre esta questão.
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Figura 2 – O ciclo de vida negativo: um ciclo vicioso de doença no idoso
1. Diminuição das capacidades
físicas, mentais ou sociais

4. Auto-reconhecimento de doença
ou incapacidade

2. Rótulo de incapacidade por
"instituições de prestação de cuidados"

3. Desenvolvimento do papel de
doente ou dependente;
negligência de capacidades

Figura 3 – O ciclo de vida positivo
1. Manutenção de uma
vida confortável

4. Manutenção das possibilidades
de desenvolvimento

2. Segurança emocional
e suporte

3. Manutenção dos papéis sociais definido como "capaz"

Fonte: Hall et al., (1997:39,40)

É óbvio que não podemos generalizar este encadeamento, pois este é influenciado pela história de
cada indivíduo e pelo seu meio sócio-cultural. Tal significa, numa análise mais aprofundada, que
a “engrenagem” negativa é evitável, e a positiva desejável (Levet, 1998:40).
Purificação Fernandes (2002:33), também defende que os idosos que consideram a velhice como
um fenómeno natural, dão mais sentido à vida, sendo mais felizes e implicando-se mais no seu
meio e na sociedade. Tal passa pelo auto-reconhecimento de aspectos positivos (tais como um
sistema de valores estável, sensatez, etc.) e de determinadas vantagens (diminuição da
responsabilidade e do trabalho, abertura de espírito, etc.).
“Se o indivíduo não conseguir mobilizar energia suficiente para ultrapassar as suas deficiências
físicas, ir-se-á refugiar na doença e em maleitas de toda a natureza.” (Levet, 1998:40)
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Também em termos intelectuais se dá esta evidência, pelo que Levet afirma mesmo que o cérebro
humano só se gasta se não for utilizado. Ao longo de toda a existência assimilamos novos
conhecimentos, novas formas de fazer e criar, graças à nossa capacidade de aprendizagem (Ibid.).
Contudo, não podemos afastar desta reflexão a importância dos factores psico-afectivos, dado
que as questões da aprendizagem não se podem reduzir a factores intelectuais. Há que ter em
linha de conta a importância e centralidade das necessidades e dos desejos em toda a experiência
humana, ou seja, a importância da motivação como “motor”/“alavanca” para a mobilização das
capacidades intelectuais.
De qualquer forma, Levet (1998:32) reafirma que o essencial é lembrarmo-nos que no domínio
intelectual se perde pelo não uso e não pelo abuso: “O exercício intelectual é indispensável à
vida mental, e a sua penúria, a falta de estimulação do pensamento, têm efeitos devastadores,
qualquer que seja a idade dos indivíduos.”
Também Purificação Fernandes, afirma que se corre o risco de que as pessoas idosas se tornem
“incapazes”, não apreciando e assumindo os valores positivos da velhice, se não se alterar esta
imagem dominante que as sociedades cultivam. “A sociedade tem de compreender que a
integração social dos idosos é o caminho para lhes reduzir a dependência, preservar a
auto-confiança e contribuir de forma positiva para a prosperidade da mesma.” (2002:32)
Tal não significa escamotear que é um facto que o envelhecimento pode acarretar situações de
fragilidade e dependência, mesmo em pessoas que têm uma atitude positiva em relação à sua
vida. O que queremos asseverar, é que um indivíduo mesmo portador de uma doença, poderá
sentir-se saudável, desde que seja capaz de desempenhar funções e actividades, capaz de alcançar
expectativas e desejos, ter projectos, enfim, de se manter activo no seu meio, ou seja, ter alguma
função social que lhe proporcione uma boa qualidade de vida, argumento que é, aliás, partilhado
pelo geriatra Sérgio Paschoal (2002b:313) 31.
De uma genérica, tal passa por um atitude perante o envelhecimento: enquanto determinadas
pessoas idosas se refugiam nas doenças e outras maleitas, outros
“... preocupam-se com o seu destino. Escolheram prosseguir com o seu desenvolvimento
e tornando-se assim, autores de si próprios, utilizam a energia psíquica para compensar
as perdas, conquistar a autonomia e continuar a ser criadores de cultura até ao último
sopro. Uns e outros encontram o seu caminho, e não cabe a ninguém prodigalizar-lhes
louvores ou censuras.” (Levet, 1998:41).
Embora já anteriormente tenhamos apontado a demência como uma das perturbações de saúde
mais habituais decorrentes do processo de envelhecimento, parece-nos importante destacar que,
embora se tratem maioritariamente de doenças do foro neurológico, elas acarretam uma série de
31

A este propósito, Paschoal (2002b), diz mesmo que se considerássemos que uma pessoa idosa é saudável quando
não tem nenhuma doença, muito provavelmente não existiria nenhum idoso saudável.
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consequências psicológicas e sociais. Tal deve-se ao facto gerarem um quadro de diminuição
progressiva da função cognitiva, isto é, perda da memória, da capacidade de abstracção e juízo,
com consequências de alteração da personalidade e da estrutura psicológica. As consequências
sociais são maioritariamente advindas das incapacidades para as AVD geradas por estas doenças,
e por outro lado pelas repercussões sócio-familiares que gera. No entanto, é importante
acrescentar que, na perspectiva de alguns autores, entre eles Stuart-Hamilton (2002), é errado
perceber a demência como uma doença somente da velhice, como se fosse uma consequência
inevitável do processo de envelhecimento. Na verdade, todas as demências podem começar antes
da chamada terceira idade, e algumas raramente são encontradas depois dos 65 anos.

2.3 – Abordagem social do envelhecimento
Como temos sublinhado, os estudos sobre o envelhecimento têm tido um maior enfoque sob o
ponto de vista biológico e psicológico. Foi apenas devido à pressão do envelhecimento
demográfico que a dimensão social começou a ter maior importância na compreensão da velhice
como problema social.
Em termos sócio-políticos, e tomando em consideração a realidade portuguesa, assistimos a uma
histórica distanciação dos indivíduos perante o Estado, ausência do exercício de cidadania e um
olhar atomizado para os seus interesses, desencadeando mecanismos de estagnação e aceitação
das baixas condições de vida. Esta ideia é reforçada se atentarmos nos valores das pensões de
reforma da actual população idosa portuguesa e respectivas carreiras contributivas 32. Pensões de
reforma, que em grande parte dos casos (especialmente em meio rural dada a actividade que
desenvolveram ao longo da vida estar ligada à agricultura), são insuficientes para assegurar as
necessidades básicas e garantir uma subsistência digna – em suma, os rendimentos deste grupo
social provêm de magras reformas estabelecidas em grande parte pelas baixas qualificações
destes idosos na vida activa 33.
O contexto sócio-político que vigorou em Portugal até 1974, demitiu a população de uma efectiva
capacidade de expressão, de acesso livre ao ensino, vedando, assim, a mobilidade profissional e

32

É importante lembrar que muitas pessoas idosas não estiveram ligados ao sistema de previdência durante a sua fase
produtiva, ou por se encontrarem em actividades informais (caso de muitos homens), ou por terem desenvolvido
tarefas domésticas (caso das mulheres), estando actualmente sujeitos a intervenções do Estado (Boutique e Santos,
2002:90). Tal não significa afirmar que as pessoas idosas que estão dependentes do sistema da Segurança Social para
qual efectuaram contribuições, tenham uma realidade mais agradável.
33
“Em 2000, 69,6% dos reformados por velhice recebiam uma pensão inferior a 200 euros (40 contos). Em 2001, e
por um acerto no nível das pensões, esta proporção baixou para 45,2% mas com pensões inferiores a 300 euros (60
contos) são, neste ano ainda 81,5% dos pensionistas.” (Fernandes, 2004: 25)
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social dos actuais idosos. Deste modo, e segundo Boutique e Santos (2002), o quadro actual é
forjado pela própria história do nosso país, construído por homens e mulheres concretas que
fizeram parte da história do nosso país. É, neste sentido que seria importante colocar a questão:
que lugar as pessoas idosas construíram para si e para os demais na sociedade portuguesa?
Na perspectiva das autoras acima referenciadas, é importante que os trabalhadores, de ontem e de
hoje, exijam o reconhecimento do seu trabalho, como um direito que lhes assiste, e não como
uma benesse, pois em última instância, os produtores de riqueza de um país têm direito a uma
divisão mais equitativa dos bens criados.
Mas a realidade a que assistimos, em muitos casos, é a existência de um declínio do padrão de
vida, acompanhado, por vezes, de muitas privações, após a ruptura (muitas vezes drástica) com a
actividade laboral. Deste modo, a maioria das reflexões/abordagens acerca da relação pessoa
idosa–sociedade, é feita através da “... lupa económica do sistema de produção. Os valores de
reflexão, de meditação, de sabedoria, e as potencialidades que se vão forjando com o avanço em
idade, não são tomadas em consideração; pior que isso – a maior parte das vezes não são
mesmo reconhecidas.” (Levet, 1998:8).
É então como se o desaparecimento da função de produção marcasse uma perda de utilidade
social, sentida pelo reformado e confirmada pela sociedade que prescinde destes indivíduos,
independentemente da sua aparência ou competência para o trabalho, estabelecendo assim a sua
entrada “oficial” na velhice.
É neste sentido que a reforma favorece o isolamento social, a inactividade e a depressão, uma vez
que a retirada do mundo do trabalho independentemente da sua vontade, gera no indivíduo um
sentimento de falta de importância, utilidade e auto-estima, sobretudo numa sociedade onde o
estatuto da pessoa idosa está ligado ao trabalho e à rentabilidade (P. Fernandes, 2002, Fonseca,
2000). Há autores que chegam a afirmar que a reforma estimula a consciência do
envelhecimento. Como se não bastasse, ela ocorre num ponto do ciclo de vida em que a
capacidade adaptativa está mais limitada.
Por outro lado a imposição da reforma, sem alternativa de ocupação útil, uma vez que
normalmente esta não é devidamente preparada 34, leva frequentemente à inactividade que, por
sua vez, gera deficiência, limitação funcional e dependência, sendo a incomunicação, o
desamparo e a solidão sociológica as maiores causas de sofrimento da pessoa idosa, fazendo-a
cair no vazio existencial e na depressão, como suportam diversos autores da área da
Gerontologia.

34

Actualmente já se começa a falar em preparação para a reforma, fruto da consciencialização de que é necessária
uma reorganização do tempo, em função do novo estado em que o indivíduo se encontra, e também para evitar as
consequências negativas que aqui abordamos.
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Esta reforma requer, como condição de admissão, a retirada do indivíduo da sua actividade
profissional, originando a formação de um grupo que é afastado do mercado de trabalho e sujeito
à respectiva desvalorização do seu estatuto social. Isto significa que a sociedade atribui aos
reformados um papel “dependente” induzido pela situação objectiva de “inactividade”. Micael
Pereira (2002a) afirma mesmo que somos responsáveis pela construção de “falsos idosos”, ao
compactuarmos com esta visão distorcida destes indivíduos.
De salientar que cada indivíduo é uma realidade, sendo que a idade da reforma, (entendida no
sentido de “deixar de trabalhar”), tem repercussões diferentes em cada um, o que quer dizer que,
se por um lado existem idosos que após a reforma continuam a ter uma vida social activa, por
outro lado, a realidade mostra-nos que a maioria acaba por “cair” na inactividade e no
desinteresse.
Efectivamente, a maioria das pessoas idosas tem uma fraca participação 35 na sua comunidade, o
que gera sentimentos de solidão e desvalorização, com repercussões quer ao nível da integração
sócio-familiar quer do nível da saúde física e psíquica. De facto, segundo afirma Vaz (2001), as
fracas condições de vida em que a maioria da população idosa portuguesa vive, induzem-na a
uma fraca mobilidade e a um consumo passivo de serviços que lhes são oferecidos sem
alternativas de escolha. A mesma autora diz mesmo que a pessoa idosa é frequentemente
dissuadida da actividade e persuadida à inércia quase vegetativa, sendo-lhe assim vedado o
acesso à participação e intervenção nas decisões que lhe dizem respeito como membro activo da
sociedade.
Outrora trabalhava-se toda a vida e morria-se, era essa a lei habitual da vida. Viver sem trabalhar
era um sonho inacessível antes de 1930. Com o aumento da longevidade, pode-se prever que uma
pessoa na pré-reforma passará um terço da sua vida sem actividade profissional.
Há, contudo, formas positivas de as pessoas idosas viverem o tempo pós-reforma, mantendo uma
auto-imagem positiva, e cultivando novas e velhas relações sociais, para que consigam manter-se
activas o maior tempo possível (Cfr. Mirada e Valls-Llobet, 1996).
A dedicação do tempo a actividades de lazer, de desporto, de criatividade faz também parte do
projecto de vida que se pode ter para esta fase da existência, favorecendo novos espaços de
socialização e de participação na vida social, política, económica e cultural (Ferrari, 2002). Na
verdade, trata-se de um apelo à mobilização, ao continuar a fazer, a criar, a descobrir, enfim, a
viver.

35

“Participar significa quer ter parte em qualquer coisa, beneficiar dela, quer tomar parte e, portanto, cooperar.
(…) De modo mais geral, tendo por referência a sociedade em geral e os seus diversos sectores de organização, a
participação consiste simultaneamente em pertencer activamente a um conjunto de funções e poder dele beneficiar.
A participação social, neste caso, será uma participação mais ou menos pronunciada na vida económica, nas
distracções, na cultura, nas responsabilidades cívicas e políticas, etc.” (Birou, 1982:295)
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Tal pressuposto passa por encarar o envelhecimento como um processo natural. A velhice, essa
sim, é uma categoria construída socialmente pela modernidade ocidental nos últimos 30 ou 40
anos, que depende dos contextos sociais, culturais e históricos 36.
“O envelhecimento transforma-se em objecto científico e coloca em jogo múltiplas
dimensões, como o desgaste fisiológico, o prolongamento da vida, o desequilíbrio
demográfico e o custo financeiro das políticas sociais. Além do que contribui para definir
a última etapa da vida com uma categoria autónoma, com propriedades específicas,
dadas naturalmente pelo avanço da idade, que exigem tratamentos especializados. Numa
luta contra o determinismo biológico – velhice que cientistas sociais, gerontólogos e
assistentes sociais afirmam que a velhice é uma construção social” (Veras, 2002:13).
Esta velhice social encerraria em si, então, dois marcos principais: a entrada na reforma e os 65
anos. É como se os 65 anos fossem uma idade “... mágica e ‘emblemática’ que define a
passagem sem dor para a categoria das ‘pessoas de idade’...” (Levet, 1998:18)
Mas, se antes a idade da reforma (65 anos) era um marco, artificial, mas seguro, do início da
velhice, actualmente verifica-se que as pessoas se reformam cada vez mais precocemente, por
motivos que não se prendem com idade (desemprego, incapacidade, reforma antecipada),
tornando mais complicado o estabelecimento de quem é ou não idoso (Pimentel, 2001).
Maximilienne Levet (1998), afirma mesmo que a noção de idade não tem grande sentido, sendo
mesmo desapropriado afirmar que determinada pessoa é velha em ordem à sua data de
nascimento. De facto, a idade em si apenas indica a passagem do tempo, e em si mesma não
produz mudanças.
Se por um lado temos como certo que a idade da velhice é incerta e flutuante segundo os
indivíduos, por outro, verificamos que a sociedade e as suas instituições inscrevem e balizam por
idades o “compasso” de cada um de maneira uniforme, e tal acontece ao longo de toda a vida: a
idade de entrar para a escola, a idade da maioridade, a idade da reforma, etc., isso acontece
obviamente por imperativos de ordem social, política e económica, mas não tem em consideração
a pessoa no seu processo de desenvolvimento, nem as suas capacidades.
A mesma autora, defende que a idade funciona como um “cutelo”, cortando sem contemplações a
organização do tempo, os recursos e as relações sociais, acentuando-se o vazio social.
Fixar numa idade arbitrariamente determinada a cessação de toda a actividade produtiva, segundo
esta autora, não faz senão mascarar, sob o pretexto da natureza (cansaço devido à idade), o que é
um facto cultural. O indivíduo é, destarte, afastado do circuito como alguém que já não produz.

36

Se a velhice é uma construção imposta pela sociedade, qualquer processo de inclusão é responsabilidade colectiva
da sociedade, que em grande parte pode empreender as mudanças de atitude necessárias à plena participação em
todas as áreas da vida. “Portanto, é uma questão atitudinal ou ideológica que requer mudanças sociais que, a nível
político, se transformam numa questão de direitos humanos. ” (OMS, 2003:21)
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É por isto que Cabrillo e Cachafeiro (1990) defendem que do ponto de vista económico um
trabalhador é considerado velho quando deixa de ser produtivo.
Ana Fernandes (1999:19), por sua vez, considera que a diversidade das actividades e das
biografias, levam a crer que esquemas mais flexíveis poderão ser mais benéficos não só para o
sistema de protecção como também para os cidadãos que para ele contribuem e dele usufruem.
Deve ter-se no entanto, em conta, que a análise do envelhecimento em cada país específico,
deverá ter em consideração o contexto geográfico, político, social, económico e cultural de cada
um desses estados. Aliás, própria estrutura de política social de cada país, altera completamente
as realidades da velhice para os indivíduos e para a sociedade como um todo. A reforma é, pois,
considerada um evento socialmente construído, típico das sociedades capitalistas (Pestana, 2003).

Também os aspectos sócio-económicos merecem um olhar mais pormenorizado. É inequívoco
considerar que as condições sócio-económicas do indivíduo condicionam o processo de
envelhecimento a vários níveis. Vários autores afirmam mesmo que o baixo status social implica
uma redução das possibilidades de participação e da resolução dos problemas. Alguns afirmam
mesmo que a maioria dos problemas que afectam as pessoas idosas, se devem à pobreza e a
privações económico-sociais (P. Fernandes, 2002:45). Hall et al. (1997) afirmam que na base
destas situações de pobreza está também, muitas vezes, o desconhecimento dos benefícios sociais
disponíveis.
A verdade é que, actualmente, o envelhecimento pode efectivamente ser considerado um factor
de exclusão. Trata-se, segundo a categorização de Bruto da Costa (1998:22), de uma exclusão de
tipo social – aquela em que a própria causa de exclusão se situa no domínio dos laços sociais. “É
uma situação de privação de tipo relacional, caracterizada pelo isolamento, e por vezes
associada à falta de auto-suficiência e autonomia pessoal.” Este autor dá o exemplo das pessoas
idosas como caso paradigmático deste tipo de exclusão, sobretudo aquelas que vivem situações
de solidão e de doença e que necessitam de cuidados que lhes são negados (não necessariamente
por falta de recursos).
Mas não podemos negar que existem, de facto, muitas pessoas idosas em situação de pobreza
real, aqui entendida como uma situação de privação resultante da falta de recursos. Muitas vezes
esta privação é múltipla, atingindo diversos domínios das necessidades básicas (alimentação,
condições habitacionais, saúde, participação, etc.).
O INE comprova 37 que as pessoas idosas são um grupo particularmente afectado pela pobreza,
mostrando que as taxas de incidência de pobreza neste grupo populacional são superiores às

37

No seu estudo sobre Mulheres e Homens em Portugal nos anos 90, publicado em 2002.
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médias nacionais para ambos os sexos e para todos os tipos de pobreza. Esta situação é ainda
mais notória em pessoas idosas a viverem sós, e sobretudo em homens idosos.

No entanto, apesar da relevância das dimensões sociais objectivas reportadas, numa abordagem
social da velhice, importa igualmente ter em consideração a componente simbólica, aqui
considerada através da análise da imagem social da velhice.
Para Luísa Pimentel (2001), ser idoso, por si só, não deveria ser um facto negativo e preocupante.
Ao longo da história da humanidade, o status das pessoas idosas foi alvo de diversas concepções,
por vezes extremas: desde a gerontocracia à eliminação ou auto-eliminação, ou seja, desde o
prestígio e poder à inutilidade e carga social (Cfr. García, 2002:21).
Actualmente, ainda prevalece a visão tradicional da pessoa idosa como alguém inútil, isolado, em
declínio biológico e mental, marcado por um tempo linear, com problemas de saúde e, na maioria
das vezes, dependente física e economicamente de alguém – imagem estigmatizante de “espera
pela morte”:
“... imagem negativa e pejorativa associada a velho/velhice. Velho é traste, problema,
ônus [sic], inutilidade; velhice é doença, incapacidade, dependência, perda, impotência.
Velho é uma pessoa que atrapalha as outras, alguém que perdeu o direito à dignidade, à
sobrevivência, à cidadania. A imagem (...) é a de uma pessoa encurvada, de bengala,
quase cega, surda e gagá.” (Paschoal, 2002a:41)
No cenário actual, a maior parte dos sinónimos da palavra “velho” carregam uma conotação
depreciativa. O “velho” é normalmente considerado como ultrapassado, antigo, primitivo, senil,
etc., condição que contribui para a manutenção de estereótipos 38, mitos e ideias pré-concebidas
relativamente à velhice (P. Fernandes, 2002:28), sobretudo numa sociedade que exalta os valores
da juventude. E esta cadeia de representações negativas conduz ao que Micael Pereira designa de
retorno à situação de “… menino incapaz de decidir por si. Incapaz não necessariamente pelo
estado das suas faculdades, mas incapaz porque lhe foi retirada a legitimidade social para o
fazer.” (Pereira, 2002a:8).

38

A propósito dos estereótipos sobre as pessoas idosas (sobretudo por parte das crianças), ver conclusões do estudo
de Constança Paul (2000).
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Esta imagem desonrosa vem contrariar a atribuição de sabedoria que era atribuída ao idoso nas
sociedades mais antigas, e ainda em muitos países considerados do Terceiro Mundo, e
relembrada por grande parte dos autores que escrevem sobre estas matérias 39.

Importa, destarte, não esquecer a afirmação de Paúl (2000:56): “A mudança de discurso e de
atitudes face aos idosos é um aspecto fundamental para uma sociedade mais solidária, em que as
gerações encontrem novas formas de convivência, retirem prazer da relação e se interajudem,
partilhando tarefas e afecto.”

De facto, habituámo-nos de tal forma a encarar o envelhecimento sob uma perspectiva de
inactividade, de inutilidade social, de dependência, que temos dificuldade em pensá-lo com base
em outros referenciais que não aqueles ligados a “perdas” ou a “déficits”.
Também Micael Pereira (2002a:8) problematiza esta visão negativa, afirmando: “Ser idoso
acaba por ser uma designação de posição social, sinal de que assume um leque determinado de
papéis, todos eles de dependência, sem autonomia, sem orientação da acção, sem capacidade de
fazer o que entende, de tomar iniciativas.”
Os mitos e estereótipos, ou seja, a visão preconceituosa e negativa que prevalece na nossa
sociedade, estão muitas vezes associados ao desconhecimento do processo de envelhecimento, e
são reproduzidos frequentemente, sobretudo nos meios de comunicação social, o que leva a um
reforço constante de que envelhecer é por si só um problema. “A sociedade está a fornecer aos
idosos um ‘filtro negro’ que lhes inibe a percepção de aspectos positivos e assim a velhice tornase num período traumatizante e negativo.” (P. Fernandes, 2002:32) e como dizia Einstein, é mais
fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. É neste sentido que é absolutamente
necessário o “... resgate da dignidade e da cidadania do idoso, derrubando o preconceito que
marginaliza o velho, restabelecendo os seus direitos de cidadão e reintegrando-o na comunidade
e na família.” (Netto e Ponte, 2002:9).
Na mesma linha de pensamento, Ester Vaz (1998), considera que a concepção dominante
identifica a velhice com a imagem de “muita idade” e de inactividade. No entanto, afirma que
existem casos que contradizem esta imagem estereotipada, pois nem sempre o facto de ter muita
idade corresponde realmente a inactividade, havendo muitos idosos que continuam a exercer
39

Contudo, Luísa Pimentel (2001:56), em relação à história das representações sociais da velhice, defende que
qualquer afirmação sobre o estatuto social das pessoas idosas em épocas históricas específicas deve ser relativizada,
pois não se pode dizer que antigamente a população idosa era respeitada, integrada e apoiada e que hoje a sociedade
o despreza totalmente. Também Santos e Encarnação (1998) problematizam este assunto, dizendo que o mito do
ancião enriquecido pela experiência vivida, é substituído pelo do “velho” diminuído, encarquilhado, esvaziado da sua
substância. Na realidade, não existiu verdadeiramente uma “época dourada” no passado, em que as pessoas mais
velhas eram mais bem tratadas do que hoje (Stuart-Hamilton, 2002).
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diversas actividades. Há pois a necessidade e a urgência de uma desmistificação do conceito de
velhice. De facto, as sociedades de consumo em que vivemos insistem frequentemente em
declarar os velhos como inúteis, presidindo a ideia de que quem é novo e produtivo, é útil, e
quem é velho e não produtivo, é inútil.
Na verdade, é como se a experiência de cada indivíduo na resolução dos problemas e no impacto
afectivo atribuído às soluções de sucesso/insucesso, deixasse de se realizar apenas pelo facto de
chegar à terceira idade.

No parecer de Simone de Beauvoir (1970), a sociedade destina às pessoas idosas, segundo seu
lugar e seu papel, não levando em conta sua idiossincrasia individual, a sua experiência, e
reciprocamente, o indivíduo é condicionado pela atitude prática e ideológica da sociedade em
relação a ele. Ainda hoje esta perspectiva está muito presente socialmente, aos mais diversos
níveis.

3 – A PROBLEMÁTICA DA DEPENDÊNCIA
No contexto das questões do envelhecimento, a problemática da dependência tem vindo a ocupar
progressivamente um lugar de destaque. Tal centralidade deve-se precisamente ao facto de se
verificar um crescimento exponencial das situações incapacitantes nas pessoas muito idosas,
sobretudo estados demenciais que conduzem a elevados défices ou mesmo perda de autonomia
(Quaresma, 2004).
Como pudemos verificar anteriormente, há uma série de causas de incapacidades das pessoas
idosas, desde os AVCs, às doenças pulmonares, de Parkinson, osteoarticulares, às demências de
vária ordem, até às quedas ou acidentes de natureza diversificada.
De facto, “Maiores probabilidades de sobrevivência (…) têm consequências ao nível das
relações sociais e das biografias individuais não só pelo facto de as trajectórias serem agora
mais longas como pelas perturbações que vão ocorrendo ao longo das idades da vida.”
(Fernandes, 1999:19), não obstante o progresso da ciência (Diniz, 2004).
Assim, para podermos aprofundar o conceito de dependência 40, parece-nos relevante analisarmos
também conceitos adjacentes41, tais como autonomia e independência. Contudo, indicamos desde
40

Etimologicamente, a palavra dependência vem do latim “estar suspenso a”.
Estes conceitos servem apenas e tão só para nos situarmos face à terminologia utilizada pelos autores, mas o que,
no nosso entender, verdadeiramente importa compreender, é a essência ideológica que está na base da definição
destes conceitos. Apesar de lenta, essa essência começa a revestir-se de contornos de promoção da autonomia e de
independência.
41
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já que se tratam de conceitos complexos e difíceis de operacionalizar, embora tenham já
merecido alguma reflexão por parte de vários investigadores.
Mas, o que entendemos por dependência? Quaresma (2004:38), por exemplo, diz-nos que “A
definição de dependência exige uma definição de autonomia e de perda de autonomia, que
possibilite a medida das perdas, em função de parâmetros e com objectivos precisos…”. No
entanto, na perspectiva desta autora, a articulação entre os conceitos de autonomia e de
dependência não resulta necessariamente de uma relação dicotómica.
Assim, a autonomia pode ser entendida como a capacidade de decisão e de comando e
independência como capacidade de realizar algo com os seus próprios meios (Netto e Ponte,
2002:8) 42.
Estamos, pois, perante um conceito amplo, traduzindo a condição de o indivíduo se poder
relacionar com outros de forma igualitária, numa relação sujeito-sujeito, e com base no mútuo
respeito, tal como postula Monteiro (2003:147).
As alterações funcionais que decorrem do processo de envelhecimento, associadas à maior
prevalência de doenças crónicas, podem efectivamente conduzir à deterioração da habilidade de
manutenção da independência. É este o motivo apontado para que as pessoas idosas, em número
e intensidade, sejam proporcionalmente mais dependentes do que as jovens.
Netto e Ponte (2002:8) afirmam que a manutenção da qualidade de vida está intimamente ligada à
autonomia e independência. Já Paschoal (2002a:26) problematiza esta questão, afirmando: “A
longevidade é intensamente desejada pela maioria dos indivíduos, desde que sob certas condições, como
a de não ficar dependente e, de preferência, não ficar velho. Desejo contraditório e paradoxal. Como se
possível fosse viver cada vez mais sem envelhecer. Impossível.”

Segundo Albarede (cit in P. Fernandes, 2002:49) a autonomia é a capacidade e/ou o direito que
um indivíduo tem de ele próprio escolher os actos e os riscos que pode correr. Em relação à perda
de autonomia, esta será precisamente o contrário de autonomia, isto é, a incapacidade e/ou
interdição de o indivíduo escolher ele próprio as regras da sua conduta, bem como a orientação
dos seus actos e os riscos que pode correr. Trata-se de um comportamento do indivíduo em
relação a si mesmo, como autor responsável pelas suas leis e pelo sistema de valores que
presidem às suas atitudes. Quase despercebidamente, utilizámos aqui um outro conceito que
merece alguma atenção: o de incapacidade, que segundo Faro (2004) é a restrição na execução de
uma actividade da vida diária. Mas, e ainda no entender desta autora, deve registar-se que a
incapacidade pode ser compensada com o uso de artefactos ou adaptações, conforme o grau
funcional do indivíduo. Tal parte do pressuposto de que a incapacidade não é um “rótulo”, ela
42

Aliás, o termo autonomia deriva do grego autos – próprio, e nomos – governo, lei, e significa governar-se a si
próprio, ter lei própria (Viude, 2000:481).
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deve ser modulada e dentro de um espaço de tempo ser temporária ou definitiva, progressiva,
estabilizada, regressiva ou compensada.
Na perspectiva de P. Fernandes (2002:48), a perda de autonomia é um dos principais fenómenos
que influencia a qualidade de vida das pessoas idosas, sobretudo quando esta se dá a nível
psicológico.
É frequente encontrar também na bibliografia o termo independência que, segundo P. Fernandes
(2002:49), significa alcançar um nível aceitável de satisfação das necessidades, através de acções
adequadas que o indivíduo efectua por si mesmo, sem a ajuda de outra pessoa.

No que diz respeito à dependência, esta é definida por Phaneuf (cit in P. Fernandes, 2002:49),
como a incapacidade do indivíduo para adoptar comportamentos ou executar por si mesmo, sem a
ajuda de terceiros, acções que lhe permitam alcançar um nível aceitável de satisfação das suas
necessidades.
Ser dependente, por ser idoso ou por outros motivos, passa pelo facto de o indivíduo não poder
realizar sem ajuda as principais actividades da vida diária, quer sejam físicas, psicológicas,
económicas ou sociais.

A definição de dependência apresentada pelo Ministério da Segurança Social e do Trabalho
(2002:16), é: “… um estado em que se encontram as pessoas que, por razões ligadas à falta ou
perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, têm necessidade de assistência e/ou de ajudas
importantes a fim de realizar os actos correntes da vida ou A. V. D.’s”, e surge no seguimento da
recomendação da Comissão dos Ministros aos Estados Membros da UE, relativa à dependência
(1998).
Importa ainda acrescentar que a dependência pode ser total ou parcial, temporária ou permanente.

É também por isso que para Pitaud (cit in Quaresma, 2004), a palavra dependência não tem
contornos nítidos, dado que persiste uma noção subjectiva, cuja definição remete para diferentes
variáveis.
Existem três conceitos comumente associados à noção de dependência: deficiência, incapacidade,
desvantagem ou handicap.
Em sentido estrito, a dependência traduz-se pela necessidade de assistência nas actividades
quotidianas, habitualmente efectuadas sem ajuda. Trata-se, portanto, de apoio aos papéis de
sobrevivência (lavar-se, vestir-se, alimentar-se, etc.).
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Também Pitaud, sustenta que a dependência não é um fenómeno inelutável nem universal no
envelhecimento, dado que o declínio das capacidades físicas e mentais não afecta da mesma
forma as pessoas idosas. “A perda de autonomia só pode parecer universal na medida em que
põe em causa, qualquer que seja o grau de dependência, o equilíbrio da vida, tanto do que é
ajudado como dos que prestam ajuda.” (cit in Quaresma, 2004:50)

A Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia (1997), também apresenta uma classificação
relativa a estes conceitos, podendo-se considerar que uma pessoa é autónoma quando decide e
conduz a sua vida por si mesmo, ou seja, actua com liberdade. De forma mais aprofundada,
podemos dizer que autonomia é a capacidade e/ou direito de uma pessoa escolher por si mesma
as regras da sua conduta, a orientação dos seus actos e os riscos que se encontra disposta a
assumir. Efectivamente, o que aqui importa acentuar é que mesmo que uma pessoa idosa seja
dependente (a não ser que a dependência seja total), não deve por isso deixar de ser autónoma.
Em síntese:
- A perda da autonomia é a incapacidade (ou a proibição) de uma pessoa decidir sobre a
sua vida.
- A dependência produz-se, em sentido estrito, quando uma pessoa não realiza sem ajuda
(porque não pode ou porque não quer) as principais actividades da vida diária.
- A independência dá-se, quando a pessoa realiza por si mesma e sem ajuda as actividades
básicas quotidianas.

Com efeito, pode acontecer, numa dada situação, uma pessoa idosa gozar de independência e no
entanto carecer de autonomia, isto é, não precisar de ajuda para as actividades normais da vida
diária, mas a sua família decidir sobre a sua vida sem a consultar.
Da mesma forma pode acontecer que uma pessoa idosa seja dependente para alguma ou algumas
actividades para as quais precisa de ajuda e, no entanto, continuar a ser autónoma para decidir
sobre aspectos que dizem respeito à sua vida (por exemplo, ir ou não para um Lar, participar na
programação dos serviços que lhe são prestados, escolher sobre a roupa que há-de vestir, onde
passar as férias, etc.)
É possível encontrar nestas definições aspectos comuns: que a dependência começa precisamente
quando começam a diminuir de forma acentuada algumas capacidades no desempenho de tarefas
diárias; que nas pessoas idosas, a dependência assume alguns contornos particulares, uma vez que
esta resulta de factores como a redução das capacidades físicas ou psicológicas, insegurança
económica, isolamento, solidão, dependência de familiares e/ou de outro tipo de suporte social,
como já tivemos oportunidade de analisar anteriormente (Cfr. P. Fernandes, 2002:50). Nesta
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linha de pensamento, abordar a situação de dependência, implica analisar o contexto situacional
no qual ela ocorre, ou seja, perceber se se trata de uma pessoa em situação de isolamento e
solidão, com ou sem suporte social, entre outros factores que provocam ansiedade e stresse ao
indivíduo, resultando numa conjuntura de desequilíbrio.

A Fundação Nacional de Gerontologia de França corrobora em parte estas premissas,
defendendo que a maior parte das pessoas idosas permanecem autónomas e lúcidas até ao último
momento da sua existência, sendo que a dependência, quando surge, é em idades mais tardias 43.
Não obstante, esta entidade (bem como outras), é peremptória ao afirmar que mesmo
dependentes, as pessoas idosas devem continuar a exercer os seus direitos, deveres e liberdades
de cidadãos.
Neste contexto, podemos verificar, pela literatura existente, que na génese do conceito de
dependência está a noção de incapacidade (conceito das ciências médicas), e também a noção de
risco de perda de autonomia, “… associando ambas à velhice, no que pode ser entendido como
uma relação implícita, mas não provada, de causalidade.” (Quaresma, 2004:38).
Deste modo, ao falarmos aqui de dependência, importa salientar que a operacionalização do
conceito de dependência não está isenta de ambiguidades conceptuais, nem apresenta contornos
nítidos.
Contudo, é do conhecimento geral que com o passar dos anos se vai dando um aumento
exponencial da mortalidade e que esta é precedida por uma maior prevalência de entidades
patológicas. Esta maior prevalência de doenças 44 nesta fase da vida, vem aumentar as
probabilidades de dependência por parte das pessoas idosas, embora mais uma vez se sublinhe
que tal varie de indivíduo para indivíduo (Cfr. Netto e Ponte, 2002:6,7).
Tal não significa, considerar logo à partida, que a pessoa idosa não possa gerir a sua própria vida
e ser independente no seu quotidiano, pois como afirma Renato Veras (2003:13), “... a grande
maioria dos idosos é, na verdade, absolutamente capaz de decidir sobre seus interesses e
organizar-se sem nenhuma necessidade de ajuda, de quem quer que seja.” Este autor afirma
mesmo que, no quadro dos mais modernos conceitos gerontológicos, pode dizer-se que essas
pessoas idosas que mantêm a sua autodeterminação, prescindindo de qualquer ajuda ou
supervisão para viver o dia-a-dia, devem ser consideradas pessoas saudáveis, muito embora
possam ter uma ou mais doenças crónicas.

43

Esta situação é mais sérias dado que, com vimos, se verifica um aumento constante do número de indivíduos a
atingir idades avançadas.
44
As doenças crónicas afectam cerca de dois terços dos idosos.
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É devido às alterações inevitáveis que se dão com o avançar da idade, que se considera muitas
vezes o envelhecimento como doença. Existem, de facto, muitas doenças cuja frequência
aumenta com a idade, porém, não se pode afirmar que o envelhecimento é uma doença.
A verdade é que, como já vimos, as doenças crónicas conduzem a uma prevalência de
incapacidades. Simultaneamente, o próprio processo natural do envelhecimento diminui a
capacidade funcional 45 do organismo. A esta combinação dá-se o nome de envelhecimento
funcional, que é mais relevante do que o envelhecimento cronológico que, contudo, é o mais
valorizado socialmente.
O gráfico que a seguir apresentamos, embora possa ser questionável e/ou discutível, mostra-nos,
de forma clara como se dá este processo de envelhecimento funcional, na perspectiva do autor
Paschoal (2002b:315).

Gráfico 1 – Envelhecimento funcional

Capacidade funcional

Env. Funcional normal
Doença

Factores atenuantes

Limiar de
incapacidade
Idade
Fonte: Adaptado de Paschoal (2002b:315)

Para este autor, desde o nascimento que as pessoas vão desenvolvendo as suas capacidades até
aos 20/30 anos, quando se atinge o auge da capacidade funcional. A partir daí, o desempenho
funcional do ser humano vai-se deteriorando pouco a pouco, consequência do processo natural do
envelhecimento. É, pois, um processo lento, mas inevitável e universal 46.
Como vimos, a trajectória deste declínio pode ser afectada por uma série de factores endógenos
(como por exemplo a constituição genética) e exógenos (meio ambiente, hábitos e estilos de vida,
contexto sócio-económico, etc.).
45

J. Martins Correia (2003:255) entende por capacidade funcional “…a autonomia na execução de tarefas correntes,
necessárias a qualquer indivíduo, as quais podem ser alteradas como consequência de situações patológicas ou do
envelhecimento.”
46
Pois como afirma Levet, não existe vacina contra o envelhecimento (1995:89).
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Uma inclinação mais brusca desta linha de declínio funcional, pode dar-se em situações de crise,
como por exemplo uma doença ou um acidente.
É neste sentido que Paschoal afirma que num determinado nível se situa o limiar da
incapacidade 47, ou seja, acima desse limiar as pessoas vivem de forma independente e abaixo
dele vivem dependentes. Por outro lado, as pessoas podem adiantar ou atrasar a chegada a esse
limiar. Quando esta é atrasada, a morte pode ocorrer antes que a incapacidade aconteça.
Não obstante, envelhecer sem incapacidade, preservando a autonomia, é um factor indispensável
para a manutenção da qualidade de vida.
Esta perspectiva proposta por Paschoal (2002b), vem reforçar a ideia da singularidade do
processo de envelhecimento, que varia em função de um conjunto de factores, podendo fazer
deslocar a curva do declínio funcional. Também Veras (2003:9) partilha desta perspectiva, e
fazendo apelo à teoria de Fries, diz-nos que a evolução da epidemiologia e a determinação de
vários factores de risco, permitem actualmente ao indivíduo optar, por assim dizer, entre viver até
perto do limite biológico ou morrer precocemente. Esta perspectiva significa que se o indivíduo
tiver em consideração os factores de risco que podem aumentar ou diminuir o tempo de vida, tem
todas as condições necessárias para viver até ao limite biológico da vida.
É importante, contudo, fazer apelo à reflexão proposta por Fontaine (2000:150): “… as relações
existentes entre a idade, a hereditariedade, os estilos de vida e os riscos de doença devem ser
concebidos de forma dinâmica e não mecânica.”
Esta centralidade atribuída ao life style (Veras, 2003), é importante nesta nossa reflexão sobre a
questão da dependência na designada terceira idade, pois como afirma Paúl (1996) há uma certa
responsabilidade de cada pessoa no seu próprio destino, embora esta responsabilidade seja
relativa, tendo em conta todas as dimensões do contexto concreto de cada indivíduo.
É nesta lógica que Levet afirma que:
“Para o indivíduo, bem envelhecer, é envelhecer sem sofrer os malefícios da idade.
Trata-se portanto de exercitar o espírito; de conservar o uso das pernas, dos olhos, etc.;
de estar rodeado pelos seus; de estar alegre, de ter o moral elevado, de investir em si; de
ter recursos suficientes; e, enfim, de poder ficar em sua casa até ao fim. Programa
ambicioso e que arrisca muito a ser utópico se se pensar em poder beneficiar de todas
estas vantagens.” (1998:85) (sublinhado nosso).

47

A OMS no CIF afirma que tecnicamente, o termo “pessoas com incapacidades” está actualmente desactualizado e
tem vindo a ser substituído por “pessoas com actividade limitada”. As pessoas com actividade limitada são definidas
no CIF como aquelas que estão impossibilitadas de executar, independentemente e sem ajuda, actividades humanas
básicas ou tarefas resultantes da sua condição de saúde ou deficiência física, mental, cognitiva, psicológica, de
natureza permanente ou temporária, podendo estas ser de qualquer idade.
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Tal afirmação leva-nos a uma primeira consideração: as expectativas relativamente ao
envelhecimento são influenciadas pela condição de manutenção da autonomia e da
independência.

Segundo a médica Anabela Pinto (2001:28), envelhecer com sucesso é uma alternativa possível à
perspectiva determinista do envelhecimento associado à dependência, à doença, à incapacidade, à
depressão. Um conjunto de esforços articulados entre as diversas áreas do saber, permitirão uma
associação entre o aumento da esperança de vida e uma boa qualidade dessa mesma vida, com
autonomia e integração/participação na sociedade e na família, aproveitando as capacidades
individuais das pessoas idosas.

Ao abordarmos neste capítulo o problema da dependência, não pretendemos traçar um perfil
eminentemente negativo do processo de envelhecimento, mas sim mostrar que esta fase da vida é
marcada por mudanças profundas que culminam, por vezes em situações que necessitam de
determinado tipo de intervenção (aspectos que abordaremos em momentos posteriores).
Contudo, a verdade é que desde a Antiguidade que a velhice tem sido associada a dependência e
à perda de controlo da pessoa sobre a sua própria vida. Tal não significa negar a constatação de
que os estados de dependência, em maior ou em menor grau, estão presentes ao longo de todo o
ciclo de vida, não sendo um atributo exclusivo da pessoa idosa. É por isso que Pavarini e Neri
(2000) afirmam que a dependência tem muitas faces e diferentes etiologias.

Ao longo deste capítulo ensaiámos uma caracterização global sobre o processo de
envelhecimento, partilhando da opinião do conceituado especialista na área da Gerontologia,
Matheus Netto (2002), que defende que a velhice e o envelhecimento vistos e aceites apenas pelo
prisma biofisiológico se constituem como uma meia verdade. De facto, para se entender
globalmente o envelhecimento como um processo, há que levar em consideração os factores
ambientais, sociais, económicos e culturais que participam e influenciam este processo. Dada a
natureza deste trabalho, foram precisamente esses os aspectos que procurámos enfatizar.
Além das mudanças cognitivas e físicas com as quais muitos idosos se deparam, as perdas
económicas, sociais, mentais e físicas, podem também infligir um temor emotivo, mágoa ou
depressão, raiva, dependência, abandono, sensação de fracasso, humilhação e vergonha. Essas
perdas, tanto previstas como imprevistas, são em geral múltiplas: a perda de vigor e saúde; a
perda de capacidades funcionais ou sentidos; a perda do cônjuge, filhos, amigos; a perda de elos
sociais importantes; a perda de emprego devido à reforma ou doença; a perda do papel na família;
a perda do lar; e a perda de atracção, sexualidade ou expressão sexual. Todas estas dimensões
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têm de ser consideradas de forma cuidada e rigorosa como a única via para a compreensão da
dinâmica do envelhecimento e das suas repercussões na vida das pessoas.
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Fenómeno que, até há pouco, passava despercebido à opinião
pública em geral, o envelhecimento é hoje apontado, com relativa
frequência, como um dos aspectos a ter em conta na definição de
políticas de médio e longo prazo. No caso português, deve
acrescentar-se que, também para políticas de curto prazo, e
nalguns aspectos mesmo para medidas urgentes.
(Bruto da Costa, 1998:85,86).

Segundo Anne Marie Guillemard (cit in J. Martins Correia, 2003:36), as políticas de velhice são
o conjunto das intervenções públicas ou acções colectivas que estruturam, de forma explícita ou
implícita, as relações entre a velhice e a sociedade. Segundo a mesma autora podem considerar-se
três dimensões principais nas políticas de velhice: as políticas de protecção social materializadas
principalmente nas políticas e regimes de pensões, as políticas de cuidados sociais e nas políticas
sociais dirigidas especialmente aos trabalhadores idosos.

Neste capítulo ensaia-se uma abordagem das políticas sociais dirigidas à velhice, com particular
focalização na vertente dos cuidados sociais. As dimensões das pensões e políticas para os
trabalhadores idosos assumem no entanto uma particular relevância na actualidade pelo que,
ainda que de modo sucinto, importa que nos detenhamos em alguns aspectos gerais desta
problemática.

Como enquadramento geral é útil referenciar, ainda que de forma sintética, as principais
orientações internacionais dirigidas às pessoas idosas, as quais se vêm cada vez mais constituindo
como um quadro de referência na construção das políticas de velhice.
Neste âmbito, os Princípios das Nações Unidas em prol das Pessoas Idosas (ONU, 2002), a
saber, independência, participação, cuidados, auto-realização e dignidade, encerram a essência
normativa de qualquer política nacional dirigida à população idosa.
Assim, a independência ou autonomia, diz respeito à garantia de rendimentos, à possibilidade de
acesso à formação, ao fomento da capacidade de decisão individual e à manutenção do quadro de
vida da pessoa idosa.
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A participação, aponta para o estímulo da contribuição das pessoas idosas na definição e
aplicação de políticas, para a partilha e transferências de conhecimentos, para o desempenho de
papéis socialmente úteis e para o desenvolvimento do associativismo.
No âmbito dos cuidados, contempla-se a facilitação do acesso à assistência ao nível da saúde, ao
nível das respostas sociais, da defesa da privacidade e do respeito pelos direitos essenciais,
especialmente em espaço institucional 48.
Relativamente à auto-realização/desenvolvimento pessoal preconiza-se a promoção de
experiências e a expressão de habilidades nos domínios da educação, cultura e desenvolvimento
espiritual.
O princípio da dignidade, diz respeito à garantia de condições dignas de existência, de segurança
e de justiça, independentemente da idade, sexo, raça, origem étnica, situação económica e
qualquer outra circunstância.

Na mesma linha destes princípios, é pertinente referenciar as principais funções da protecção
social na Europa, consideradas pelo sistema de classificação Esspros 49 relativas às pessoas
idosas, como dimensões integrantes do quadro de valores do modelo social europeu,
respectivamente: a manutenção do rendimento e suporte pecuniário ou em géneros, às pessoas
idosas, o que inclui, entre outros, pensões de velhice e a provisão de bens e serviços aos mais
velhos.

1 – IMPACTOS DO ENVELHECIMENTO E DEPENDÊNCIA NAS POLÍTICAS
SOCIAIS
O problema social que representa a velhice nas sociedades industrializadas em geral, e na
sociedade portuguesa concretamente, constitui um dos grandes desafios com que se defrontam as
instâncias políticas e sociais que detêm a incumbência de encontrar soluções.

48

Veja-se a este propósito a publicação do IDS (2002b), sobre a Prevenção da Violência Institucional perante as
pessoas idosas e pessoas em situação de dependência.
49
Esspros (Sistema Europeu das Estatísticas Integradas de Protecção Social) que disponibilizam as estatísticas mais
completas sobre a despesa da protecção social na UE.
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Conforme constata Pestana (2003), nas próximas décadas, assistir-se-á à passagem à reforma da
geração do baby-boom 50, nascida após a segunda Guerra Mundial, que terá como consequência o
aumento considerável do rácio de dependência dos idosos 51.
Em termos políticos, o aumento do peso dos idosos no conjunto da população, associado à
diminuição da população em idade activa, à redução da idade média de saída do mercado de
trabalho e ao aumento da esperança de vida, representa um grande desafio para a sustentabilidade
das finanças públicas, sobretudo devido à pressão exercida quer sobre os sistemas públicos de
saúde (mais procurados pelas pessoas idosas), quer sobre os sistemas públicos de pensões de
reforma. Estes últimos, são financiados sobretudo pela solidariedade de tipo intergeracional52, o
que requer a existência de um equilíbrio entre quotizações para o sistema de Segurança Social
(conseguidas sobre os rendimentos do trabalho) e respectivas prestações (pagas aos pensionistas).
Desta forma, a deterioração da relação entre os activos contribuintes e os inactivos pensionistas,
conduz ao agravamento do esforço contributivo que é exigido à população economicamente
activa, e ao esforço complementar do Estado para fazer face à insuficiência de contribuições.
É neste sentido que, segundo a Comissão Europeia, em Portugal, o sistema nacional de pensões
se confronta com dois grandes desafios: melhorar a adequação das pensões de velhice de forma a
garantir níveis de vida dignos durante a reforma, a todas as pessoas com baixos salários, e
garantir, em simultâneo, a sustentabilidade financeira do sistema (Pestana, 2003).
Todos estes pressupostos de base aqui apresentados, se enquadram na lógica de uma
comunicação apresentada pela Comissão Europeia no âmbito do Ano Internacional dos Idosos,
organizado pelas Nações Unidas 53 (Comissão Europeia, 1999:4), onde é apresentada
precisamente esta necessidade crescente de cuidados de saúde e assistência às pessoas idosas, o
que representará uma pressão cada vez maior sobre os sistemas formais de prestação de

50

Baby boom – Coorte etária de pessoas nascidas entre as décadas de 40 e 60, período em que houve um
considerável aumento no índice de natalidade nos EUA e em outros países ocidentais. O termo coorte refere-se ao
grupo de pessoas com uma característica compartilhada. Normalmente descreve um grupo de pessoas criadas no
mesmo ambiente e/ou período de tempo, pelo que é muitas vezes utilizada como sinónimo de coorte etária (StuartHamilton, 2002:203).
51
Como vimos no capítulo anterior, segundo as projecções demográficas do Eurostat, este rácio praticamente
duplicará entre 2000 e 2050, na UE.
52
Fernandes (1999:20), designa este processo de “contrato implícito entre as gerações”, uma vez que a estrutura
organizativa dos mecanismos de reforma, assente no princípio de repartição, repousa numa solidariedade entre as
gerações – o pagamento das pensões de reforma é deduzido directamente das quotizações dos activos. Segundo Nuno
Pestana (2003:15), Portugal tem vindo a introduzir diversas alterações no sistema nacional de Segurança Social numa
tentativa de reforço da sua sustentabilidade, quer devido às tendências demográficas actuais, quer devido ao facto de
o “… sistema estar a caminhar para a maturidade, isto é, da história contributiva dos portugueses ser cada vez mais
completa, e por isso, usufruírem de pensões de reforma mais altas.”.
53
Nesta comunicação, são expostos os efeitos do envelhecimento da população no emprego, protecção social, saúde
e serviços sociais. É também proposta uma estratégia para a adopção de respostas políticas eficazes nestes domínios
com base no reforço da cooperação entre todos os intervenientes e da solidariedade e equidade entre gerações.
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cuidados 54, face à conjuntura de envelhecimento demográfico e suas consequências, sendo que os
Estados Membros se começam a preocupar com o futuro da protecção social e com o
financiamento do sistema. A Estratégia Europeia para o Emprego e o debate sobre a
Modernização da Protecção Social, são exemplos disso 55.

Os principais problemas que se colocam aos países europeus referentes à protecção social, são
apresentados no Relatório da Comissão Europeia (2002), Social Protection in Europe 2001Employment & Social Affairs 56, nos seguintes termos:
-

O considerável abrandamento do crescimento económico, o que afecta a protecção social
negativamente (aumento da despesa social);

-

A falta de consolidação das finanças públicas;

-

Elevada despesa com cuidados de saúde, especialmente aos mais velhos (e que já não
estão no activo);

-

O impacto do envelhecimento demográfico;

-

Despesas com as famílias e benefícios relativos aos cuidados de crianças;

-

Gastos com medidas contra a exclusão social.

Deve salientar-se que, de acordo com este relatório, apesar deste panorama, as receitas que
financiam a protecção social continuam a ser superiores à despesa geral, como forma de acumular
reservas para poder fazer face aos gastos associado ao envelhecimento.
Em relação às linhas de acção definidas e que estão relacionadas com o tema deste trabalho, são
referenciadas as seguintes:
Tornar as pensões seguras e um sistema de pensões sustentável;
As medidas adoptadas neste âmbito incluem:
-

aumento da idade para a reforma;

-

redução dos incentivos ou a possibilidade de reforma antecipada e encorajar as pessoas a
permanecer mais tempo no trabalho;

54

Uma das estratégias em discussão é o favorecimento de reformas mais graduais e tardias, por forma a compensar o
défice de população activa e para suportar o peso dos encargos com as pessoas idosas.
55
A baixa taxa média de participação no emprego na UE é uma preocupação central, uma vez que provoca uma
diminuição do financiamento dos sistemas de protecção social, problema que assume contornos preocupantes no
contexto do envelhecimento demográfico. Deste modo, há uma preocupação em atingir uma taxa cada vez mais
elevada de emprego de forma a assegurar a futura sustentabilidade dos sistemas, especialmente dos regimes de
pensões.
56
Este relatório apresenta o desenvolvimento das políticas nos sistemas de protecção social dos Estado Membros,
analisando as tendências da despesa social ao longo dos anos 90, e descrevendo as reformas implementadas mais
relevantes desde 1999 de um ponto de vista comparativo. Este relatório sobre a protecção social na Europa é o
primeiro a ser adoptado pelo Comité de Protecção Social desde o início das suas actividades em Dezembro de 2000.
Actua como um fórum de trocas, tendo em conta os desenvolvimentos políticos para atingir os objectivos propostos
pelo Concelho para melhorar a cooperação política na área da protecção social.

Carla Ribeirinho

67

Envelhecimento e Políticas Sociais

-

aumento do número de anos de contribuição necessários para a qualificação da reforma
total;

-

reduzir o montante gasto em pensões em relação a um dado nível de contribuição ou
ordenados ganhos em trabalho;

-

reduzir a taxa efectiva da indexação da pensão;

-

encorajar a passagem das pensões do Estado para pensões profissionais e privadas para
aliviar o orçamento do governo ou do fundo de pensões público;

-

aumentar o ordenado que os pensionistas podem receber, encorajando-os a terem
suplementos de reforma.

Assegurar cuidados de saúde de alta qualidade e sustentáveis
-

Contribuir para melhorar a eficiência e o bom funcionamento dos sistemas de saúde por
forma a que eles atinjam os seus objectivos com os recursos disponíveis (através dos
conhecimentos médicos, e tecnológicos efectivos).

-

Garantir o acesso de todos a serviços de saúde de alta qualidade e reduzir as
desigualdades em matéria de saúde.

-

Fortalecer o suporte a cuidados de longo termo a pessoas idosas, entre outros, fornecendo
equipamentos apropriados e revendo a protecção social para a cobertura dos cuidados e
dos cuidadores.

-

Privilegiar a prevenção de doenças e a protecção da saúde como a melhor forma de lutar
contra os problemas de saúde, reduzindo os custos e promovendo estilos de vida mais
saudáveis.

Perante este cenário sócio-económico e demográfico, os Estados Membros assumiram o
compromisso de abordar as questões ligadas ao envelhecimento no âmbito de políticas adequadas
no domínio das finanças, emprego e protecção social (pensões, saúde e cuidados prolongados), e
rever as suas políticas nacionais. O objectivo é manter a viabilidade financeira dos sistemas de
pensões, de saúde e de cuidados prolongados, prosseguindo no cumprimento dos seus objectivos
sociais, perante o aumento da pressão já enunciada (Cfr. Comissão Europeia, 2003b; INE, 2003).
Acresce que, os desafios com que se enfrentam os sistemas de protecção social na Europa não se
reportam exclusivamente à sustentabilidade dos regimes de pensões, em parte resultantes do
desequilíbrio demográfico, mas, simultaneamente, num contexto de globalização, em que se
assiste à emergência ou amplificação de situações de risco social, que advêm da tendência para
uma nova economia mundializada, verifica-se a existência de camadas da população
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particularmente vulneráveis ao risco social, entre as quais se encontra a população envelhecida
(Cfr. Hespanha e Carapinheiro, 2001) 57.
Como sublinha Fernandes (1999:19) “a humanidade (…) ficará agora mais sujeita ao risco de
doença, levando a um verdadeiro ‘pandemónio de perturbações mentais, patologias crónicas e
incapacidades”.
Estes riscos são sociais, ambientais e de saúde, sendo sobretudo enfrentados pelos mais velhos,
num período mais longo e forma mais persistente: riscos de isolamento, de solidão, de
incapacidades, de exclusão, como vimos no capítulo anterior.
Alguns dos mais sérios problemas dos Estados-Providência, no entender de Ferrera et al.
(2000:9) estão relacionados precisamente com a necessidade de fazer com que a protecção social
seja capaz de lidar com esses novos riscos, naquilo que o autor designa como a necessidade de
uma recalibragem funcional dos Estados-Providência europeus, uma vez que declaradamente os
riscos sociais que hoje impendem sobre a população europeia, designadamente, os riscos
clássicos de empobrecimento na velhice. No actual contexto os riscos associados à dependência
por exemplo assumem uma relevância particular e encontram-se, de modo generalizado,
relativamente desprotegidos ou insuficientemente protegidos.

Trata-se de questões de central relevância, como é amplamente reconhecido, apesar da polémica
política e social que desperta. Em Portugal, os reflexos destas questões são claramente evidentes
no processo de reforma que vem sendo encetado, designadamente no domínio no regime de
pensões, desde 1993, e que teve o seu expoente máximo nos trabalhos da Comissão do Livro
Branco da Segurança Social e nas revisões das leis de Bases da Segurança Social ocorridas em
2000 e 2002.
Noutro plano, a estratégia de reforma do sistema de protecção social e luta contra a exclusão, tem
acolhimento em Portugal através da criação do Plano Nacional de Acção para a Inclusão 58, no
qual assume, entre outros, o compromisso de adopção de novas estratégias de cooperação na
promoção de políticas inclusivas que promovam o acesso de todos os cidadãos aos recursos da
sociedade, aos direitos, aos bens e serviços, e trabalhando em favor dos mais vulneráveis, através
da mobilização de todos os actores sociais.

57

Já em 2002, na Conferência Ministerial Sobre o Envelhecimento, onde foi estabelecida a Estratégia Regional para
a Implementação do Plano de Acção Internacional Sobre o Envelhecimento (já anteriormente referido), foi acentuada
a necessidade de adaptação dos sistemas de protecção social às alterações demográficas, uma vez que a maioria dos
sistemas de Segurança Social se confronta com desafios comuns, sendo o maior, a mudança nos perfis etários da
população.
58
Criado por Resolução do Conselho de Ministros, de 12 de Julho de 2001, e tem como objectivos, entre outros,
desenvolver o sector de serviços de apoio domiciliário, através da expansão da oferta destes, bem como o
alargamento dos seus horários de funcionamento em regime de tempo inteiro e ao fim-de-semana.
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Em estreita relação com as políticas dirigidas aos trabalhadores idosos e à problemática da
dependência, enfatiza-se com redobrada insistência, na maioria dos documentos nacionais e
internacionais, a necessidade de promoção do envelhecimento activo, reconhecendo a acção
desenvolvida pelos mais idosos, valorizando o seu contributo e destacando o papel positivo que
desempenham na família e na sociedade, ao mesmo tempo que devem ser desenvolvidas medidas
favorecedoras da natalidade que promovam a família e a sua estabilidade, as quais assumem uma
relevância acrescida e um papel decisivo na prossecução destes objectivos (MSST, 2003).
Também a Assembleia Mundial do Envelhecimento (Madrid, 2002), adoptou a designação de
“envelhecimento activo” 59 proposta pela OMS, definido como uma possibilidade de optimizar
oportunidades de saúde, participação e segurança de modo a promover uma qualidade de vida 60, à
medida que as pessoas envelhecem.
O INE (1999), declara mesmo que a reforma dos sistemas públicos de pensões deve também ser
equacionada à luz desta estratégia de envelhecimento activo, tendo em conta o aumento da
longevidade, o valor económico dos recursos humanos mais idosos e a necessidade de novas
prestações pecuniárias e não pecuniárias orientadas especificamente para a dependência crónica
dos mais idosos entre os idosos.

A revisão da Carta Social Europeia do Conselho da Europa, em 1996, expõe no artigo 23 da
parte 2: permitir às pessoas idosas escolher livremente o seu modo de vida e ter uma existência
independente no seu meio habitual, tanto quanto o desejarem e tanto quanto possível, através da
disponibilização de habitação apropriada às suas necessidades e ao seu estado de saúde ou de
ajudas adequadas tendo em vista a adaptação da habitação 61; cuidados de saúde e serviços de
acordo com a situação. Destarte, as pessoas idosas têm o direito a viver de forma autónoma 62,
mas uma vez que muitas delas necessitam de serviços de apoio para a sua vida quotidiana, o
Estado deverá assegurar, segundo postulam as recomendações internacionais, que estes serviços
sejam de qualidade e centrados nas necessidades das pessoas.
59

“Entende-se por envelhecimento activo o processo de optimização das oportunidades de bem-estar físico, social e
mental ao longo da vida, a fim de aumentar a esperança de vida, a produtividade e a qualidade da vida na velhice
…” Requer que a pessoa idosa se mantenha activa à medida que envelhece, como membro da sociedade (Cfr. ONU,
2002).
60
Para a OMS a qualidade de vida das pessoas idosas pode ser medida em termos de capacidade de manutenção do
bem-estar físico, social, e mental, bem como da sua autonomia (Quaresma, 1999a:23).
61
É por isso que, no que diz respeito ao habitat, segundo a ONU (2002), a habitação deve ser adequada de forma a
reduzir a dependência, e proporcionar um ambiente seguro e propício. Parece evidente afirmar que, se os Serviços de
Apoio Domiciliário visam manter a pessoa no seu quadro habitual de vida, as questões do habitat sejam um problema
central, sendo imprescindível a adaptação dos alojamentos e dos edifícios às necessidades das pessoas idosas, através
da melhoria da acessibilidade, autonomia e segurança (Quaresma, 1999a:23).
62
Conforme consta do artº 1 da Carta dos Direitos e Liberdades da Pessoa Idosa Dependente, todas as pessoas
idosas devem poder desfrutar da autonomia possível, tendo em conta as suas capacidades físicas e psíquicas.
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Também a Recomendação do Conselho da Europa relativa à Dependência, contém algumas
indicações para os Estados Membros, no âmbito da abordagem do problema da dependência,
entre as quais se destacam a importância de zelar pela sensibilização da opinião pública para a
problemática da dependência, de orientar as medidas políticas neste domínio; assegurar-se de que
a sua legislação tem em conta princípios gerais e medidas desta recomendação, ou adoptar
disposições conformes a essas regras quando introduzirem uma nova legislação.

A Comissão Europeia (1999), por seu turno, considera que devem ser adoptadas políticas tendo
em vista limitar o aumento da dependência através da promoção de um envelhecimento saudável,
da prevenção dos acidentes e da reabilitação após uma doença.
Uma das ideias que está bem patente nestas directrizes internacionais, é que todas as gerações
têm a ganhar com a adopção de políticas que tenham o objectivo de promover a autonomia e
diminuir a dependência e a incapacidade das pessoas idosas, uma vez que tal contribuirá para
conciliar as aspirações das pessoas idosas a uma vida longa e de qualidade, com as legítimas
preocupações da sociedade no que diz respeito à minimização dos custos do envelhecimento
demográfico.

2 – CUIDADOS SOCIAIS NO DOMICÍLIO, SERVIÇOS DE PROXIMIDADE E
TRANSFORMAÇÕES NO ESTADO-PROVIDÊNCIA
Na perspectiva de J. Martins Correia (2003:12), Portugal é um dos países menos dotados de
estruturas de apoio social e, sobretudo, de cuidados de saúde para as pessoas idosas.
Na verdade, até ao século XIX eram poucas as pessoas que atingiam a idade avançada, pelo que a
velhice não era considerada um problema social que suscitasse preocupação ou reflexão. Se até
ao século passado o apoio social aos mais velhos era assegurado pela solidariedade familiar ou
pela caridade de particulares ou de instituições religiosas, como é hoje a realidade destas pessoas,
num cenário de uma população cada vez mais envelhecida?
Maurizio Ferrera et al. (2000:54), afirma que a família ainda representa um papel muito
importante, na Europa do Sul 63, actuando como provedor de cuidados e protecção social aos seus
membros. Mas em que condições se desenvolve este fenómeno?

63

Onde existe o chamado Modelo do Sul da Europa, no qual se incluem a Itália, Grécia, Espanha e Portugal. Este
modelo de welfare dos países da Europa do Sul apresenta um conjunto de características específicas. Embora a
situação sócio-familiar destes países apresente várias diferenças e percursos de desenvolvimento diversos, possuem
determinadas características institucionais comuns, que os tornam, de alguma forma diferentes dos restantes países,
nomeadamente ao nível da protecção social, do mercado de trabalho e da família (Cfr. Adão e Silva, 2002).
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Revela-se extremamente importante a análise deste fenómeno de forma mais detalhada, dado que
na reflexão sobre o envelhecimento com dependência, é cada vez mais importante que se reflicta
sobre as solidariedades informais e a entreajuda, onde o suporte relacional e comunitário
adquirem relevante e crescente importância, tendo em conta a evolução e transformação dos
sistemas de protecção social e do papel do Estado no bem-estar social.
Face a um Estado-Providência de desenvolvimento tardio, a um sector de mercado frágil, tornouse recorrente o recurso às solidariedades primárias familiares, ao parentesco ou à vizinhança. Não
se trata no entanto de uma prática social ultrapassada uma vez que, no presente, como sublinham
Lesemann e Martin (1995), os governos consideram cada vez mais que estas necessidades podem
ser satisfeitas de forma mais eficaz e vantajosa através de recursos simples e flexíveis assentes
nas relações primárias e privadas (Lesemann e Martin, 1995:117). Trata-se porém de matéria de
grande complexidade que requer uma análise mais aprofundada, amplamente justificada pela
natureza deste trabalho.
Esta preocupação relativa ao papel do domicílio 64 e do apoio informal no âmbito dos cuidados
prestados às pessoas idosas, manifestou-se primeiramente nos países anglo-saxónicos, no final da
segunda Guerra Mundial e, por volta dos anos 60 alargou-se à maioria dos países europeus
industrializados. Tal preocupação é radicada na tomada de consciência do envelhecimento da
população e da alteração do papel das famílias.
Os cuidados às pessoas idosas, quando não eram prestados pela família, eram da responsabilidade
dos lares 65 ou dos hospitais, cuja responsabilidade financeira e regulamentar pertencia aos
governos locais. Por outro lado, as organizações religiosas e/ou de caridade acolhiam os mais
desfavorecidos.

64

Domicílio - lugar onde alguém tem a sua residência permanente; residência; habitação. Localidade onde se tem a
residência. Lugar onde se exerce qualquer direito ou função. (in Dicionário da Língua Portuguesa, 2003).
65
Os lares de idosos têm a sua origem histórica nos asilos e surgem como alternativa para as pessoas idosas em
situação de maior risco de perda de independência e/ou autonomia ou que já não a possuam. Trata-se da mais antiga
resposta social, cuja origem se perde nos tempos. A grande maioria dos asilos estava ao cuidado do Igreja. Desde a
década 50 e principalmente de 60 houve uma tentativa por parte da sociedade e do Estado de melhorar as condições
de acolhimento dos asilos. Em 1974 estavam registados 154 lares não lucrativos e 39 lucrativos. O grande aumento
destes equipamentos deu-se entre 1986 e 1995 com 317 novos lares não lucrativos. Existem actualmente 805 lares
em posse das Instituições Particulares de Solidariedade Social, e do universo das 3828 valências existentes para
idosos, 805 são Lares. Os Lares têm uma capacidade para 41951 lugares, com uma média de 52.1 utentes por
valência. A distribuição pelo país é homogénea, tendo em conta a distribuição da população (Jacob, 2001).
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Mais tarde, já no início dos anos 60 66, começa a emergir uma crítica ao papel das estruturas
asilares prestadoras de cuidados às pessoas com doenças mentais, mas também a determinadas
categorias de idosos.
São, então, criticadas as práticas de reclusão e de afastamento e defendidas perspectivas de
integração social e de desenvolvimento social. Já nessa altura um estudo realizado por Townsend
(1957, cit in Lesemann e Martin, 1995:119), em Inglaterra, apresentava a carga negativa dessas
estruturas, identificando-as como o lugar onde se vai morrer; para além de referenciar os serviços
de baixa qualidade, as condições de alojamento e o dano nos comportamentos e atitudes das
pessoas que nelas ingressavam. A juntar a tudo isto, a constatação de que as pessoas idosas
ingressavam nas instituições mais por problemas económicos e sociais do que por problemas de
saúde. Este estudo revela ainda que “… muitas dessas pessoas teriam desejado e podido manterse no domicílio, com a condição de receberem um mínimo de ‘apoio social’.” (Ibid.). Este estudo
veio, em suma, advogar os serviços que possibilitam à pessoa idosa a permanência em casa, para
além de propor a criação de apartamentos adaptados e protegidos e a organização de serviços
ambulatórios locais.
É, portanto, desde então, que a ideia de “enclausurar” determinadas categorias da população, seja
por motivos de dependência física, seja por motivos de dependência material, psicológica ou
comportamental, é cada vez menos aceitável, sendo defendidas preferencialmente estruturas
alternativas que favoreçam a inserção social na comunidade e respeitem as potencialidades de
desenvolvimento dos indivíduos ao apoiá-los na integração nos seus meios naturais de vida e a
partir deles.
Vários estudos apontam para a preferência por parte das pessoas idosas para os serviços de apoio
ao domicílio, como é o caso da investigação levada a cabo por Ester Vaz (2001:212), na qual é
reforçada esta preferência, considerando que “… o serviço deveria ser alargado a toda a
população idosa por ser o que lhes permite continuar a relação afectiva com objectos e pessoas
que ao longo da vida foram construindo e acumulando.”.

Um exemplo concreto desta orientação de desinstitucionalização das pessoas dependentes é a
política designada por Community Care, em Inglaterra, que começou a ser postulada perto do
final dos anos 50. Esta política defende a substituição das estruturas fechadas e pesadas
(hospitais, casas de repouso) por pequenas estruturas comunitárias de acolhimento e
acompanhamento (apoio domiciliário, famílias de acolhimento). Nessas pequenas estruturas de
orientação comunitária, os serviços são efectuados por pessoal qualificado para o exercício de
66

Sobretudo nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mas de uma forma geral em quase todos os países
industrializados.
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tarefas simples e rotineiras, e que se mostre flexível e capaz de incentivar a participação dos
utentes na sua própria vida. Há aqui uma preocupação pela dimensão social dos serviços
prestados, e não apenas pela dimensão médica (Cfr. Lesemann e Martin, 1995).
Embora este exemplo seja britânico, esta orientação comunitária dos cuidados, foi-se estendendo
a outros países de tradição anglo-saxónica (por exemplo os EUA, Canadá, Holanda, etc.), até que
acabou por ser promovida pela OMS, como sendo susceptível de aumentar a eficácia dos
serviços, sobretudo devido à sua orientação preventiva, e por desenvolver cuidados simples e
globais com um custo inferior.
Ainda em Inglaterra, nos anos 80, dá-se uma viragem na filosofia do Community Care,
consequência da preocupação do governo em reduzir as despesas, face à pressão demográfica, o
envelhecimento geral da população e principalmente o número de pessoas muito idosas que
tendem a procurar cada vez mais apoio e acompanhamento social e médico. Desta forma, é
sublinhada a importância das famílias e pessoas próximas nos cuidados comunitários, defendendo
que é a própria comunidade quem deve participar na prestação dos cuidados: “Passa-se
doravante de um apoio proporcionado na comunidade a um apoio proporcionado pela
comunidade, ou seja, essencialmente, pelos recursos familiares e informais.” (Lesemann e
Martin, 1995:22)
Segundo os autores supra citados, desde então que se tem assistido a uma tendência para reenviar
para as famílias e seu meio envolvente as responsabilidades pelos cuidados, sublinhando o papel
dos apoios informais em detrimento dos apoios informais.
Neste sentido, ao Estado caberia apenas a coordenação e regulação dos cuidados prestados pelos
próximos, pelos voluntários e pelos profissionais, numa óptica de Wellfare-Mix 67, agregando
serviços com estatutos jurídicos diversos (públicos, privados, comunitários, voluntários).
A garantia de provisão do bem-estar reveste-se, então, de uma filosofia pluralista, encontrando-se
repartida pelo Estado, pelo mercado, e pelo terceiro sector ou sector da economia social.
Deste modo, a política social actual é caracterizada como Wellfare-Mix, onde a economia social
tem assumido uma crescente importância na provisão do bem-estar, enquanto “… sector que se
pauta pela presença de um conjunto de valores que denota a finalidade social da sua actividade
e uma racionalidade própria dos agentes: a ausência da finalidade de lucro na sua actuação, a
preocupação pela procura não solvente, de satisfação de necessidades sociais…” (Pereirinha,
2003:234).
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O Welfare-mix caracteriza-se pela combinação dos recursos e dos meios mobilizáveis junto do Estado, da família,
mas também junto do mercado ou das iniciativas privadas, associativas, beneficentes e não lucrativas (Martin,
1995:55). A autora Ester Vaz (2001:211), chama esta lógica de complementaridade das novas propostas de política,
de “políticas mistas”.
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Esta reorientação das políticas do Estado-Providência, relativamente aos serviços sociais, tem um
impacto directo sobre as famílias, dado que a carga a estas atribuída aumenta, esgotando não
raras vezes, o cuidador 68 principal, que é normalmente a mulher.
Efectivamente, a maior parte dos estudos sobre estas matérias revelam que o papel de prestador
de cuidados é exercido maioritariamente por mulheres, pelo que há mesmo quem defenda que o
Community Care choca com a defesa da igualdade de oportunidades para as mulheres, que ficam
“presas” ao fardo das tarefas domésticas. “A transferência da responsabilidade social do sector
público para as famílias implica inevitavelmente um aumento do grau de exploração do trabalho
familiar e, consequentemente, das tarefas e dos serviços desempenhados pelas mulheres no seio
da família.” (Sgritta cit in Martin, 1995:62). Efectivamente, é a mulher o principal pilar de apoio
das pessoas idosas dependentes (Martin 1995:63), devido ao fraco envolvimento dos homens nas
tarefas de apoio aos mais dependentes (Pimentel, 2001:234). De facto, apesar de se falar em
solidariedade familiar, é a mulher (a filha, a nora, a sobrinha, a esposa, que muitas vezes também
é idosa, etc.), quem presta maioritariamente apoio e os estudos existentes sobre esta matéria não
deixam dúvidas relativamente a este facto.
Como sustenta Adão e Silva (2002), cabem à mulher, quase em exclusivo, quer as tarefas
domésticas, quer os cuidados com as crianças e com as pessoas idosas. Neste sentido, apesar da
forte entrada de mulheres no mercado de trabalho, estas continuam a acumular esforços, dado que
têm de garantir simultaneamente a realização dos afazeres domésticos, nos quais o cônjuge não
colabora o suficiente.
A Comissão Europeia (1999), declara que de uma forma geral, a maior parte das pessoas que
necessitam de assistência e cuidados permanentes, recebem esse apoio no seu próprio domicílio,
por parte do cônjuge e outros familiares. Mas em que condições?

68

Na literatura gerontológica destaca-se claramente a figura do chamado “cuidador” como o agente de cuidado da
pessoa idosa dependente no domicílio. Contudo, há alguns cuidadores que não se consideram como tal, vendo antes
as suas acções mais como uma extensão das relações pessoais e familiares do que com um papel social distinto
(Yuaso, 2000:8). Para Stone, Cafferata e Sangil (cit in Yuaso, 2000:8), podem classificar-se em cuidadores
primários e secundários, em função do grau de envolvimento de cada um nos cuidados prestados às pessoas idosas
dependentes. O cuidador primário ou principal é aquele que tem total ou maior responsabilidade pelos cuidados
prestados no domicílio à pessoa idosa dependente; os cuidadores secundários são os profissionais, voluntários ou
outros membros da família que desenvolvem actividades complementares. O cuidador familiar é o principal agente
do sistema de apoio informal no quotidiano domiciliário da pessoa idosa; o cuidador informal pode ser uma pessoa
de família, amigos ou voluntários; o cuidador informal familiar é uma pessoa com algum grau de parentesco com a
pessoa idosa dependente, que, sem que tenha necessariamente formação específica, é o responsável pelo
desenvolvimento das acções relativas à pessoa idosa dependente; o cuidador informal voluntário, é a pessoa leiga
que desenvolve o cuidado à pessoa idosa dependente, sob a responsabilidade e supervisão da família que o aceita; o
cuidador formal é o profissional contratado, que possui formação reconhecida por organismos oficiais e que presta
assistência profissional à pessoa idosa, e/ou à família e à comunidade.
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É necessário reconhecer que o trabalho exercido pelas famílias no cuidado aos seus dependentes,
representa um ónus 69 para estas, e por outro lado, legitima totalmente o descomprometimento do
Estado, que estrategicamente pretende diminuir os custos.
Um facto parece inquestionável: o Community Care não é hoje possível sem que existam serviços
de apoio domiciliário de qualidade, centros de dia, de repouso e de alojamento, isto é, sem
medidas de apoio às famílias por parte do Estado 70 (Cfr. Lesemann e Martin, 1995:123).
Tal facto comprova que as solidariedades familiares 71 e públicas são simultaneamente
interdependentes e irredutíveis umas às outras. Contudo, Lesemann e Martin (1995) colocam a
questão da substituabilidade. A análise que estes autores apresentam é clara: o apoio das famílias
não pode substituir as ajudas do Estado, pois trata-se de formas de solidariedade de natureza
diferente. A ajuda familiar é baseada em sentimentos de obrigação e/ou amor, e a sua acção é
caracterizada pela sua adaptabilidade, permanência e exclusividade. “A prestação de cuidados
por parte da família é verdadeiramente um trabalho, um trabalho contínuo, não só material, mas
afectivo, ou antes, um trabalho no qual a componente afectiva está sempre presente e é
determinante.” (Ibid.:124)
Já a ajuda pública caracteriza-se por uma acção formal, rígida, universal e burocrática, actuando
pontualmente em determinadas situações. Esta ajuda é mais necessária precisamente em casos de
pessoas sem família 72.
A ajuda familiar não pode substituir a ajuda pública, como refere Bungener (1993:42), “ (...) a
ajuda profissional não vem compensar uma assistência familiar insuficiente, mas pelo contrário,
a implicação familiar inscreve-se na vacuidade dos serviços profissionais que se revelam
impossíveis de mobilizar”. Contudo a realidade é que o apoio familiar e o suporte público surgem
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A existência de membros dependentes de cuidados pode representar um dos factores de vulnerabilidade para a
família, e revela a insuficiência da resposta dos serviços do Estado. Para famílias de baixos rendimentos, cuidar de
crianças, dos inválidos e dos deficientes constitui um encargo muito pesado, sobretudo se a isto juntarmos a escassez
de apoios formais e informais existentes. De facto, “… do ponto de vista material, as despesas com um idoso
dependente são, em regra, muito elevadas e podem representar, por mês, duas a três vezes o montante das pensões
de reforma dos idosos.” (Hespanha et al., 2001:41), o que varia em função do seu grau de dependência. Hespanha et
al. (2001:41), afirmam mesmo que se trata de um problema com diversas faces: por um lado uma pessoa idosa
dependente representa simultaneamente um elemento que não contribui para o rendimento familiar, e também uma
fonte de despesa. Por outro lado, como necessita de cuidados suplementares, impossibilita um ou mais elementos da
família (normalmente a mulher) de exercerem uma actividade remunerada no exterior.
70
Nos últimos anos, vários têm sido os estudos que veiculam a preocupação com os cuidadores e com o seu treino,
(in)formação, acompanhamento psicológico.
71
“As solidariedades primárias são configurações de relações correspondentes ao nível primário de apropriação
social do mundo e de constituição da identidade, que incluem redes de parentesco, co-residência, comensalidade e
vizinhança, accionáveis em situações de necessidade para apoiar material ou moralmente aqueles que são
reconhecidos como membros dessas redes.” (Nunes, 1995:9,10)
72
Por exemplo, nos Estados Unidos, o papel das famílias representa 70 a 80% da ajuda prestada às pessoas idosas, e
na Suécia a prestação de cuidados às pessoas idosas dependentes é quase integralmente assegurada pelas políticas
públicas, sendo a ajuda doméstica altamente profissionalizada.
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como dois sistemas de acção autónomos. As solidariedades familiares encontram-se,
frequentemente, em subordinação em relação às solidariedades públicas, como veremos adiante.
Não obstante, é importante deixar claro que a família é, na maioria das vezes, o primeiro
prestador de cuidados às pessoas idosas dependentes 73. De facto, “A família está em primeira
linha em relação às instituições. Não só contribui largamente para que sejam mantidos no
domicílio, como previne ou adia o internamento quando o grau de dependência aumenta.”
(Lesemann e Martin, 1995:127).
Contudo, não basta que exista família para haver entreajuda e solidariedade, ou como afirmam
Lesemann e Martin (1995), não basta estar rodeado para se estar apoiado, e muito menos
satisfeito. Karin Wall (2004) sustenta igualmente que a co-residência nem sempre implica
convivência ou comunidade, podendo, aliás, acontecer o contrário 74. Também não é, de todo,
uma verdade absoluta que a ajuda prestada pela família seja a ideal para todas as pessoas idosas,
daí que estes autores considerem que é fundamental ter em conta as aspirações das pessoas
apoiadas que podem preferir ter uma ajuda profissional remunerada (por ela própria ou pelas
prestações sociais), do que depender da sua família.
Neste sentido, na perspectiva de Pimentel (2001:89), quando as pessoas idosas solicitam apoio
aos seus filhos, fazem-no com relutância 75, e, citando Finch, refere que a relação ideal será a de
manter um bom relacionamento, mas sem depender deles directamente 76.
Por outro lado, também não podemos deixar de ter em conta que vários estudos 77 comprovam que
a relação de dependência é muitas vezes dos filhos adultos em relação aos pais, quer a nível
habitacional, económico, de prestação de serviços diversos relacionados com o quotidiano
(compras, limpezas, refeições, etc.), e em apoio aos netos (acompanhamento afectivo e cuidados
vários).
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Curiosamente, a palavra família deriva da palavra latina “fâmulo” ou servidor (Dinis, 1992:134).
No seu estudo sobre espaços de co-residência e entreajuda, in WALL, Karin (coord) (2004), Famílias no Portugal
Contenporâneo, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais/ICS, cujo artigo referido se encontra disponível em
www.isc.ul.pt
75
Num estudo levado a cabo por esta autora (2001), na Santa Casa da Misericórdia de Soure (IPSS) sobre o lugar
que a pessoa idosa ocupa nas redes de interacção e solidariedade familiar, uma das conclusões que podemos trazer à
nossa reflexão, é que a maior parte das pessoas idosas estudadas que residem na comunidade querem preservar a sua
independência em relação aos parentes, permanecendo o mais tempo possível nas suas casas.
76
Karin Wall (2004) designa este fenómeno de intimidade à distância, bem como Levet (1998:71):“Cada um deseja
agora viver em sua casa, e ser independente o mais tempo possível. Isto não significa de modo algum a ausência de
relações, mas (...) ‘intimidade à distância’.” Fernandes (1999:20), por sua vez, também considera que apesar da
existência de uma maior autonomia da estrutura das relações não significa ausência de solidariedades, afirmando:
“Continuam a persistir infindáveis trocas entre as gerações que se estabelecem nos dois sentidos, ainda que sejam
maiores os fluxos que se orientam dos pais para os filhos.”
77
Veja-se a este propósito um estudo de Ester Vaz (2001), realizado em Baião e no Porto, sobre a relação das
pessoas idosas com os equipamentos colectivos e sobre as suas formas de vida
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Mas há quem desenvolva a sua reflexão noutro sentido. J. M. Correia (2003:35), por exemplo,
considera que com o desmoronamento das bases sociais da família tradicional (designado por
Remi Lenoir por desfamilização), se deu uma modificação da natureza e da intensidade dos laços
intergeracionais 78, assistindo-se a uma transferência da obrigação da assistência às pessoas idosas
dos filhos para a sociedade.
O autor em questão considera, desta forma que, os problemas com a população idosa saem da
esfera familiar para a esfera da sociedade, sendo que os encargos com a velhice deixam de ser
familiares para serem sociais. “A gestão dos encargos com as pessoas mais velhas deslocam-se
do âmbito privado da família para o Estado. Os conflitos de interesses reduzem-se a
‘confrontações entre responsáveis político-administrativos e especialistas das instituições’.
Surge, assim, a ‘política social’.” (Ibid.)

Actualmente, em praticamente todos os países de Estado-Providência, está na ordem do dia da
agenda política, a questão da partilha de responsabilidades entre as solidariedades públicas e
privadas. Tal deve-se à necessidade de encontrar soluções para a alegada crise financeira do
regime de protecção social, sendo que em muitos países da Europa se pondera a possibilidade de
“… remeter para a família, ou para as redes de integração primária, um certo número de
serviços e de encargos que anteriormente eram, em parte, cobertos por despesas públicas.”
(Martin, 1995:55).
Mas Martin (Ibid.), coloca as seguintes indagações: será que as famílias podem suportar
materialmente mais do que já suportam? E quando é que é legítimo remeter os encargos para a
família e para as redes de integração primária ou para o Estado?
“... os serviços à família encontram-se pouco desenvolvidos e, através da sua inacção,
reproduzem o pressuposto ideológico de que a família é o principal promotor de bemestar. (...)as dificuldades enfrentadas por cada família não são enfrentadas através da
mobilização de recursos públicos, mas, sim, através de estratégias privadas. (...) leva a
que a solidariedade familiar seja simultaneamente a explicação e o resultado de uma
política de família pouco desenvolvida.” (Adão e Silva, 2002:47).
É nesse sentido, que o sociólogo Pedro Adão e Silva (2002), citando Naldini, refere que, quanto
maior for o papel atribuído à família, menor é o desenvolvimento dos serviços de apoio a esta, e o
nível de benefícios que lhe seriam devidos.
Estamos então, perante uma tensão: por um lado a imposição da redução dos encargos que
recaem sobre as finanças públicas, devido a factores sócio-económicos e demográficos; por outro
lado, as famílias que se vêem confrontadas com a incapacidade de contribuírem com mais para
78

A este propósito (intergeracionalidade), veja-se o Projecto Viver que tem como objectivo central a formação de
animadores intergeracionais. Informação disponível em www.viver.org
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assegurar o sustento e os encargos com os seus membros dependentes (crianças, idosos e
adultos).
Surge assim a hipótese de combinação dos diferentes sistemas económicos: o mercado, a
redistribuição e a reciprocidade doméstica (Polanyi cit in Martin, 1995:58), dando origem ao
surgimento de determinados serviços públicos que vêm substituir funções tradicionalmente
atribuídas às família ou à comunidade, como por exemplo serviços de prestação de cuidados,
caring e socialização das crianças, assistência às pessoas idosas, apoio e entreajuda.

Esta questão da partilha de responsabilidades entre a família e o Estado é central nesta nossa
reflexão sobre as respostas sociais às pessoas idosas dependentes. Como tal, desenvolveremos
sobre ela, seguidamente, uma reflexão mais aprofundada.
A sociabilidade, a entreajuda, o apoio dos conhecidos ou dos familiares transformam-se em novas
perspectivas para as políticas públicas, e um exemplo típico desta realidade é, para Martin (1995),
um encargo com as pessoas idosas dependentes. É inegável que à rede familiar ainda é dada
grande importância como fonte de protecção contra os problemas sociais e as dificuldades
económicas que a sociedade contemporânea provoca.
Sendo que,
“Estar privado deste tecido de inserção e de socialização primária, é, pois, entendido
como uma fragilidade – a que decorre do facto de não ‘poder contar com ninguém’, de
não ter ninguém à sua volta nem nenhum apoio – mas também como um risco – o do
isolamento e da dependência das solidariedades públicas.” (Martin, 1995:63),
sem esta forma de solidariedade baseada na obrigação mútua e na amizade, o indivíduo fica
entregue à solidariedade pública.
Apesar de as políticas públicas reconhecerem aos apoios informais um papel cada vez maior, o
mesmo autor afirma que este tipo de protecção assegurada pelos mais próximos apresenta graves
limitações.
Para Lesemann e Martin (1995) 79, as políticas relativas à prestação de cuidados às pessoas idosas
dependentes representam simultaneamente um novo “risco social” e um desafio sócio-político de
primeira ordem (como temos visto até agora).
Os sistemas de Segurança Social e de assistência estão em crise, fruto das transformações sociais
emergentes: aumento do desemprego, envelhecimento da população, etc.. Para fazer face a esta
79

Num estudo em que procederam à análise da forma como se relacionam e equacionam os sistemas de protecção
social relativos à prestação de cuidados a idosos dependentes em 8 países industrializados – Inglaterra, Alemanha,
França, Holanda, Itália, Canadá (Quebec), Estados Unidos e Suécia. O seu objectivo foi apresentar uma reflexão
comparativa desses países, ou seja, discutir a forma como os sistemas nacionais de políticas sociais recorrem ao
apoio informal e às solidariedades familiares nas suas intervenções, face às novas contingências e desafios que lhe
são impostos – um novo “risco social”, um desafio sócio-político de primeira ordem.
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situação, os governos estudam várias estratégias com vista à diminuição dos custos com a
protecção social, e à necessária adaptação aos novos constrangimentos económicos, políticos e
administrativos. É neste sentido que, para os autores suprareferidos, as solidariedades familiares
e/ou informais representam uma potencialidade, ou seja, um “… ‘recurso’ suplementar ou
substitutivo no grande empreendimento da satisfação das necessidades de cuidados de saúde, de
vigilância, de alojamento, de inserção, de reabilitação e até mesmo de socialização.”
(1995:116).

Não obstante tais constatações, a opinião segundo a qual as famílias não se ocupam tanto dos
seus membros mais velhos como no passado, continua a ser difundida socialmente. Mas
corresponderá à verdade?
Sabemos que, à família alargada antes existente, sucedeu a família nuclear, na qual convivem
pais e filhos, sem lugar para a figura de avós e colaterais, tornando a assistência à pessoa idosa
extremamente difícil, levando, muitas vezes à opção pela institucionalização (Cfr. Leme e Silva,
2002:95). Mas este fenómeno não é assim tão linear, pelo que não podemos simplificar a análise
de uma realidade, que é composta, ela própria, por dimensões profundamente complexas.
Se até há alguns anos atrás, ter muitos filhos era considerado como o único meio de assegurar
assistência na velhice. “Eles eram a ‘bengala’ da velhice (...) e contava-se com a piedade filial
para não envelhecer na penúria...” (Levet, 1998:58), actualmente com o aumento de estruturas
familiares nucleares, monoparentais e unitárias, em oposição à família alargada que a
industrialização do século XX destruiu, e com o aumento da esperança de vida, verificado depois
da 2ª Guerra Mundial, existem cada vez menos familiares disponíveis para se ocuparem das
pessoas idosas.
Não podemos negar, contudo, que a função da família é primordial para o idoso, porque permite
manter, mesmo que seja parcialmente, as ligações inter-pessoais e dar um contributo importante
para o bem-estar da pessoa idosa. O que muitas vezes é esquecido é que a família não pode
desempenhar esta função quando enfrenta demasiadas dificuldades, quando está muito distante
do idoso, por razões profissionais 80, ou quando já não existe, o que acontece em inúmeras
situações. No entanto, e como sustentam diversos autores, a família pode esgotar-se e decidir
demitir-se. Quer a família quer as pessoas que a rodeiam só se podem apoiar mutuamente até um
determinado limite. Para além de um limiar de fadiga e de esgotamento, ou na ausência da
família, deverá poder recorrer-se aos serviços públicos, pois, embora seja verdade que a família
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A este propósito, veja-se um estudo desenvolvido em Portugal por José São José, Karin Wall e Sónia Correia
(2002) sobre a problemática da conciliação entre o trabalho profissional e os cuidados às pessoas idosas dependentes.
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continua a ser um meio privilegiado para as relações afectivas e de solidariedade, é também
verdade que é necessário repensar a responsabilidade do Estado nesta matéria.
Neste sentido, se até aqui o Estado pôde contar com o grande apoio da família e da comunidade,
a partir daqui a realidade começa a ser outra.
De facto, sabe-se que a maioria dos cuidados dispensados à pessoa idosa são de carácter informal,
e que este número aumenta consideravelmente nas zonas rurais. Estes cuidados são prestados
pelos próprios idosos, pelos elementos da família, por amigos, vizinhos e associações de
voluntários, mas deveriam ser completados pelo apoio, orientação e informação de profissionais
específicos.
Efectivamente, a ajuda informal das famílias representa, muitas vezes durante longos períodos,
um considerável contributo para os orçamentos públicos, pelo que é ‘conveniente’ fomentá-la,
mas com um efectivo e adequado suporte ao idoso e à sua família.
Segundo Pimentel (2001:36), e como já fomos vendo até aqui, o discurso político e social
privilegia o centro dos serviços na comunidade, como sendo uma responsabilidade de todos e não
só dos poderes públicos. Há aqui, portanto, uma revalorização das redes de solidariedade
primárias em detrimento das solidariedades formais.
Esta exaltação das virtudes da família de modo a recriar as solidariedades familiares, afirmando
que nada nem ninguém pode substituir a família, tem por detrás uma efectiva intenção de recuo
por parte das intervenções públicas de política social. “Este recuo em direcção a uma espécie de
autarcia familiar assenta numa concepção de um funcionamento ”familiar ideal que não tem em
conta o aumento da instabilidade das famílias…” (Ibid.:169)
Não pretendemos com isto relevar o papel da família, muito pelo contrário. O que pretendemos é
precisamente perceber em que condições é que esta faz face aos condicionalismos a que está
sujeita, pois a própria Carta dos Direitos e Liberdades das Pessoas Idosas Dependentes afirma,
no seu artº. 4 relativo à presença e papel da rede sócio-familiar, que a preservação das relações
familiares e das redes de amizade é indispensável às pessoas idosas em situação de dependência.
Deste modo, e ainda segundo o mesmo documento, deve ser reconhecido o papel das famílias que
prestam cuidados às suas pessoas idosas em situação de dependência no respectivo domicílio,
devendo para isso ser apoiadas, nomeadamente a nível psicológico.

É certo que um elevado número de autores afirma peremptoriamente que a permanência no seu
meio familiar e social, ou seja, no seu meio habitual de vida, em continuada interacção com as
pessoas que lhe são mais próximas, é considerado o cenário ideal para qualquer pessoa idosa que
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procure viver a sua velhice de forma equilibrada, sem grandes descontinuidades 81. Constata-se
também que o apoio prestado pela família ou pelos amigos, é geralmente considerado como
sendo o mais adequado às necessidades específicas de cada indivíduo, sendo e por isso mesmo o
mais solicitado. Denota-se, igualmente, uma tendência para exaltar as vantagens das formas de
solidariedade informal, e para considerar que as redes informais podem substituir as redes
formais, sempre que estas não possam dar resposta, mas tudo isto, sem se ponderar as suas
limitações.
Não obstante a família ocupar um lugar privilegiado no contexto da Sociedade-Providência, é,
pois, fundamental equacionar os condicionalismos que envolvem o sistema familiar na sociedade
actual – sociedade atomizada (Bruto da Costa, 1998), para poder perceber até que ponto a este
pode ser imputada a responsabilidade pelo desempenho de determinadas formas de solidariedade,
dado que o surgimento de novas ou renovadas formas de organização familiar e de novos valores
que lhe estão subjacentes, vieram alterar a sua estrutura, bem como as suas condições.
De forma sintética, poderíamos apontar como os principais condicionalismos da família actual 82:
-

Alterações internas (surgimento de novos padrões de conjugalidade, aumento do número
de divórcios, famílias refeitas, etc.);

-

Organização com base em valores como a autonomia e o individualismo, bem como a
realização pessoal de cada um dos seus membros e o respeito pela sua privacidade;

-

Precarização das condições materiais, nomeadamente das condições de habitabilidade
(muitas vezes exíguas ou com barreiras arquitéctónicas), em particular nos centros
urbanos, que dificultam a coexistência de várias gerações no mesmo agregado doméstico;

-

Aumento do nível de escolaridade das mulheres e a sua crescente inserção no mercado de
trabalho e a valorização do seu estatuto social, o que implica uma menor disponibilidade
para as actividades relacionadas com o espaço doméstico.

Destarte, a solução não pode passar apenas pela total exclusividade dos serviços púbicos, nem
das redes informais. A alternativa passa, isso sim, “… por uma articulação e complementaridade
entre o formal e o informal de modo a encontrar uma solução de compromisso que permita
responder adequadamente a diferentes tipos de necessidades através de formas apropriadas de
solidariedade.” (Pimentel, 2001:40).
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Pimentel (2001), Medina et al., (1998), entre muitos outros.
Segundo dados do INE (2003), no seu estudo Portugal Social 1991-2001, nos últimos censos verificou-se em
relação às famílias, que estas aumentaram, que existem mais pessoas a viverem sós, que existem famílias cada vez
mais pequenas, que o número de casamentos tem vindo a diminuir e o número de divórcios não pára de aumentar.
Verifica-se também que são sobretudo as mulheres quem vive em famílias unipessoais, e quem regista maior taxa de
viuvez (mais de 40% das mulheres idosas são viúvas).
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Embora salvaguardando a importância dos serviços/respostas de proximidade, por se considerar
que a permanência dos indivíduos no seu meio familiar e social é um factor determinante para o
equilíbrio global do próprio e sua envolvente familiar, isto significa que nenhum dos actores é
substituível, pois apesar de os serviços para a população idosa terem vindo a registar um aumento
generalizado em todos os países europeus (embora existam diferenças significativas entre os
vários países, no que diz respeito à taxa de cobertura), o apoio informal, especialmente aquele
que é assegurado pela família, continua a desempenhar um papel muito importante (São José et
al., 2002:4) 83.
Luísa Pimentel (2001:67), refere que estes serviços ainda são pouco conhecidos por muitos e que,
por outro lado, “... a sua eficácia depende do envolvimento de outros agentes, nomeadamente da
família, da vizinhança, dos amigos, ou do facto de o idoso ter um grau de autonomia que lhe
permita efectuar algumas tarefas sozinho.”.
Isto significa que a arquitectura dos serviços de proximidade existentes, implicam um esforço de
articulação e complementaridade entre diferentes serviços e agentes: com os serviços de saúde
que prestam cuidados especializados; a família, entre outros. Por isso a autora afirma que “... a
abrangência e a eficácia dos serviços domiciliários é limitada e se o idoso não usufruir de outras
formas de apoio, permanece grande parte do tempo sozinho e sem os cuidados necessários.”.
A verdade, é que não podemos esquecer que dada a descida da fecundidade e o aumento do
índice de dependência da população idosa, há actualmente menos familiares potencialmente
disponíveis para prestar cuidados, que por outro lado, têm dificuldade em conciliar a vida
familiar com o trabalho. Tal acontece principalmente às mulheres, uma vez que, como já vimos,
são as tradicionais prestadoras de cuidados a pessoas dependentes, e têm actualmente uma maior
participação no mercado de trabalho (Cfr. São José et al., 2002). Contudo, estudos confirmam
que o que acontece na realidade é que estas mulheres acabam por acumular a sua actividade
laboral com os cuidados aos seus familiares dependentes, sendo a desigualdade na repartição de
tarefas domésticas e dos cuidados a pessoas dependentes entre homens e mulheres, uma realidade
na família portuguesa (Ibid.).

Juntemos a estes factores a falta de apoio dado às famílias, veiculado através de um Relatório do
Conselho Económico e Social (1994:168) sobre a Responsabilidade Familiar pelos Dependentes
Idosos nos Países das Comunidades Europeias, onde é constatado que, embora a família seja a
maior instituição mundial de prestação de cuidados a dependência no domicílio, é-lhe dado muito
83

Segundo um estudo levado a cabo pela Comissão Europeia em 1999, dois terços dos cuidados às pessoas idosas na
União Europeia, são prestados pelas famílias. A diferença é que, nos países onde os cuidados formais são mais
desenvolvidos, o apoio da família se situa não tanto no domínio das necessidades de ordem prática, mas sobretudo no
âmbito das necessidades afectivas ou sociais. (São José et al., 2002:4)
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pouco apoio pelos responsáveis políticos, sendo urgente a implementação de políticas gerontosociais, no sentido se estimular e recompensar o envolvimento dos agentes informais na prestação
de cuidados, pois a própria sociedade deve-lhes consideração e reconhecimento pelo trabalho que
desenvolvem.
Esta necessidade imperiosa de envolver a família, de a consciencializar e pressionar para o
exercício dos seus deveres de solidariedade consanguínea, não significa “… que essa obrigação
familiar se deva tornar um fardo permanente, uma cruz e num castigo social.” (Guimarães,
1995:159).
Para a autora acima referida, a sociedade “vira as costas” aos agregados familiares que, sem
apoios, suportam estoicamente o acolhimento esgotante de pessoas idosas dependentes, à custa,
muitas vezes, da destruição de uniões, e comprometendo a relação entre os familiares.
Não se trata, de todo, de uma situação simples, apesar de a Constituição da República Portuguesa
(1992) afirmar no seu artigo 67º: “A família, como elemento fundamental da sociedade, tem
direito à protecção da sociedade e do Estado e à efectivação de todas as condições que permitam
a realização pessoal dos seus membros.” Para além disto, no nº 2, alínea b, diz ainda que para a
protecção da família, incumbe ao Estado promover uma política de terceira idade.
Apesar destas constatações, a família é muitas vezes apontada como detendo a culpa, ao estar
ausente ou não auxiliar o seu familiar idoso que de si precisa, e não raras vezes, este tom
recriminatório parte dos próprios trabalhadores sociais, como constata Ana Alexandre Fernandes
(1997:157). Por outro lado, “… o espectro da desresponsabilização familiar é uma constante no
discurso público das instituições de acção social e remete para um modelo ideal, intemporal e
harmonioso de coabitação intergeracional.” (Ibid.:169)
Na perspectiva do Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales 84, embora cada caso seja
único, cuidar de uma pessoa idosa em casa tem sempre características comuns: tensão ou stresse
e portanto, fadiga, cansaço físico, impotência, culpa, irritabilidade e tristeza, que levam ao
desgaste físico e emocional, ou, em último grau, ao burnout ou síndroma de exaustão.
Para Pimentel (2001:19), o grau de envolvimento da rede de parentesco na prestação de cuidados
varia também em função do grau de autonomia da pessoa idosa. “Quando as necessidades do
idoso exigem uma maior disponibilidade de recursos (tempo, trabalho, bens materiais), surgem
frequentemente conflitos.”
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Nas suas diversas publicações (ver bibliografia).
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Apesar de tudo isto, M. J. Hespanha 85 (1993), afirma que quando as pessoas idosas se tornam, de
alguma forma, dependentes, a família mesmo em más condições, organiza-se para assumir o que
considera ser a sua obrigação, retribuindo o sacrifício dos pais. “Fá-lo, muitas vezes, apenas para
dar o exemplo aos filhos ou evitar a censura dos vizinhos.” (Hespanha, 1993:326).
Este é um exemplo de como a pressão social funciona, muitas vezes como forma de garantir a
prossecução de determinados tipos de apoio, sobretudo quando essa ajuda exige alterações na
organização da vida familiar (horários, disponibilidade, etc.).
Na perspectiva desta autora, assegurar determinados cuidados pode ser considerado, de facto,
uma sobrecarga, dado que requer um esforço elevado por parte do(s) membro(s) da família, que,
por outro lado, sente que moralmente tem o dever de assegurar o apoio aos membros mais
dependentes. É muitas vezes notória a preocupação de não recorrer à institucionalização, quer por
parte das pessoas idosas, quer por parte dos familiares, pois existe uma opinião depreciativa
generalizada em relação às instituições.
Contudo, “O internamento num equipamento de apoio à população idosa surge, em muitos
casos, como a única alternativa viável face ao jogo de interesses subjacente e à ausência de
princípios de justiça que permitam respeitar os condicionalismos que afectam os vários agentes
envolvidos.” (Pimentel, 2001:19)

No Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, no seu artigo 3º (Cfr. ONU,
2002), é feita especial referência à necessidade de apoio e protecção da família86, acrescentando
que “Os idosos que o desejem deveriam poder permanecer na sua casa e no seu meio, tanto
tempo quanto possível. O recurso à sua institucionalização como nos casos em que é preciso
prestar assistência a longo prazo, deveria ser evitado ou adiado tanto quanto possível.”
Alfredo Bruto da Costa (1998:89), defende que a designada “… «política de 3ª Idade» que hoje
tem, necessariamente, de abarcar também a «4ª idade», tem de orientar-se no sentido de reduzir
a sua componente institucional, fomentando a sua permanência ou regresso ao seio da família.”
Fazendo uma análise retrospectiva das respostas à velhice, verifica-se que a política relativa à
dependência se tem articulado em torno de dois eixos: o alojamento colectivo 87 e a manutenção
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Baseada em estudos por ela levados a cabo, nomeadamente um desenvolvido em algumas freguesias rurais do
centro do país.
86
“Os Governos e organizações não governamentais têm o dever de criar serviços sociais que apoiem a família,
quando existem pessoas idosas no agregado familiar, e de aplicar medidas destinadas especialmente às famílias de
baixos rendimentos que desejem manter em casa as pessoas de idade avançada.” (ONU, 2002)
87
O INE (1999:77), define alojamento colectivo como um local que, pela forma como foi construído ou
transformado, se destina a alojar grupos de pessoas, e podem dividir-se em dois tipos: hotéis, pensões ou similares e
convivências. Neste grupo dos alojamentos colectivos de convivências incluem-se as instituições de apoio social
(lares de idosos, de crianças), de educação (colégios, seminários, internatos), de saúde (hospitais, casas de saúde),
religiosas (conventos, mosteiros), militar, prisional e trabalho.
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no domicílio 88 (filosofia mais recente). Trata-se, antes de mais, de limitar o recurso a
hospitalizações prolongadas e dispendiosas, e por outro lado, de responder às aspirações das
pessoas idosas e das famílias (Cfr. Richez-Battesti, 1997). Todavia, durante algum tempo a única
forma de apoio foi o internamento em lares, mesmo para os idosos que ainda tinham condições de
permanecer na sua casa.
Pimentel (2001), salienta a crescente diversidade de medidas e de respostas concretas, de
proximidade, que têm sido criadas no sentido de tornar mais fácil o dia-a-dia das pessoas idosas e
das suas famílias, proporcionando um conjunto de serviços de âmbito comunitário e domiciliário
que retardam ou evitam o recurso à institucionalização.
Segundo afirma esta autora, “A institucionalização surge normalmente, para a família ou para os
idosos sem família, como a última alternativa, quando todas as outras são inevitáveis.”
(2001:73), e os principais motivos para que tal aconteça, são sociais, ou seja, problemas de
isolamento, carências económicas e habitacionais, e não apenas problemas de saúde e
consequente perda de autonomia, como à partida se possa pensar.

Por outro lado, importa aqui destacar o reforço da sociedade civil conduzido pelo Estado, com
vista à superação das deficiências e limites estruturais da sua própria acção, nomeadamente
através da manutenção deliberada de práticas de solidariedade informal, típicas de uma sociedade
periférica como a de Portugal, como destaca Boaventura de Sousa Santos (1992).
O mesmo autor afirma que o Estado português é um semi-Estado Providência. Contudo este
défice da providência estatal é, no seu entender, parcialmente coberto por uma sociedade
providência forte, que embora se fundamente em relações sociais e universos simbólicos ditos
pré-modernos, carrega consigo algumas semelhanças com a sociedade providência postulada por
Rosanvallon (1984), a que muitos designam por sociedade-providência pós-moderna 89.
Neste contexto, podemos dizer que este défice de actuação do Estado português enquanto EstadoProvidência é parcialmente compensado pela actuação de uma sociedade rica em relações de
comunidade, inter-conhecimento e entreajuda.
É neste sentido que Boaventura de Sousa Santos (1992) defende que se tivermos em conta estes
elementos, o Estado português está longe de um Estado-Providência, sendo quanto muito um
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Segundo o artº 2 da Carta dos Direitos e Liberdades da Pessoa Idosa Dependente, relativo ao domicílio e espaço
envolvente: “O meio de vida pessoa idosa dependente, domicílio pessoal ou estabelecimento, deve ser escolhido por
ela e adaptado às suas necessidades.” Este documento afirma ainda que as pessoas idosas dependentes ou com
autonomia reduzida, habitam na generalidade no seu próprio domicílio, devendo ser disponibilizadas as adaptações e
benfeitorias necessárias para que aí possa permanecer.
89
Afirmação da sociedade civil e das comunidades enquanto espaços sociais de providência (E. Fernandes, 2002).
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semi-Estado Providência ou um lumpen-Estado Providência, dado que este apenas se aproximou,
em alguns aspectos, dos Estados Providência dos países europeus (modelo escandinavo, modelo
continental, anglo-saxónico...). Houve, de facto, uma tentativa de criação desse Estado, quer ao
nível da extensão da cobertura dos riscos e da qualidade dos serviços, quer ao nível da própria
participação democrática de grupos de cidadãos na organização desses serviços.
Boaventura de Sousa Santos critica mesmo a degradação contínua da providência estatal, que
passa não só pela não garantia do bem-estar aos diversos níveis: segurança social, saúde, etc., não
só porque não “produz” essa protecção social, como se transformou numa entidade financiadora
do bem-estar produzido pela a iniciativa privada, quer no âmbito do mercado 90, quer no âmbito
da solidariedade social (Campos et al., cit in Santos, 1992:50).
De facto, o Estado tem apoiado, financiado, promovido e mesmo criado instituições sem fins
lucrativos 91, que através de acordos (contratos) com o Estado prestam serviços sociais que antes
estavam a seu cargo. Estas instituições com larga tradição no nosso país, que prestam serviços
com a supervisão do Estado, acabam por funcionar como instituições semi-públicas pois o Estado
nelas se faz presente dado que as regula e as financia, representando aquilo a que Boaventura de
Sousa Santos (1992) chama de sociedade civil secundária, dado que é através delas que o Estado
se reproduz embora em instituições não estatais, ou seja, são juridicamente independentes do
Estado, mas, do ponto de vista financeiro e mesmo técnico-organizativo, só podem subsistir se
estiverem vinculados a este.

Para Paulo Variz (1998:13), as funções das organizações, não-lucrativas na sociedade definem-se
para além do fornecimento de bens, serviços e equipamentos sociais, difundindo valores de
solidariedade, contagiando outros sectores da sociedade com o espírito da necessidade de uma
distribuição mais equitativa dos recursos. o mesmo autor considera que o fenómeno concreto das
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) tem suscitado o interesse da Economia,
na medida em que constituem uma condição tecnológica original da promoção de bem-estar,
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E como sabemos, os serviços prestados por organizações de mercado são inacessíveis à maior parte das pessoas
idosas, dados os baixos rendimentos que estes possuem. (Hespanha, 1999:27), e muito embora B. S. Santos (1995)
constate que a providência por via mercantil tenha ganho grande força nos últimos anos, também se verifica que este
sector apresenta efeitos perversos. Segundo afirma Manuela Pinto (2001:162), “Como noutras áreas, o sector
privado aproveita a omissão do Estado enquanto prestador e regulador e praticando habitualmente proibitivos e
fornecendo, por vezes, serviços de qualidade duvidosa.”. Por outro lado, Fernandes (1997), chama-nos a atenção
para o surgimento de respostas orientadas pelo puro sentido de oportunidade de lucro garantido, que tendo fins
lucrativos, muitas vezes não se pautam pelas normas estabelecidas pelas instâncias estatais. Uma vez que a oferta ao
nível de instâncias oficiais é menor do que a procura, as famílias pactuam com essas condições.
91
Efectivamente, na perspectiva de Variz, as organizações sem fins lucrativos são agrupamentos criados pela
iniciativa não-Estatal, operando com outros objectivos que não o lucro. Tal tipo de organizações concentra-se, antes,
na produção de determinados serviços ou no desenvolvimento de iniciativas que se inscrevem em áreas culturais,
sociais, de investigação ou no âmbito da sociedade civil – prevenção, protecção, etc. (Variz, 1998:25).
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diferente da que é consubstanciada nas empresas maximizadoras de lucro, constituindo-se
simultaneamente como um mecanismo de afectação de recursos.
As Instituições Particulares de Solidariedade Social são, então, instituições constituídas sem
finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada
ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, e com o objectivo de facultar
respostas de acção social, designadamente para: apoiar crianças e jovens; apoiar as famílias;
proteger os cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de
meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; promover e proteger na saúde,
nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de
reabilitação; promover a educação e a formação profissional dos cidadãos; contribuir para a
resolução dos problemas habitacionais das populações.

Estes objectivos são concretizados através de equipamentos e serviços bem como de parcerias em
programas e projectos, onde possui um importante papel na resolução das carências sociais dos
cidadãos 92.
As IPSS são a institucionalização da delegação de papéis na política social por parte do EstadoProvidência, pelo facto de se encontrar uma sociedade civil que, como vimos anteriormente (B.
S. Santos), é forte, autónoma e auto regulada. Logo, e na perspectiva de Mozzicafredo (cit in
Variz, 1998:69), as IPSS não são mais do que prolongamentos artificiais através dos quais o
Estado-Providência decide levar a cabo os seus papéis. Deste modo, justifica-se a emergência
destas instituições pelo fracasso dos restantes actores da política social o que dá ainda uma maior
evidência favorável sobre a eficiência, equidade e eficácia das IPSS:
“(...) enquanto instituições democráticas organizadas e complexas, tornam exequível uma
afectação socialmente eficiente dos recursos; não sendo movidas pelo lucro, permitem
uma maior cobertura da procura. Enquanto corpos sociais intermédios entre a família e o
Estado, seguem mais de perto as necessidades emergentes.” (Variz, 1998:165)
José Pereirinha (2003), defende mesmo que uma das condições de uma maior eficácia da política
social é o reforço da intervenção da sociedade civil, sendo importante a sua participação nas
diversas fases de intervenção da política social, desde o diagnóstico à avaliação, passando pela
concepção e discussão dos seus objectivos.

92

Para levar a cabo estes objectivos da segurança social as IPSS podem celebrar acordos de cooperação com a
Segurança Social, através dos quais garantem a concessão directa de prestações em equipamentos e serviços à
população ou a gestão de instituições e equipamentos pertencentes ao Estado. Além dos apoios financeiros previstos
nestes acordos, que proporcionam a manutenção e funcionamento de estabelecimentos de equipamento social, sãolhe ainda concedidos apoio técnico específico e outros apoios financeiros destinados a investimentos na criação ou
remodelação dos estabelecimentos.
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Rui Cunha 93 (cit in Barros e Santos, 1997:9) diz mesmo que a acção social em Portugal, embora
sendo da responsabilidade do Estado, é exercida maioritariamente pelas IPSS, o que se tem
constituído como uma mais valia no aumento do bem-estar das pessoas e comunidades.
Também Freitas do Amaral (cit in Barros e Santos, 1997:127) defende que as IPSS atingiram
uma elevada importância não só pela amplitude de respostas que assumem, mas também pelo
número de instituições existentes, pelo número de utilizadores dos serviços que prestam, pelo
volume de emprego que criam e também pela massa financeira que movimentam.

Em suma, para Santos Luís (in Barros e Santos, 1997:121), com o apoio do Estado, as IPSS
constituem um instrumento privilegiado no desenvolvimento e prossecução das políticas sociais
no âmbito a acção social, e podem desempenhar um papel importante na melhoria das respostas
às necessidades de protecção social e de combater os excessos de centralização e de
burocratização que caracterizam o sistema actual, e que podem, segundo A. Giddens (cit in J. C.
Correia 2003b) esmagar a criatividade e autonomia individuais, o que vai contra qualquer ideia
de cidadania e ao tecnocratizar a sociedade, a torna, segundo Weber, demasiado fria e
desumanizada.
Mas, de facto, importa ter bem presente que numa altura em que o Estado tenta ver nas
organizações da sociedade civil um parceiro para as suas políticas sociais, através de um suporte
institucional para onde transfere algumas das suas atribuições no que diz respeito à protecção
social, aumenta a probabilidade de estas se tornarem numa extensão da elevada burocracia do
Estado, conduzindo a uma perda de flexibilidade e autonomia – a relação próxima e espontânea
com os destinatários tende a perder-se ao mesmo tempo que aumentam a proximidade e a
dependência relativamente à administração pública (Hespanha et al., 2001).
Assiste-se então, simultaneamente a uma limitação do alcance da providência estatal, onde ao
Estado lhe cabe comparticipar, privatizar, ou seja, tornando diminuto o seu sector social (Cfr.
Santos, 1992).
Esta degradação estatal ao nível da qualidade da providência, também teve os seus reflexos em
Estados Providência Europeus, no entanto no nosso país, pelo menos parcialmente, este défice
providencial foi acompanhado pela providência socialmente produzida. Ou seja, como já
anteriormente aqui foi referido, em Portugal este Estado-Providência fraco coexiste com uma
forte sociedade-providência. Este Estado conta, assim, com a sociedade providência para
compensar as suas deficiências, reduzindo, desta forma a crise de legitimação que podia
desencadear-se. Estamos, assim, a falar em redes de relações de interconhecimento, de
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Secretário de Estado da Inserção Social em 1997, aquando da publicação desta obra.
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reconhecimento mútuo e de entreajuda baseadas em laços de parentesco e de vizinhança, através
das quais pequenos grupos sociais trocam bens e serviços (que variam segundo a duração o grau
de formalismo, extensão, alcance e estabilidade), numa base não mercantil e com uma lógica de
reciprocidade (Santos cit in Santos, 1995).

Já em 1988 Rosanvallon (cit in Santos 1992:55) propunha esta forma mais descentralizada e mais
diversificada de produção de bem-estar social, sugerindo uma re-expansão da política social
assente em grupos incentivados pelos poderes públicos, mas de organização privada (p. ex.
instituições de “beneficência”) ou na própria família tradicional. É neste contexto que, em
Portugal se tem denotado, dada a forma de funcionamento do Estado, um processo de recriação
da sociedade civil.
Esta recriação, segundo Fortuna (1993) passa por uma flexibilização da ideia de bem-estar, não a
circunscrevendo à exclusiva capacidade estatal de fornecedor de bens e serviços, ou seja,
sublinhando o pluralismo providencial 94. Na perspectiva deste autor, este pluralismo
providencial, além da sua dimensão estatal, comporta também um importante sector comercial
(em regra actuante no mesmo tipo de serviços prestados pelo Estado), um outro assente no
voluntariado (de tipo fundamentalmente assistencial e organizado em instituições formais) e,
ainda, o chamado sector informal (onde pontuam as relações de vizinhança e entreajuda,
nomeadamente no seio familiar) (Ibid.).

Para Arriscado Nunes (1995:5):
“A Sociedade-Providência (…) tem vindo a ser recuperada e transcodificada por
diferentes quadrantes políticos como fenómeno pós-moderno e como resposta aos
problemas da solidariedade social na era do capitalismo desorganizado, através da
transferência para a sociedade civil das funções de protecção antes atribuídas ao
estado.”
A Sociedade-Providência constituída inicialmente em actividades do sector de Segurança Social é
certificada pelo Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de Fevereiro ampliando a concepção legal das IPSS
aos domínios da saúde, educação, habitação e outros em que as necessidades sociais dos
indivíduos e das famílias encontram apoio.
Efectivamente,
“... com o objectivo de melhorar as condições de vida das pessoas idosas, especialmente
daquelas cujas redes de solidariedade primária são inexistentes ou ineficientes, surgiu
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Vítor Melícias (in Barros e Santos, 1997), defende que quer este pluralismo (Wellfare pluralism), quer o princípio
da subsidariedade, radicam na ideia básica da corresponsabilidade, ou seja, da solidariedade.
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um conjunto de serviços e equipamentos diversificados, de modo a abranger diferentes
necessidades e diferentes níveis de carência.” (Pimentel, 2001:65)
Para as pessoas idosas, concretamente, foram implementadas estruturas de apoio 95: lares de
idosos, centros de dia, centros de convívio e serviços de apoio domiciliário sobretudo a cargo das
IPSS 96.
No entanto verifica-se que os equipamentos que tiveram maior implementação foram os Lares,
sendo que, durante muito tempo, o internamento definitivo da pessoa idosa, foi a única
possibilidade de apoio formal, mesmo para as pessoas que ainda reuniam condições para
permanecer no seu domicílio, precisando apenas de apoio temporário.
Aos poucos foi-se dando uma progressiva consciencialização de que o internamento implicava
para muitos idosos um corte doloroso e muitas vezes radical com o seu meio habitual de vida,
desencadeando perturbações de vária ordem. Por outro lado, foi-se constatando que as grandes
estruturas de apoio não existiam em número suficiente para as necessidades existentes, e ainda
que estas estruturas muitas vezes se tornavam desumanizadas e comportavam custos elevados.
Tal viragem ideológica veio dar origem à criação de um conjunto de serviços comunitários de
proximidade 97, numa perspectiva de inserção da pessoa idosa na comunidade (em pequenas
unidades ou no domicílio), valorizando a perspectiva social e de saúde.

3 – CUIDADOS SOCIAIS NO DOMICÍLIO EM PORTUGAL
3.1 – Institucionalização vs desinstitucionalização
Para as famílias, a decisão do internamento pode ser complexa e difícil, pois por um lado sentem
dever de reciprocidade e de solidariedade, e por outro sentem a pressão social (sobretudo em
meios mais pequenos como por exemplo em áreas rurais). Tal leva-as a ponderar qual será a
melhor alternativa que corresponda às necessidades e expectativas da pessoa idosa e a si próprias.

95

Os equipamentos e serviços sociais que apresentaram um maior crescimento desde 1998, foram os da área da
população idosa, com 770 novas valências, e com 26.251 utentes, representando 25% do total das valências
existentes.
96
Informação disponível em www.viver.org, que apresenta importantes contributos para a clarificação do que está
em causa neste fenómeno.
97
Para Fernandes (1997:149), o caso dos centros de dia, de convívio e do apoio domiciliário é revelador deste
princípio básico de respeito pelo meio de integração, através de serviços “… que se propõem substituir os próprios
na satisfação das necessidades alimentares, de saúde, além de acompanhamento lúdico.”
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Por outro lado, existe ainda a ideia de que “A fase da vida em que o idoso entra para uma
instituição é representada como a última etapa da sua trajectória de vida, sem qualquer
expectativa ou possibilidade de retorno.” (Ibid.).
É em virtude desta e de outras imagens negativas sobre a institucionalização 98, que vários autores
afirmam que o internamento significa uma ruptura com o quadro de vida quotidiano da pessoa
idosa, representando para esta uma mudança, muitas vezes radical no seu padrão de vida, tendo
de encarar uma realidade completamente nova. E, sendo já problemático para a pessoa idosa que
vive na sua comunidade, reorganizar o seu projecto de vida em virtude das alterações que
interferem na sua vivência (biológicas, económicas, sociais, psicológicas, etc.), para a que tem de
se submeter a uma institucionalização, “… o processo torna-se necessariamente mais
dramático.” (Ibid.:75)
Para Santos e Encarnação (1998:60), as pessoas idosas são envolvidas “… num grandioso e
confuso aparelho institucional que abrange a totalidade das suas actividades humanas…”,
organizações impessoais, cujos efeitos são debilitantes e significam o rompimento com o
enquadramento protector da comunidade. Isto acontece porque, na perspectiva destes autores, se
dá a passagem para um universo de vida ordenado em moldes organizacionais que são estranhos
ao indivíduo, assistindo-se a uma desestruturação da sua identidade, e à desinserção da pessoa
idosa das relações sociais (Ibid.:124,125).
Também Ester Vaz (2001), contesta as medidas de política dirigidas à população idosa de
carácter universalista de efeito homogeneizante, que ignoram a heterogeneidade deste grupo
etário.
A grande desvantagem apontada aos equipamentos, é que não estão preparados para proporcionar
aos seus utentes, serviços individualizados que respeitem a sua personalidade, a sua privacidade e
os seus hábitos de vida, que no fundo, constituem o seu mundo simbólico (Cfr. Pimentel, 2001;
Alba et al., 1993).
De igual modo, Mah et al. (1999), consideram que as instituições tendem a uma normalização
que impede a manifestação das especificidades das pessoas enquanto seres únicos e dotados de
individualidade própria.
É nesta linha de pensamento que se pode considerar que a institucionalização tem, efectivamente,
riscos e perigos,
“… podendo causar regressão e desintegração social, (…) perda de responsabilidade por
decisões pessoais, rotinas rígidas, ausência de estimulação intelectual e privação
espiritual. Tudo isto pode levar à perda de amor próprio, interesses e respostas
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Fernandes (1997:150), realça a imagem e o valor simbólico negativos dos lares ou residências para idosos, dado
que “… remetem para uma velhice triste, pobre e solitária, enquanto etapa à espera da morte.”
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emocionais diminuídas, dependência excessiva, comportamento automático e perda de
interesses pelo mundo exterior. ” (P. Fernandes, 2002:48).
A organização funcional dos lares, segundo sustenta Vaz (2001), orienta-se por uma lógica tutelar
que ministra as regras de acordo com a sua racionalidade, estando fechada a acções que saiam do
seu controlo racionalista-instrumental, por isso Bruto da Costa (1998), defende que ninguém
nasceu para viver em lar, e Colen (in Rocha, 1999), chega a dizer mesmo que se trata de uma
situação “anti-natural”.
“… as reais necessidades dos idosos não passam pelo seu internamento em instituições, que lhes
ditam as modalidades de acção de forma explícita e minuciosa quanto aos tempos e formas de
ocupação.” (Vaz, 2001:212). De facto, numa situação de vida conjunta com estranhos com
diferentes modos de vida, e sujeitando-se a um tratamento igualitário, a pessoa idosa fica limitada
na sua autonomia.
Por outro lado, para a pessoa idosa, a simples perspectiva da mudança de um ambiente familiar
para um ambiente desconhecido, pode acarretar uma sensação de ameaça à sua segurança (P.
Fernandes, 2002), e, quando se concretiza essa mudança (ou às vezes mesmo antes de se
concretizar), verifica-se muitas vezes situações de depressão 99, motivadas pelo rompimento de
vínculos ou de relações afectivas frequentes com as pessoas mais próximas.
Na perspectiva de Carroll e Brue (1991), esta sensação de perda pode ser mais sentida pelas
pessoas idosas que são forçadas a ingressar em Lares, acrescentando que a saúde mental do
utente está em jogo, dependendo da capacidade prévia de luta do indivíduo e do seu estado geral
de saúde, o suportar dessas perdas. Estas autoras salientam ainda o facto de estas perdas poderem
resultar em mágoa, depressão, ansiedade, reacções de stress, fuga e um menor desejo de
continuar a viver.
Também P. Fernandes (2002), considera que o internamento pode implicar determinadas perdas:
a perda da intimidade, da privacidade, da autonomia, entre outras.
Mas apesar de todos os argumentos emergentes que defendem a manutenção da pessoa idosa na
sua casa, parece-nos inevitável concordar com Pimentel (2001), quando diz que nem sempre essa
é a melhor solução. Segundo afirma esta autora, há que ponderar um conjunto de factores, entre
os quais: o grau de dependência da pessoa idosa, o tipo de apoio de que necessita e as reais
possibilidades da família (materialmente, e em termos de tempo), etc.

99

Num estudo efectuado por Purificação Fernandes sobre a depressão no idoso (2002), constata-se, entre outros
aspectos de igual importância, que existem valores mais altos de depressão em pessoas idosas internadas, do que
naquelas que frequentam o Centro de Dia e o Lar. Estes dados, evidentemente que não podem ser generalizados para
a população idosa em geral, dizendo respeito a uma amostra determinada, mas servem certamente como elemento de
reflexão.
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“Embora, por vezes, os filhos estejam dispostos a fazer todos os possíveis para apoiar os seus
pais idosos, isso pode não ser, de facto, realista e praticável; por vezes, o internamento em
instituições especializadas responde de forma mais adequada às suas necessidades.”
(Ibid.:75,76)
Não obstante o facto de se privilegiar a prestação de cuidados no domicílio, não se pode
abandonar a possibilidade de recurso ao internamento em unidades residenciais, sempre que este
se mostre necessário ao processo de reabilitação. Tal é razoável, desde que estas promovam as
condições de autonomia que habilitem as pessoas a regressar ao seu domicílio, que por sua vez
deve reunir as condições necessárias a uma adequada manutenção no mesmo por parte da pessoa
idosa 100.
Na verdade, é absolutamente necessário ponderar os condicionalismos e as limitações da
manutenção no domicílio das pessoas idosas, entre as quais: a necessidade por parte da pessoa
idosa de apoio nocturno e aos fins-de-semana; a variedade de situações de saúde física e mental;
a exiguidade dos recursos; a inadequação habitacional; a dispersão ou isolamento das habitações;
a ausência de uma rede relacional de suporte; entre outras.

Por tudo isto, P. Fernandes (2002) relembra-nos que, apesar das vicissitudes, não podemos negar
que os serviços institucionais representam um importante recurso para as pessoas idosas em
situação de dependência, sobretudo para aquelas que vivenciam um ou mais problemas
anteriormente referenciados. Deste modo, “... o que está em causa não será tanto mais ou menos
institucionalização, mais ou menos apoio domiciliário, mas sim garantir a acessibilidade a
equipamentos e serviços adequados às necessidades, às expectativas, às potencialidades das
pessoas idosas.” (Quaresma, 1999a:22)

A reflexão anteriormente levada a cabo no primeiro capítulo, permitiu-nos constatar que as
pessoas idosas se vêem frequentemente confrontadas com situações problemáticas que afectam a
sua autonomia funcional, em graus diferentes, e alteram as capacidades do meio para os superar.
É neste sentido, que Purificação Fernandes (2002:47) afirma: “Na medida que as incapacidades
físicas e psicológicas da pessoa idosa aumentam e as capacidades do meio ambiente diminuem,
torna-se necessário, encarar a hipótese de internamento numa instituição.”.
Dá-se, ainda na perspectiva da mesma autora, normalmente, uma combinação de factores – a
crescente debilidade da pessoa idosa e a decrescente capacidade financeira e emocional da
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De facto, o Apoio Domiciliário só é possível quando estejam reunidos determinados requisitos mínimos, e um
deles é a existência de um domicílio dotado de infra-estruturas e de condições mínimas de habitabilidade (DGAS,
1996a).
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família, que se vê, muitas vezes, no dilema emocionalmente difícil de uma institucionalização a
longo prazo.
Como já vimos, as famílias prestadoras de cuidados sofrem penalizações financeiras, físicas e
emocionais, e sem a assistência adequada, ficam muito sobrecarregados.
Em consequência de todos estes factores, as opções residenciais acabam por constituir, em muitos
casos, a escolha de muitas famílias e de algumas pessoas idosas.

3.2 – Respostas dirigidas às pessoas idosas – Quadro Actual
Actualmente, a Segurança Social reconhece em termos oficiais oito respostas sociais para as
pessoas idosas em Portugal:

Figura 4 – Respostas Sociais
Centro de Convívio

- é uma resposta social que é desenvolvida em equipamento de apoio a actividades
sócio-recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas pelas pessoas idosas de uma

(CC)

dada comunidade.

- é a resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um

Centro de Dia (CD)

conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sóciofamiliar 101.

- são estabelecimentos em que são desenvolvidas actividades de apoio social a pessoas

Lares para idosos

idosas através do alojamento colectivo, de utilização temporária ou permanente,

(Lares)

fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene, conforto, fomentando o
convívio e a ocupação dos tempos livres dos utentes.

- é a resposta social desenvolvida em equipamento constituído por um conjunto de

Residência

apartamentos, com serviços de utilização comum, para pessoas idosas com autonomia
total ou parcial.

101

Os Centros de Dia desenvolveram-se a partir dos anos 70, mas conheceram o seu apogeu de 1986 até hoje, sendo
que 75% destas respostas surgiram após esta data. De 1986 a 1995 surgiram cerca de 73 novas valências por ano. O
aparecimento desta resposta social surge da necessidade de diversificar as estruturas de apoio à população idosa,
dado que o lar, além de exigir um forte investimento financeiro já não respondia adequadamente às necessidades da
maioria das pessoas idosas. O Centro de Dia aparece como uma estrutura de apoio social, fornecendo diversos
serviços que dão respostas imediatas às carências sócio-ecómicas das pessoas idosas, favorecendo as suas relações
interpessoais a fim de evitar o isolamento e promovendo actividades socioculturais diversificadas (Jacob, 2001).
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- é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e

Serviço de Apoio

personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença,
deficiência, velhice ou outro impedimento, não possam assegurar temporariamente ou

Domiciliário (SAD)

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida
diária.

Acolhimento
Familiar de Idosos

- é a resposta social que consiste na integração, temporária ou permanente, em famílias
consideradas idóneas ou tecnicamente enquadradas, de pessoas idosas.

(AFI)
Centro de

- é a resposta social desenvolvida em equipamento, de preferência a partir de uma

Acolhimento

estrutura já existente, que consiste no acolhimento temporário a pessoas idosas em

Temporário de

situação de emergência social, perspectivando-se, mediante a especificidade de cada

Emergência para

situação, o encaminhamento destas ou para a família ou para outra resposta social de

Idosos

carácter permanente.

- é a resposta social desenvolvida em equipamento, preferencialmente a partir de uma

Centro de Noite (CN)

estrutura já existente, dirigida a pessoas idosas com autonomia que desenvolvem as
suas actividades da vida diária no domicílio mas que durante a noite, por motivos de
isolamento necessitam de algum suporte de acompanhamento.

Programa de Apoio Integrado a Idosos

O Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII) foi criado pelo Despacho Conjunto de 1 de Julho
de 1994, dos Ministérios da Saúde e do Emprego e da Segurança Social. Visa contribuir para a
melhoria da qualidade de evida das pessoas idosas promovendo o desenvolvimento de projectos
criativos e inovadores que respondam às principais dificuldades com que estas pessoas e as suas
famílias se debatem, sobretudo em situações de dependência.
Este Programa tem como objectivos: - Assegurar a oferta de cuidados com carácter urgente e
permanente que visam primordialmente manter a autonomia da pessoa idosa no domicílio e no
seu ambiente habitual de vida; estabelecer medidas destinadas a assegurar a mobilidade das
pessoas idosas e a acessibilidade a benefícios e serviços; implementar respostas de apoio às
famílias que tenham de assegurar cuidados e acompanhamento adequados a familiares que se
encontrem em situação de dependência, nomeadamente pessoas idosas; promover e apoiar
iniciativas destinadas à formação inicial e em exercício, de profissionais, voluntários, familiares e
outras pessoas da comunidade; promover atitudes e medidas preventivas do isolamento, da
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exclusão e da dependência; contribuir para a solidariedade intergerações; contribuir para a criação
de postos de trabalho.

O PAII promove vários projectos de apoio às pessoas idosas e suas famílias:

Figura 5 – Projectos do PAII
- para além do já existente, neste âmbito os projectos desenvolvem-se tendo em

Serviço de Apoio

conta nomeadamente o alargamento da cobertura existente, a extensão do apoio à

Domiciliário (SAD)

totalidade das vinte e quatro horas, a melhoria da qualidade dos serviços prestados
e a adequação do ambiente domiciliário às necessidades das pessoas idosas.

- são centros de recursos locais, abertos à comunidade, para apoio temporário, que
visam a prevenção e a reabilitação de pessoas com dependência. Desenvolvem-se a

Centro de Apoio a
Dependentes/Centro
Pluridisciplinar de
Recursos (CAD)

partir de estruturas já existentes, assegurando apoio e cuidados diversificados na
perspectiva da promoção da maior autonomia possível e da continuação de um
projecto de vida participativa. A componente de internamento que esta resposta
pode ter, desenvolve-se em pequenas unidades, de cariz familiar e muito
humanizado, com forte ligação ao serviço de apoio domiciliário, criando condições
para a participação da família e para o retorno ao meio habitual de vida o mais
rapidamente possível.

Formação de Centro de
Recursos Humanos
(FORHUM)

- este projecto destina-se prioritariamente a familiares, vizinhos e voluntários, bem
como a profissionais, nomeadamente das áreas da acção social e da saúde e outros
elementos da comunidade, habilitando-os para a prestação de cuidados formais e
informais.

- é uma resposta social complementar, a partir de um sistema inovador de

Serviço Telealarme

Telecomunicações. Permite, accionando um botão de alarme, contactar rapidamente

(STA)

a rede social de apoio de cada pessoa, para mais eficazmente responder à
necessidade de ajuda ou encaminhar para o serviço adequado 102.

Saúde e Termalismo

- este projecto visa permitir à população idosa de menores recursos financeiros o
acesso a tratamentos termais, o contacto com um meio social diferente e a

102

A rede social local que protagoniza estes apoios, pode ser organizada integrando pessoas singulares e/ ou
entidades ou serviços, como IPSS, ARS, CRSS, Bombeiros, PSP e outras, desde que sejam indicadas pelo assinante e
de acordo com os seus interesses e concordância das respectivas pessoas, entidades e/ ou serviços. Os parceiros
envolvidos no Protocolo de articulação do Serviço Telealarme são, para além do PAII, que financia o projecto, a
Cruz Vermelha Portuguesa – CVP, onde está instalada a central do STA e as respectivas operadoras e a Portugal
Telecom – PT, que providencia a assistência técnica. Os telefones terminais são instalados em casa dos assinantes,
que estabelecem um contrato de utilização, através dos serviços do PAII e da CVP. (Informação disponível na página
Oficial da Segurança Social)
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Sénior

prevenção do isolamento social. O PAII é o parceiro financiador deste projecto que
é gerido pelo INATEL.

Passes Terceira Idade

- eliminação das restrições horárias para pessoas com 65 e mais anos, nos
transportes das zonas urbanas e sub-urbanas de Lisboa e Porto.

Existe ainda um outro programa dirigido à população idosa, o Programa Idosos em Lar
(PILAR) 103, que visa desenvolver e intensificar a oferta de lares de idosos e outras respostas
sociais para pessoas idosas, tendo como objectivos o realojamento das pessoas idosas oriundas de
lares lucrativos sem condições de funcionamento, satisfazer as necessidades de resposta em lar
nas zonas ainda não cobertas ou com fraca cobertura pela Rede de Serviços e Equipamentos
Sociais, bem como criar e remodelar os lugares dirigidos aos utentes das IPSS, sem condições de
funcionamento.
Ainda na área do envelhecimento e da dependência, não podemos deixar de referir o Plano AVÔ,
que se traduz num conjunto de medidas que visam a identificação dos utentes das redes de apoio
a idosos, e das infra-estruturas e respectivos equipamentos dos Lares de Idosos. Tem como
objectivo central desenvolver um processo de certificação da qualidade das instituições
prestadoras de serviços de apoio a pessoas idosas e simultaneamente apostar na formação dos
recursos humanos envolvidos 104.
Embora tendo presente a importância social destas respostas, não podemos deixar de evidenciar
que há certos autores que se insurgem contra algumas delas, como é o caso de Bruto da Costa,
que sustenta que sobretudo as actividades promovidas pelos Centros de Dia ao nível do turismo
(colónias de férias, passeios, etc.) “… tendem a agravar a «ghetização» dos idosos, ao
desintegrá-los do resto da sociedade. Pondo-os a conviver entre si, poderão atenuar a solidão,
mas não proporcionam a possibilidade de conviverem com as outras idades, como é próprio da
vida.” (1998:88).

103

Despacho do Secretário de Estado Inserção Social de 20 de Fevereiro de 1997.
O Plano pretende desenvolver um processo de revisão da legislação enquadradora dos Lares Residenciais para
pessoas idosas; a remodelação/substituição de instalações/equipamentos degradados e a recuperação de habitação
degradada das pessoas idosas; o investimento no Apoio Domiciliário para alargamento em duração e número de
pessoas abrangidas, e o desenvolvimento de centros comunitários de pequena dimensão garantindo a
transgeracionalidade das acções a desenvolver. Trata-se de um trabalho a desenvolver em parceria com o Ministério
da Economia e Inspecção Geral do MSST.
104
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Os governantes e os planeadores têm, então, de ter consciência de que é inevitável o aumento dos
recursos despendidos na área da saúde 105 e na área social, pois pessoas com doenças crónicas e
suas sequelas necessitam de um suporte de longa duração, com serviços comunitários e uma rede
de suporte muito bem organizada, de forma a apoiar as famílias no cuidado às pessoas idosas 106
(Paschoal, 2002a).
No documento do Plano Nacional de Acção para a Inclusão 107 (MSST, 2003:7) é afirmado que,
apesar das melhorias qualitativas e quantitativas que se verificam nos últimos anos, se continuam
a registar carências relevantes em termos de garantia de acesso à saúde por parte dos grupos
sociais mais desfavorecidos, sobretudo dos que se encontram em situação de privação da sua
autonomia, e os que não podem recorrer a soluções alternativas à falta de acessibilidade e
qualidade existente. “… a saúde e os cuidados de saúde são áreas que se situam na intersecção
entre a estratégia europeia de emprego e os esforços da união para modernizar e melhorar a
protecção social.” (Comissão Europeia, 2003a:12).
Para a OMS (2002), a um melhor estado de saúde corresponde um melhor envelhecimento, e
logo, melhores condições de vida.

Feita esta breve abordagem sobre as diferentes formas de apoio social dirigidas às pessoas idosas,
no âmbito da acção social, para este trabalho, interessou-nos particularmente a realidade dos
Serviços de Apoio Domiciliário, por motivos já anteriormente justificados. Neste sentido,
passamos à caracterização desta resposta social.

3.3 – O surgimento dos Serviços de Apoio Domiciliário (SAD)
Os SAD começaram a implementar-se em países como a Grã Bretanha e a Holanda, após o fim
da II Guerra Mundial, como consequência do triunfo das ideias acerca do Estado de bem-estar
defendidas por Beveridge e Keynes, e dentro de um contexto amplo de segurança social que
inclui pensões, a assistência de saúde e os serviços sociais. Aos países pioneiros vão-se juntando

105

As pessoas idosas constituem uma parcela não negligenciável dos utentes dos serviços de saúde, nomeadamente
dos hospitais e centros de saúde, que se consubstancia num “volume imenso” de pessoas idosas que acorrem a estes
serviços (Pereira, 2002a:7).
106
Os cuidados de que necessitam as pessoas idosas não se podem reduzir à assistência médica, pois abarcam
também medidas de protecção social e económica. Aliás, muito frequentemente os problemas de ordem médica não
são os mais importantes, mas sim os de outra índole: apoio económico, reabilitação, adaptação da habitação, combate
à solidão, etc.
107
Constitui um instrumento de coordenação estratégica e operacional das políticas de inclusão social. Este identifica
os principais eixos estratégicos de intervenção no âmbito da inclusão social. A promoção da inclusão social inscrevese no programa estratégico da UE e de cada um dos Estados-Membros.
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a maioria do resto dos países desenvolvidos durante a década de 60 e 70, dando-se
posteriormente um desenvolvimento e extensão generalizada dos SAD.
Jamieson (cit in SEGG, 1997:22) designou este período como o “crescimento sem política”, dado
que na maioria dos países o desenvolvimento do SAD era fruto mais das pressões sociais para um
incremento geral do conjunto da política social, do que fruto de um efectivo diagnóstico das
necessidades.
No decorrer dos anos 80, na maior parte dos países foi possível realizar avaliações sobre este
serviço e consolidá-lo como a melhor forma de permitir a pessoas idosas viver o maior tempo
possível na sua casa, retardando ou evitando a institucionalização desnecessária. Assiste-se então
a um período caracterizado por uma maior preocupação com a implementação de critérios mais
técnicos e aperfeiçoados na organização do Serviço de Apoio Domiciliário.
Foram, efectivamente, os países nórdicos os que mais avançaram na extensão da protecção social
em geral, e do Apoio Domiciliário em particular, nomeadamente: Dinamarca, Noruega, Suécia e
Finlândia. Outros exemplos de extensão importante são a Austrália, França e Bélgica.
Para Roland Seutin, Director-Geral da Association Européenne de Soins et Aides à Domicile 108,
para quem os cuidados e ajuda ao domicílio representam a totalidade das medidas e os serviços
prestados a uma pessoa que precisa de apoio, de permanecer o maior tempo possível no seu meio
habitual, os serviços de apoio domiciliário portugueses (juntamente com os da Grécia) são
considerados subdesenvolvidos, ou mesmo lacunares.

O panorama europeu actual do apoio domiciliário pode apresentar-se da seguinte forma:
a) Nos países escandinavos – muito desenvolvido, integrado no sector público; o apoio
domiciliário é assunto das autoridades.
b) Na Europa Central – bem desenvolvido ou em plena expansão. Participação importante
do sector privado e da livre iniciativa privada. Muitas vezes, a prestação de cuidados ao
domicílio é desempenhada por profissionais independentes e liberais.
c) Na Europa do Sul – os cuidados domiciliários são ainda muito pouco desenvolvidos, e
ainda são maioritariamente da responsabilidade do espaço doméstico, da família, dos
vizinhos e dos conhecidos.

108

Composto pelas principais organizações nacionais e regionais no âmbito do apoio domiciliário de 15
Estados-Membros da UE. Foi criada em 1990 em Bruxelas e tem como objectivos: promover o apoio domiciliário
nos Estados-Membros da União Europeia; estimular os contactos entre organizações de apoio domiciliário; defender
os seus interesses e opiniões; encorajar a pesquisa científica no domínio do apoio domiciliário.
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Em Portugal, as primeiras experiências deste cariz, eram de ajuda ou apoio doméstico e datam do
princípio dos anos 70. São ainda experiências pontuais, que decorrem apenas em alguns locais do
país, não correspondendo a uma política concreta.
Um pouco antes desta data, a então Direcção-Geral da Assistência, num estudo sobre a situação
da população idosa em Portugal, identificou as precárias condições em que muitas pessoas idosas
se encontravam. Estávamos ainda longe de um sistema de Segurança Social de base universal que
consubstanciasse a garantia dos direitos sociais, o que situava a intervenção num paradigma
assistencial, no qual o alojamento colectivo era a única resposta existente. Efectivamente, a
institucionalização era a resposta social privilegiada para as pessoas idosas, consideradas então
como um grupo problemático, junto do qual se intervinha, de forma assistencialista e casuística.
Foi com a consolidação do sistema de Segurança Social no contexto sócio-político pós 74 que se
deu uma mudança de direcção no que diz respeito a uma maior garantia dos direitos sociais.

Em 1976, tal como já tinha acontecido em outros países, começou a considerar-se que os lares
não seriam as respostas mais adequadas para as pessoas idosas, devido ao corte com as suas
raízes que a institucionalização nestes locais significava.
É neste contexto que surgem os Centros de Dia, como primeiro serviço de proximidade, no
sentido de dar resposta às necessidades de apoio às pessoas idosas, nomeadamente ao nível da
alimentação, higiene, tratamento de roupas, convívio, actividades lúdicas, entre outras, na sua
própria comunidade. Estava previsto que o Serviço de Apoio Domiciliário estivesse articulado
com o equipamento Centro de Dia, o que aconteceu, até que passada uma década se começou a
verificar uma autonomização do Serviço de Apoio Domiciliário, embora continuando a partilhar
recursos a vários níveis (humanos, técnicos, materiais).
Apesar de os Centros de Dia terem constituído uma experiência inovadora, melhorando as
condições de vida dos seus beneficiários, a falta de articulação com outras áreas (saúde,
habitação, autarquias, etc.), limitou a sua capacidade de intervenção, sobretudo em termos de
Apoio Domiciliário. A consequência desta forma de intervenção, resultava no encaminhamento
das pessoas idosas para o alojamento colectivo.

Os Serviços de Apoio Domiciliário tiveram, então, o seu grande impulso nos anos de 1986 a
1995 com a abertura média de 75 serviços por ano, no entanto foi na segunda metade da década
de 90 que o SAD se difundiu em todo o país, com uma média de 122,3 novos serviços por ano.
Só no final dos anos 90, se materializa a preocupação com articulação entre a área social e a área
da saúde, numa perspectiva de apoio domiciliário integrado, que ultrapassasse a simples ajuda
doméstica domiciliária. Tal finalidade é impulsionada pelo Estado através do Despacho Conjunto
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nº 407/98, de 15 de Maio, criando o ADI (Apoio Domiciliário Integrado) 109, e a UAI (Unidade de
Apoio Integrado) 110, tendo como grupo alvo as pessoas em situação de dependência física, mental
ou social, transitória ou permanente.
Segundo dados de 2000, do universo das 3828 valências existentes para idosos, 1288 são SAD,
tendo este uma capacidade para 38.022 lugares, com uma média de 29.5 utentes por valência. A
distribuição pelo país é homogénea, tendo em conta a distribuição da população. De salientar os
distritos de Lisboa, Porto, Castelo Branco, Coimbra e Braga, cada qual com mais de 100 SAD.
Os SAD são procurados essencialmente pelas pessoas idosas maiores de 74 anos, com uma taxa
de feminização de 57%. 93% dos SAD tem acordos típicos com a Segurança Social, 6% tem
serviços de reabilitação e 5,7% tem serviço nocturno (Jacob, 2001).

A Carta Social da Rede de Serviços e Equipamentos (MSST, 2002), permite-nos precisamente ter
uma visão mais geral da evolução dos SAD no contexto dos vários tipos de respostas sociais,
sobretudo as mais “típicas”, bem como das suas capacidades e número de utentes.

Gráfico 2 – Evolução das respostas sociais para a população idosa – Continente 1998, 2000
e 2001

.

Fonte: MSST, 2002

109

Serviço de prestação de cuidados multidisciplinares, centrado na prevenção da dependência e na promoção do
auto-cuidado que assegura a prestação de cuidados médicos e de enfermagem e a prestação de apoio social, com
vista à satisfação desses objectivos.
110
Centro de prestação de cuidados multidisciplinares de convalescença e reabilitação que, pela diferenciação técnica
necessária, não podem ser prestados no domicílio. Esta resposta compreende igualmente o treino e ensino do autocuidado e da satisfação das necessidades básicas.
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Pela análise deste gráfico pode verificar-se que em 2001, por referência a 1998, se deu um
crescimento de 13% para os Centros de Convívio, 8,9% para os Centros de Dia, 6,3% para os
Lares e Residências e 14,2% para o Serviço de Apoio Domiciliário. É, portanto, visível o
aumento da resposta social aqui em análise, no contexto das outras respostas.

Gráfico 3 – Evolução da capacidade e número de utentes nas respostas sociais para a
população idosa – Continente 1998, 2000 e 2001

Fonte: MSST, 2002

Este gráfico permite-nos analisar a dinâmica das respostas, a qual se traduziu num aumento
significativo da capacidade e do número de utentes, entre 1998 e 2001, exceptuando o caso dos
Centros de Convívio, que em 2001 registaram uma diminuição na capacidade e no número de
utentes.
Podemos então afirmar, com base no documento supra referido, que o crescimento mais
acentuado se registou precisamente no Serviço de Apoio Domiciliário, “… resposta que nos
últimos anos tem vindo a ser considerada prioritária e alternativa às respostas mais tradicionais,
como os Lares.” (MSST, 2002:37). Verificou-se, assim, um aumento da capacidade em 11,5% e
dos utentes em cerca de 9%.

Porém, no ponto de vista de diversos autores, persiste ainda a carência de estruturas de apoio
integrado (social/saúde), e entre os que existem, há falta de articulação. Uma das consequências
desta situação é que os hospitais acabam, em última instância, por arcar com a responsabilidade
de responder a situações para as quais não estão vocacionados. Deste modo, verificam-se
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admissões inapropriadas e dias de internamento desnecessários 111. Sobretudo do ponto de vista
dos cuidados de enfermagem, estes deveriam, segundo Manuela Pinto (2001), ter resposta ao
nível do domicílio, em lares ou em centros de saúde com internamento, com o devido apoio.

Do que se pode depreender da análise da bibliografia, sobretudo da última década, o Serviço de
Apoio Domiciliário constitui uma possibilidade de intervenção com inúmeras potencialidades, e,
segundo Pilar Rodríguez (in SEGG, 1997), deveria ser mesmo a ‘pedra angular’ da atenção às
pessoas

idosas,

sendo

inclusivamente

uma

solução

menos

dispendiosa

do

que

a

institucionalização.
A afirmação de Fernandes (1997:148), retrata bem este intento: “Estas modalidades de gestão
pública da velhice são preferidas por se considerar que têm maior respeito pela dignidade das
pessoas idosas, mas também porque constituem soluções economicamente menos onerosas que
as de alojamento.” Isto porque, o cuidado de pessoas na sua própria casa é um modo operativo
descentralizado, contrário à prestação de um serviço num lar/residência ou centro, embora tenha
um marco institucional. Na dinâmica domiciliária é o serviço social e de saúde que se desloca
para o exterior de um dado organismo, afim de prestar um serviço na casa de um utente.
A este nível, tem-se verificado um crescente aumento da oferta gerontogeriátrica, quer por
entidades públicas, privadas ou empresas com respostas sociais e na área da saúde.
Todavia, apesar do considerável crescimento do número de serviços de proximidade nos últimos
anos 112, estes continuam a ser insuficientes para garantir a manutenção das pessoas idosas no seu
domicílio, o que aumenta a procura de Lares da Terceira Idade, que são eles próprios também
em número reduzido para fazer face a essa procura (Pimentel, 2001:71).

Sampaio (1999) defende que os SAD devem fazer parte (através de medidas legislativas
apropriadas) de todo um processo de desenvolvimento sócio-económico global e particularmente
do sistema de bem-estar da população idosa.
Pilar Rodríguez (in SEGG, 1997) sustenta mesmo, que as prioridades de atenção gerontológica
devem centrar-se numa extensão ampla dos SAD, sendo que tal é uma exigência que, segundo a
111

Deve referir-se que os hospitais têm por missão e objectivos principais o tratamento de pessoas em situação aguda
de doença que necessitem de grande complexidade assistencial. Estima-se que cerca de 10% dos doentes internados
nos hospitais portugueses, poderiam ter alta se existissem alternativas à hospitalização. Por exemplo no ano 2000,
cerca de um quarto dos doentes que tiveram alta dos hospitais portugueses, tiveram uma demora de internamento
entre 8 e 30 dias, e 3% uma demora entre 31 e 179 dias (Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e da
Solidariedade, 2002:6).
112
“Neste contexto, os serviços/equipamentos, nomeadamente: lares, centros de dia, centro de convívio, serviços de
apoio domiciliário, acolhimento familiar e estruturas para pessoas em situação de grande dependência, bem como
da população servida, apresentam uma evolução significativa, sobretudo ao nível dos centros de dia e serviços de
apoio domiciliário, os quais em forte expansão entre 1981 e 1995, passaram respectivamente de 145 a 1055 e de 28
a 992, com o consequente impacto sobre a população servida.” (DGAS, 1998:15)
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autora, deveria ser evidente para os responsáveis pelas políticas sociais, até porque existem
alguns efeitos positivos que se conseguem com um suficiente desenvolvimento deste tipo de
serviço designadamente, a dois níveis:
a) Ao nível do impacto considerável na redução dos custos assistenciais por:
-

Redução do número de internamentos nos hospitais, bem como da duração do período
de internamento (dado que os recursos hospitalares são diferenciados e extremamente
onerosos financeiramente, pelo que devem ser reservados para situações agudas que o
exijam),

-

Menor número de pedidos de lugares em residências, pois muitas pessoas
renunciariam a esta opção se tivessem um SAD suficiente;

-

Custos mais reduzidos no SAD do que em outras alternativas assistenciais.

b) Ao nível do incremento notável de qualidade de vida e bem-estar, sobretudo no que se
refere aos principais grupos que beneficiam do SAD, a saber:
-

O chamado apoio informal;

-

As próprias pessoas idosas, a quem é possibilitado permanecer na sua casa e no seu
ambiente durante o maior tempo possível, retardando ou evitando mesmo o momento
de mudar de domicílio (ou para um alojamento alternativo ou para uma residência).

3.4 – Concepções e Enquadramento jurídico-normativo do apoio domiciliário e sua
análise
Em termos jurídico-normativos os Serviços de Apoio Domiciliário, são definidos como uma
“… resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e
personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença,
deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou
permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as actividades da vida
diária.” (Despacho Normativo nº 62/99, de 12 de Novembro)

No nosso entender, esta definição revela uma concepção de base redutora, reduzindo o AD a uma
resposta paliativa e não contendo em si uma perspectiva de prevenção, cada vez mais reconhecida
como uma dimensão essencial dos serviços de apoio domiciliário 113, como é aliás preconizado

113

A National Association for Home Care – UE, define o Apoio Domiciliário como a prestação de serviços a pessoas
incapacitadas em recuperação ou a doentes crónicos, promovendo o tratamento e funcionamento efectivo, dentro do
ambiente domiciliário. Por sua vez, Yuaso (2000:13), define-o como sendo um processo interprofissional concebido
para dar resposta à pessoa idosa do ponto de vista médico, psicológico, social e funcional, no sei próprio meio,
visando manter e restabelecer ao máximo a sua autonomia, saúde e conforto.
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em diversos documentos de enquadramento produzidos pela Direcção – Geral da Acção Social:
“institucionalizar o mínimo possível e o mais tarde possível, o que pressupões articular as
acções inter-serviços, o que exige actuar com equipas multidisciplinares, integrando prestadores
formais de cuidados – os profissionais – e prestadores informais – a família, os vizinhos e os
voluntários.” (DGAS, 1996a:7).

É importante clarificar ainda que, no contexto do SAD, uma pessoa dependente é aquela que não
pode fazer, sem ajuda, determinadas actividades da vida diária consideradas essenciais para se
auto-cuidar e para o desenvolvimento normal da sua vida diária.

A SEGG (1997) divide estas actividades em:
- Actividades básicas da vida diária (ABVD) – são aquelas que estão relacionadas com o
auto-cuidado (levantar-se, vestir-se, caminhar, alimentar-se, realizar a higiene pessoal,
manter o controle dos esfíncteres, etc.);
- Actividades instrumentais da vida diária (AIVD) – consistem no desenvolvimento de
tarefas habituais para viver de forma independente (cozinhar, limpar, lavar, fazer compras,
lidar com dinheiro, controlar a medicação, utilizar os meios de transporte, etc.).

Para Rodríguez (in SEGG, 1997), o que importa é que a pessoa idosa, a sua família e os
profissionais trabalhem junto para desenvolver ao máximo a força vital, a auto-estima e a
segurança da pessoa, pese embora as dificuldades que ela possa experimentar.

Em suma, o SAD deve centrar a sua actuação em duas vertentes específicas:
- Relativamente à dependência, deverá aliviar a deterioração ou perda funcional da pessoa
idosa, ajudando-a nas suas dificuldades, fazendo com ela o que ela pode fazer com
limitações, ou realizando por ela determinadas tarefas que lhe sejam impossíveis.
- No que diz respeito à autonomia, deve reforçar a auto-estima e respeitar a vontade da
pessoa idosa para que esta possa, se ainda não perdeu as suas faculdades mentais, decidir
livremente sobre a sua vida, tendo sempre em conta a sua opinião e os seus desejos.

Antes de mais importa reiterar a complexidade desta área de intervenção, uma vez que se
processa na dimensão da vida privada do utente, com cariz ambulatório, e desenvolvido numa
lógica de actuação de proximidade no espaço do utente. Tal forma de intervenção acarreta um
conjunto de dificuldades acrescidas ao nível da sua organização, funcionamento e avaliação.
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Na figura 6 apresentam-se de forma esquemática os principais diplomas referentes ao SAD em
Portugal.
Figura 6 – Diplomas referentes ao SAD

DIPLOMA

ÂMBITO DE

OBJECTIVO

APLICAÇÃO

CONCEITO DE
APOIO
DOMICILIÁRIO

Define as condições de

Entidades públicas

Não apresenta um

Decreto-Lei

exercício e o regime de

Instituições Particulares de

conceito. Refere apenas

n.º 141/89, de

protecção social da actividade

Solidariedade Social

que se trata de uma

28 de Abril

que no âmbito da acção social é

SCML (Art. 3º)

actividade no âmbito da

desenvolvida por ajudantes

acção social

familiares;

Aprova as orientações

Instituições Particulares de

Prestação de cuidados

Despacho

reguladoras da intervenção

Solidariedade Social (ponto

individualizados e

Conjunto n.º

articulada do apoio social e dos

3.1.1)

personalizados a

407/98, de 18

cuidados de saúde continuados

de Junho

dirigidos às pessoas em situação

indivíduos e famílias

de dependência;

Portaria n.º
250/99, de 8
de Abril

Cria o programa piloto

Pessoas Colectivas com ou

Resposta social que

designado por Rede Ajuda que

sem fins lucrativos que

consiste na prestação de

pretende contribuir para a

desenvolvam a actividade no

cuidados individualizados

qualidade de vida dos utentes e

domínio de apoio social

e personalizados a

famílias;

indivíduos idosos ou com
deficiência

Despacho
Normativo n.º
62/99, de 12

Estabelece as normas

Este diploma regulamenta o

Resposta social que

reguladoras das condições de

D.L. Nº 133-A/97, de 30 de

consiste na prestação de

implantação, localização,

Maio, abrangendo os serviços

cuidados individualizados

instalação e funcionamento do

lucrativos e promovidos por

e personalizados a

Apoio Domiciliário;

Instituições Particulares de

indivíduos e famílias

de Novembro

Solidariedade Social, sem
acordo de cooperação

Pela análise dos diplomas sucintamente apresentados na figura 6, percebemos que todo este
enquadramento jurídico apresenta claras fragilidades e lacunas, a começar pela própria ausência
de um conceito unívoco de Apoio Domiciliário.
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Não podemos, porém, esquecer que quando em 1989 foi adoptado o primeiro instrumento
jurídico relativo ao Apoio Domiciliário, este ainda se constituía como uma acção pouco
expressiva e de forma residual no seio de algumas instituições caritativo-religiosas.
Face ao número crescente de pessoas em situação de dependência, ao reduzido número de vagas
em equipamentos residenciais e a predilecção pelas respostas de proximidade que começou a
verificar-se, e como já vimos anteriormente, foram muitas as instituições que começaram a
desenvolver Serviços de Apoio Domiciliário. Muitos destes serviços nasceram agregados a outras
valências já existentes, de forma a rentabilizar os recursos destas.
Quando entrou em vigor o Decreto-Lei nº 141/89, de 28 de Abril, este foi de alguma forma
inovador para o momento em que surgiu, mas, face ao crescimento exponencial desta resposta,
não deveriam ter decorrido nove anos até que o Apoio Domiciliário fosse novamente alvo da
atenção dos legisladores. Tal aconteceu com o Despacho Conjunto nº 407/98, de 18 de Junho,
que veio aprovar as normas orientadoras da intervenção articulada do apoio social e dos cuidados
de saúde dirigidos às pessoas em situação de dependência, e onde era manifesta uma nova
abordagem (de acção integrada) sobre o Apoio Domiciliário.
Um ano depois, no decorrer do Ano Internacional das Pessoas Idosas, é criado o programa piloto
Rede Ajuda, e entra em vigor o Despacho Normativo nº 62/99, de 12 de Novembro. Este diploma
é o primeiro que estrutura minimamente o Serviço de Apoio Domiciliário num quadro normativo
consistente, pese embora o facto de a sua concepção estar mais centrada nas infra-estruturas do
que na organização e funcionamento da resposta em função das necessidades das pessoas.
Contudo, não obstante a sua importância, este diploma apresenta uma grande limitação, que se
deve ao facto de o seu âmbito de aplicação se reduzir apenas aos serviços promovidos por
entidades lucrativas e por IPSS sem acordos de cooperação com a Segurança Social, deixando
assim de fora a efectiva maioria das entidades promotoras.

Neste contexto, o que se pode verificar nesta arquitectura legislativa, é que não houve, em
nenhum dos casos, uma preocupação em articular as novas leis com o quadro normativo vigente,
fazendo proliferar interpretações que dificultam grandemente a intervenção no âmbito desta
resposta.

Como forma de tentar colmatar esta deficiência, e estando atenta ao aumento que estes serviços
tiveram, a Direcção-Geral da Acção Social, em 1996, publica um Guião Técnico sobre os
Serviços de Apoio Domiciliário e suas condições de implantação, localização, instalação e
funcionamento. O objectivo deste guião era definir linhas orientadoras para esta resposta social,
de forma a uniformizar tanto quanto possível a sua estrutura.
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Neste sentido, apresenta como sendo objectivos gerais do Serviço de Apoio Domiciliário:
“ a) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; b) Contribuir
para retardar ou evitar a institucionalização.” E como objectivos específicos: “Assegurar aos
indivíduos e famílias satisfação de necessidades básicas; b)Prestar cuidados de ordem física e
apoio psico-social aos indivíduos e famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bemestar; colaborar na prestação de cuidados de saúde.” (DGAS, 1996b:7). Estes são, de resto, os
objectivos que vêm a ser adoptados na regulamentação legal de 1999 114.

Esta legislação, à semelhança do que o guião já continha, define também os serviços que o
Serviço de Apoio Domiciliário deve proporcionar na prossecução dos seus objectivos:
“a) Cuidados de higiene e conforto pessoal; b) Colaboração na prestação de cuidados de
saúde sob supervisão do pessoal de saúde qualificado, podendo também proporcionar o
acesso a cuidados especiais de saúde; c) Manutenção de arrumos e limpeza da habitação
estritamente necessária à natureza do apoio a prestar; d) Confecção de alimentos no
domicílio e ou distribuição de refeições, quando associada a outro tipo de serviço do
SAD; e) Acompanhamento das refeições; f) Tratamento de roupas, quando associado a
outro tipo de serviço do SAD; g) Disponibilização de informação facilitadora do acesso a
serviços da comunidade adequados à satisfação de outras necessidades.”
Este diploma prevê ainda que se possa assegurar outro tipo de serviços, entre os quais
acompanhamento do utente ao exterior, a aquisição de bens e serviços, actividades de animação
(por exemplo organização de actividades lúdicas que favoreçam o desenvolvimento pessoal e
previnam os efeitos dos défices de mobilidade e de memória), orientação ou acompanhamento de
pequenas adaptações no domicílio que visem aumentar o conforto e a segurança do utente.

Apesar dos avanços registados em termos de concepção nesta regulamentação do SAD, pode
referir-se que noutros países, como por exemplo em Espanha, é habitualmente preconizada uma
orientação mais abrangente. Veja-se a título de exemplo a definição de objectivos do Serviço de
Apoio Domiciliário preconizados pela Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia - SEGG
(1997):
- Incrementar a autonomia da pessoa idosa atendida para que possa continuar a viver na sua
casa o maior tempo possível.
- Conseguir mudanças de comportamento na pessoa idosa que conduzam a uma melhoria
da sua qualidade de vida.
- Facilitar à pessoa idosa a realização de tarefas e actividades que esta não possa realizar
por si só, sem interferir na sua capacidade de decisão.
114

Despacho Normativo nº 62/99, de 12 de Novembro
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- Fomentar o desenvolvimento de hábitos saudáveis (alimentação, higiene, exercício físico,
etc.).
- Adequar a casa às necessidades da pessoa atendida, através de reparações, adaptações
e/ou instalação de ajudas técnicas 115.
- Potenciar o desenvolvimento de actividades na própria casa e na comunidade, dentro das
capacidades reais da pessoa.
- Aumentar a segurança pessoal.
- Potenciar as relações sociais, estimulando as comunicações com o exterior, e evitar assim
possíveis problemas de isolamento e solidão.
- Melhorar o equilíbrio pessoal da pessoa idosa, da sua família e do seu meio, mediante o
reforço dos vínculos familiares, de vizinhança e de amizade.
- Favorecer a prevalência de sentimentos positivos perante a vida.

De todos estes objectivos, o que é considerado fundamental e central no SAD é o do incremento
da autonomia pessoal.

Para Rosa Sampaio (1999:52), o SAD português deve desenvolver-se no sentido do alargamento
da cobertura existente, a extensão do apoio à totalidade das 24 horas por dia, a melhoria da
qualidade dos serviços prestados e a adequação do ambiente domiciliário às necessidades das
pessoas idosas.
O SAD implica: interdisciplinaridade 116, optimização dos recursos existentes, concentração das
capacidades e polivalência dos serviços. (Ibid.)

Em síntese, parece-nos importante sublinhar e defender a futura preponderância dos SAD de
entre todas as possíveis soluções para as pessoas idosas dependentes e isoladas. Trata-se
efectivamente, de um serviço cuja necessidade é inquestionável, dado que este tem um conteúdo
que, exercido com eficiência, permite a manutenção do utente no seu domicílio, garantindo a
prestação de cuidados essenciais à sua pessoa e ao seu habitat, lutando simultaneamente contra o
isolamento (Cfr. Guimarães, 1995:152).
Segundo Paula Guimarães (Ibid.), o traço distintivo do Apoio Domiciliário do futuro será
necessariamente o alargamento do período de cobertura de forma a poder funcionar como
verdadeira alternativa ao internamento em lar e cmo complemento à acção da família.

115

Acesso a ajudas técnicas: Despacho Conjunto nº 217/99, de 9 de Março.
Equipas constituídas por ajudantes familiares, enfermeiros, assistentes sociais, com técnicos de apoio como
médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e com o recurso a juristas.

116
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A OMS estima que nos próximos vinte anos aumentem em cerca de 300% as necessidades em
cuidados de saúde da população idosa. Surgirão, deste modo, novas necessidades de saúde e de
apoio social, nomeadamente de longa duração para as pessoas idosas dependentes.
A dependência apela a políticas transversais, nomeadamente a uma política de apoio às pessoas
idosas, de apoio à família, à habitação e à saúde, “… tendo em vista a readaptação da pessoa
dependente e o seu mundo envolvente, a reabilitação e o combate à desinserção social e à
segregação.” (Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 2002:5),
postulando a “ necessidade de definir uma política de velhice fundamentada no conhecimento
das questões relativas ao envelhecimento individual e colectivo balisada em termos de garantia
de direitos sociais...” (Quaresma, 1999a:18) 117
Tal desígnio deverá consubstanciar-se na implementação de medidas, parcelares e sectoriais
enquadradas num quadro de referência radicado nos direitos sociais que oriente a intervenção
social tendo em conta a avaliação das necessidades prioritárias definidas.

Maria de Lourdes Quaresma, afirma que a política de velhice tem de ser necessariamente
intersectorial, “... exigente na diversificação das respostas, e na respectiva contextualização, bem
como na qualidade, na abrangência e na precocidade da intervenção.” (1999a:18)
Esta importância dos requisitos da intersectorialidade e da flexibilidade e diversidade da oferta de
serviços de qualidade, é imprescindível, pois as próprias situações são revestidas de
heterogeneidade e complexidade.

Na realidade, como sustenta Quaresma (Ibid.), ex-directora da Direcção-Geral da Acção Social,
Portugal sempre careceu de uma política com objectivos precisos e de medidas coerentes, mas
ambiciosas, no âmbito da política social para a população idosa, que deveria ser preventiva e não
apenas reparadora. Segundo esta, uma política de velhice tem de investir na qualidade de vida e
na autonomia, prevenindo a deterioração das condições de vida das pessoas idosas que conduzem
a situações de dependência e de exclusão. Nesta linha a Comissão Europeia afirma que, dada a
importância das transformações sócio-económicas emergentes, a UE terá de “… repensar e
modificar as suas práticas e instituições obsoletas.” (Comissão Europeia, 1999:6), sendo que
“Os serviços de reabilitação, a ajuda doméstica, a prestação de cuidados no domicílio, a

117

Segundo a Constituição da República Portuguesa (1992), a política de terceira idade engloba medidas de carácter
económico, social e cultural, tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através
de uma participação activa na vida da comunidade.
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habitação especialmente adaptada e os estabelecimentos de assistência a longo prazo contam-se
entre os serviços que deverão ser substancialmente desenvolvidos.” (Ibid.:20).
Uma das vantagens apontada ao SAD como serviço de proximidade, é precisamente a de estar
mais perto do sujeito, conhecer melhor as suas necessidades no seu contexto familiar, o que torna
esta resposta mais humanizada, e o constitui como um dos segmentos de intervenção
gerontológica, sendo considerado um serviço de primeira linha.
Isto significa, entre outras coisas, que é necessário que este serviço de proximidade por
excelência seja uma realidade em todas as comunidades, e que estejam clarificados os critérios de
qualidade e de acesso, entre os quais se situa, imperativamente a qualificação do pessoal (bem
como nos outros equipamentos e serviços dirigidos a esta população).
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CAPÍTULO III
A INTERVENÇÃO GERONTOLÓGICA
EM APOIO DOMICILIÁRIO
CAPÍTULO III – A INTERVENÇÃO GERONTOLÓGICA EM APOIO
DOMICILIÁRIO
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Este capítulo pretende desenvolver e analisar os pressupostos da intervenção daqueles a quem
Fernandes (1997), designa por agentes encarregues da gestão da velhice.
Face às considerações feitas nos capítulos anteriores, problematizando as questões do
envelhecimento e as suas respostas, pretendemos agora retirar algumas consequências concretas
para a intervenção em Apoio Domiciliário junto de pessoas idosas e/ou em situação de
dependência, analisando o conjunto das dimensões que devem ser objecto da intervenção neste
domínio, mobilizando as contribuições da literatura que sobre esta matéria tem vindo a ser
produzida.

Como vimos, com o passar do tempo, as transformações que ocorreram nas sociedades
industrializadas e o gradual envelhecimento das suas populações, proporcionaram as condições
para que socialmente se começasse a considerar a velhice como situação problemática a
necessitar de apoio social.
É neste sentido que surge a importância da intervenção social, através da qual se tem procurado,
ao longo dos tempos, actuar de forma a responder às necessidades da população idosa.
Contudo, segundo refere Quaresma (1997), esta actuação caracterizou-se, durante muito tempo,
por ser essencialmente remediativa e curativa, tendo-se investido pouco numa perspectiva de
prevenção de situações conducentes à aceleração ou degradação do processo de envelhecimento,
ou na promoção de condições que permitam a integração sócio-familiar das pessoas idosas e a
sua participação activa na comunidade.
Neste sentido, a intervenção social nesta problemática justifica-se dada a profunda interacção
entre as vulnerabilidades sociais e os contextos de mudança na sociedade.
“… o objectivo essencial da protecção social da dependência (…) é a criação de
condições que contribuam para garantir, a cada um, quaisquer que sejam as
circunstâncias, o direito a ser sujeito da sua própria vida. Reconhecendo que para além
dos deficits, há os adquiridos, os ganhos, um capital de vida que os mais anos
proporcionaram. ” (Quaresma, 2004:40)
Também Fernandes considera que: “Prevenir a dependência e promover uma velhice activa e
saudável parece ser o tema central do debate e da discussão em torno da problemática da
longevidade conquistada.” (2004:14)
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1 – QUADRO CONCEPTUAL PARA A INTERVENÇÃO GERONTOLÓGICA:
UM ENSAIO DE CONSTRUÇÃO
Uma vez que se reconhece que as doenças crónicas associadas às alterações relacionadas com a
idade são progressivas, o trabalho a desenvolver nestas situações deverá ser no sentido de
promover o maior nível de independência possível, ao longo do continuum dos cuidados.
Relembramos que a dependência é o estado em que se encontram pessoas que por razões ligadas
à falta e/ou perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, têm necessidade de cuidados de
saúde e de assistência e/ou ajudas importantes, a fim de realizar os actos correntes da vida diária
e de manter ou melhorar a sua qualidade de vida 118.
“A capacitação, independência, escolha e tomada de decisões, dignidade, auto-estima e
actualização são outros tantos valores muitas vezes ignorados no caso dos idosos.” (Radwanski
e Hoeman, 2000:743). Dominelli (2004:146), critica esta situação, considerando-a sintomática da
sociedade actual que trata as pessoas idosas como “seres menores”.
Na intervenção gerontológica deve ter-se o especial cuidado de não infantilizar as pessoas idosas,
pois como adverte Luísa Pimentel (2001), apesar de cuidar de uma pessoa idosa poder parecer em
alguns aspectos semelhante a cuidar de uma criança, a pessoa idosa tem uma personalidade de
adulto, com os seus traços e características particulares e a sua história, devendo ser, como tal,
respeitada e tratada de forma adequada.
Como tivemos já oportunidade de analisar, existem de facto, muitas pessoas idosas fragilizadas
que não conseguem satisfazer as suas necessidades básicas, devido ao seu estatuto social
diminuído e oportunidades reduzidas de interacção e suporte, baixa auto-estima e por outro lado,
com poucas oportunidades de escolha de serviços e cuidados de saúde devido a uma diminuição
do acesso físico e económico (Radwanski e Hoeman, 2000:744).
Tal conjuntura, demanda a necessidade de uma avaliação especializada para identificar os sinais
precoces de problemas potenciais, nomeadamente ao nível da mobilidade, baseada no princípiochave de promoção do funcionamento independente o mais possível, como condição de sucesso a
longo prazo, por forma a evitar uma potencial “cascata de calamidades” 119 (Ibid.).
A competência dos profissionais para avaliar, planear, oferecer intervenções precoces e rápidas, e
identificar os factores que para além da incapacidade, inibem a gestão e a manutenção da saúde a
longo prazo, contribui para a melhoria dos resultados.

118

Versão adaptada da proposta do Grupo Multidisciplinar da Dependência, criado pelo Conselho da Europa em
1996.
119
Esta teoria apresenta semelhanças, ao nível do princípio de base, com o “ciclo de vida negativo” que
apresentámos no Capítulo I, e baseia-se sobretudo na ideia de consequências negativas em cadeia.
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De facto, as múltiplas variáveis físicas, económicas, psicológicas e sociais associadas ao
envelhecimento exigem que a avaliação de cada situação seja feita com o máximo de rigor.
Radwanski e Hoeman (Ibid.), consideram que a própria natureza dos programas e serviços limita
as pessoas idosas e promove a dependência. Na realidade, “Não raras vezes, assistimos a uma
desvalorização das necessidades do idoso, por se acreditar que estas se limitam a certas
prioridades fisiológicas, como, por exemplo, a alimentação, o vestuário, o alojamento, os
cuidados de saúde e a higiene.” (Pimentel, 2001:76)
Desta forma, são esquecidas as necessidades sociais, afectivas e sexuais, sendo mesmo, muitas
vezes, reprimidas. Tal passa, em muitos casos, pela falta de sensibilização dos agentes
institucionais para a especificidade da experiência de cada indivíduo, tendo este de viver de
acordo com normas restritivas.
Ester Vaz (2001) defende, então, que as palavras-chave da intervenção junto das pessoas idosas
deverão ser a promoção da autonomia, da afectividade e da convivência.
Na mesma linha de pensamento, Alexandre Diniz (2002), sintetiza os princípios da intervenção
com pessoas idosas em situação de dependência em quatro premissas:
1- Respeito pela dignidade humana, o que pressupõe o direito à privacidade e à preservação
da identidade pessoal;
2- Respeito pela manutenção ou restabelecimento da autonomia e da participação e bemestar da pessoa idosa;
3- Respeito pela adequação dos cuidados ao contexto relacional social e promoção da
inserção social da pessoa idosa dependente;
4- Incentivo ao exercício da cidadania, o que pressupõe a promoção da capacidade da pessoa
idosa dependente, para tomar decisões sobre a sua própria vida.
O autor sustenta igualmente que o modelo de intervenção deve ser integrado prevendo diferentes
“… tipos e níveis de respostas, de acordo com os diversos níveis de necessidades dos seus
potenciais utilizadores, o que exige não apenas a re-engenharia dos serviços de saúde e de apoio
social, como a criação de novas respostas.” (Ibid.:28).
Este modelo deverá assentar na promoção da flexibilidade e da complementaridade, garantindo a
continuidade entre acções preventivas e terapêuticas de acordo com o plano individual
estabelecido.

Carla Ribeirinho

116

A Intervenção Gerontológica em Apoio Domiciliário

Micael Pereira (2004b:85), recorda-nos a temática da resiliência 120, entendida como a capacidade
de o indivíduo se recuperar após uma enfermidade, trauma ou stresse, e citando Manciaux, diznos que a resiliência “Implica vencer as provas e as crises da vida, isto é, resistir-lhes primeiro e
superá-las depois, para continuar a viver o melhor possível. Resiliar é rescindir um contrato com
a adversidade.”
No entender de Pereira (Ibid.), a resiliência é grandemente favorecida por um ambiente
interactivo, e consubstancia-se na capacidade de resistir, de refazer, de retomar a vida fazendo
frente às suas adversidades.
No fundo, ser resiliente, segundo este autor, é ser capaz de superar as nocividades e de continuar
a viver o melhor possível. De qualquer forma, ela está sempre aliada à procura de amor, à
vontade de viver e à busca do sentido da vida, e para tal, muitas vezes é necessária a ajuda de
alguém que ajude a dar sentido a esse projecto de vida.
Micael Pereira, neste sentido, defende que é importante que em todas as idades se tenha horizonte
e expectativas de futuro, afirmando: “Quando não temos horizonte (…) caímos numa situação de
anomia, de depressão, de ausência de interesse na vida, que é dramática e nos aproxima das
situações de ‘hospitalismo’”(Ibid.:78).

É nesta lógica que Hesbeen (2003) destaca que a missão do profissional é ajudar as pessoas a
criarem uma maneira de viver com sentido para elas, e compatível com a sua situação,
independentemente da sua condição física ou da natureza da sua afecção. O objectivo não é que o
profissional diga ao utente o que ele deve fazer, mas dar-lhe liberdade para que ele decida sobre a
sua situação;
“Calar-se para permitir ao outro ouvir-se a si mesmo, sugerir em vez de persuadir ou até
impor, são características essenciais a uma prática subtil, verdadeiramente profissional,
profundamente imbuída de consideração pela humanidade singular desse outro ser
humano. Reconhecer a dignidade absoluta desse outro (...) é recusar-se a desumanizá-lo,
pensando por ele, substituindo-se a ele; é permitir-lhe que seja ou que volte a ser ele
mesmo o criador da sua história de vida.” (Ibid.:XV).
Mas, em síntese, quais são os factores de risco que ocorrem na velhice que têm implicações ao
nível da intervenção?
Micael Pereira (Ibid.), fazendo uso das palavras de Manciaux, diz-nos que o que não falta na
anciania são traumas graves. Estes, vão desde as doenças aos problemas de aceitação das perdas
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Desde meados dos anos 90 que a temática da resiliência tem sido estudada, sobretudo pelos anglo-saxónicos. “O
termo vem da física dos materiais, é medido em kg/m2 e define a resistência ao choque. Em inglês o termo evoca
ainda a robustez corporal e a resistência do carácter. O étimo é latino e significa fazer ricochete, repercutir. Em
psicologia implica que o indivíduo traumatizado se ‘sobrepõe’, se desenvolve após uma pausa, se reconstrói.”
(Pereira, 2004:85).
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de estatuto social, de entes queridos, de relações sociais, etc., questões que, aliás, já foram
analisadas no 1º Capítulo deste trabalho.
O que se trata aqui de saber é como se deve organizar a intervenção face a este(s) contextos(s).
O autor diz-nos que devemos, então, criar condições para que possa ocorrer a resiliência,
acompanhando e reforçando as pessoas em situação. “… o importante é conseguir intervir no
contexto, no ambiente, para que a resiliência ocorra, e desde que ela apareça, desencadear
estratégias que a possam apoiar.” (Ibid.:87).
Essas estratégias passam pelo reforço da auto-estima, da promoção das sociabilidades e do
incentivo ao estabelecimento de um projecto de vida.

Pereira (Ibid.) salienta a importância de criar um ambiente em que a pessoa idosa se sinta
reconhecida e escutada, e em que esta possa exprimir as suas emoções positivas e negativas.
E acrescenta: “O problema não é só o de o idoso ser ouvido, mas sim o de falar, o que supõe
interacção recíproca, escutar e dizer, acolher e exprimir-se.” (Ibid.:96). Tal desígnio baseia-se
na convicção de que todos os seres humanos precisam de comunicar. Deste modo, a criação de
um ambiente coloquial e interactivo, no entender deste autor, permite que a vida se torne
potencialmente mais interessante, porque partilhada. As práticas gerontológicas deverão, então
centrar-se no “…reforço dos laços comunicacionais, na construção/reconstrução de uma rede
relacional significante…” (Quaresma, 2004:47)
Também Calado (2004), sublinha a necessidade de os profissionais estarem cada vez mais
conscientes da importância da comunicação.

Malcolm Payne (2002), por sua vez, destaca a importância da empatia, quando o profissional
entra no mundo do utente. Um dos mais importantes e mais amplamente citados autores nesta
matéria – a empatia, foi e é o psicólogo americano Carl Rogers, cujo modelo de intervenção
proposto se designa por terapia centrada no cliente, que se inclui numa filosofia de base
humanista.
O que aqui nos parece mais oportuno destacar, do amplo contributo teórico deste autor, é a sua
concepção de ser humano e a forma de os profissionais intervirem, só possível através de um
processo relacional. Para além disto, Rogers (1970, 1975), considera imprescindível uma
abordagem fenomenológica que privilegie a experiência subjectiva da pessoa, implicando que o
conhecimento que se tem do outro surge a partir da compreensão do seu quadro de referências.
Tal requer uma não-directividade, que passa por acreditar que o indivíduo tem dentro de si
amplos recursos para alterar o seu auto-conceito, as suas atitudes e os seus comportamentos, ou
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seja, acreditar na autonomia e capacidades da pessoa, no seu direito de escolher qual a direcção a
tomar, bem como assumir as responsabilidades dessas escolhas.
A não-directividade é, antes de mais, uma atitude em direcção ao utente. É uma atitude pela qual
o profissional deve recusar a tendência de indução do utente para uma qualquer direcção, ou de
levá-lo a pensar, sentir ou agir de determinada forma. A atitude não directiva pode ser transmitida
através de respostas de reflexo de sentimento ou reformulação, acompanhando sempre o utente a
partir do seu quadro de referência (Rogers, cit in Gobbi et al., 1998).
Esse pressuposto articula-se com outro conceito central da perspectiva rogeriana: a aceitação
positiva incondicional, que se traduz pela aceitação incondicional da pessoa por parte de outra,
tal como ela é, sem juízos de valor ou críticas a priori (Rogers, 1975).
Esta aceitação tem por base a compreensão empática do utente, entendida como a “… capacidade
de se imergir no mundo subjectivo do outro e de participar na sua experiência, na extensão em
que a comunicação verbal ou não verbal o permite. É a capacidade de se colocar
verdadeiramente no lugar do outro, de ver o mundo como ele o vê”. (Gobbi et al., 1998: 45).
No nosso entender, esta concepção é central na intervenção social em geral e na intervenção
gerontológica em particular, uma vez que radica na importância de entrar no universo perceptivo
do outro, sem julgamentos, tomando consciência dos seus sentimentos, sem no entanto deixar de
respeitar o seu ritmo, para que o indivíduo, neste caso a pessoa idosa, se sinta não apenas aceite,
mas também compreendida na sua globalidade.
Todas estas dimensões são valorizadas através do estabelecimento de uma relação de ajuda que
favoreça o desenvolvimento e um melhor funcionamento, de forma a enfrentar melhor a vida.
Como defende Raguénès (1998a:71), a relação de ajuda é uma luta quotidiana contra todas as
dependências que possam surgir até ao fim da vida (e que, como vimos, podem ser de ordem
física, psicológica e/ou social).
Em suma, os conceitos-chave da proposta de Rogers que aqui apresentámos em linhas gerais,
são: respeito, confiança, aceitação, autenticidade e tolerância, e que nos parecem fundamentais
nesta área. E para ajudar de forma adequada, o profissional deve saber e acreditar que o utente,
independentemente da natureza do seu problema, é o centro do processo de intervenção.
Como afirma Dinah Calado (2004:56): “Saber escutar, isto é, disponibilizar-se para ouvir,
interpretar e compreender até o não dito, é a pedra de toque para conseguir diagnosticar as
reais necessidades da pessoa em interlocução.”
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Reconhecemos que esta concepção não está isenta de grandes dificuldades de aplicação nos
contextos concretos de trabalho 121. Por isso somos levados a questionar: Será que as estruturas
institucionais que temos propiciam esta centralidade da pessoa no processo de intervenção? Até
que ponto os serviços se organizam com a pessoa idosa e em função dela e não apenas para ela,
ou em função de outros critérios?

Subjacente a esta concepção, está a ideia intrínseca da dignidade humana e a preservação do
sigilo profissional 122, numa perspectiva de protecção da intimidade do indivíduo, necessária à sua
integridade pessoal. Leme (2002b:469), afirma mesmo que “Na verdade, o primeiro
compromisso ético do profissional (…) é com a verdade e com o seu paciente, sendo os demais
deveres da Ética ou da etiqueta derivados destes.”.
Outra ideia que nos parece importante salientar, é a da necessidade de integração dos serviços,
garantindo

o

princípio

da

intersectorialidade,

traduzida

na

promoção

de

sinergias

potencializadoras não só dos diferentes recursos, mas também dos diferentes saberes. Esta ideia
requer a existência de um conjunto de respostas, que satisfaçam as necessidades globais da
pessoa idosa em situação de dependência, numa perspectiva de readaptação, reabilitação e
manutenção (Diniz, 2002).
Uma outra questão central na intervenção gerontológica é o lugar de destaque que nesta deve
ocupar a pessoa idosa.
Na II Assembleia Mundial Sobre o Envelhecimento (2002), cujos contributos já analisámos em
momentos anteriores, foi reiterada a importância da participação das próprias pessoas na
avaliação das suas necessidades para a escolha da opção mais eficaz, e na exigência de qualidade
dos serviços prestados.
Também nesta lógica, Quaresma et al. (2004), apela à reflexão sobre a reposição da centralidade
do sujeito enquanto actor, partilhando do pensamento de Pereira (2002b), no que diz respeito à
ideia de que as pessoas idosas precisam de assumir o seu próprio destino nas suas mãos. Aos
profissionais envolvidos neste trabalho é requerido que estimulem, com verdade, com exigência e
coragem as pessoas idosas: “Temos de levar as pessoas a sério, e de as estimular a tomarem-se a
sério a si próprias, sendo quem são, tendo a idade e a capacidade que têm, mas sem se
apagarem, sem se tornarem menores, sem se diminuírem.” (Ibid.:4), defende este autor.
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O próprio Rogers foi criticado pela sua utopia e pela sua teoria idealista que alguns afirmaram ser irrealizável.
Mas a verdade é que este autor é ainda hoje uma referência incontornável em várias áreas das ciências sociais e
humanas, designadamente a Psicologia e a Pedagogia.
122
A propósito da problematização desta questão, veja-se Leme (2002b:465-469) e Azevedo dos Santos (2002: 470478).
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A jurista Paula Guimarães (1999b:24), ilustra graficamente esta ideia, na figura que a seguir se
apresenta, que pretende demonstrar os factores primordiais que, no seu entender, concorrem para
a promoção do protagonismo das pessoas idosas.

Figura 7 – Protagonismo social das pessoas idosas

Apoio Familiar

Promoção dos
Direitos

Garanti a de
Rendi mentos

Respostas Sociais
e de saúde adequadas

Fonte: Adaptado de Guimarães (1999:24)

Esta centralidade, na perspectiva de Johnson (2003:41), requer que a relação profissional seja
entendida como “…uma plataforma de diálogo, tendencialmente em igualdade e para a
autonomia, exercitando-se a partilha de poder e reconhecendo-se o saber, autoridade e
liberdade do cliente.”. O facto de se entender a pessoa idosa como cliente, implica concebê-la
como um recurso de si própria, devendo o profissional veicular e estimular a sua participação.
Nesta óptica, a autora considera que a centralidade do sujeito passa por não o encarar apenas
como um receptáculo de bens, serviços e estímulos, estabelecendo-se, assim, a justa medida da
intervenção social – a medida humana. Também Quaresma et al. (2004), faz uma crítica severa à
tendência para reduzir a pessoa idosa em situação de necessidade de ajuda, a um objecto de
cuidados, desvalorizando ou negando a sua qualidade de sujeito de relação.
Johnson (2003:42), no seguimento da sua argumentação sobre o protagonismo da pessoa idosa,
faz uma crítica aos equipamentos de apoio social que se organizam como um “puzzle” já
construído, onde as pessoas/utentes têm de se encaixar. A centralidade do sujeito requer uma
mudança de perspectiva: o “puzzle” é a pessoa, sendo a instituição que tem de encaixar os seus
serviços naquilo que forem as necessidades por preencher. E acrescenta: “Se não direccionarmos
as nossas práticas para aquilo que as pessoas podem, querem e sonham ser e fazer, nunca
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saberemos o que é efectivamente trabalhar com pessoas, isto é, intervir centradas no cliente.”
(Ibid.). Tudo isto requer, no seu entender, uma visão ecológica 123 e holística da realidade.
Calado (2003), também critica as intervenções que, ao estarem de tal modo estandardizadas e
padronizadas, entram num esquema de “prestação de serviços de utilização obrigatória”. Esses
tipos de intervenções não se enquadram na flexibilidade necessária para se adequar à diversidade
das situações, postulada por uma série de autores (Calado, 2003; Johnson, 2003; Fernandes,
2002; Quaresma, 2003; entre muitos outros).

Face a este conjunto de reflexões que temos desenvolvido até aqui, podemos afirmar que a
intervenção junto das pessoas idosas deve ser global, encarando-as nos seus aspectos físicos,
psicológicos e sócio-culturais. É de tal forma complexa e multifacetada a problemática do
envelhecimento que nos sugere o já referido modelo de abordagem ecológica.
A intervenção deverá, efectivamente, ajudar a pessoa idosa a estabelecer novas formas de relação
com o meio, respeitando a sua experiência de vida e permitindo a expressão dos seus potenciais
(Carletti e Rejani, 2002:415).
Embora o apoio domiciliário tenha como princípio de base a manutenção no domicílio, à pessoa
idosa deverá ser garantida uma assistência integral, de forma a que esta possa continuar a exercer
a sua cidadania. Nesta óptica, a intervenção deverá situar-se numa lógica de promoção da
qualidade de vida e não de uma situação de confinamento ou “asilamento domiciliário” (Ibid.).

Um outro assunto que no nosso entender é de fulcral importância nesta reflexão acerca das
questões da intervenção é a questão do habitat/ambiente 124.
Para Fernandes (2002:46) “O ambiente não representa apenas o espaço em que a pessoa vive (a
sua casa ou instituição-lar) mas também o meio em que evolui.”. A questão do ambiente em que
residem as pessoas idosas é extremamente pertinente por diversas razões, que se prendem com a
diminuição das suas capacidades de adaptação, tornando-as mais sensíveis ao meio ambiente.
É neste sentido que, quando uma pessoa idosa é deslocada, por algum motivo, (mudança de
residência, institucionalização, permanência no hospital, etc.), o ambiente deve ser reorganizado
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De acordo com a teoria dos sistemas ecológicos (“o modelo da vida”), de Germain e Gitterman (1980) (cit in
Payne, 2002:205), as pessoas devem ser vistas como que em constante adaptação num intercâmbio com muitos
aspectos diferentes do seu ambiente. Ambos mudam e são mudados pelo ambiente, havendo uma adaptação
recíproca. Quando existem situações que perturbam o equilíbrio adaptativo, resulta o stresse que provoca problemas
no “encaixe” entre as necessidades do indivíduo e as capacidades do ambiente, ou como diz Payne (2002), os
problemas surgem pela falta de adaptação das pessoas às alterações nas suas vidas. Neste contexto, o papel do
profissional é fortalecer as capacidades adaptativas das pessoas, bem como influenciar os seus ambientes, de forma a
que as transacções sejam mais adaptativas (Ibid.:206).
124
Veja-se a este propósito um estudo americano levado a cabo por Janet Wilmoth (2002), no qual é apresentada a
importância da análise da pessoa no seu próprio ambiente social.
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em ordem à satisfação das suas necessidades. Constança Paúl (1997), acrescenta que uma boa
adequação entre o indivíduo e o ambiente conduz a resultados positivos, enquanto que uma fraca
adequação entre o “comportamento” dos elementos do ambiente e as necessidades das pessoas
idosas pode influenciar o desenvolvimento de uma série de resultados negativos (e.g. desconforto
e/ou stresse). Assim, na perspectiva desta autora, “Para os idosos, cujas capacidades adaptativas
podem estar diminuídas, a adequação da pessoa ao meio é particularmente importante.
(…)[sobretudo] para os indivíduos vulneráveis.” (Ibid.:30).
Contudo, nem sempre é possível alterar os factores ambientais. Há, no entanto, na perspectiva da
autora supracitada, intervenções concretas que podem ajudar as pessoas idosas a conservar a
energia, preservar o seu espaço pessoal e integrar-se no meio.
Na base desta questão, está o pressuposto de que se as pessoas idosas estiverem num determinado
ambiente inadequado e que ameace a sua integridade, fazendo-o sentir em perigo, se refugiarão
na segurança de um mundo interior, entrando em regressão e ficado a sua saúde potencialmente
afectada, e podendo mesmo deteriorar-se de forma acelerada.
É devido a este pressuposto que a mesma autora defende que o ambiente deve ser avaliado quer
no domicílio, quer nas instituições, de forma a garantir simultaneamente eficácia e estimulação.
De facto, o ambiente exerce sobre a pessoa idosa um papel muito importante para a manutenção
da sua identidade, podendo mesmo, segundo estas autoras, favorecer a sua autonomia e
independência. Assim, este “lugar” deve ser preservado, uma vez que as mudanças podem ser
vividas como situações traumáticas e propiciar a desorganização do funcionamento mental e
físico de forma irreversível. É importante ter em consideração, por outro lado, que este local,
embora seja conhecido e repleto de histórias e memórias, pode todavia, apresentar barreiras
arquitectónicas ou problemas de outra ordem que limitem ou impossibilitem a mobilidade da
pessoa idosa, ou mesmo colocando-a numa situação de risco, agravando ou desencadeando
processos patológicos. É com base nestes argumentos que podemos afirmar que o contexto
ambiental e as suas diversas variáveis, devem ser um dos pilares de sustentação dos projectos de
intervenção.
“O habitat, o nosso ‘canto’, ao mesmo tempo que é, para os mais velhos, o mundo que se não
quer perder, símbolo de uma história num lugar, pode ser também o lugar dos riscos, sinal de
desigualdades que marcaram o tempo e o espaço de uma vida.” (Quaresma, 2004:43) 125

De uma forma crítica, Quaresma (2004), destaca que é sobretudo a população idosa que vive em
deficientes ou precárias condições habitacionais e de conforto, pelo que os riscos de dependência
125

“As memórias são pilares da identidade, referências históricas, com vida e cor, mesmo quando o sofrimento
parece ser mais forte e mais presente.” (Quaresma, 2004:49)
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associados a acidentes domésticos têm tendência a aumentar nesta população 126. Ora, numa
lógica de manutenção da pessoa idosa no domicílio, terá de se ter em conta, necessariamente, a
criação de condições de habitabilidade favoráveis, tendo em conta que o ambiente muitas vezes
actua como factor limitativo, não permitindo à pessoa idosa o desenvolvimento de algumas
actividades 127 (Luders e Storani, 2002)
De uma forma mais abrangente, Carletti e Rejani (2002:416), referem que na velhice, a família,
os vizinhos, ou seja, o conhecido assume uma grande importância, pelo que “… é importante
destacar os laços estabelecidos com o espaço, os objectos e as pessoas, como fatores (sic) de
garantia de manutenção do seu equilíbrio e sentimento de segurança.”
Também Philippe Pitaud (cit in Quaresma et al., 2004 :8), afirma que é apenas tomando a pessoa
idosa em conta, que é possível agir directamente sobre o contexto de vida e reforçar as
possibilidades de conduzir uma acção eficaz.
É então imprescindível, de acordo com Quaresma (2004:41), compreender a singularidade dos
sujeitos e das suas condições sócio-históricas, económicas e culturais que constituem a sua
construção identitária. Na verdade, só recusando uma visão simplista e simplificada dos
problemas e das situações, se podem analisar as suas causalidades, através da compreensão do
sujeito na sua história. “A valorização da história de vida, mais do que se limitar a ter uma
função de memória, deverá assim restaurar a identidade pessoal, ajudando-a a desabrochar num
novo projecto que nasça dessa mesma história pessoal.” (Pereira, 1999:35)
Deste modo, é extremamente importante entender que as situações de dependência, reveladoras
de deficits, de rupturas ou de mudanças de vária ordem, não podem de forma alguma, ser
dissociadas da análise das condições concretas de existência das pessoas. São exemplos destas
condições, os rendimentos, a situação sócio-familiar, o habitat, o acesso aos cuidados de saúde,
bem como o acesso à informação e ao conhecimento, factores que podem ser considerados mais
co-determinantes da maior ou menor exposição ao risco de perda de autonomia.

Contudo, a análise do contexto familiar deve merecer uma atenção especial, uma vez que a
conexão entre este e o cuidado do indivíduo é indispensável no cuidado integral à pessoa idosa.
Assim, a equipa do Apoio Domiciliário deverá estar atenta ao potencial da família , apoiando-a,
mantendo a sua integridade, envolvendo-a e mobilizando-a. “Pensar a família vai além de
126

Quaresma (2004) avança com os dados Eurostat 1999, que dizem respeito às condições habitacionais da
população idosa (65 e mais anos), e população muito idosa (80 e mais anos). Estes dados permitem-nos constatar que
as pessoas idosas portuguesas são, de longe, as mais afectadas pelas deficientes condições habitacionais e de
conforto.
127
E.g., um apartamento num prédio sem elevador poderá impedir que a pessoa idosa possa sair à rua, por
dificuldades de mobilidade, que podem eventualmente ser poucas, mas que com o tempo se vão agravando, num
processo com consequências que podem ser irreversíveis.
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orientar e esperar colaboração da família no desempenho de acções de cuidado em prol do
familiar doente. Pensar a família é tomar a família como perspectiva.” (Angelo, 2000:27). Neste
contexto do Apoio Domiciliário, tomar a família em perspectiva significa sobretudo considerar o
seu grande potencial como aliada na manutenção e na restauração da “saúde” dos seus elementos,
mas também que este potencial é determinado pelas suas percepções das experiências que
vivenciam, e que vão influenciar as suas acções.
É nesta linha de pensamento que é absolutamente fundamental entender a família nas suas
interacções com o utente e vice-versa, conscientes de que estes possuem forças e vulnerabilidades
que estão em jogo na relação que estabelecem. Por outro lado, compreender que cada família
possui uma cultura própria permeada de valores e com significados únicos em cada contexto
(Duarte e Diogo, 2000). Que consequências tem isto para a intervenção? Quando se faz uma
avaliação de uma situação, não se deve fazê-lo com base no sistema de valores e referências do
profissional, desconsiderando os existentes nos contextos concretos dos utentes e que podem
diferir, em muito, dos seus. Os planos de intervenção podem ter os seus resultados
comprometidos se agirem desta forma, dada a dificuldade de interacção entre a equipa e a
família/utente.
Deste modo, o papel do profissional responsável é utilizar o “termómetro familiar”, ou seja,
procurar conhecer o estado de equilíbrio da estrutura interna da família.

Em suma,
“… a promoção e a atenção à saúde do idoso englobam medidas preventivas,
restauradoras e reabilitativas, visando preservar, manter, restaurar ou desenvolver
função, quer seja por distúrbios motores, sensoriais, cognitivos, psíquicos, sociais ou por
variáveis múltiplas associadas, com o intuito de proporcionar qualidade de vida.” (Yuaso
e Sguizzatto, 2002:331).
Sublinhamos aqui as práticas preventivas, uma vez que estas ocupam, em qualquer especialidade,
um lugar central, e a área da gerontologia não é uma excepção, sobretudo junto das pessoas
idosas, cuja condição patológica geral tenha afectado as suas possibilidades de se bastarem no
quotidiano.

2 – QUADRO OPERATIVO PARA A INTERVENÇÃO GERONTOLÓGICA EM
APOIO DOMICILIÁRIO
Como vimos no capítulo anterior, e de acordo com a Sociedade Espanhola de Geriatria e
Gerontologia (1997) o Serviço de Apoio Domiciliário é um programa individualizado que possui
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carácter preventivo e de reabilitação, no qual se articulam um conjunto de serviços e técnicas de
intervenção profissionais que consistem na atenção personalizada, de apoio psicossocial e
familiar e de relações com o meio, prestadas no domicílio da pessoa idosa com alguma
dependência, com o objectivo básico de promover a autonomia pessoal no seu meio habitual de
vida 128 (Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia, 1997:34).
Mas, uma vez que este capítulo pretende analisar os pressupostos da intervenção no Serviço de
Apoio Domiciliário, parece-nos indispensável proceder a uma explicitação desta definição.
a) O Serviço de Apoio Domiciliário constitui um programa individualizado. Tal significa
que este não deve ser concebido como uma prestação standardizada e homogénea a
aplicar indistintamente aos destinatários. Muito pelo contrário, se se trata de um programa
é imprescindível planificar de forma organizada cada prestação, adaptando-a com a
devida flexibilidade às particularidades e circunstâncias concretas de cada caso individual
e do seu respectivo contexto sócio-familiar.
b) O Serviço de Apoio Domiciliário tem um carácter preventivo e de reabilitação – se por
um lado tem implícita a intenção de prevenir situações de carência incorrendo no risco de
perda de independência (higiene, alimentação, etc.) por outro lado pretendem recuperar-se
as capacidades funcionais reduzidas ou perdidas, através do treino de habilidades para as
actividades da vida diária 129 (vestir, andar, comer, realizar tarefas várias). Realça-se
também a importância do reforço da capacidade da pessoa idosa comunicar com o
exterior e da realização de actividades lúdicas e recreativas.
c) No programa de Apoio Domiciliário conjugam-se tanto serviços como técnicas de
intervenção, ou seja, não se trata apenas de desenvolver determinadas prestações ou
serviços que colmatem insuficiências ou carências, mas é também necessário utilizar
técnicas de intervenção adequadas para conseguir restaurar ou pelo menos moderar a
dependência que tenha sido detectada.
d) O Serviço de Apoio Domiciliário dispõe de serviços e técnicas profissionais. Tal significa
que é de importância primordial que cada intervenção se realize de forma programada,
supervisionada e avaliada regularmente por profissionais adequados. Por outro lado, é
fundamental que os ajudantes familiares, que realizam as tarefas planificadas, tenham tido
formação adequada para desempenhar o seu trabalho.
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Tradução nossa.
A questão das capacidades físicas e psicomotoras para desempenhar as AVD são de crucial importância, e na
maioria das vezes têm mais peso do que propriamente as condições de saúde física ou mental, dado que a habilidade
para desempenhar estas actividades tem impacto directo sobre a independência, promovendo a mobilidade.
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e) O conjunto de serviços e técnicas do SAD consiste na atenção pessoal, doméstica, de
apoio psicossocial e familiar e estabelecimento de relações com o meio envolvente 130.
- A atenção pessoal desenvolve-se em actividades de: companhia, conversação e
escuta activa, passeios, assistência nas principais actividades quotidianas e cuidados
especiais (mobilizações, transferências, etc)
- A atenção doméstica consiste em tarefas como: limpeza da casa, compras, cozinhar,
lavar, etc.. O peso que, até agora, as tarefas domésticas têm tido no SAD, deve ir
dando lugar ao protagonismo do resto das actividades, dado que essas tarefas podem
ser solicitadas a pessoal não especializado em serviços sociais (SEGG, 1997).
- O apoio familiar tem como objectivo reforçar a coesão familiar e o espírito de
colaboração e nunca de substituição do papel da família. Pilar Rodríguez (in SEGG,
1997) defende que dentro da programação do SAD deveriam prever-se sessões
informativas, formativas, de controlo do stresse, etc, dirigidas às pessoas que se
ocupam do cuidado habitual a pessoa idosa.
- A dimensão da relação da pessoa idosa com o seu meio deve ser tomada em
consideração no SAD, estimulando-se os contactos externos, tanto com as suas
próprias redes sociais, como com o conjunto dos recursos sociais existentes.
f) Os serviços prestam-se no domicílio da pessoa idosa. É isto que distingue este serviço dos
que são oferecidos em residências, lares ou centros de dia. O SAD tem como um dos seus
objectivos fundamentais possibilitar que a pessoa idosa continue a viver na sua casa o
maior tempo possível, em condições aceitáveis de dignidade humana.
g) O SAD dirige-se a pessoas idosas com algum grau de dependência e deve permitir manter
ou restabelecer a independência funcional nas actividades da vida diária.
h) O objectivo básico do SAD é potenciar a autonomia pessoal no meio habitual de vida, ou
seja, pretende desenvolver ao máximo as possibilidades da pessoa idosa de continuar a
controlar a sua própria vida, ainda que se trate de alguém que é dependente para
determinadas actividades.

É importante clarificar ainda que, no contexto do SAD, uma pessoa dependente é aquela que não
pode fazer, sem ajuda, determinadas actividades da vida diária consideradas essenciais para se
auto-cuidar e para o desenvolvimento normal da sua vida diária.
A SEGG divide estas actividades em:
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Nos Estados Unidos existe uma literatura substancial que enfatiza a relevância da relação entre a saúde das
pessoas idosas e os relacionamentos sociais. Veja-se por exemplo o estudo de Marília Ramos (2002), que procura
analisar precisamente essa relação.
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- Actividades básicas da vida diária (ABVD) – são aquelas que estão relacionadas com o
auto-cuidado (levantar-se, vestir-se, caminhar, alimentar-se, realizar a higiene pessoal,
manter o controle dos esfíncteres, etc.);
- Actividades instrumentais da vida diária (AIVD) – consistem no desenvolvimento de
tarefas habituais para viver de forma independente (cozinhar, limpar, lavar, fazer compras,
lidar com dinheiro, controlar a medicação, utilizar os meios de transporte, etc.).

Há ainda um conjunto de capacidades, de natureza mais complexa, conhecidas como “advanced
activities of daily living”, como por exemplo sair para actividades sociais, fazer exercício físico,
etc. (J. M. Correia, 2003:256).
Porracini (cit in Carletti e Rejani, 2002:419), considera que o apoio domiciliário é composto por
três dimensões:
- Atendimentos especializados – área médica, de enfermagem, serviço social,
fisioterapia 131, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, etc.;
- Serviços técnicos de apoio – actividades domésticas, transporte, prestação de cuidados
de higiene e conforto, alimentação, etc.;
- Visita domiciliária – recurso de complemento para o diagnóstico e acompanhamento da
situação.

Raguénès (1998a), sustenta que a principal preocupação do Apoio Domiciliário deve ser
estimular a pessoa idosa para manter uma actividade física e intelectual, dentro das suas
possibilidades e tendo em conta as suas especificidades individuais, numa perspectiva de
prevenção de consequências negativas do processo de envelhecimento.

Uma vez abordados os princípios de base da intervenção, passamos agora à análise das
metodologias e instrumentos técnico-operativos para a intervenção em Apoio Domiciliário.

Segundo a SEGG (1997), as principais fases do processo de programação e desenvolvimento do
SAD em cada caso, são:

131

A fisioterapia, tendo como objecto de estudo o movimento humano, preocupa-se também com a sua reabilitação.
Deste modo, consideram que nas situações em que o movimento dos indivíduos esteja posto em causa por razões de
vária ordem, a reabilitação deve ser iniciada o mais precocemente possível. O fisioterapeuta deve realizar, então, uma
avaliação físico-funcional da capacidade da pessoa idosa de realizar as ABVD e as AIVD. O técnico deverá
averiguar também as principais causas de incapacidades nas pessoas idosas, delineando a respectiva actuação
fisioterápica, não só numa perspectiva de reabilitação, mas também no sentido de prevenir complicações secundárias.

Carla Ribeirinho

128

A Intervenção Gerontológica em Apoio Domiciliário

a) Diagnóstico – é a fase que inclui a detecção de necessidades e o conhecimento dos
recursos disponíveis de cada caso. (O que há a saber: qual é o problema da
pessoa?; que recursos existem que possam ser aproveitados para o caso?);
b) Desenho da intervenção/planificação – nesta fase definem-se os objectivos de
forma clara, referindo os recursos humanos e materiais a utilizar, acções concretas
com as quais se pretendem atingir os objectivos e uma calendarização das acções.
Devem também postular-se indicadores que permitam fazer uma avaliação mais
eficaz (O que há a saber: o que vamos fazer para resolver o problema?);
c) Execução da ajuda – é nesta fase que se aplica e desenvolve o programa postulado
para a resolução do problema que se detectou e analisou;
d) Avaliação – é uma fase de extrema importância cujo resultado nos permitirá
iniciar de novo o programa, ou seja, reprogramar a nossa acção num processo de
interrelação contínua e permanente (O que há a saber: o que conseguimos?; Como
podemos melhorar?);

Seguidamente passaremos a explicitar cada uma destas fases, de forma mais pormenorizada.

2.1 – O diagnóstico
A intervenção gerontológica, como qualquer intervenção social, deve ser sempre precedida de
uma avaliação diagnóstica abrangente, da situação da pessoa idosa.
Segundo Idáñez e Ander-Egg (1999:41), o diagnóstico social é um processo de elaboração e
sistematização de informação que implica conhecer e compreender os problemas e necessidades
dentro de um contexto determinado, as suas causas e evolução ao longo do tempo, bem como os
factores condicionantes e de risco e as suas tendências previsíveis; permite uma discriminação
dos mesmos segundo a sua importância para o estabelecimento de prioridades e estratégias de
intervenção, para que se possa determinar de antemão o seu grau de viabilidade e factibilidade,
considerando tanto os meios disponíveis como as forças e actores sociais envolvidos nas
mesmas 132.
É fundamental a realização de um bom diagnóstico antes de estabelecer qualquer programa de
intervenção. O êxito de todas as fases posteriores dependerá em grande medida desta fase.

132

Tradução nossa.
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É nesta fase que se realiza a detecção da situação-problema, que se avaliam e determinam os
recursos disponíveis a utilizar, no entanto, sabemos que o diagnóstico começa desde que se
recebe o pedido de ajuda.
Netto e Ponte (2002), reconhecem que um diagnóstico abrangente das condições físicas,
psíquicas e sociais passa necessariamente por colocar em prática instrumentos de avaliação
adequados.
Mas que instrumentos são esses?
O pedido de intervenção a uma instituição com serviço de Apoio Domiciliário, ocorre geralmente
na sequência de uma incapacidade funcional (Paúl, 1997).
A avaliação funcional da pessoa idosa deve contemplar os factores intervenientes na
determinação do estado funcional: envelhecimento dos vários órgãos ou sistemas que
normalmente são alvo de doenças crónicas, alterações do estilo de vida e condicionantes
sócio-económicas.
Esta avaliação deve ser multidimensional, e dela deve resultar um plano de intervenção que possa
impedir a deterioração das capacidades ou promover o seu restabelecimento.
Desta forma, segundo Botelho (cit in Correia, 2003:255), as áreas a avaliar deverão ser as mais
reveladoras da possibilidade dos indivíduos se manterem a viver independentes no seu domicílio,
nomeadamente as capacidades funcional e locomotora, a mobilidade física e mental e os aspectos
sócio-económicos.
Existem, por isso, diversos instrumentos de avaliação funcional para adquirir informação
objectiva, fiável e válida que ajuda a equipa multidisciplinar a analisar o estado funcional de cada
utente, sobretudo se forem utilizados juntamente com outras observações.

A importância de se medir o estado de saúde em termos de função, do bem-estar físico funcional
ou do grau de dependência começou a ser reconhecida por volta do final do século XIX na
Europa e nos EUA. Em meados de 1950, com o progressivo aumento do número de pessoas
idosas, e da prevalência de doenças crónicas, e da necessidade de cuidados de longa duração, o
governo americano criou uma comissão de doenças crónicas, a qual realçou a importância do
desempenho e da incapacidade, salientando a necessidade de uma classificação das AVD (Cfr.
Yuaso, 2000).
Na década seguinte, em 1963, Katz e os seus colaboradores desenvolveram o primeiro
discernimento teórico e de padronização para avaliar com precisão quantitativa o grau dos
problemas funcionais das pessoa idosa. Foi este estudo que deu origem ao índice de Katz ou
índice de independência nas actividades da vida diária, que veio a designar-se mais tarde por
actividades básicas da vida diária (ABVD’s), uma vez que dizem respeito às actividades
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consideradas de sobrevivência (alimentar-se, lavar-se, vestir-se, transferir-se, etc.). É um
instrumento ainda hoje muito utilizado, como veremos, por ser considerado um instrumento
válido e fiável.
Alguns anos depois, em 1969, Lawton 133 e Brody conceberam uma outra conceptualização das
actividades da vida diária, ou seja, as actividades instrumentais da vida diária (AIVD’s),
consideradas mais complexas do que as postuladas por Katz. Neste sentido, a escala de Lawton,
isto é, a avaliação das AIVD’s, reflecte o nível de capacidade de utilização dos recursos
disponíveis no meio ambiente habitual, para execução das actividades rotineiras do quotidiano
(arrumar a casa, cozinhar, lavar, subir escadas, tomar medicação, sair de casa, usar transportes
colectivos, manusear dinheiro e fazer compras) (Cfr. Yuaso, 2000).
Actualmente, e após a análise por nós efectuada a bibliografia diversa, os principais instrumentos
para a avaliação do grau de dependência das pessoas idosas, ainda são as de Katz (1983), e de
Lawton e Brody (1969) 134. Em termos de delimitação das atribuições de cada uma, podemos
dizer que a escala de Katz abrange as ABVD, reflectindo apenas a capacidade ou não para o autocuidado básico, sendo utilizada normalmente para pessoas com algum grau de dependência; e a
escala de Lawton reflecte o nível de capacidade de utilização dos recursos disponíveis no meio
ambiente habitual para execução de actividades rotineiras do quotidiano, sendo utilizada para
pessoas globalmente independentes.
Um outro instrumento de avaliação que permite a avaliação do bem-estar físico, mental e social,
mas apenas das pessoas com 75 ou mais anos, é o Easy-Care (Elderly Assessment System) 135,
que fornece dados que podem ser utilizados para avaliar problemas específicos das pessoas
idosas. O Easy-Care é um sistema que permite realizar uma avaliação rápida das necessidades da
pessoa idosa, tal como esta as percepciona, centrando-se mais na qualidade de vida do que na
doença e reconhece o papel dos prestadores de cuidados informais relativamente às incapacidades
da pessoa idosa. Permite, assim, aos profissionais uma intervenção mais esclarecida, mais
completa e mais eficaz, e por outro lado fornece dados importantes sobre a qualidade de vida e
bem-estar da população idosa (Cfr. Sousa et al., 2001).

133

Lawton é um dos autores mais conhecidos internacionalmente, tendo elaborado um dos modelos mais explicativos
sobre qualidade de vida na velhice. Este modelo centra-se na ideia de uma avaliação multidimensional da pessoa
idosa (factores sócio-normativos e intrapessoais) (Neri, 2000).
134
Ambas citadas em J. M. Correia (2003).
135
Este instrumento foi desenvolvido a nível europeu, estando disponível em 15 países da UE, incluindo Portugal.
Em termos tecnológicos, o sistema é constituído por um servidor, ao qual os utilizadores têm acesso através de uma
interface web suportada na rede Internet. A componente central do servidor é um banco de dados estruturado, ao qual
é possível aceder através de diferentes módulos (Sousa et al., 2001). Disponível em www.bbr-online.com/esaycare
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Para além destes instrumentos mais centrados nas capacidades funcionais, existem ainda vários
outros instrumentos para a avaliação do grau de dependência das pessoas idosas, como podemos
verificar através da análise da figura 8, onde se incluem as de Katz e de Lawton.

Figura 8 – Instrumentos de avaliação integral das pessoas idosas
Dimensão

Escala
1 - Índice de Katz

Actividades de Vida Diária

2 - Índice de Barthel
3 - Índice de Lawton
4 – OARS - Escala de recursos sociais

Apoio social

5 - Inventário de Recursos Sociais em Pessoas Idosas

Quedas

6 - Questionário da OMS para o estudo de quedas

Qualidade de vida relacionada com a saúde

7 - COOP-WONCA

Comunicação

8 - Escala de comunicação de Holden

Apoio informal

9 - Entrevista sobre a carga do cuidador de Zarit

História clínica

10 - História global
11 - Mini-Exame Cognoscitivo
12 - Teste do desenho do relógio
13 - Teste do informador

Funcionamento cognitivo

14 - Escala de demência de Blessed
15 - Teste ADAS-COG
16 - FAST
17 - Escala de depressão de Yesavage
18 - Escala de Hamilton para avaliação da depressão

Funcionamento afectivo: ansiedade e

19 - Inventário de depressão de Beck
20 - Cornell Scale

depressão

21 - Escala de avaliação de Hamilton para a ansiedade
22 - Indicadores de tensão e ansiedade de Cautela e Upper
23 - Escala de depressão e ansiedade de Goldberg

Satisfação vital

24 - Philadelphia Moral Scale

Marcha

25 - Escala de Tinetti

Úlceras

26 - Escala de Arnell

Avaliação nutricional

27 - Mini Nutritional Assessment

Sintomas neuropsiquiátricos

28 - Neuropsychiatric Inventory

Conduta

29 - Cohen-Mansfield Agitation Inventory
30 - COBRA
Fonte: Adaptado de medicinainformacion.com 136
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Disponível em www.medicinainformacion.com/instrumentos_val_mayores_libros.htm
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Podemos então verificar que existem outros instrumentos que permitem, para além da realização
de uma avaliação da capacidade funcional, a avaliação de outras dimensões, como por exemplo: a
avaliação dos recursos sociais, das quedas, da qualidade de vida relacionada com a saúde, da
comunicação, do apoio informal (carga do cuidador), da história clínica, do funcionamento
cognitivo, do funcionamento afectivo (ansiedade e depressão), da satisfação vital, da marcha, das
úlceras, uma avaliação nutricional, uma avaliação dos sintomas neuropsiquiátricos e uma
avaliação do comportamento.
Yuaso (2000), afirma que a maioria dos estudos utiliza os índices de ABVD’s e AIVD’s,
centrados na avaliação do grau de dependência das pessoas idosas.
Os instrumentos de avaliação permitem também, no entender de Carletti e Rejani (2002:421), a
cada membro da equipa interpretar os dados recolhidos na “triagem”, de forma a possibilitar o
mesmo resultado final quando analisados. “Para que esta avaliação seja eficiente, é necessário
que o instrumento utilizado contenha dados bem definidos, número de itens limitados e sua
aplicação seja feita por pessoa treinada.”
A capacidade funcional da pessoa idosa apresenta-se como central, uma vez que tem relação
directa com a probabilidade de esta ser capaz de continuar a viver na sua própria casa e na sua
comunidade. “Os factores de risco relacionados com a doença, com o desempenho físico, com os
compromissos colectivos e outros podem predispor ao desenvolvimento de complicações ou ao
agravamento das incapacidades.” (Radwanski e Hoeman, 2000:745)
Embora toda esta avaliação seja de extrema importância e pertinência, ela pode não ser suficiente
para analisar de forma holística as situações das pessoas idosas nas várias dimensões biológicas,
psicológicas e sociais, e que foram apresentadas no Capítulo I. Na verdade, avaliar simplesmente
a capacidade das pessoas idosas em desempenhar determinadas actividades, o grau de apoio
necessário, parcial ou total, não espelha a complexidade e heterogeneidade das situações, nem as
vivências do dia-a-dia de cada indivíduo imerso nessas realidades.

Neste sentido, todas as intervenções deverão situar-se num paradigma preventivo e não apenas
curativo, com vista à melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa.

Leme e Silva (2002), enfatizam a necessidade de ter em conta os aspectos da família da pessoa
idosa, a sua estrutura de inter-relacionamento, as suas potencialidades, as suas limitações e a sua
capacidade de actuar em situações específicas. Os autores afirmam mesmo que sem esta
caracterização sócio-familiar, o diagnóstico fica empobrecido.
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O diagnóstico correcto de alguns problemas geriátricos, na perspectiva de Leme e Silva (2002),
exige também o conhecimento das condições de vida e habitação da pessoa idosa. Por exemplo, o
caso de uma pessoa idosa com um quadro de quedas repetidas, no qual é imprescindível o
conhecimento das condições arquitectónicas do domicílio (e.g. degraus), bem como a sua
organização.
Conhecer a organização do domicílio, passa pela percepção das suas rotinas de funcionamento,
horários, disponibilidades de apoio por parte de familiares, empregados, vizinhos, etc., por forma
a conceber um plano de intervenção que contemple essas dinâmicas.

Efectivamente, o conhecimento das condições de apoio familiar, ambiente físico e psíquico da
vida do indivíduo, é para o profissional um elemento indispensável para a sua actividade diária. A
desconsideração destas questões, no entender de Leme e Silva (2002), tornará a intervenção um
mero exercício bizantino, sem qualquer vínculo com a realidade, que só poderá ser recuperado
com um estudo aprofundado de cada situação.
Outra crítica que pode ser feita a este tipo de avaliações, é que analisar uma situação com base
apenas nos déficits, nas perdas e nas incapacidades, pode mascarar a verdadeira essência de cada
pessoa, não a entendendo na sua globalidade, perpetuando assim associações entre
envelhecimento e dependência, deterioração, e decadência a vários níveis. No entender de
Quaresma (2004) estes procedimentos não favorecem a integração desta fase da vida no
continuum da existência humana.
Em suma, a análise de uma situação e respectiva elaboração de um plano de intervenção não
podem ser levados a cabo de forma linear e estática com a utilização de suportes sistematizados
em série, mas sim analisando as inter-relações entre as diversas dimensões das situações
concretas. Qualquer instrumento de análise é criado a partir de constatações, e não tem sentido
em si mesmo.
“... é indispensável fazer uma leitura do que aprendemos da história de vida da pessoa,
em relação com a natureza das suas dimensões funcionais causadas pela idade e/ou pela
doença, tendo em conta o ambiente social e o habitat. (...) esta análise dá um visão do
conjunto da situação.”(Collière, 2003:348)

Para que tudo isto seja possível, é importante analisar como é que estas alterações afectam a vida
das pessoas idosas em termos de satisfação das suas necessidades humanas. Uma das
possibilidades de análise pode basear-se na teoria da motivação de Abraham Maslow (1970), na
componente das necessidades humanas.
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Segundo este psicólogo, as necessidades estão organizadas e dispostas em níveis, numa
hierarquia de importância e de influência, representada numa pirâmide, ou seja, as necessidades
estariam hierarquizadas em cinco níveis, onde a ascensão a um nível superior exige
obrigatoriamente a satisfação de um nível anterior.
Assim, na base da pirâmide estão as necessidades mais básicas (fisiológicas), e no topo as
necessidades mais elevadas (auto-realização).

Figura 9 – Necessidades humanas (A. Maslow)

Autorealização
Auto-estima
Sociais
Segurança
Necessidades fisiológicas
Fonte: A. Maslow, 1970

As necessidades fisiológicas representam o nível mais baixo de todas as necessidades humanas,
mas de importância vital (alimentação, sono e repouso, abrigo, desejo sexual, etc.), e estão
relacionadas com a sobrevivência do indivíduo.
As necessidades de segurança dizem respeito às necessidades de estabilidade, a busca de
protecção contra a ameaça ou privação, a fuga ao perigo.
As necessidades sociais só surgem quando as necessidades dos patamares anteriores se
encontram relativamente satisfeitas. Dizem respeito à necessidade de associação, de participação,
de aceitação por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afecto e amor.
As necessidades de auto-estima constituem as necessidades que dizem respeito à forma como o
indivíduo se vê e se avalia. Envolvem a auto-apreciação, a auto-confiança, a necessidade de
aprovação social e de respeito, de status, prestígio, consideração, confiança perante o mundo,
independência e autonomia.
As necessidades de auto-realização representam as necessidades humanas mais elevadas e que se
situam não topo da hierarquia. São as necessidades de cada indivíduo realizar o seu próprio
potencial e de se desenvolver continuamente (Cfr. Maslow, 1970; Chiavenato, 1993).
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Pela análise que desenvolvemos das perspectivas de vários autores que tratam esta matéria,
consideramos que poderá haver uma tendência a acreditar que muitas pessoas idosas
despenderiam a sua energia para a auto-realização, pois já teriam superado todos os outros níveis
de necessidades no decorrer da sua vida. Tal pressuposto, porém, não é verdadeiro, pois a maioria
das pessoas idosas despende a sua energia no primeiro nível da escala de Maslow, ou seja,
procuram apenas sobreviver (Paschoal, 2002b:227).

Esta contextualização teórica das necessidades humanas é de absoluta pertinência, pois quando
abordarmos a dimensão dos cuidados às pessoas idosas, este enquadramento é fundamental para
perceber em torno de que tipo de necessidades se organizam esses cuidados.
García Antón (1993), reforça esta ideia, defendendo que, se durante um estado de saúde
satisfatório uma pessoa tem determinadas necessidades como ser humano, estas podem acentuarse mais quando estamos em presença de uma determinada situação de doença, pondo em
evidência uma série de dependências e necessidades, precisando a pessoa idosa que à sua volta
elas sejam tidas em conta.

Na sequência da análise da estrutura hierárquica das necessidades humanas básicas proposta por
Maslow, analisemos agora as consequências que tal enquadramento teórico tem para a
intervenção.
Yeda Duarte (2002), propõe-nos nessa lógica, uma sequência de patamares de intervenção. Em
primeiro lugar, o profissional deve começar por avaliar o nível de satisfação das necessidades
básicas, analisando quais as que no momento estão a interferir no bem-estar da pessoa idosa,
estabelecendo com esta e com a sua família quais as intervenções necessárias para o suprimento
dessas necessidades.
Neste sentido, a sua atenção deve objectivar os aspectos relacionados com o bem-estar da pessoa
idosa, ao nível do conforto, da alimentação, da funcionalidade e independência, funções
sensoriais e cognitivas, entre outras.
Seguidamente, deve atentar para os aspectos psicossociais, nomeadamente a auto-estima e a
interacção social.
Na perspectiva da autora, só depois da análise destes factores, se deverá atentar para os aspectos
do habitat (habitação, família e redes de suporte).

No Serviço de Apoio Domiciliário, e segundo a SEGG (1997), podemos dividir o diagnóstico em
três etapas:
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1 - Entrevista no domicílio
Depois de estabelecer contacto com a pessoa que vai ser destinatária do SAD ou com a sua
família há que acordar uma entrevista no domicílio da pessoa, na qual é desejável que estejam
presentes: a pessoa idosa que vai receber o apoio, a família 137 (de preferência o cuidador
principal) e o trabalhador social.
Maria José Hespanha (1999:25) reitera a “…importância das visitas domiciliárias para ajudar a
completar o quadro de vida dos idosos, de outro modo apenas muito limitadamente conhecido.”
Neste sentido, no decorrer da entrevista deve ter-se em consideração:
- Uma apresentação adequada (nome, profissão, instituição a que se pertence e objectivos
da visita)
- Falar de forma pausada, simples e afável, ao mesmo nível que as outras pessoas (de
preferência sentado), com boa luz e falando cara-a-cara 138.
- Saber se a pessoa idosa vive sozinha (e neste caso saber quem e quando a visitam e a
ajudam) ou acompanhada (sabendo quem são, sexo, idade, profissão, estado de saúde,
ocupações várias, o horário de permanência em casa, etc.) e as possibilidades reais de
ajuda de todo o seu meio envolvente.
- Conhecer o estado de saúde da pessoa idosa, ao nível de doenças e/ou transtornos
diagnosticados através da solicitação de informações médicas.
- Sondar sobre o estado subjectivo de saúde e bem-estar geral da pessoa idosa, bem como
as dificuldades que tem para as AVD.
- Conhecer os hábitos da pessoa idosa (a que horas se levanta, come, sai, dorme, o que faz
durante o dia, etc.)
- Saber a opinião das pessoas chegadas que apoiam a pessoa idosa (quem são, quais as
suas dificuldades no desempenho do seu papel, como consideram que podem melhorar a
sua situação e atenuar o desgaste físico emocional que eventualmente experimentam).
- Avaliar as condições da casa, sua acessibilidade e o seu meio envolvente.
- Averiguar sobre riscos de acidentes (saber se já ocorreu algum acidente doméstico, do
que tem medo, que riscos a preocupam mais, quem chamar em caso de acidente).

137

Raguénès (1998a:45), sugere que o profissional se faça acompanhar por um documento que explique o papel e os
objectivos do Apoio Domiciliário (e.g. regulamento).
138
Hall et al. (1997:54), chamam-nos a atenção para os potenciais problemas de comunicação com as pessoas idosas,
que podem derivar das alterações da audição, embora possam também relacionar-se com problemas com a própria
compreensão, pois as pessoas idosas podem usar linguagem ou termos diferentes para descrever ou referir-se a
situações semelhantes.
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- Conhecer a situação económica da pessoa idosa 139

Nesta lógica, a prioridade dos dados a ser recolhidos é determinada pela situação imediata do
sujeito e das suas necessidades.

2 – A avaliação
Uma vez recolhidos todos os dados na entrevista com ou sem recurso à aplicação de escalas, o
trabalhador social (em conjunto com a restante equipa de avaliação), realizará uma avaliação
completa do caso. Para tal efeito deverá ter em conta todas as dimensões abordadas na entrevista
realizada, a saber:
a) Avaliar o grau de dependência da pessoa idosa, assim como a carga de trabalho
correspondente a essa dependência, de que terá de despender o ajudante familiar.
b) Dimensionar o apoio que a pessoa idosa irá receber (tendo em conta as suas redes
sociais), nomeadamente:
•

Ajuda emocional (ao nível do relacionamento, e do reforço da auto-estima);

•

Apoio informativo e estratégico (ajuda para a resolução de problemas concretos e
resolução de situações difíceis);

•

Apoio material ou instrumental (prestação de ajuda e/ou serviços e situações
problemáticas).

c) Avaliar as necessidades do meio físico e as possibilidades de adaptação da casa e dos seus
acessos no caso de se terem diagnosticado na pessoa idosa motivos para tal (p.ex.
problemas motores ou desorientação).

3 – A coordenação e optimização e recursos
Após a avaliação do caso, deverá analisar-se com que recursos se pode contar para planificar a
ajuda. Isto significa considerar tanto os recursos próprios da instituição que presta o apoio, como
os recursos externos (Centros de Saúde, Autarquias, Hospitais, outras instituições,
organismos/entidades locais). Uma das vantagens apontada ao SAD como serviço de
proximidade, é precisamente, a de estar mais perto do sujeito, conhecer melhor as suas
necessidades no seu contexto familiar, o que torna esta resposta mais humanizada, e o constitui
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Purificação Fernandes (2002), considera esta variável muito importante, baseada no conhecimento de
investigações que têm demonstrado que os indivíduos com recursos sócio-económicos deficitários não desfrutam de
disponibilidade, quer afectiva, quer emocional, que lhes possibilite participar na resolução das suas necessidades
vitais.
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como um dos segmentos de intervenção gerontológica, sendo considerado um serviço de primeira
linha.
De salientar que, no caso de grandes dependentes (e também em outras situações), a coordenação
com os serviços de saúde é absolutamente necessária, pois existem uma série de cuidados que
vão muito para além das competências/atribuições das ajudantes familiares.
Pode dar-se também neste momento o esclarecimento da pessoa idosa e/ou da sua família, de
forma clara e precisa, sobre os seus direitos sociais e sobre a evolução da legislação que lhe diga
respeito, como recomenda, aliás, a Carta dos Direitos e Liberdades da Pessoa Idosa
Dependente 140.

Em síntese, podemos dizer que para compreender os problemas não basta uma análise estática da
situação em que o indivíduo se encontra em determinado momento. É necessário que se analise a
sua trajectória e se entenda a situação actual como fazendo parte de um processo dinâmico cuja
compreensão é fundamental para se dispor de bases suficientemente sólidas para a definição de
um projecto de intervenção eficaz. Nesta linha de pensamento, reforçamos a ideia de que é
impossível, dada a diversidade de situações, que se pense num único tipo de acção para todos os
casos.

2.2 – O desenho ou planificação da intervenção
É nesta fase da intervenção, que se determina o que se vai realizar para tentar resolver os
problemas que se diagnosticarem na fase anterior, e pode dividir-se em quatro momentos:

1- Adequação da casa e ajudas técnicas
Se na fase anterior se diagnosticaram dificuldades de mobilidade ou de orientação ou barreiras
arquitectónicas na casa, será necessário realizar um programa de intervenção para a sua
adequação, pois como já vimos, tal é absolutamente necessário para prevenir a “inflação” das
dependências (Cfr. Malevergne, 2003).

2 – Planificação da ajuda
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Fondation Nationale de Gérontologie (France)
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Deverão fixar-se objectivos a atingir e determinar actividades concretas para a sua prossecução.
O plano de intervenção deverá ser baseado em metas realistas e atingíveis (Cfr. Carletti e Rejani,
2002).
Uma vez elaborado este projecto de programa individual de apoio, não deve esquecer-se que este
é apenas um projecto que deverá ser apresentado à pessoa idosa e à sua família para que estes
possam opinar e intervir na planificação, sugerindo mudanças que considerem convenientes. Isto
significa que a elaboração definitiva do programa se realiza de comum acordo entre todos os
agentes da intervenção. Tal deve ficar clarificado numa nova reunião na qual deverão estar
presentes as seguintes pessoas: a pessoa idosa, o trabalhador social responsável pelo caso, o ou os
ajudantes familiares que vão desenvolver o serviço, familiar ou cuidador principal, técnico de
saúde (quando o caso o justificar).
Deve evidenciar-se que o SAD não substitui o que a própria pessoa possa realizar, nem a
contribuição da família. Neste sentido, é necessário contar com a colaboração quer da própria
pessoa idosa, quer da sua família na planificação da ajuda, a fim de determinar o que cada um
assumirá no processo. Efectivamente, a pessoa idosa deve ser protagonista da acção, intervindo
directamente na tomada de decisões que afectam a sua vida quotidiana, sempre que as suas
condições assim o permitam.
Estes pressupostos de crucial importância vão ao encontro da necessidade de alcançar, entre
todos, um programa de intervenção realista e adequado às reais necessidades diagnosticadas,
baseado no princípio do respeito pela dignidade da pessoa idosa que vai receber o apoio, e de
acordo com os seus interesses, características e padrões comportamentais.
Potenciar a participação activa da própria pessoa idosa e da sua família, para além das vantagens
já anteriormente expressas, reforça simultaneamente a ideia de que atingir os objectivos
estipulados diz respeito às partes envolvidas na relação. É neste sentido que se deve estabelecer
um acordo explícito que vincule as duas partes na consecução das metas acordadas – contrato. Na
verdade, embora a legislação em vigor só exija a celebração de contrato escrito quando a entidade
promotora do Serviço de Apoio Domiciliário for uma empresa privada ou uma IPSS sem acordo
de cooperação, é fundamental que se estabeleça, antes do início da prestação dos cuidados, o
conjunto dos direitos e deveres das partes envolvidas (outorgantes), que normalmente se
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encontram no regulamento interno das instituições 141. Tal como afirma Ena (1993:138), o
contrato permite preservar os direitos dos utentes e dos profissionais e a manter ambos orientados
por objectivos determinados, ao mesmo tempo que é um instrumento que facilita as relações para
evitar distorções e interpretações divergentes acerca do conteúdo do apoio.

3 – Determinação de tarefas principais
Aqui estabelecem-se as tarefas a desenvolver pelo ajudante familiar, com indicação do tempo que
dedicará a cada uma, no entanto, sem rigidez. Pelo contrário a preocupação deve ser a de que este
serviço se realize de maneira flexível, tendo em conta o quadro circunstancial de cada dia, que
pode apresentar situações imprevistas.
A SEGG (1997), indica um conjunto de tarefas que podem constituir a prestação do SAD:
- Tarefas de cuidado pessoal, que consistem em ajudar a pessoa nas AVD, estimulando-a
para que realize tudo o que possa, por si mesma (levantar-se, lavar-se, andar por casa,
vestir-se, pentear-se, calçar-se, comer, subir e descer escadas, maquilhar-se, fazer a
barba).
- Tarefas domésticas, que consistem em realizar, se possível com a ajuda da pessoa idosa,
tarefas relativas ao cuidado da casa (cozinhar, pôr a mesa, fazer a cama, limpar e arrumar
a casa, definir as ementas das refeições e comprar alimentos para as mesmas, pôr a roupa
a lavar, estender a roupa, passá-la, e guardá-la de forma ordenada nos respectivos
lugares).
-

Cuidados especiais, que são os que se realizam com as pessoas que sofrem graves
dependências (mobilizações para a prevenção de escaras e aumento da sensação de
conforto, transferências – da cama para a cadeira, da cadeira para a casa de banho, etc
– fazer a cama com a pessoa dentro, mudança de fraldas e de sacos colectores, higiene
de pessoas imobilizadas, alimentação especial).

-

Tarefas de ajuda na vida social e relacional, que consistem em ajudar a pessoa idosa
na realização de actividades no âmbito das suas relações pessoais e sociais (passear, ir
às compras, ajudar na realização da gestão a vários níveis, ler-lhe o jornal ou um livro,
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Uma questão que é normalmente levantada é quem deve assinar o contrato. Da parte da instituição/organismo que
presta os cuidados outorga o contrato quem para isso estiver designado ou com competência delegada para vincular a
organização. O utente deverá também assinar o contrato enquanto cliente e destinatário final da prestação de
cuidados. Quando se verifica em termos médicos a incapacidade do utente e a sua consequente impossibilidade em
expressar livremente a sua vontade, o contrato deverá ser assinado pelo seu representante legal (tutor ou curador)
designado pelo tribunal, no âmbito de um processo de interdição ou inabilitação. No caso de o processo estar a
decorrer ou não ter sido ainda iniciado, pode assinar o contrato uma terceira pessoa, que assuma a função de gestor
de negócios, nos termos do previsto no artigos 464º e seguintes do Código Civil.
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estimulá-la para que telefone aos seus familiares e amigos, acompanhá-la a locais
vários, ou simplesmente dialogar com ela).

Collière (2003:382), faz uma apresentação mais ampla dos cuidados que podem ser prestados à
pessoa idosa, a saber: Cuidados de estimulação; de compensação; de apoio e manutenção da vida;
da aparência; de apaziguamento; de relaxamento; de conforto; de acompanhamento do fim da
vida. A autora sublinha ainda que a carência destes cuidados, ou a sua inadequação, leva a um
aumento da dependência e instaura situações complexas para as pessoas idosas e para os que as
rodeiam.

4 – Determinação de tarefas que assumem as pessoas idosa, as pessoas próximas e com a
complementaridade do voluntariado
De acordo com Malcolm Payne (2002), e na lógica da intervenção em rede 142, os profissionais
devem dirigir a sua atenção para o trabalho com as redes que formam o padrão da vida quotidiana
dos utentes, identificando as redes formais e informais que podem ser úteis ao utente.
Neste sentido, na intervenção social em geral, e no SAD em particular, não se deve destruir ou
enfraquecer as redes naturais de apoio à pessoa idosa sejam elas de vizinhança, família ou
organizações de voluntariado, sendo que parte da atenção requerida por uma pessoa dependente
pode e é assumida pelas referidas redes.
Carletti e Rejani (2002), corroboram esta ideia, considerando que o envolvimento da pessoa idosa
e da sua rede de suporte não só na elaboração, como na efectivação e na avaliação do plano
traçado com equipa, permite o seu melhor entendimento e desenvolvimento, desde que com o
devido suporte técnico dos profissionais, para além de evitar o eventual descomprometimento de
qualquer uma das partes envolvidas no processo.
Deve referir-se que os voluntários não podem realizar tarefas específicas reservadas aos
profissionais, mas apenas aquelas consideradas complementares (mais especificamente as tarefas
de ajuda na vida social e relacional).
Brito e Ramos (2002), enfatizam a importância da formação básica dos voluntários, defendendo
que estes devem ter acesso a reuniões periódicas com equipas multidisciplinares, nas quais sejam
oferecidas as informações básicas e imprescindíveis para o trabalho que vão desenvolver.

Em suma, o plano individual de cuidados deve ser:
- Individualizado de acordo com a situação, necessidades e prioridades da pessoa idosa;
142

Uma rede, na perspectiva de Seed (cit in Payne, 2002:211), “… «é um sistema ou padrão de laços entre pontos…
que têm significados específicos» para os envolvidos.”.
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- Desenvolvido, sempre que possível, com a pessoa idosa, outras pessoas significativas e
prestadores de cuidados;
- Registado;
- Interdisciplinar;
- De acordo com os recursos disponíveis da pessoa idosa e do seu ambiente;
- Promover a independência nas competências funcionais e tomada de decisão.

Nesta lógica, deverá conter: as áreas de actuação abrangidas (higiene pessoal, habitacional,
alimentação, tratamento de roupas, cuidados de saúde, acompanhamento em saídas ao exterior,
fisioterapia, animação, etc.), a periodicidade e a intensidade dessa actuação, o número e o tipo de
agentes envolvidos. Deverá também conter o estabelecimento dos momentos de avaliação, e
outras observações especiais que se considerem importantes.
Como afirmam São José et al. (2002), a extensão e a intensidade dos cuidados devem variar em
função do grau de dependência da pessoa idosa e também do seu meio sócio-familiar. Esta pode
precisar apenas de algum apoio em algumas actividades instrumentais da vida diária (e.g. idas ao
médico, confecção de refeições), ou de um apoio mais permanente ao nível das actividades
básicas (e.g. tomar banho, vestir-se).

2.3 – A execução da ajuda
Esta fase corresponde à efectivação do programa estabelecido e consiste em:
- Realizar as tarefas programadas na casa da pessoa idosa, ou fora da mesma pelo ajudante
familiar, que deve registar tudo o que realizou em cada dia 143. Preferencialmente salvo em
situações imprevistas, é conveniente que seja sempre o mesmo ajudante familiar a prestar
o apoio à pessoa idosa, por se considerar que as mudanças são desaconselháveis.
- Estabelecer e realizar os contactos ou colaborações planificadas com os restantes actores
formais e informais da intervenção.

143

Parece-nos importante salientar que, numa actividade com as características do SAD, a existência de um diário de
ocorrências se constitui como um elemento essencial para garantir a comunicação interna na estrutura promotora da
resposta social. Nesta lógica, este deve permitir a passagem diária de informação entre os prestadores de cuidados,
bem como acompanhar, em tempo real, a forma como está a ser implementado o plano individual de cuidados,
prevenir situações de omissões ou actos negligentes e salvaguardar os prestadores de cuidados perante factos
extraordinários e imprevisíveis, não imputáveis à sua actuação. Deste modo, o preenchimento do diário de
ocorrências deve constituir uma prática quotidiana, sem ser uma sobrecarga adicional para os funcionários, daí a
necessidade de desenvolver um esforço prévio de qualificação dos factos considerados não rotineiros ou graves, que
merecem descrição mais detalhada, sendo que nas restantes situações, se pode proceder a uma referência sucinta à
normalidade da intervenção.
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- Acompanhar diariamente cada caso, registando a execução ou as modificações dos
objectivos do programa.

As intervenções devem ser consistentes com o estabelecido no plano de cuidados, executadas de
forma segura e apropriada, registadas e facilitadoras da independência da pessoa idosa.

Ao longo desta fase de implementação do programa de apoio, é importante que o ajudante
familiar vá transmitindo ao profissional responsável do SAD, aspectos que eventualmente não
tenham sido detectados na fase de diagnóstico. Este profissional, por seu turno, deverá seguir
regularmente a ajuda programada.
A intervenção junto da pessoa idosa e da sua família podem incluir a sua (in)formação em relação
a diversas áreas com por exemplo: adaptação à doença ou à incapacidade, recursos comunitários,
competências comunicacionais, organização do ambiente/habitat, competências funcionais e de
auto-cuidado, gestão e manutenção da saúde, segurança, prevenção, etc 144.
“A ignorância é uma poderosa aliada da exclusão. Informar as pessoas idosas sobre os seus
direitos (…) é uma forma de a combater e de fornecer os instrumentos de auto-defesa mais
eficazes e os propulsores de integração social mais eficientes.” (Guimarães, 1999:87)
Tal pressuposto inscreve-se numa lógica de intervenção na promoção do empowerment 145 e de
protagonismo das pessoas idosas.
Conforme defende Johnson (2003), tal implica encarar a pessoa idosa como força motriz do
processo, pessoa de valor único, em interacção familiar e comunitária, sujeito de direitos e
deveres e com determinado perfil de necessidades e capacidades, consumidor de bens e serviços e
também cliente de serviços e equipamentos de apoio social.
Contrariar a ideia de que “O idoso é «por excelência» alguém doente! Temos que «tratar dele» e
ele próprio de algum modo se «conforma» com as suas «dores» ou as evidencia
estrategicamente; se se preferir, com elas se «conforta».” (Pereira, 1999:25)
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Esta (in)formação pode alargar-se ao apoio psicológico aos cuidadores informais, uma vez que, como já vimos, a
manutenção das pessoas idosas mais ou menos dependentes em suas casas ou em co-residência, gera frequentemente
problemas de stresse, de saúde mental e física a quem delas cuida em particular, e em toda a família em geral. Não
pretendemos com isto dizer que a tarefa de cuidar de uma pessoa idosa em casa não tem os seus aspectos positivos e
gratificantes para o cuidador, nomeadamente a proximidade e intimidade das relações que se estabelecem, como
defende Paúl (1997). É evidente que tudo isto pode variar de caso para caso, dependendo do grau de dependência da
pessoa idosa, do tipo de relação entre esta e o cuidador, entre outros numerosos factores.
145
O empowerment é concebido por Carla Pinto (1998), com sendo um processo de reconhecimento, criação e
utilização de recursos e instrumentos pelos indivíduos, grupos e comunidades, em si mesmos e no meio envolvente,
que se traduz num acréscimo de poder – psicológico, sócio-cultural, político e económico – que permite a estes
sujeitos aumentar a eficácia do exercício da cidadania. Para Malcolm Payne (2002), o empowerment ou capacitação
visa desenvolver as potencialidades de acção dos utentes, por intermédio da valorização – pelos próprios – das suas
capacidades para se constituírem como agentes causais na procura de soluções para os seus problemas.
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Este autor afirma ainda, que, em termos práticos temos uma população que se deixa ser velha
independentemente da saúde e das capacidades que tem, e que se acomoda com facilidade ao
estatuto de exclusão apoiada. Uma vez que esta população se acomoda, é então importante,
apoiá-la para que se capacite e assuma a sua (re)inserção no tecido social e nas redes de
relacionamento e acção.
Em várias frentes é preciso lutar, então, no sentido se destruir a imagem de passividade, de
menoridade e vulnerabilidade, motivando para a adopção de uma atitude de advocacy 146 com
vista à criação, manutenção ou devolução de poder às pessoas idosas. “… o destinatário deve ser
entendido como um cliente, ouvido em todas as fases do processo de apoio, valorizado como
elemento essencial, sem o qual a própria intervenção não tem qualquer sentido.” (Guimarães,
1999b:23,24). Nesta lógica, é imprescindível que se tenha sempre presente que a pessoa idosa é
um adulto capaz de decidir sobre a sua vida, salvo excepções já enunciadas. No entanto, e como
alerta Raguénès (1998a), a família e os vizinhos/amigos podem proteger abusivamente a pessoa
idosa, pressionando-a muitas vezes para decisões por si não desejadas (e.g. ir para um lar). O
papel do profissional nesta situação, é encorajar a pessoa idosa (se ela não o fizer
espontaneamente), a exprimir as suas dificuldades e os seus reais desejos.
Nesta linha de pensamento, é extremamente importante, que a intervenção gerontológica
promova a participação social das pessoas idosas, opondo-se a intervenções paliativas que não
favorecem contextos de comunicação, de diálogo, de trocas, enfim, espaços de convivência. “A
rotina diária sem objectivos nem estímulos exteriores e sem perspectivas de alteração é, por si
só, esmagadora do ser humano. Ela é responsável por muitas situações depressivas que levam a
pessoa idosa a «despegar-se da vida».” (Vaz, 2001:213)
Outro aspecto extremamente importante nesta fase é a realização de reuniões de equipa, nas quais
os profissionais directos devem poder beneficiar de uma análise das atitudes, das práticas e de
apoio psicológico. Também o apoio aos cuidadores familiares 147 é de crucial importância.

2.4 – Avaliação do programa
Nesta fase deve realizar-se uma avaliação sobre se se atingiram ou não os objectivos postulados,
em estreita relação com os recursos disponibilizados para o efeito (ou seja, avaliar a eficiência e a
eficácia do programa, em função dos objectivos temporalmente definidos).
146

Defesa ou representação do cliente (indivíduo, grupo ou comunidade) junto das instituições políticas e sociais e da
sociedade em geral (Pinto, 1998).
147
Veja-se a este propósito o estudo de Yuaso (2000), sobre o treino de cuidadores familiares a pessoas idosas
dependentes no domicílio.
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A avaliação é considerada como um conjunto de procedimentos para julgar os méritos de um
programa e fornecer uma informação sobre os seus fins, as suas expectativas e os seus resultados,
quer sejam previstos ou imprevistos, bem como os seus impactos (Cfr. Guerra, 2002:186).
Permite, como tal, averiguar sobre a eficácia da intervenção, conhecendo e compreendendo os
factores associados ao êxito ou ao fracasso dos seus resultados (Cfr. Idáñez e Ander-Egg, 2002).

A Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia (1997), preconiza que a fase de avaliação
diz respeito a todas as fases da intervenção, pelo que se deve avaliar todo o processo,
nomeadamente: se o diagnóstico foi correcto, se a planificação das tarefas foi a mais adequada, e
evidentemente, saber em que medida, com o desenvolvimento do serviço, se atingiram os
objectivos com uma adequada utilização dos recursos. A avaliação deve, assim, ser sistemática e
contínua, o que requer que se vão registando as respostas da pessoa idosa às intervenções e a
evolução no sentido dos resultados. Por outro lado, esta recolha contínua de dados serve também
para rever, sempre que necessário, os diagnósticos e os resultados esperados. Isto permite não só
ir conhecendo os resultados e os efeitos da intervenção e corrigir as trajectórias, caso estas sejam
indesejáveis (Cfr. Guerra, 2002).
É fundamental que se tenha postulado, na fase da definição dos objectivos e das actividades, os
respectivos indicadores, para poder avaliar em que medida se cumpriu o programa.
É também importante que averigúe o grau de satisfação da pessoa idosa, bem como das
evoluções que ela sente, ou as falhas que detecta, podendo apresentar sugestões para acções
futuras (bem como a sua família e a própria ajudante familiar). Na realidade, como afirma
Hesbeen (2003), a eficácia da intervenção só poderá ser real se ela fizer sentido para a existência
de quem é cuidado, ou seja, se a acção se enquadra na direcção que a pessoa considera desejável.
Por outro lado, a avaliação deve conter em si propostas concretas de reprogramação com o fim de
melhorar deficiências ou insuficiências que se tenham detectado.

O desempenho profissional deverá, assim, situar-se num padrão de qualidade que passa,
precisamente, pela avaliação sistemática da prática.
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Figura 10 – A programação do SAD como processo de avaliação e reprogramação
permanentes
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Fonte: Adaptado de SEGG (1997:57)

A consciencialização para as questões anteriormente apontadas como princípios centrais da
intervenção gerontológica, devem passar, antes de mais, pela formação dos vários profissionais
que trabalham com as pessoas idosas. É nesta óptica que Pimentel (2001), afirma que essa é uma
das condições básicas para promover a humanização dos serviços, impondo-se uma (in)formação
permanente quer sobre o processo de envelhecimento, quer sobre os diversos aspectos que lhe
estão associados e as suas várias dimensões 148.

148

Se, como vimos no Capítulo I, o envelhecimento é um processo que tem dimensões biológicas, psíquicas e sociais
e que ele ocorre de formas diferentes em diferentes pessoas, em função de determinados factores, não podemos
definir parâmetros pré-determinados, comuns a todos os indivíduos. Tal argumento implica que os vários
profissionais tenham de estar conscientes dessa diversidade, o que passa necessariamente pela aquisição de
conhecimentos adequados para tal.

Carla Ribeirinho

147

e

A Intervenção Gerontológica em Apoio Domiciliário

É nesta linha de argumentação, que podemos afirmar que uma boa organização do Serviço de
Apoio Domiciliário, implica tanto realizar uma programação ou planificação adequadas, como
acurar a formação daqueles que desenvolverão o trabalho concreto, que muitas vezes se reveste
de grande complexidade.
A questão da preparação dos que cuidam das pessoas idosas, sejam profissionais, sejam
prestadores informais de cuidados, é prioritária (J. M. Correia, 2003:12), onde não pode ser
aceitável muito altruísmo e pouca técnica (Cfr. SEGG, 1997).
Também Rosa Sampaio (1999:52), é peremptória ao afirmar que esta resposta não é compatível
com “... comportamentos amadores ou com simples boas vontades.”

Sabemos que a formação que seria conveniente levar a cabo, deveria ser promovida pelas
entidades responsáveis pela formação profissional. Sabemos, no entanto, que esse tipo de
formação é muitas vezes insuficiente e não chega a muitos dos lugares onde se desenvolve o
SAD.
Por exemplo em França, segundo a lei (de 30 de Novembro de 1988) são necessárias 370 horas
de formação mínima necessária (250 de teoria e 120 de práticas). O programa inclui
conhecimentos sobre as características das pessoas idosas (doenças, atitudes, hábitos), e das suas
famílias, sobre questões domésticas (alimentação, prevenção, cuidados gerais e específicos aos
utentes), noções sobre o ambiente familiar, social e da casa, formação sobre os equipamentos
domésticos, ajudas técnicas, sobre a própria concepção de SAD e sobre o papel profissional das
pessoas que realizam este trabalho e sobre o sentido da relação de ajuda. Posteriormente é
passado um certificado de aptidão para o desempenho das funções de ajudante familiar (CAFAD
– Certificat d’aptitude aux Fonctions d’aide à Domicile) (Cfr. Raguénès, 1998a:14).
Segundo a Carta dos Direitos e Liberdades da Pessoa Idosa Dependente, no seu artº 10, relativo
à qualificação dos intervenientes, os cuidados que uma pessoa idosa dependente requer devem ser
prestados por intervenientes formados e em número suficiente. A este propósito, e conhecedora
do contexto português, Paula Guimarães (1995), reitera a necessidade de definição de um rácio
adequado de funcionários adequado de utentes por equipa.
Também na II Assembleia Mundial Sobre o Envelhecimento (2002), foi defendido que:
“As pessoas idosas têm direito, entre outros, a cuidados de saúde qualificados, a
prestadores de cuidados com formação específica (nas áreas da geriatria e da
gerontologia), à prevenção da doença, à reabilitação, ao acesso a serviços e
equipamentos de apoio, a cuidados de saúde ao domicílio com formação dos prestadores
de cuidados informais.” (Marques, 2002:8).
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Nicole Delpérée (2002:22), também corrobora esta ideia, afirmando: “…antes de mais, convém
dar uma formação pluridisciplinar que permita compreender os aspectos médicos-sanitários,
social, jurídico, mesmo político-económicos; dada a interdependêcia do papel de cada um deles
na protecção da velhice.”.

Os vários autores abordados parecem concordar com a necessidade da existência de profissionais
formados e tecnicamente preparados para abordar as situações complexas com que se deparam,
de forma personalizada, face ao contexto ambiental e social em que a pessoa idosa se encontra.
Efectivamente, prestar cuidados em continuidade à pessoa idosa em situação de dependência
requer aptidões técnicas nos campos psicológico, espiritual, antropológico, sociológico,
bio-médico e ético, requerendo uma formação sólida integrada e humanamente diferenciada
(Diniz, 2002). Só assim, e já na perspectiva de Guimarães (2002), é possível que os profissionais
da área da intervenção gerontológica se constituam não apenas como prestadores de cuidados ou
gestores de respostas sociais, mas como verdadeiros agentes de empowerment.
Por outro lado, Guimarães (2002) defende que a formação também se pode constituir como um
instrumento fundamental que ajude os profissionais a reequacionar as suas funções e redefinirem
os seus limites na intervenção. Trata-se pois de uma competência integrada em que é exigido ao
profissional que “… saiba gerir pessoas, projectos e conflitos. Que tenha a sensibilidade de
perceber identidades e diferenças, a humildade de aprender com os destinatários da acção, a
tolerância para respeitar as suas opções culturais e o seu direito ao risco e a perspicácia para
antever desafios e planear as respostas.” (Ibid.:30,31)
No entanto, sabemos que muitas vezes tal não acontece. Como Fernandes (1997), refere os
agentes profissionais nem sempre detêm conhecimentos específicos sobre a velhice e sobre as
dimensões que a compõem, o que pode ter consequências muito negativas. De facto, a qualidade
dos serviços e equipamentos dirigidos às pessoas idosas e/ou em situação de dependência,
depende, em grande parte dos recursos humanos que os orientam e/ou prestam, ou seja, dos
membros da direcção, dos directores técnicos, dos técnicos, dos ajudantes familiares (e outros),
do pessoal administrativo, pessoal de limpeza e auxiliar, entre outros (Cfr. IDS, 2002b:8).
Berger (1995), afirma que o profissional responsável pela equipa deve tornar-se o veículo do
saber gerontológico, ou seja, (in)formar os outros intervenientes menos especializados, actuando
como elemento de protecção relativamente aos utentes e às suas necessidades, até porque, muitas
vezes se trata de pessoal sem a devida formação. A autora dá o exemplo concreto do Apoio
Domiciliário: “… acontece com frequência tais organismos contratarem pessoal não profissional
para efectuar tarefas profissionais, ou calendários de visitação muito espaçada como meio de
rentabilizar os serviços.” (Ibid.:574).
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Noutra dimensão, o técnico coordenador actua também como agente de ligação com a família e
com os vários serviços/parceiros.
Ao profissional responsável pela organização do plano de cuidados, Hall et al. (1997), chamam
de “gestor de caso”, o qual é responsável por todo o processo de intervenção, desde o
planeamento da ajuda até à sua avaliação. No entanto, segundo defende Berger (1995), o êxito da
intervenção gerontológica passa pela interdisciplinariedade.
Mas vejamos o que os diz a lei portuguesa 149 relativa ao Apoio Domiciliário sobre as
responsabilidades do técnico responsável pelo serviço (director técnico). Para além de considerar
que a direcção técnica do SAD deve ser assegurada por um elemento com formação técnica e
académica no âmbito das ciências sociais e humanas ou ciências da saúde, o Despacho
Normativo nº 62/99 apresenta como sendo as suas funções (Norma X):
- Direcção do serviço e da responsabilidade da sua organização, planificação, execução,
controlo e avaliação;
- Recrutamento dos profissionais com formação/qualificação adequada à prestação dos
serviços propostos;
- Coordenação das equipas de prestadores de cuidados;
- Garantia da qualidade técnica do diagnóstico de cada situação e da elaboração do
respectivo plano de cuidados;
- Supervisão do pessoal do SAD;
- Enquadramento técnico para a avaliação da evolução de cada situação, em função do
plano de cuidados definido;
- Sensibilização do pessoal face às problemáticas dos utentes.

Em relação aos profissionais do trabalho directo do SAD com as pessoas idosas - ajudantes
familiares, na perspectiva da SEGG (1997), para que possam desempenhar com competência esta
profissão deverão essencialmente:
-

Possuir conhecimentos gerais sobre as características das pessoas idosas;

-

Ter suficiente formação prática para a realização de tarefas materiais (trabalho doméstico,
mobilização de pessoas dependentes, cuidados gerais e especiais);

-

Dispor de estratégias e habilidades para saber comunicar com as pessoas idosas e manter
uma atitude de escuta activa e de observação atenta das necessidades não formuladas
pelas pessoas idosas;
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Funcionamento do Apoio Domiciliário
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-

Ser capaz de valorizar as possibilidades de melhoria da prestação do SAD, de perceber as
mudanças durante a prestação do serviço e encaminhar toda esta informação para a
entidade responsável.

Efectivamente, “O A.D. reclama uma formação específica de todos os profissionais e agentes
que nele intervêm. Trata-se de uma formação científica e técnica, assim como moral e
deontológica adequada à especificidade do trabalho em causa.” (Marinho Antunes, in Neves,
1994:87).

Por outro lado, vários autores consideram central a necessidade da intervenção multidisciplinar
em gerontologia, entre os quais Carletti e Rejani (2002:420), afirmando que “A atenção ao idoso
deve envolver acções multi- e interprofissonais, assim como multi- e intersetoriais. (sic)”
Yuaso (2000), partilha desta ideia uma vez que o apoio domiciliário, no seu entender é
programado para atender à pessoa idosa do ponto de vista médico, psicológico, social e funcional,
no seu próprio meio, procurando manter e restaurar o máximo nível de funcionalidade,
autonomia, saúde e conforto, a intervenção. Nesta óptica, a promoção da qualidade de vida
integral da pessoa idosa implica a intervenção nessas várias dimensões qualitativas do cuidado,
envolvendo diversos valores, significados, atitudes, conhecimentos e habilidades das múltiplas
áreas envolvidas.

Mas falar de equipa multidisciplinar exige uma identificação prévia dos domínios científicos que
podem contribuir para compreender e intervir nos problemas.
Estas autoras consideram que a equipa deve ser formada pelos seguintes profissionais: assistente
social, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, médico geriatra 150 e de clínica geral,
nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. O nível, a duração e a natureza da intervenção
destes profissionais em cada situação, deverão ser ditados pelo diagnóstico.
De qualquer forma, cada um destes profissionais deve partilhar com a restante equipa a sua visão,
de forma a contribuir para uma abordagem mais ampla e integrada da situação. “O profissional,
ao socializar seus conhecimentos, tendo claras as suas responsabilidades e limites, favorece a
viabilização da interprofissionalidade, imprescindível à qualidade do trabalho proposto pela
atenção domiciliária ao idoso.” (Carletti e Rejani, 2002:420)
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Relembramos que se trata de uma especialidade médica ainda não existente em Portugal.
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O que acontece muitas vezes, na perspectiva de Paula Guimarães (1995), é que a actuação neste
âmbito se desenvolve apenas pelo assistente social 151 e pelas ajudantes familiares, o que limita
inevitavelmente a qualidade da intervenção.
De qualquer forma, sejam quais forem os profissionais a trabalhar nesta equipa e, na perspectiva
de Raguénès (1998a), deverão trabalhar todos na luta contra as dependências, não se substituindo
às próprias pessoas idosas e suas famílias, mas pelo contrário devem trabalhar com eles,
encorajando-os, apoiando-os e ajudando-os a conservar o seu lugar privilegiado próximo dos seus
familiares.

Em síntese, o envelhecimento e a velhice plural só se pode entender de forma integrada e
contextualizada a nível sócio-familiar, como tal, a intervenção nesta área deverá ter por base “…
um trabalho permanente de leitura, reflexão e (re)construção da realidade social do
envelhecimento e da velhice, aí incorporando a diversidade de variáveis que a configuram e que
corporizam a diversidade de realidades que tais vivências possibilitam.” (Mah et al., 1999:75)
Outra ideia de base que nos parece essencial sublinhar, é a necessidade de a intervenção se
inscrever numa lógica de intensificação da efectivação de direitos das pessoas idosas, sobretudo
das que se encontram em situações de dependência. Tal requisito vai desde o direito que o
indivíduo tem de optar pela resposta social mais adequada às suas necessidade e ao seu projecto
de vida, até ao direito a “… não ser infantilizado, ridicularizado e conduzido. Direito a manter a
sua dignidade, autonomia e autodeterminação.” (Guimarães, 1999:84). Também Lena Dominelli
(2004), subscreve esta ideia, sublinhando o papel dos trabalhadores sociais na luta contra as
atitudes de manutenção e reprodução dos estereótipos negativos da velhice, que já tivemos
oportunidade de analisar no Capítulo I.

Mas para além desta lógica, no entender de Micael Pereira (1999:13), a dignidade da pessoa
implica mais do que ela ser um lugar ético de direitos e de deveres, ou seja, é igualmente
importante a compreensão das suas capacidades, da sua autonomia potencial e desejável, pois são
elas quem tem consciência da sua realidade. Assim, neste ponto de vista, a pessoa idosa é
simultaneamente fonte, parceiro e destinatário. Como tal, os cuidados prestados à pessoa idosa
deverão ter em conta tudo o que contribui para favorecer e coadjuvar a sua vida quotidiana, em
função das suas capacidades e dos seus recursos, numa perspectiva de mobilização do seu desejo
de viver, tal como postula Marie-Françoise Collière (2003).
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Procede-se neste capítulo à apresentação da investigação empírica realizada no âmbito do processo
de investigação. Como foi referido, optou-se pela realização de três entrevistas – à Assistente
Social coordenadora do SAD, a uma Ajudante Familiar e a uma Voluntária, para além de se ter
realizado um trabalho de campo que envolveu a observação e a pesquisa documental. Deste modo,
a informação que seguidamente se apresenta resulta precisamente da análise do corpus de todo o
material recolhido (Cfr. Apêndice V – Grelhas de Análise de Conteúdo).

1 – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL: O SAD NO CONTEXTO DA ÁREA
SÉNIOR

Quando intervêm, os profissionais são influenciados pelos contextos onde estão inseridos,
existindo uma multiplicidade de factores que condicionam as suas práticas. Deste modo, é
importante ter em consideração que contexto é este, de forma a melhor compreendermos a sua
dinâmica.
O Centro Social Paroquial da Cidade Grande, organização onde realizámos o nosso estudo, é uma
Instituição Particular de Solidariedade Social que desenvolve uma actividade alargada no campo
social que abrange, Serviços sócio-pedagógicos – creche, ATL e Clube de Jovens, intervenção
comunitária (acção social), apoio social, unidade de inserção na vida activa (UNIVA) e a área
sénior que abrange as valências de Centro de Convívio, Centro de Dia (SAD) e a Loja do Idoso.

O Centro Social Paroquial da Cidade Grande e todos estes serviços e respostas foram surgindo ao
longo do tempo, como forma de dar resposta a problemas específicos vividos pela comunidade,
com o foco direccionado para os destinatários da intervenção.

Inserção na Área Sénior
A Área Sénior, onde se integra o SAD estudado, abrange 208 utentes, 60 dos quais em Apoio
Domiciliário, estando os outros divididos pelas respostas Centro de Convívio (a maioria) e Centro
de Dia, segundo nos revelou a Assistente Social (Cfr. Entrevista AS).
Pelo que nos foi possível apurar, através da pesquisa documental, o Serviço de Apoio Domiciliário
surgiu nesta instituição em 1999, devido ao facto de se verificar o gradual envelhecimento da
população da freguesia por ela abrangida. De facto, como afirma Nobre de Deus (2004:89): “As
instituições, enquanto associações da sociedade civil, têm de ter presente que antes de mais são
expressão da comunidade em que estão inseridas e que esta tem expectativas quanto à boa
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resolução dos seus problemas.” Assim, neste caso concreto, procurou-se criar uma resposta social
desenvolvida segundo uma estratégia de promoção da autonomia da pessoa idosa no seu meio
habitual de vida. Foi neste sentido que o Serviço de Apoio Domiciliário foi criado, com o
objectivo de promover a qualidade de vida da pessoa idosa em todas as dimensões da pessoa
humana e fomentando a capacidade de responsabilidade de cada utente, em articulação com a sua
família. A perspectiva do SAD é precisamente a de não substituir a família, sublinhando a sua
importância para o contexto da pessoa idosa, procurando assumir um papel complementar em
relação a esta, e construindo com ela uma estratégia adequada de promoção da autonomia da
pessoa idosa.
No folheto informativo do SAD a que tivemos acesso, esta orientação surge claramente
sublinhada: “A intervenção não visa a sobreposição da função fundamental que a família assume,
mas sim num pressuposto de complementaridade promover a dinamização das redes primárias
que envolvem o idoso.”. De facto, fica claro através da leitura e análise deste documento, a
importância atribuída ao papel da família e/ou de todas as redes com as quais a pessoa idosa
estabelece relações.

É importante referir que, da análise do discurso da Assistente Social, e da observação que
realizámos do funcionamento da SAD, pudemos percepcionar que este se encontra em estreita
articulação com as outras respostas da Área Sénior. Existe mesmo a preocupação, por parte da
Assistente Social, de apresentar sempre a Área Sénior como um todo, onde as diferentes respostas
se complementam, ou seja, onde existe uma articulação inter-serviços. Um exemplo concreto é a
articulação estabelecida com a Loja do Idoso, que disponibiliza ajudas técnicas quer para o SAD
quer para o Centro de Dia e Centro de Convívio. Também o Centro de Dia tem uma relação
interna funcional com o SAD, pois o próprio serviço de refeições é comum (a mesma empresa, os
mesmos funcionários), para além de existir uma preocupação em estabelecer relações de outra
natureza entre estas duas valências, como podemos verificar através do discurso da voluntária
entrevistada, em relação ao “Jornalinho” da Área Sénior, propondo que os utentes do SAD
também participassem neste.

Recursos Humanos do SAD
Relativamente aos recursos humanos, o SAD integra 7 ajudantes familiares, exclusivamente
afectas a este serviço, os quais são caracterizados no folheto informativo do SAD como um
“grupo de profissionais com formação adequada que desenvolvem um apoio específico ao idoso.
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Através da sua intervenção procuram satisfazer as necessidades básicas do utente, estimulando as
suas capacidades para a promoção da sua própria autonomia.”.
O SAD conta igualmente, de forma permanente, com 7 a 9 voluntários – “visitadores
domiciliários” cuja participação é considerada como “uma mais valia nas respostas do Serviço de
Apoio Domiciliário…” uma vez que “… o isolamento, bem como a solidão dos idosos exige uma resposta
que se centre nas várias dimensões que constituem o idoso, nomeadamente a espiritual e social” (Cfr.
Folheto SAD).

O serviço é dirigido por uma Assistente Social, que assume a coordenação da Área Sénior e que
trabalha nesta instituição há cerca de dois anos e meio. Para além de ser responsável pela Área
Sénior, partilha também com outras duas Assistentes Sociais da instituição responsabilidades no
atendimento social à comunidade e no Banco Alimentar. O papel da Assistente Social no SAD é
definido como responsável pela “Área Sénior e pela supervisão de toda a intervenção desenvolvida no
âmbito do Serviço de Apoio Domiciliário. Além disso, realiza, frequentemente, visitas domiciliárias por
forma a avaliar a evolução do utente perante a intervenção desenvolvida.” (Cfr. Folheto SAD).

Em relação a estes três agentes, Assistente Social, ajudantes familiares e voluntários, teremos
oportunidade, mas adiante, de explorar com mais profundidade, qual o seu papel no SAD e as suas
práticas concretas.
Há ainda que considerar outros recursos do Centro, que assumem responsabilidades no SAD,
como é exemplo do pessoal administrativo, que para além das funções de recepção e marcação de
atendimentos, atendimento de telefonemas, também recebe as mensalidades dos utente deste
serviço.
O pessoal da cozinha é comum a todas as valências, bem como o motorista, que no caso concreto
do SAD, conduz a carrinha da instituição na distribuição dos almoços.
Para o funcionamento do SAD, são diversas vezes accionados recursos da Conferência Vicentina,
em situações concretas em que são solicitados aos seus elementos apoios pontuais para acções
específicas (p. ex. em apoio monetário). Do mesmo modo também os recursos da UNIVA 152 são
convocados quando, por exemplo, um utente solicita o serviço de higiene habitacional e o SAD
não tem capacidade para responder:
“…quando era diagnosticada essa necessidade, tentava (…) arranjar alguns contactos de pessoas
da UNIVA, e dava-os à família para que esta se organizasse: «Isto é utilizar os recursos da rede

152

A UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Activa), tem o papel de colaboração na obtenção de empregos e
prestação de serviços por partes das pessoas nela inscritas.
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que estão disponíveis. Nem sempre podemos responder a todas as necessidades, mas podemos
tentar arranjar quem possa responder.» [Assistente Social]” (Registos Observação).

2 – SAD DA CIDADE GRANDE: UM LEQUE DIVERSIFICADO DE CUIDADOS
SOCIAIS

A actividade do SAD da Cidade Grande traduz-se numa diversidade de serviços prestados aos
utentes idosos e suas famílias, num registo que se enquadra na sua generalidade no padrão comum
dos SAD em geral.
Segundo o regulamento do SAD do Centro Social Paroquial da Cidade Grande, prestar cuidados
de higiene pessoal é um dos objectivos deste serviço.
Este serviço consiste na prestação de cuidados de higiene pessoal e conforto que se
consubstanciam em realizar ou apoiar na realização das ABVD, nomeadamente: banho (na cama,
na banheira ou no poliban); mudança/colocação de fralda; vestir e calçar; fazer a barba;
transferências (cama para cadeira de rodas ou cadeirão/sofá e/ou vice-versa); mobilizações e
posicionamentos de acamados ou grandes dependentes.
Estes serviços são prestados maioritariamente no período da manhã, existindo, contudo, casos
pontuais em que se realizam também da parte da tarde. São desenvolvidos, na sua grande maioria
por uma ajudante familiar, de forma individualizada (três ou quatro casos por manhã), embora em
situações mais complexas esta possa dispor da colaboração de uma colega.
Verifica-se que este apoio ao nível das ABVD é considerado central neste SAD, constituindo-se
uma prioridade face a outros tipos de cuidados, como veremos mais adiante.
De qualquer forma importa referir que as outras preocupações que vão para além do “corpo”, não
são consideradas questões acessórias neste serviço, como teremos oportunidade de ilustrar em
momento oportuno. Trata-se apenas de hierarquizar, face às necessidades diagnosticadas, os
recursos existentes.

A higiene habitacional é um dos serviços que suscita menos consenso na equipa, sobretudo por
não ser considerado uma prioridade.
No regulamento do SAD está previsto que se façam arrumações e pequenas limpezas no domicílio,
e pela análise que pudemos efectuar de 3 dossiers de registos de ocorrências, estas são
efectivamente realizadas: “limpei o quarto”; “fiz a cama de lavado”; “limpei o chão da casa
toda”; “limpei o pó”; “mudei a cama”; “lavei o chão”.
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Também através do depoimento de uma ajudante familiar, foi possível perceber que este serviço é
realizado com menos frequência que a higiene pessoal, finda a qual, esta: “dava um jeitinho à casa”
(Entrevista AF).

No que nos foi possível constatar numa reunião com as ajudantes familiares, este serviço não é
concebido de igual forma por todos os membros da equipa. Enquanto uma ajudante familiar
declara fazer tudo o que o utente lhe solicita dentro das suas possibilidades e tempo, ao nível da
higiene habitacional, outras condenam veementemente tal actuação, pois no seu entender uma
ajudante familiar não deve fazer todos os serviços domésticos, pois são profissionais com
formação específica mais direccionada para os cuidados ao utente propriamente dito. Uma
ajudante familiar afirma mesmo: “…mudar uma cama, limpar um pozinho ao pé da pessoa, tudo bem,
mas limpar sanitas e essas coisas, não!” (Registos Observação).

A Assistente Social, no seu discurso, também transmite a ideia da complexidade deste serviço,
embora reconhecendo a sua necessidade, sobretudo por se estar inserido numa freguesia muito
envelhecida. Por outro lado, refere a dificuldade de prestar este serviço em domicílios cujas
condições de higiene são péssimas. No entanto, não deixa de salientar que todos os aspectos da
higiene habitacional que estejam relacionados com a prestação dos cuidados de higiene pessoal e
conforto, devem ser salvaguardados: “…na higiene pessoal elas fazem a cama, fazem imensas coisas no
quarto da pessoa, todos os dias a casa-de-banho é limpa, não é, as banheiras, tudo o que utilizam é
limpo…” (Entrevista AS). Mas salvaguarda: “…mas agora da casa, estar a raspar chão ou a pôr cera,
não temos capacidade.” (Entrevista AS). Acrescenta ainda que, nos casos em que tal é possível, o

utente é estimulado para participar nessas tarefas, numa lógica de ‘fazer com’: “Já tivemos casos em
que a ajudante familiar está a limpar o pó com a idosa; a idosa limpa de um lado, a ajudante familiar
limpa do outro, para estimular…” (Entrevista AS).

Ainda por outro lado, e face ao número de solicitações que existem ao nível da higiene pessoal, a
Assistente Social enquanto coordenadora do SAD é levada a priorizar essas situações em
detrimento dos pedidos de higiene habitacional, até porque dispõe de pessoal qualificado, com
formação para a prestação de cuidados de higiene e conforto:
“Qual é o problema da higiene habitacional? É que, quando são feitos pedidos só para isto, o
pedido é feito para uma empregada doméstica, que tem o seu mérito, que tem que ter, mas quer
dizer, eu acho é que as nossas ajudantes familiares têm formação, e portanto têm que ser
aproveitadas para aquilo que são precisas.” (Entrevista AS).

Não se trata, contudo, de um assunto simples ou isento de contradições, que a ajudante familiar
entrevistada refere ter em conta:
“Porque nós não somos uma empresa de limpezas! E portanto, há que fazer essa distinção, o que é
muito difícil estabelecer limites. Observamos outro caso que tem imensas necessidades, que
realmente não pode fazer nada, mas acaba por não aceitar que a ajudante familiar aspire a casa
toda, não, quer que se tire tudo dos móveis para limpar, quer dizer, também não aceita que seja
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feita a manutenção diária que é necessária, pequenos arrumos, e portanto aí temos que suspender,
não conseguimos…” (Entrevista AS).

Precisamente para tentar fazer face a este problema, o SAD já teve uma funcionária só para
efectuar esses serviços de higiene habitacional, mas segundo a Assistente Social, tal não se revelou
suportável em termos de encargos financeiros para a instituição.
Neste sentido, nas situações em que as pessoas solicitam este apoio, o que a Assistente Social faz é
solicitar aos utentes que já têm empregadas que realizam higiene habitacional em suas casas, que
forneçam os seus contactos no caso de estarem interessadas, para poder recomendar a outros
utentes, tendo sempre o cuidado de os informar que não são funcionárias da instituição. Outra
alternativa é fornecer aos utentes os contactos de pessoas inscritas na UNIVA da instituição, que
tenham manifestado interesse para trabalhar nesta área, para que o próprio utente possa entrar em
contacto com elas e negociar a prestação do serviço consoante as suas necessidades e
possibilidades. Uma terceira alternativa para fazer face a este problema, é averiguar a
possibilidade de prestação deste serviço por parte de outra instituição da zona, encaminhando para
lá o utente.
De qualquer forma, importa sublinhar que, de acordo com a concepção de SAD da SEGG (1997),
que apresentámos e analisámos detalhadamente no terceiro capítulo, as tarefas ligadas à higiene
habitacional devem estar em segundo plano relativamente às de apoio às AVD, uma vez que
podem ser desempenhadas por pessoal não especializado na área da prestação de cuidados às
pessoas no domicílio.

O serviço de alimentação é descrito no regulamento do SAD como consistindo na distribuição de
refeições, preferencialmente acompanhadas por voluntários seleccionados e formados para o
efeito. Contudo, pelo que nos foi possível constatar, este serviço é (embora em casos raros) mais
abrangente, podendo prever a confecção das refeições no domicílio do utente.
Na sua maioria, as refeições são confeccionadas na instituição (por uma empresa), são colocadas
em recipientes (“marmitas”) existentes para o efeito e de seguida procede-se à distribuição,
realizada pelas ajudantes familiares em estreita colaboração com os voluntários, em cujas viaturas
se deslocam, bem como na própria carrinha da instituição.
Embora exista um esforço para adequar as refeições aos gostos dos utentes, através do envio das
ementas para as quais se pede a apreciação, trata-se de um serviço do qual as pessoas apresentam
sucessivas reclamações, em relação à quantidade, qualidade e adaptação (como veremos com mais
pormenor quando abordarmos os principais limites e constrangimentos deste SAD). A própria
Assistente Social constata a limitação deste serviço: “…também conhecemos as limitações aqui da
nossa comida, que não é das melhores, porque é de uma empresa, e portanto não é das melhores…”
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(Entrevista AS), e acrescenta outra limitação, embora esta se situe no domínio de preocupações com

a relação estabelecida com o utente: “…para mim é um serviço mais imperfeito, de todos o que nós
temos, porque é muito pouco, o tempo, não é, e as pessoas querem o almoço todo à mesma hora, e portanto
é mais difícil de…não há, quase que não há relação. Mas mesmo assim há alguma relação;” (Entrevista
AS).

As limitações deste serviço foram constatadas de forma recorrente nas entrevistas com a ajudante
familiar e voluntária bem como nas observações que realizámos.

O regulamento do SAD não especifica no que consiste o serviço de tratamento de roupas, não
sendo também referenciado muitas vezes no discurso dos profissionais, nem nas entrevistas, nem
nas reuniões de equipa, o desenvolvimento do mesmo. Apenas na análise efectuada aos registos de
ocorrências pudemos verificar em que é que se materializa este apoio, através de referências como:
“passei a roupa a ferro”, “arrumei a roupa”, “apanhei a roupa”, entre outros registos sobre o

processo de lavar, passar e arrumar as roupas.
Também num atendimento efectuado pela Assistente Social ao marido de uma utente, foi
solicitado este serviço para “…passar a ferro uma ou duas camisas…” (Registos Observação).
Dada a centralidade que os cuidados de higiene pessoal e conforto têm neste serviço, e situando-se
o serviço de tratamento de roupas mais do âmbito das actividades domésticas, tal como a higiene
habitacional, compreende-se o facto de também este serviço não se evidenciar muito quando
comparado com a higiene pessoal ou mesmo com a alimentação.

Vigiar o estado de saúde do utente, mantendo visitas periódicas ao médico, é a indicação que
aparece no regulamento do SAD, relativamente a este serviço de cuidados de saúde.
Nas informações de que dispomos, não há muitas referências à prestação de cuidados de saúde, e
quando estas existem são para se referir ao trabalho que as enfermeiras do Centro de Saúde da área
desenvolvem junto dos utentes no âmbito do programa de cuidados continuados.
Há, contudo, algumas referências no que diz respeito à administração de medicamentos, como por
exemplo a insulina, bem como a avaliação da glicemia capilar para controle da diabetes.
No que diz respeito a outros cuidados de saúde mais específicos, como por exemplo a substituição
de pensos, há apenas uma menção feita pela ajudante familiar: “Está com três escaras com penso. Só
quando estão molhados é que mudamos…” (Registos Observação).

Também numa reunião de equipa foi focado este assunto, mas numa tentativa por parte da
Assistente Social de evitar que as ajudantes familiares realizem tarefas no âmbito da saúde, que
não são da sua competência e para as quais não têm formação, tais como o tratamento de úlceras
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de pressão, “…a não ser que seja uma coisa mínima, mudar um adesivo ou uma coisa simples…”
(Registos Observação).

O SAD presta ainda outros cuidados sociais como por exemplo acompanhamento ao exterior, seja
para aquisição de bens ou serviços, para as actividades lúdicas, de convívio, religiosas, etc., o que
também está previsto no regulamento do SAD do Centro Social Paroquial da Cidade Grande.
Para além de estar previsto no regulamento, pudemos verificar que se trata de um investimento da
equipa, sobretudo dos voluntários: “…a voluntária acaba por complementar… À tarde vai ter com a
utente, vai sair com a utente, (…) vai à rua medir a tensão e comprar os seus medicamentos com a
voluntária, e portanto é outro apoio que para nós é fundamental…” (Entrevista AS).

Para além deste acompanhamento por motivos de saúde, idas à farmácia, ao médico, fazer exames,
também se verifica o acompanhamento ao exterior para realizar outras AIVD, tais como levantar a
reforma, fazer compras, ir ao cabeleireiro, à livraria, ou simplesmente passear: “…fazer um
passeiozinho…” (Entrevista Voluntária); “…também ia ao cabeleireiro, íamos à livraria…” (Entrevista
Voluntária.); “…quis ir à Multiópticas, quis ir ao pão… [ajudante familiar]” (Registos Observação).

No que diz respeito ao acompanhamento, recreação e convívio no próprio domicílio, constata-se
que é realizado também um forte investimento deste Serviço de Apoio Domiciliário, até como
estratégia de combate à solidão: “…muitas vezes o que observamos é que há ali solidão, a higiene
pessoal ali acaba por ser um pretexto, não é, e portanto há ali muita solidão. (…) conversar com o utente
para ajudar a sair um bocadinho daquela depressão que ele está a viver…” (Entrevista AS).

Na verdade, são várias as referências que se encontram relativamente a esta sub-categoria quer por
parte da Assistente Social, quer da ajudante familiar e da voluntária:
“…para eles é óptimo que a pessoa vá e que converse também…”; “…ver que o utente tem um dia
menos bom, e por isso fica realmente mais tempo a conversar…” (Entrevista AS);
“…conversei com ela um bocadito…”; “…tento estar um bocadinho mais a falar com a
senhora…”; “Eu tento é quando estou a fazer essa tarefa, ir falando com ela…” (Entrevista AF);
“…falamos às vezes de tudo…”; “…falamos dos filhos, falamos das realidades afinal da vida…”
(Entrevista Vol.).

Denota-se, efectivamente, a importância da companhia, do “estar com”, de forma natural, e de
acordo com aquilo que o utente deseja: “…o que é que nós vamos falar? O que as senhoras querem é
mais despejar, querem mais dizer daquilo que…da sua vida…” (Entrevista Vol.).

Para além destas actividades de convívio, há também uma aposta nas actividades lúdicas / de
recriação:
“…fomos lá cantar os parabéns com os meninos da catequese a um domingo (…) foi no dia do
aniversário da senhora, mas também se faz isto na altura do Natal, e também com estas senhoras
que vamos acompanhar e elas também gostam muito.” (Entrevista Vol.);
“…quer passar coisas que ela sabe, o «poema das rosas», lá vou eu escrever, escrever, escrever
rápido, e depois leio, no fim, para saber se aquilo corresponde…” (Entrevista Vol.).
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Este SAD também procede à disponibilização e sugestão de ajudas técnicas, com vista à prevenção
de acidentes, à melhoria da prestação dos cuidados e da promoção da qualidade de vida do utente,
tais como cadeiras de rodas, camas articuladas, barras de suporte, ou seja, utensílios, dispositivos,
resultado da tecnologia, com vista a suprir ou evitar as limitações funcionais das pessoas com
limitações. A própria instituição dispõe de um centro de ajudas técnicas – Loja do Idoso – que
possui algum material que pode disponibilizar aos utentes do SAD. As ajudas técnicas integram-se
na intenção de adaptar o meio ambiente às necessidades da pessoa idosa, e torná-lo mais acessível,
com o objectivo de que possa alcançar o máximo de conforto e independência, apesar das
limitações que possa apresentar (Ena, 1993).
Outra sub-categoria importante dentro dos “outros serviços” que o SAD pode prestar, e que pode
ser muito importante para os utentes que estão impossibilitados por razões de vária ordem, de sair
de casa, é o apoio ao nível dos “recados”. Estes são solicitados às ajudantes familiares ou às
voluntárias, e podem ir desde o pedido de aquisição de medicamentos, à marcação de consultas e
exames, entre outros: “…eu própria a uma das senhoras trago o dinheiro para pagar o Centro de Dia,
dá-me uma bolsinha, um saquinho, e eu trago o saquinho, pago, e levo-lhe o recibo e levo-lhe o saquinho
de volta.” (Entrevista Vol.).

Em suma, podemos dizer que os serviços prestados por este SAD se enquadram naquilo que o
Despacho Normativo n.º 62/99 153 prevê como sendo os serviços a desenvolver neste âmbito,
designadamente na Norma III, bem como se enquadram na concepção que apresentámos no
terceiro capítulo.

3 – SAD DA CIDADE GRANDE: UM CONJUNTO COERENTE DE PRINCÍPIOS

A prática de cuidados sociais revela-se não apenas, nem principalmente, pelo elenco dos serviços
prestados. Mesmo se o âmbito, hierarquização e articulação de diferentes tipos de cuidados sociais
é um revelador da concepção que preside à prestação de cuidados a pessoas idosas e suas famílias,
torna-se necessário ampliar esta abordagem procurando identificar, caracterizar e analisar os
princípios expressos e/ou subjacentes que presidem à sua efectivação. Trata-se de um exercício
que visa traduzir o quadro teórico-metodológico e ético que estruturam e guiam a acção do SAD
da Cidade Grande. Analisemos, então, de forma detalhada, quais os principais princípios da
153

Aprova as normas reguladoras das condições de implantação, localização, instalação e funcionamento do Apoio
Domiciliário.
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intervenção que emergiram da análise da informação recolhida no nosso estudo do SAD da Cidade
Grande.

Um dos princípios orientadores da intervenção deste SAD, que nos foi possível identificar, foi a
preocupação com que este serviço fosse à medida do sujeito, ou seja, existe uma perspectiva de
flexibilidade na intervenção, tentando adaptar o serviço às necessidades dos utentes. A observação
da actividade do SAD e as entrevistas realizadas permitiram verificar que, no discurso dos
profissionais e voluntários deste serviço, assume uma particular relevância a (re)afirmação do
princípio da centralidade do sujeito, a pessoa idosa e as suas necessidades.
“…nós é que temos que nos encaixar nas necessidades da pessoa…” (Entrevista AS);
“…a nossa linha de actuação era no sentido de ir de encontro às necessidades das pessoas e não
que as pessoas fossem de acordo às nossas necessidades…” (Entrevista AS);
“…depende também da situação em que a encontro e daquilo que a senhora quer.” (Entrevista
AF);
“A Assistente Social (…) acrescentou: «Nós montámos a estrutura para satisfazer as necessidades
das pessoas. Mas se agora se verificar que não há necessidade, não se avança.»” (Registos
Observação);
“Nós criámos o serviço para ir ao encontro das necessidades das pessoas… [dito pela Assistente
Social]” (Registos Observação).

Nesta lógica, verifica-se também que se trabalha no sentido de estabelecer um programa
individualizado para cada situação, emergindo no discurso da Assistente Social, da ajudante
familiar e da voluntária, com muita regularidade, essa orientação / preocupação:
“…é um plano de cuidados para cada pessoa, cada caso é um caso…” (Entrevista AS);
“…a pessoa diz o apoio que quer e nós aceitamos o apoio que o idoso quer.” (Entrevista AS);
“…cada caso é realmente um caso…” (Entrevista Vol.);
“…também depende dos casos, nem todos os casos há essa necessidade, e noutros penso que há
essa necessidade.” (Entrevista AF);

Evidencia-se, deste modo, a inserção na lógica daquilo que Ena (1993:58) postula como sendo
uma das especificidades a ser preservada no SAD, ou seja, o utente não tem de se adaptar às
normas rígidas do serviço, mas é este que se adapta a ele, “…como se de um traje à medida se
tratasse…”. Tal não significa que o serviço não tenha uma orientação específica e que cada utente
defina ad hoc o seu próprio plano de intervenção. É por isso que é importante existir uma visão
clara dos objectivos que este serviço prossegue e até onde pode ir, para que, através da
compreensão global da pessoa idosa e da situação por ela vivenciada, se defina uma estratégia de
intervenção que estabeleça um equilíbrio entre essas características do utente e os modelos e
possibilidades de intervenção assumidos pelo SAD.
Nesta linha de preocupações é também dada particular atenção à questão das personalidades e do
perfil dos cuidadores voluntários e dos utentes, e da tentativa da sua adequação, sempre que
possível:
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“E também a preocupação das sensibilidades, porque cada caso é um caso muito sensível, e temos
que ver o perfil, agora há uma senhora que é uma jornalista, que está muito bem com uma senhora
que tem um nível de cultura superior à média, e que já lhe fez gravações sobre Chopin, Verdi…”
(Entrevista Vol.);
“[há uma preocupação em adequar o voluntário ao perfil do utente] (…) E vice-versa.” (Entrevista
Vol.);
“…nós também não nos comportamos, e não temos a linguagem de igual modo em todos os
utentes, porque cada utente, nós temos que ir de encontro à personalidade da pessoa; se for uma
pessoa até que nem gosta de falar, não me ponho para lá a falar, porque possivelmente não gosta;
eu tenho que ir de encontro àquilo que a pessoa é, e saber o que foi, como era…” (Entrevista AF),
“…têm essa sensibilidade de ver que o utente tem um dia menos bom, e por isso fica realmente
mais tempo a conversar…” (Entrevista AS);
“…a ajudante familiar também tem aquele conceito geral de bem-estar do idoso, e portanto
sempre que verifica que há alguma coisa para fazer e que vai ajudar, faz” (Entrevista AS).

Tal forma de actuação revela um cuidado constante pela salvaguarda do direito à
autodeterminação do utente, que embora podendo estar numa situação de dependência, deve
continuar a poder dispor de si e fazer escolhas que dizem respeito à sua própria vida.
“…não o faço, só quando a pessoa o quer.”; “…mas se a pessoa não quiser mesmo, e se ao final
disser «olhe, não quero porque estou bem»” (Entrevista AS);
“…ela sempre recusou, eu nunca lhe dei banho (…) e estava lá para conversar, e não fazia
nada…mas fazia muito, portanto para ela era o mais importante (…) e ela às vezes dizia «não, E,
deixe o tapete, vamos lá conversar» (…) E acho que, aquilo que às vezes, nós quando vamos a casa
de um utente com um objectivo, depende daquilo que se encontra, e às vezes pensamos «eu não fiz
nada», mas fez-se bastante…” (Entrevista AF).

Estes depoimentos revelam essa tentativa de flexibilidade, mas sobretudo de respeito pelo que a
pessoa efectivamente deseja, embora possam existir, casos em que a Assistente Social intervém no
sentido de mediar situações de conflitos de interesses entre a pessoa idosa e a família, por
exemplo: “Claro que durante esta conversa há ali muita negociação, não é, e a Assistente Social é um
bocadinho a mediadora daquela conversa, entre o familiar e o idoso.” (Entrevista AS).

Constata-se, efectivamente, esta atribuição de centralidade ao sujeito da intervenção, e uma
tentativa constante de ensaiar novas soluções “…se fosse muito importante para essa pessoa, isso com
certeza iríamos tentar.” (Entrevista AS) e soluções partilhadas com o utente.
“«…não devemos fazer as coisas pelas pessoas, mas sim fazer com elas as coisas…» [ajudante
familiar]” (Registos Observação).
“…aqui trabalha-se com um objectivo. Pelo historial da pessoa, e por aquilo que a pessoa é, a
pouco e pouco nós vamos criando objectivos (…) trabalhamos para esse fim.” (Entrevista AF).

Em articulação estreita com os princípios referenciados pudemos constatar que existe uma
profunda preocupação no respeito pelas rotinas e hábitos do utente, mesmo quando tal conduz a
dificuldades na gestão e no funcionamento do serviço. No Despacho Normativo n.º 62/99, na
norma relativa aos direitos dos utentes (Norma VI), está salvaguardado o respeito pela identidade
pessoal e reserva de intimidade privada e familiar do utente, bem como pelos seus usos e
costumes. Na realidade, no SAD, o profissional transita num território que não é o seu, isto é,
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trabalha dentro da casa da pessoa idosa, convive com a sua família, coexiste com hábitos,
costumes e valores, que poderão ser diferentes dos seus, e que não devem nunca ser
desconsiderados ou desvalorizados. Daí a importância de ir ao encontro daquilo que a pessoa
deseja, e não daquilo que os profissionais preconizam como sendo o mais desejável. É certo que
em determinadas situações, o profissional pode propor, sugerir, abordar com a pessoa as diferentes
possibilidades que se lhe apresentam, esclarecê-la, mas nunca impor.
Quando questionada relativamente ao princípio que considerava ser central na intervenção junto de
pessoas idosas em SAD, a Assistente Social não hesitou em responder: “…é fundamentalmente o
respeito pelo outro. Para nós é fundamental. (…) e respeitar a outra pessoa, e respeitar as suas
necessidades, costumes e hábitos. (…) para nós é mesmo uma preocupação o respeito pelo outro.”
(Entrevista AS).

O respeito por tal princípio de intervenção foi visível também nos acontecimentos que tivemos
oportunidade de acompanhar, sobretudo quando se discutiam casos concretos de utentes:
“«São os tais casos difíceis. Sugerimos de uma maneira e de outra, e de outra e as pessoas não
querem. Nestas situações as conquistas são muito mais gratificantes, o problema é consegui-las…»
[dito pela Assistente Social]” (Registos Observação);
“«Acabou por ficar com a perna como quis, lá em cima de um banco onde ela gosta…» [dito pela
ajudante familiar]” (Registos Observação).

No seu discurso, a Assistente Social reitera a importância de conhecer e respeitar os hábitos e
costumes dos utentes, por muito diferentes que sejam dos das profissionais que com eles
trabalham:
“Porque às vezes, por mais difícil que para nós seja, aquele hábito que parece muito esquisito, (eu
vou dar um exemplo: tínhamos uma senhora que gostava de tomar o pequeno-almoço sentada na
sanita…), por mais confusão que nos fizesse aquilo, não é, e (…) portanto nós conseguimos
respeitá-lo, e aos poucos a ajudante familiar foi tentando motivá-la para criar um espaço bom,
agradável no quarto dela, onde seria mais agradável tomar o pequeno-almoço, mas quer dizer, foi
uma coisa que levou cerca de seis meses a ser conseguido. Mas, para nós é mesmo uma
preocupação o respeito pelo outro. Isto para nós parece uma coisa louca, não é, ninguém toma o
pequeno-almoço sentado na sanita, mas para ela fazia sentido, e portanto, no início, foi assim que
foi feito, e é respeitado.” (Entrevista AS);

Há, de facto, uma tentativa explícita de não invadir o espaço de utente, pois “…o utente tem os seus
valores, tem o seu feitio…” (Entrevista AS), numa perspectiva de não imposição “Nós tentamos sempre
negociar (…) segundo os hábitos da pessoa, qual é o horário mais ou menos em que a pessoa se levanta, e
que faz a sua higiene. (…) é tido sempre em consideração. É claro que nem sempre o conseguimos…”
(Entrevista AS), mas de proposta, muito embora “Às vezes não é muito gratificante para a própria
pessoa, porque gostava de realmente criar aquele bem-estar à pessoa, mas para ela o bem-estar não é
aquele, e portanto nós temos que o aceitar.” (Entrevista AS) “…respeitamos sempre a vontade do utente.”
(Entrevista AS).
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O respeito por estes princípios passa por um inter-conhecimento entre o profissional e o utente
“…a pouco e pouco, com o conhecimento que fomos tendo uma da outra, eu comecei-me a
aperceber que não era isso bem que ela queria, e tenho que aceitar…” (Entrevista AF);
“E eu não me sinto rejeitada nem nada disso, antes pelo contrário, achei que fui de encontro
àquilo que ela pedia, porque não posso mudar, eu tenho que tratar a pessoa com dignidade, e
sobretudo aceitá-la como é.” (Entrevista AF),

ou entre voluntário e utente “…com consciência, e com responsabilidade, respeitando as rotinas das
pessoas já com uma certa idade, que estão muito habituadas «é àquele dia», «é àquele dia que vem a
senhora», portanto já estão à espera desde manhã, pronto…” (Entrevista Vol.).

Verificou-se também que existe por parte da Assistente Social uma preocupação constante em que
se criem oportunidades para a pessoa idosa poder expressar os seus sentimentos sobre si, sobre a
sua dependência e sobre os seus cuidados.

Uma vez que o SAD se desenvolve no domicílio da pessoa idosa, a intervenção neste domínio
deve basear-se no respeito pela organização do habitat, tendo como ponto de partida essencial a
compreensão de que o ambiente domiciliário pertence e é da responsabilidade do utente e
eventualmente da sua família. Ao contrário de um Lar ou de um equipamento residencial,
“…aquele espaço é mesmo dela, é um espaço que ela conhece…é dela, o tempo, o espaço, tudo, é dela.”
(Entrevista AS). Neste sentido, para entrar neste local que é a casa do utente, o profissional precisa

respeitar a forma como este se encontra disposto, pois “…tem uma história própria, carregado de
lembranças, onde cada foto ou objeto [sic] retrata um momento único na vida do mesmo [utente]
e, portanto, é carregado de significados.” (Duarte e Diogo, 2000:11).
Neste sentido foi-nos permitido constatar que existe neste serviço o cuidado, de cada vez que surge
a necessidade de alguma alteração no domicílio, mesmo que seja para o “bem” do utente, esta
modificação ser sugerida e nunca imposta: “…claro, que isto tudo tem que ser tudo feito com muito
cuidado, não é, porque é a casa da pessoa, portanto a gente não chega lá a mandar, não, cada um é que
manda na sua casa, e nós temos que saber estar na casa do outro.” (Entrevista AS).

É por tudo isto que Gavião (2000:173) defende que: “Sendo o domicílio um ambiente privativo e
portanto impregnado de particularidades da vida do paciente e daqueles que com ele residem,
exigirá do profissional um cuidado especial quanto ao tipo de vínculo que será estabelecido, de
modo a que sejam preservados os objectivos e limites do seu trabalho.”

Também ao nível das crenças religiosas dos utentes, se verifica uma preocupação em respeitar as
identidades específicas, apesar de no caso do SAD da Cidade Grande se tratar de um serviço de
uma instituição confessional católica.
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“…a pessoa não é obrigada, lá porque nós vamos, ou vamos ou não vamos, se a pessoa vem ou
não vem à missa…”; “…vamos para o terreno, e sentimos isso mesmo, que as pessoas têm lá a
imagem de Nossa Senhora, que têm um oratório, que têm um crucifixo, (…) mas que não é preciso
estarmos sempre a invocar, portanto…E as pessoas sentem isso, sentem isso, e gostamos de
partilhar a nossa fé…” (Entrevista Vol.);
“…debateu-se muito a questão da espiritualidade, de não ir a pessoa…porque às vezes podiam ter
aquela ideia que a voluntária vai da Paróquia, vai rezar; não, se a pessoa quer rezar, reza, se não
quer rezar, não reza. Nem sequer é proposto que reze. Só se por acaso disser «olhe, se não se
importa, reze comigo», e portanto claro que esta questão da espiritualidade é trabalhada, é visível
ali, mas não é assim uma coisa…” (Entrevista AS);
“…levava cerca de meia-hora só a o ouvir a falar da religião deles, porque percebeu que era uma
necessidade que eles tinham de o fazer, porque havia ali um bloqueio com a família, a família não
gostava que eles tivessem aquela religião…” (Entrevista AS).

Em relação ao princípio do respeito pela confidencialidade, trata-se de um princípio de intervenção
bastante complexo, não só em si mesmo, mas sobretudo porque os agentes da intervenção directa
do SAD (ajudantes familiares e voluntários) não têm propriamente um código deontológico,
embora possuam princípios norteadores da sua acção. Assim, e como estratégia para contornar esta
situação, há por parte da coordenadora do SAD uma preocupação constante em supervisionar o
desempenho destes agentes junto dos utentes, como teremos oportunidade de retratar mais adiante.
Por outro lado, na transmissão dos “casos” a estes agentes, existe uma clara preocupação de
restringir a informação ao considerado essencial para a prestação do apoio com qualidade e
segurança, sendo depois no decorrer da prestação do apoio que os próprios utentes revelam a sua
situação aos prestadores directos de cuidados:
“…claro que sempre sob sigilo, tenho o cuidado de dizer às ajudantes familiares aquilo que eu sei
que incomoda à pessoa ouvir, não é?”; “…há que ter cuidados, não é, porque primeiro, para além
de eu lhes dar muitos detalhes da situação, e isto é sempre dito que é sob sigilo profissional, e isso
foi dito sempre no início das reuniões da formação do grupo, e algumas vezes já as tive que
chamar à atenção, porque falavam dos casos na casa das outras pessoas, apesar de as outras
pessoas não conhecerem as outras, não é, porque não saem de casa, mas não interessa, não se fala
nem se menciona nomes…” (Entrevista AS).

De qualquer forma, existem sempre circunstâncias em que é necessário prestar informações
indispensáveis de forma a garantir interesses de segurança e maior adequação da intervenção.

Como assegura Raguénès (1998a), os profissionais do SAD deverão ter uma clara preocupação
com o contexto sócio-familiar do utente, reforçando e encorajando os laços que este tem
estabelecidos.
O papel do técnico responsável é observar e analisar a orientação e a dinâmica da rede de relações
na qual o utente está inserido, com vista à identificação dos aspectos relevantes para a intervenção.
Uma das tarefas verificadas, situa-se ao nível da facilitação da comunicação entre a família e o
utente, sugerindo por vezes alterações ao nível da organização do processo comunicacional: “Se é
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uma relação muito boa com a família a gente tenta, eu e elas, sempre referenciar a família;” (Entrevista
AS).

Não obstante, foi-nos possível constatar (indirectamente) que a família do utente pode apresentar
comportamentos desadequados, críticos ou protectores, que o prejudicam, bem como ao
desenvolvimento do próprio serviço. Nestes casos, e de acordo com a perspectiva de Navia et al.
(2000), o profissional deve, empaticamente e de forma assertiva, destacar as consequências desses
comportamentos, sugerindo a sua mudança e mostrando à pessoa novas alternativas de
comportamentos mais adaptados.
“…percebi alguma resistência por parte do filho em aceitar que o estado da mãe era patológico,
achando normal da idade, tendo a certa altura a Assistente Social dito: «É que nós temos algumas
pessoas bem mais velhas e que não estão assim… só que o ambiente em que ela está não é nada
estimulante. (…) A nossa proposta é feita com base numa avaliação feita em equipa, mas se acha
que não é necessário…».” (Registos Observação).

Na lógica do Despacho Normativo n.º 62/99 (Norma IV alínea 6), que prevê que o SAD deve estar
habilitado a informar o utente ou a sua família acerca de outros recursos da comunidade que
possam concorrer para o bem-estar da pessoa, também podemos encontrar reflexos neste SAD.
Efectivamente, a Assistente Social responsável por este SAD trabalha também no sentido de
oferecer orientações ao utente e à sua família relativamente a recursos existentes na comunidade
ou fora dela, tais como: serviços de fisioterapia e reabilitação, centros de ajudas técnicas, bem
como propor a adaptação do meio físico com eliminação de barreiras, prevenção de quedas e
outros acidentes, que podem resultar em sérias complicações. O objectivo desta intervenção é
garantir a autonomia com o máximo de independência possível, compensando, sempre que
possível as perdas funcionais.

Nesta sequência, um aspecto fundamental no desenvolvimento do SAD é a compreensão das
dinâmicas familiares.
A Assistente Social reitera regularmente junto das ajudantes familiares a importância de não julgar
as atitudes do utente e dos seus familiares, uma vez que os seus valores pessoais (morais, culturais,
religiosos ou políticos) podem ser muito diferentes dos que encontram nas várias famílias. É nesta
linha de pensamento que Gavião (2000:178) propõe: “Cabe, sim, uma visão crítica, porém a mais
neutra possível, no sentido de compreender os fenómenos interacionais [sic] e não interferir
pretensiosamente para que sejam mudados.”
“O que pode acontecer é, o que acontece mais é o tipo de apoio que a família quer, não é o tipo de
apoio que a pessoa quer, ou que necessita.” (Entrevista AS);
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“…porque se é para pôr filhos contra a mãe, ou…isso não vamos entrar nessa linha, nem pensar.
E só entramos na área da família quando é a própria pessoa que sente uma necessidade de um
desabafo, até às vezes é uma pessoa que tem a sua própria ideia, que querem que seja confirmada
ou não, que se está a ver bem o problema.” (Entrevista Vol.);
“Não entramos em problemas familiares…” (Entrevista Vol.);
“…com o familiar têm uma história de vida que nem sempre é das melhores.” (Entrevista AS);
“Muitas vezes ou eu ou a outra ajudante familiar, todos nós temos esta tentação de dizer «ai,
aquele familiar não levou a pessoa à consulta…» e nós às vezes dizemos «não, vamos parar, nós
não sabemos que pai ou que mãe foi aquela pessoa para aquele indivíduo» …” (Entrevista AS);
“As questões familiares, principalmente, nós tentamos sempre averiguar os relacionamentos…”
(Entrevista AS);
“Realmente, o relacionamento familiar é o mais subjectivo, não é, porque uma coisa é estarem uns
a dizer aquilo e depois é o que a gente vê, e que se vive.” (Entrevista AS);
“…no acompanhamento é que a gente se vai apercebendo as verdadeiras relações que se vivem ali
entre o idoso e os seus familiares.” (Entrevista AS).

Todo e qualquer apoio no domicílio se dá numa teia de relações particular e complexa que irá
determinar a dinâmica da prestação do serviço. Neste sentido, é imprescindível, para além de
conhecer as dinâmicas familiares em sentido restrito, a compreensão da rede de suporte formal e
informal, de uma forma global.
“…nós também damos muita importância à questão dos vizinhos, tentamos sempre pedir algum
contacto de algum vizinho com quem tenham alguma relação (…) é conhecer a rede social do
idoso, não é, porque ali a ajudante familiar já aconteceu, a pessoa não abrir a porta e aí vai ao
vizinho e diz «olhe, desculpe, o vizinho não se lembra se tocou, se bateu, se está caído, se…»
pronto, e tentamos sempre perceber realmente a tal rede para actuar da melhor forma.”
(Entrevista AS);
“…um apoio domiciliário urbano é completamente diferente do apoio domiciliário rural; e
portanto o rural (…) é excepcional, porque a proximidade com as redes, com as parcerias, é tudo
bom, é tudo grande, é tudo muito próximo, é tudo muito «tu cá, tu lá», e aqui não.” (Entrevista
AS);
“…a vizinha do lado apareceu, mais uma das senhoras viúvas, que têm a chave uma da outra, para
irem vendo se precisam alguma coisa uma da outra…” (Entrevista Vol.).

Foi-nos possível, igualmente, perceber que as ajudantes familiares investem na manutenção de
relação com a família, partilhando com esta conhecimentos sobre situações de doenças ou de
outros aspectos relativos à situação da pessoa idosa utente.
“…eu falo bastante com a filha, e gostamos muito de falar sobre a Doença de Alzheimer, e ela
também sabe bastante, porque também gosto de aprender as coisas que eles também sabem e
durante o dia-a-dia, como é que ela passa, não é?” (Entrevista AF);
“…telefono ao familiar e «olhe, observámos isto, queremos propor isto, se quiser sim, se não
quiser não se pode», mas propomos sempre aquilo que nós achamos…” (Entrevista AS);
“…o coordenador que faz a ponte com a família…” (Entrevista Vol.).

No que concerne ao envolvimento e implicação da família, é importante referir que, ao contrário
do que normalmente é veiculado, é a família quem efectivamente assume grande parte dos
cuidados ao seu familiar em situação de dependência, o que não significa, como é óbvio, que não
existam pessoas idosas que não têm qualquer apoio por parte dos seus familiares. Neste SAD, pelo
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que nos foi possível constatar, é a família quem assume maioritariamente o apoio prestado às
pessoas idosas em situação de dependência, com quem o serviço procura constantemente articularse, reconhecendo o papel fundamental que esta assume.
“…temos imensos familiares que participam, que cuidam do seu idoso, que estão em casa do idoso
e portanto vão trabalhar, e portanto é aquele apoio de dia…temos, eu acho que nisso não sei, mas
acho que também já se criou aquela coisa da família, que não cuida do seu idoso, mas acho que
não, acho que temos imensos familiares que cuidam do idoso. Claro que temos imensos casos
também de negligência familiar, em Centro de Dia e Apoio Domiciliário, mas temos muitos casos
positivos e do cuidar por amor, e não cuidar por obrigação, há aquele cuidado por amor, mesmo.”
(Entrevista AS);
“…sempre que há familiares, nós motivamos para que estejam presentes, ou que venham à
instituição, para criar a responsabilidade…” (Entrevista AS).

Apercebemo-nos também que há um investimento na articulação com a família para o seu
envolvimento em questões práticas do quotidiano da pessoa idosa, tais como sugestões de
pequenas adaptações no domicílio, com vista à melhoria da sua qualidade de vida.
“…mudar a banheira para poliban, houve um filho que elas sugeriram e o filho conseguiu fazê-lo,
e disse «olhe, por acaso nunca me lembrei disso, mas realmente é muito melhor»” (Entrevista AS);
“…para tentar arranjar ali uma solução para melhorar aquelas condições [habitacionais] (…)
queríamos fazer mais por aquela pessoa e não conseguimos, porque o filho não aceita…”
(Entrevista AS).

Esta tentativa constante de envolvimento da família tem também o objectivo de não a substituir.
“…já contactámos os familiares para estarem presentes…” (Entrevista AS);
“…é necessário envolver a família, tendo o cuidado para não a substituir, pois «…se ela vê que
nós fazemos, afasta-se.», argumentou. [Assistente Social]” (Registos Observação).

Situações existem em que é a própria família que procura relacionar-se mais de perto com o
serviço, quer com as ajudantes familiares no que diz respeito à prestação do apoio do dia-a-dia,
quer com os voluntários no que concerne às actividades complementares que estes desenvolvem.
“…o entusiasmo com que as senhoras vão falar daqui do Centro, das pessoas, que os filhos
também têm necessidade de nos conhecer.” (Entrevista Vol.).

Efectivamente, e como nos diz Hesbeen (2003), os profissionais deverão estar atentos à promoção
da presença dos próximos, pois estes fazem parte do quadro relacional do utente, sendo, por isso,
extremamente importantes.

O apoio ao(s) cuidador(es) é outra dimensão a ser considerada na prática do SAD da Cidade
Grande, pois como refere (Fernández, 2000), ser cuidador não é uma tarefa fácil, e em muitas
ocasiões exige um elevado custo pessoal, e como tal, é extremamente importante que os
profissionais estejam atentos a este que é o maior recurso das pessoas idosas – o cuidador.
Nesta dimensão, verificou-se uma preocupação por parte da responsável por este serviço em
“cuidar de quem cuida”, numa tentativa de atenuar o cansaço, o desespero e a ansiedade que os
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cuidadores informais revelam, fruto do desgaste físico e emocional decorrente da prestação de
cuidados às pessoas idosas. De facto, foi-nos possível observar, ainda que indirectamente, com as
consequências da carga do cuidador, ou seja, com a sobrecarga e stresse que este pode vivenciar ao
apoiar o seu familiar dependente: “…como somos duas, uma ficava com o doente, e a outra
acompanhava a senhora.” (Entrevista Vol.); “«Era mais no sentido de aliviar (…) seleccionámos algumas
pessoas também no sentido de aliviar o cuidador…». [Assistente Social]” (Registos Observação).

Como vimos no enquadramento teórico, e como afirma Leme (2000), manter em casa uma pessoa
idosa significa lidar com uma gama muito grande de sentimentos que variam de pessoa para
pessoa e que se expressam, não raras vezes, em comportamentos incompreensíveis. Este autor
afirma mesmo: “As inter-relações familiares passam a ser permeadas de sofrimento, dor,
angústia, esforço, cooperação, otimismo [sic], desânimo, entre outras reações [sic]
participativas.” (Ibid.:125).
“…[uma voluntária] disse ainda que a filha da utente (…) tem estado com uma aparência mais
descuidada do que o habitual, e sugeriu que lá fossem duas voluntárias, para que a senhora
pudesse ir ao cabeleireiro enquanto alguém fica com a mãe, para além da importância de a
estimular para ela se arranjar. A Assistente Social, a propósito deste caso, disse que era
importante perceber o que realmente a senhora precisa, e tentar perceber porque é que ela anda
depressiva, para além de lhe dar mais atenção.” (Registos Observação).

Isto mesmo pode ser observado no nosso estudo no SAD da Cidade Grande através daquilo que,
quer as ajudantes familiares, quer as voluntárias, verbalizavam das situações, quer através do
discurso da Assistente Social, e das conversas telefónicas que estabeleceu com os
familiares/cuidadores informais dos utentes, e que nos foi permitido assistir, quer ainda através do
atendimento realizado ao marido de uma utente, na instituição: (Cfr. Apêndice IV - Quadro síntese
do atendimento).
Verificou-se que a Assistente Social, nestas circunstâncias, procurava ajudar os cuidadores a
enfrentar as situações de forma consciente e menos desgastante, fornecendo algumas hipóteses de
reorganização da ajuda prestada, para que pudessem não só fazer face às situações complexas, mas
também manter o seu próprio equilíbrio emocional. De facto, estas orientações, segundo o que
tivemos oportunidade de analisar teoricamente, podem ser muito úteis para que o cuidador se sinta
seguro e menos vulnerável face à complexidade da situação na qual se encontra.

Como defendemos no terceiro capítulo, o objectivo básico do SAD é potenciar a autonomia
pessoal no meio habitual de vida da pessoa idosa, numa perspectiva de reabilitação, ainda que
esta possa estar em situação de dependência em algumas actividades quotidianas.
Um dos aspectos que claramente se evidencia a partir da análise da informação obtida nesta
instituição, é a de que este SAD se situa numa lógica de reabilitação, ou seja, um dos seus
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principais princípios estruturantes é o estímulo e promoção da autonomia e da participação do
utente no processo de intervenção.
“…é a própria ajudante familiar que o faz, trabalha por objectivos, o que claro tem a ver com o
facto de motivar o utente para fazer a sua higiene pessoal quando vêm que ele ainda é capaz mas
que está desmotivado, aumentar a sua auto-estima, motivar o utente para melhorar a sua imagem,
(...) a pessoa motiva para que se vistam, para que se arranjem, para que estejam apresentáveis…”
(Entrevista AS).

Foi-nos também permitido constatar que existe um incentivo às ajudantes familiares para criarem
estratégias que permitam o envolvimento da pessoa no seu próprio cuidado, mesmo que isso exija
mais tempo e supervisão.
“…esta senhora, (…) apanhámo-la na cama, sem fazer nada, nada, nada, totalmente dependente, e
claro que agora leva muito mais tempo à ajudante familiar, mas a ajudante familiar levanta-a,
leva-a à cozinha, fica ali a apoiá-la só na parte de trás para caso ela se sinta fraca e que caia, mas
é ela que faz o seu pequeno-almoço, não é a ajudante familiar. É claro que era muito mais rápido a
ajudante familiar chegar lá, dar o pequeno-almoço, ir levar à cama e já está, mas não…”
(Entrevista AS);
“Claro que o nosso sentido e o vocabulário das ajudantes familiares vão sempre neste sentido
também, do ajudar a pessoa a fazer, não o fazem por ela, e alguns até criam um bocadinho de
irritação, porque «está aqui é para fazer por mim, não é para eu estar a fazer», não é, mas a
ajudante familiar normalmente consegue sempre motivar a pessoa para…” (Entrevista AS);
“«…tem feito verdadeiros milagres de reabilitação com alguns utentes…torna-os muito
autónomos!». [Assistente Social em relação a uma ajudante familiar]” (Registos Observação).

Como vimos anteriormente, é incontestável a importância da promoção de condições para a
manutenção ou recuperação da funcionalidade do utente, com vista à sua autonomização, sempre
que possível, através da oferta do devido apoio físico, cognitivo e afectivo.
“…coisas boas…, que é ver um utente reabilitar, quer quando recebemos um utente com uma
fractura do colo do fémur, por exemplo, e vê-lo que desistiu do apoio porque já recuperou
totalmente a sua autonomia…” (Entrevista AS);
“…seriam fundamentais desenvolver no Apoio Domiciliário, que era a parte da estimulação
cognitiva e isso por mais que as ajudantes familiares o façam…” (Entrevista AS).

Pelo que se expressa nos discursos dos agentes entrevistados, e por comentários feitos pelos
mesmos no decurso das reuniões de equipa, a autonomia das pessoas idosas é geralmente motivada
e reforçada, ainda que não se registe uma prática uniforme por parte de todos os profissionais que
prestam cuidados directos aos idosos. A observação evidenciou concretamente que uma das
ajudantes familiares revela menor identificação com este princípio de actuação do SAD
desenvolvendo com frequência práticas não promotoras da autonomia das pessoas idosas. Trata-se,
segundo informações prestadas no decurso da investigação, de uma ajudante familiar que possui
menos formação específica para trabalhar com pessoas idosas.
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Uma equipa de cuidados, na perspectiva de Hesbeen (2003) deve permitir ao utente recuperar a
sua autonomia, sempre que tal seja possível. Para tal, é fundamental que os profissionais
envolvidos no processo utilizem a sua perícia, ou seja, um conjunto de competências que se devem
congregar numa sinergia com vista à obtenção de resultados concretos: “…preocupação de
estimular, de motivar, de melhorar a situação.” (Entrevista AF).

Como nos dizem Pavarini e Neri (2000), ver as pessoas idosas como “coitadinhas” contribui para
que lhes seja oferecido um tratamento super-protector, que em vez de contribuir para aumentar a
autonomia e a independência, as transforma em pessoas cada vez mais dependentes: “…que eu
consiga fazer com que sejam o mais autónomos possível, isso já é muito bom. E eu creio que esse é sempre
o meu objectivo.” (Entrevista AF).

Tal pressuposto é fundamental contra a ideia do cuidar como sinónimo de fazer pela pessoa, numa
orientação filantrópica: “…a idosa limpa de um lado, a ajudante familiar limpa do outro, para estimular,
e portanto é sempre nesta perspectiva de estimulação.” (Entrevista AS).

O não estímulo à autonomia ou a manutenção da dependência, podem ser entendidos também
como sendo os mais fáceis e rápidos (mais funcionais), uma vez que há muito a fazer em pouco
tempo. Deste modo, mesmo as situações em que as pessoas idosas ainda poderiam executar
algumas tarefas, são cuidadas com base nesta ideia de funcionalidade.
Contudo, “…a rápida e mecânica administração de cuidados não leva em conta o ritmo e os
desejos (…) o que pode ser constrangedor e penoso para ele [utente]” (Pavarini e Neri, 2000:57).
“…até motivamos, quando as pessoas podem fazer o almoço, ou têm a responsabilidade de o fazer para a
neta, ou porque têm que ir às compras, têm aquele compromisso, que o façam, e portanto algumas pessoas
nós até dissemos «não, enquanto puder faça»…”; “…nós até temos casos em que já começaram com dois
serviços e ficaram apenas com um porque se reabilitaram, e portanto a nossa linha é de reabilitação, de
prevenção, e não de dependência e de «institucionalizar em casa»…” (Entrevista AS).

Esta postura revela-se contra a ideia de comportamentos que estimulem a dependência, que são
formas de exercício de controlo em que o cuidador diz agir no interesse da pessoa idosa, mas em
que opera a sua infantilização, negando-lhes a oportunidade de fazer escolhas, isto é, o direito à
sua autonomia.
Para além da função reabilitadora, o SAD tem também uma função preventiva, de forma a evitar
que os problemas ou limitações que os utentes apresentam possam gerar outros (Ena, 1993).

Nas relações estabelecidas entre os profissionais e o utente, bem como com a família e cuidador,
está patente uma intenção de prevenção, através da partilha de conhecimentos técnicos e práticos
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específicos relativos à situação do utente, que se consubstanciam em acções de formação e
informação ao utente e família.
“…«olhe, cuidado aqui com os tapetes»…”; “…já o tentámos sensibilizar para isso, é a diferença
entre o pai e a mãe, que têm a mesma idade…”; “…vai sugerir apenas alguns exercícios
de…manutenção, ao fim e ao cabo, para que a pessoa não vá perdendo tão facilmente a massa
muscular…”; “…o nosso trabalho é muito na linha da prevenção…” (Entrevista AS);
“A Assistente Social chamou a atenção para o facto de os tacos lá de casa estarem soltos e
poderem ser perigosos dado que a mãe arrasta uma perna…” (Registos Observação);
“As quedas são também cada vez mais frequentes. No dia que eu lá fui estava uma panela ao lume
e uma das pegas estava solta…Estava sujeita a queimar-se…e não tem força para pegar naquilo.”
(Registos Observação);
“Já indicou à utente que tem de comer uma bolacha durante a noite para que isso não aconteça, e
que não pode estar muitas horas sem comer.” (Registos Observação).

Pelo que apurámos, esta prevenção dirige-se sobretudo no sentido de prevenir situações de perigo
para as pessoas idosas utentes, pois como defendem Mello e Perracini (2000:188), as pessoas
idosas têm dificuldade em funcionar em situações ambientais adversas, podendo ocorrer quedas,
acidentes, inactividade e dependência.

Uma vez que o processo de envelhecimento é diferente de indivíduo para indivíduo e comporta
uma série de alterações bio-psico-sociais, o processo de intervenção social não se pode desvincular
de uma compreensão holística deste facto. Assim, num serviço em que se trabalha com pessoas
idosas em situação de dependência de vária ordem, é importante estar consciente e ser conhecedor
dessas alterações, nomeadamente, das principais patologias associadas ao processo de
envelhecimento, sobretudo as mais típicas. Tal pressuposto é fundamental não só para saber lidar
com essas situações durante a prestação do apoio, mas também para estar atento a manifestações
dessas patologias que coloquem o bem-estar do utente em causa.
“…comecei-me a aperceber que à medida que eu ia falando com essa senhora [doente de
Alzheimer] ela já não estava tão rígida, o olhar dela já não era tão…está muito mais
descontraída.” (Entrevista AF);
“Doente de Alzheimer, está muito apática, dá risadas fora do contexto, tem fraca mobilidade, duas
escaras no calcanhar que estão ligadas…” (Registos Observação);
“Uma diabetes diferente, não é insulino-dependente…” (Entrevista AF);
“A ajudante familiar E interveio dizendo: «Ela pode estar a ter um acidente isquémico…se não tem
cuidado pode ter um AVC.»” (Registos Observação);
“A ajudante familiar E falou ainda de uma situação de uma utente que está muitas horas sem
comer e que de manhã está com hipoglicémia.” (Registos Observação).

No caso do SAD da Cidade Grande o trabalho de campo que realizámos permitiu constatar que
existe um conhecimento efectivo dos principais processos patológicos associados ao
envelhecimento, por parte da equipa de intervenção directa.
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Como foi assinalado no primeiro capítulo, a velhice é uma experiência heterogénea, comportando
variações individuais, históricas e sociais. Para ir ao encontro daquilo que uma pessoa idosa
deseja, para poder actuar na sua situação específica e compreender os componentes que interagem
nessa situação, os profissionais terão de se saber situar num vasto campo de conhecimentos sobre
o processo de envelhecimento com dependência, sem os quais será muito difícil desenvolver a sua
função de cuidadores: “…a pouco e pouco é que comecei a perceber a problemática do idoso”
(Entrevista AF).

Este vasto campo de conhecimentos abrange a compreensão do envelhecimento como um processo
diferencial, heterogéneo, biopsicossocial e espiritual, e provém quer de uma formação específica
inicial e contínua, quer dos saberes adquiridos através da experiência de trabalho concreto no diaa-dia. Na realidade, como afirma Leme (2000), a verdadeira intervenção profissional às pessoas
idosas, será aquela que considere estas particularidades físicas, psíquicas e sociais, sem abandonar
as suas peculiaridades biográficas que a identificam como pessoa única e irrepetível como
claramente se expressa no depoimento da Ajudante Familiar quando afirma “…eu acho que há
beleza, numa pessoa com idade, há beleza. Há um historial, há sabedoria, tenho aprendido imenso, imenso
com eles. Imenso.” (Entrevista AF).

Encarar o envelhecimento segundo tais pressupostos, significa empreender um trabalho contra a
ideia de que a velhice é uma fase que comporta, apenas e necessariamente, perdas, doenças,
degeneração e dependência.
Tais pressupostos revelam-se essenciais para limitar e erradicar práticas sociais discriminatórias e
atitudes preconceituosas e estereotipadas sobre a velhice, com origem em conceitos errados, cujo
traço principal é a atribuição de determinadas características às pessoas idosas – agismo 154.
Como defende Cruz (2000), é importante que os profissionais estejam atentos às diferentes
vivências da velhice com que se deparam no dia-a-dia, para poderem detectar eventuais
manifestações patológicas, a fim de se poder intervir em tempo útil nessas situações (e.g.
demências).

Constatou-se igualmente no estudo sobre o SAD da Cidade Grande, uma preocupação evidente
pelo constante estímulo à manutenção/estabelecimento de relações sociais e actividades fora do
domicílio. De acordo com o depoimento da Assistente Social responsável pelo SAD têm sido
obtido resultados brilhantes neste domínio.

154

Neologismo atribuído pelo gerontólogo norte-americano Robert Butler, por analogia aos termos racism e sexism;
da mesma forma que estes termos significam preconceito contra pessoas e grupos, com base em critérios de raça e
sexo, ageism é o preconceito com base no critério da idade avançada. Tal preconceito consubstancia-se na atribuição
de traços indesejáveis a todas as pessoas idosas (Pavarini e Neri, 2000:53).
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“…fomos lá cantar os parabéns com os meninos da catequese a um domingo, a senhora já há mais
de 10 ou 12 anos que não vai à rua, e o neto é da minha idade, tem 59 anos, quando viu crianças
com 8, 9 e 10 anos, comoveu-se tanto, tanto, tanto, porque há anos que não havia uma criança ao
pé dela…Isto foi realmente inesquecível para as crianças, para ela, para aquela família, o filho
filmou, filmou esta cena da mãe com os miúdos da catequese a cantar…” (Entrevista Vol.).

Esta orientação é convergente com as perspectivas defendidas pelos especialistas em gerontologia
social quando sustentam que a promoção da interacção das pessoas idosas com o meio ambiente,
dentro dos limites das suas potencialidades, permite que estas desenvolvam senso de eficácia
pessoal e se sintam envolvidas, o que tem efeitos positivos sobre a sua adaptação global (Neri,
2000) aspecto que assume ainda mais relevância quando as pessoas idosas se encontram isoladas
ou impedidas, por algum motivo, de estabelecerem naturalmente essas relações (Carletti e Rejani,
2002).
No que diz respeito à relação de ajuda, foram evidenciadas diversas competências importantes,
tais como, a capacidade de empatia, de objectividade e clareza, de congruência, confiança,
consideração positiva, capacidade de escuta e de feedback. Nos contactos com as pessoas idosas a
que tivemos oportunidade de assistir, a Assistente Social permitiu que os utentes manifestassem
livremente as suas emoções, ajudou-os na identificação das suas necessidades, esteve atenta,
reformulou as suas palavras, os seus silêncios, demonstrou cordialidade, encorajou, motivou,
manifestou compreensão e, por vezes, afecto. Em relação à linguagem, não utilizou linguagem
demasiado familiar ou infantilizante, tratando sempre os utentes por “Sr.” ou “Sra.”, seguido do
nome (próprio ou apelido).
“…para nós é muito importante a forma como a pessoa gosta de ser tratada (…) e portanto eu
acho que aí já se dá assim uns passos à frente, quando a ajudante familiar chega, e o trata por
«senhor Mendes», ou «senhor Martins», (…) porque é uma coisa que para a pessoa já soa bem, é
familiar, não é, (…) já é familiar, já se dá ali um passo em frente, e portanto para nós é importante
perguntar sempre isso, como é que a pessoa gosta de ser tratada.” (Entrevista AS).

Durante a interacção com os utentes (e também com os seus familiares), dedicou-se a estes
inteiramente, não demonstrando sentimentos de piedade ou compaixão, procurando, pelo
contrário, valorizar e potenciar as suas capacidades.
Outros aspectos que nos parecem relevantes e que se enquadram nos princípios da relação de
ajuda, é que a Assistente Social, nos contactos estabelecidos com os utentes, não deu ordens ou fez
ameaças, não censurou, nem apresentou soluções ‘mágicas’, não contra-argumentou, não julgou
ou criticou, nem ridicularizou.
Por outro lado, pudemos constatar que, nas reuniões que desenvolveu com as ajudantes familiares,
a Assistente Social procurou sempre transmitir a importância do respeito por estes princípios,
trabalhando sempre numa perspectiva de consolidação dessas competências por parte das
ajudantes familiares que desenvolvem a intervenção directa com as pessoas idosas. Os aspectos
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adjacentes à relação de ajuda (positiva) e o que esta exige, eram, aliás, o centro de muitas
discussões nestas reuniões, o que se pode entender se considerarmos, como nos é sugerido por
vários autores, que a relação de ajuda estabelecida entre o profissional, o utente e a família é
considerada o alicerce da intervenção gerontológica (Berger, 1995; Collière, 2003; Lazure, 1994;
Duarte e Barros, 2000).
“…a pouco e pouco começamos a conhecer a senhora, e ela já nos está a aceitar.” (Entrevista
AF);
“…estou sempre a falar, com o próprio utente, até porque eu estou a avisar sempre do que é que
eu vou fazer, não só com o utente, mas com o familiar.” (Entrevista AF);
“…há uma expectativa sempre maior em progressividade, de cada vez que vai na próxima semana
melhorar, apresentar melhor trabalho, e no relacionamento, e no contexto, portanto, das pessoas
que estão em casa tem sido um feedback extraordinário, porque as pessoas fazem uma espécie de
verem-se ao espelho, uma auto-análise, simples, mas que reconhecem que afinal há alguém que
aposta nos seus conhecimentos…” (Entrevista Vol.);
“…temos é que ganhar essa confiança no início…isso é que é muito…conquistarmos esse
sentimento de confiança…” (Entrevista Vol.).

Em relação ao trabalho interdisciplinar, Embora este serviço já tenha contado, no passado, com a
colaboração de outros profissionais para além dos actuais, como por exemplo uma médica geriatra
e uma fisioterapeuta, neste momento tal não acontece, pelo que não existe uma verdadeira
prestação interdisciplinar na intervenção directa, neste SAD, que possa permitir resultados mais
criativos, concertados e dinâmicos. De qualquer forma, não há dúvida de que o atendimento interprofissional é a melhor alternativa, dadas a complexidade e multiplicidade das variáveis a serem
consideradas pelos profissionais na programação da intervenção junto das pessoas idosas em
situação de dependência (Cfr. Fernández, 2000).

É, contudo, constantemente reiterada a sua importância, embora a sua real estruturação ofereça
algumas dificuldades. Denota-se um elevado reconhecimento de uma maior eficácia do trabalho
interdisciplinar em relação a actuações isoladas das diferentes áreas profissionais, uma vez que
este favorece uma compreensão multidimensional do utente, o que permite intervenções de
carácter global, incluindo a pessoa idosa, a sua família e o seu meio, as relações que estabelece
com este e a forma de intervenção da própria equipa. “…claro, são os casos de maior sucesso, não é,
porque é o familiar, é a ajudante familiar, é a Assistente Social, às vezes a enfermeira, quer dizer, são uma
série de pessoas a criar bem-estar àquele idoso…” (Entrevista AS); “…é uma série de agentes a trabalhar
para o mesmo.” (Entrevista AS).

De qualquer forma, este serviço conta, embora pontualmente, com o apoio de uma psicóloga,
sobretudo ao nível do aconselhamento, por exemplo para tentar estruturar uma dinâmica adequada
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no relacionamento entre os elementos da equipa e os utentes, sobretudo em situações de utentes
com patologias do foro psicológico.
“[A Psicóloga] (…) ainda está só afecta ao Centro de Dia, já aconteceu por duas situações eu
pedir-lhe a ajuda dela, porque também foram situações de demência, que nós estávamos com
algum receio se iria evoluir para alguma forma de violência, ou não, e a forma de saber estar com
elas, e o que saber dizer, também, e portanto pedimos-lhe que ela fizesse a sua avaliação e que nos
desse alguns conselhos…” (Entrevista AS).

Este serviço tem também o apoio regular, embora à distância, de uma médica geriatra, que
assessora ao nível das questões de saúde, em patologias específicas designadamente.
Como refere Reamer (2001), os trabalhadores sociais, em determinadas circunstâncias, necessitam
de se aconselhar junto de outros profissionais que tenham um conhecimento especializado sobre
determinada problemática.
“Temos o apoio dela por parte da Internet, ou seja, aquilo que nós temos muitas dúvidas ou às
vezes doenças que não conhecemos, ou como lidar com, ou…pronto, falamos com ela, estamos
sempre a tentar pô-la ao corrente daquilo que se vai…da evolução do nosso Apoio Domiciliário,
para ela poder ir fazendo sugestões, porque ela agora está em Espanha, mas claro, agora com as
novas tecnologias é muito fácil continuar a manter contacto.” (Entrevista AS).

Ainda a título de consultadoria, este SAD conta também com uma fisioterapeuta, que embora não
exercendo directamente as suas funções, dá apoio a vários níveis:
“…temos também uma voluntária que também é nossa coordenadora dos voluntários, …, que a
formação dela é a nível da Fisioterapia, e portanto também tem sido uma ajuda fundamental; em
casos específicos, pedimos até que ela faça uma visita domiciliária, até para fazer uma avaliação
da habitação, e portanto prevenir algumas quedas, e fazer algumas sugestões ao próprio idoso
para alterar a sua habitação. E depois, também em casos específicos, às vezes pessoas que não têm
fisioterapia, ou que estão com alguns problemas, vai sugerir apenas alguns exercícios
de…manutenção, ao fim e ao cabo, para que a pessoa não vá perdendo tão facilmente a massa
muscular, e portanto ela também faz esse apoio.” (Entrevista AS).

A grande exigência que se coloca na difícil luta pelo respeito por estes princípios, é a capacidade
de integrar elementos de vária ordem, agindo com determinação face aos objectivos do SAD, mas
também com a devida flexibilidade face a cada situação.

4 – DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO

Ao pessoal técnico do SAD cabe garantir a qualidade do plano e dos serviços prestados,
designadamente através da avaliação inicial da situação, do acompanhamento e de avaliação
periódica, adequando, se necessário, o plano de cuidados estabelecido. Assim o prevê o Despacho
Normativo n.º 62/99 (Norma XI, alínea 2), e assim procurámos defender quando apresentámos
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detalhadamente como deve desenvolver-se o processo de intervenção em SAD, no capítulo III.
Desta forma, passamos a apresentar a forma como tal se consubstancia no SAD por nós estudado.

4.1 – Diagnóstico de necessidades
O diagnóstico representa uma fase fundamental do processo de intervenção social, constituindo
um dos elementos chave de toda a prática social, na medida em que procura um conhecimento
rigoroso e aprofundado em diferentes dimensões, da situação sobre a qual vai incidir a
intervenção. Como vimos no terceiro capítulo, o diagnóstico neste domínio deve ter em conta
designadamente o contexto bio-psíquico, sócio-económico e cultural da pessoa idosa.
O processo de intervenção social começa, por um pedido. Durante esta fase, a Assistente Social
começa a recolher informações acerca do utente, da sua situação, do seu contexto global,
procedendo a uma avaliação preliminar, na qual efectua uma análise da elegibilidade da situação.
“…um caso dito normal, um caso típico, ou vem o familiar, no Apoio Domiciliário vem
principalmente um familiar, porque quando pedem o Apoio muitas vezes é gente que está muito
dependente, não é, e portanto vem o familiar…” (Entrevista AS).

Existem, de facto, alguns critérios para aferir a elegibilidade das situações dos utentes de Apoio
Domiciliário, a saber: estabilidade clínica; existência de rede de suporte social (cuidador, família,
vizinhos, amigos, voluntários, etc.); ambiente apropriado; avaliação profissional das necessidades
existentes; suporte financeiro. A conjugação destes elementos é fundamental ao sucesso do Apoio
Domiciliário, tendo já ocorrido situações, no SAD da Cidade Grande, em que não se pôde prestar
o apoio, por exemplo, pelo facto de a situação de saúde mental da utente não estar estabilizada e
colocar em perigo a integridade da ajudante familiar.
“…dissemos que não poderíamos assegurar, por questões de insegurança e de perigo, para a
própria ajudante familiar, que não o poderíamos fazer, (…) porque ela estava violenta, a causar
risco, e aí não quisemos colocar a nossa ajudante familiar em risco.” (Entrevista AS).

Este processo inicia-se com uma primeira entrevista, onde tem lugar a primeira tomada de
contacto com a situação.
“…o familiar aí propõe já algumas coisas, e algum tipo de apoios, eu pergunto sempre se já foi
conversado com o idoso a prestação deste apoio, na maioria das vezes sim, a pessoa também não
arrisca, temos um caso ou outro em que a pessoa diz «não, olha, eu venho só perguntar, venho
saber para depois motivar neste sentido (…)», temos casos desses, mas na maioria das vezes o
familiar propõe.” (Entrevista AS).

Para que possa conhecer mais aprofundadamente a situação apresentada na entrevista inicial, a
Assistente Social realiza uma visita no domicílio, onde normalmente contacta com o utente pela
primeira ou segunda vez, tendo a percepção das suas condições de vida. Esta visita é agendada
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logo no primeiro contacto. É atribuída uma elevada importância a estas visitas no âmbito do
processo de diagnóstico da situação, ainda que possam ocorrer, esporadicamente casos, em que a
prestação do serviço se iniciar sem ter havido lugar a uma visita domiciliária:
“Eu vou a casa da pessoa…” “…já aconteceu começar apoios sem visita, mas a maioria deles eu
faço sempre visita…” (Entrevista AS).

É tido como desejável que nesta primeira visita estejam presentes todos os agentes que estarão
envolvidos na prestação do apoio: o próprio utente, a família (especialmente o cuidador principal),
a Assistente Social, e sempre que possível a ajudante familiar:
“…peço que o familiar realmente pudesse estar presente, seria preferível, para ouvirmos ali todas
as partes…” (Entrevista AS);
“Claro que quando está o utente, a Assistente Social, e um familiar, era ideal que estivesse a
ajudante familiar, porque seriam todos os agentes e assim não estávamos aqui a trocar
informação.” (Entrevista AS).

A Assistente Social planeia e realiza visitas domiciliárias, não só a primeira visita, por pedido feito
pelo próprio utente, pela família ou por encaminhamento de outro colega; mas também visitas de
avaliação da situação, ao longo do desenvolvimento da intervenção, embora com menos
frequência do que considera ser necessário. De qualquer forma, a periodicidade das visitas deve
depender da complexidade assistencial requerida pela situação (Duarte e Diogo, 2000).
Esta(s) visita(s), permite(m), assim, um conhecimento do utente e da situação in loco. Diogo et al.
(2000), dizem-nos precisamente que o Apoio Domiciliário vai ao encontro do indivíduo no seu
meio, devendo entendê-lo de forma integral, como um ser que possui uma história. Neste sentido,
constatou-se a preocupação em perceber concretamente aquilo que as pessoas estavam a sentir
como mais preocupante ou angustiante na situação que estavam a viver, ou seja, quais eram as
necessidades que destacavam como prioritárias, sobretudo porque “… os olhos dos profissionais
não são os das pessoas cuidadas e ninguém se pode substituir a estas para dizer, em seu lugar,
aquilo que é ou não importante, aquilo que é ou não desejável.” (Hesbeen, 2003:74)
“…no caso da visita domiciliária, a pessoa diz o apoio que quer e nós aceitamos o apoio que o
idoso quer.” (Entrevista AS).

Também o conhecimento do habitat / avaliação do domicílio é extremamente importante,
sobretudo porque estamos a falar de um serviço que se desenvolve precisamente no domicílio da
pessoa idosa. Como tal, o conhecimento das reais condições do domicílio, é uma informação
essencial para uma completa e mais correcta avaliação do caso e para o estabelecimento de
medidas de intervenção mais adequadas. Por outro lado, é manifesta a importância de analisar,
prevenir e gerir os obstáculos que põem ou podem pôr a pessoa em situação de risco.
“…peço sempre para ver a casa-de-banho, para ver as condições…” (Entrevista AS);
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“…em casos específicos, pedimos até que ela [fisioterapeuta] faça uma visita domiciliária, até
para fazer uma avaliação da habitação, e portanto prevenir algumas quedas, e fazer algumas
sugestões ao próprio idoso para alterar a sua habitação.” (Entrevista AS).

Duarte e Diogo (2000) afirmam mesmo que é impossível compreender completamente a situação
de um utente, sem conhecer o ambiente em que ele vive.
Para o desenvolvimento do Apoio Domiciliário, procede-se também à avaliação da capacidade
funcional do utente, a qual está intimamente relacionada com o grau de dependência para as AVD
(básicas e instrumentais), através da utilização de instrumentos de avaliação de necessidades
(ABVD e AIVD). Tal é fundamental para a definição do apoio a prestar, pois o comprometimento
de uma dada função pode alterar o desempenho da pessoa idosa para outras funções, e daí a
importância da avaliação do indivíduo como um todo, nas suas dimensões biológica, psicológica,
social, cultural e espiritual. Como é referido pela Assistente Social (Cfr. entrevista AS) o SAD da
Cidade Grande utilizou, no passado, e de forma regular o Easycare155, um instrumento considerado
muito completo embora de aplicação demorada. No presente esse instrumento não está a ser
aplicado.
Neste serviço, esta avaliação não é apenas realizada pela Assistente Social no primeiro contacto,
mas contínua e realizada com a colaboração das ajudantes familiares que possuem formação para
tal: através do recurso a um registo dos serviços prestados e da aplicação de escalas como as de
Lawton e a de Barthel 156, como explicita a Assistente Social no seu depoimento: “…cada ajudante
familiar tem uma ficha para preencher para cada utente, por quem é responsável, e depois aplicam escalas
de avaliação, escalas de dependência para avaliar a dependência…” (Entrevista AS);

Não obstante tal necessidade de conhecimento da situação dos idosos apoiados, evita-se o uso
indiscriminado destes instrumentos de modo a não importunar as pessoas com demasiadas
questões:
“…porque as pessoas eu acho que estão numa fase, (…) fartos de papéis e burocracias, não é, e
portanto nós tentamos simplificar ao máximo o pedido e a forma de concretizá-lo, e não cansar a
pessoa também, apesar de para nós tem que ser, e é extremamente importante as informações, mas
também não estar a perguntar só por perguntar; tudo o que nós perguntamos é realmente
importante e necessário para uma prestação de apoio adequada. Agora, estar a fazer muita
burocracia, eu acho que cansa…” (Entrevista AS).

Esta preocupação vai ao encontro do que Hesbeen (2003) refere, quando afirma que o que
preocupa o utente não é responder às perguntas que lhes fazem, mas sim ser ouvido, ter a
possibilidade de partilhar o seu sofrimento ou os seus medos, e ser tranquilizado relativamente à
satisfação de determinadas necessidades que para ele são vitais. Isto não significa tirar valor ou

155
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Cfr. Capítulo III.
Cfr. Registos de Observação.
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importância aos instrumentos de avaliação referenciados, mas chamar à atenção para a dimensão
da relação humana que é absolutamente fundamental neste domínio.

De facto, a própria metodologia de avaliação das necessidades pode variar da mais simples à mais
complexa, de acordo com a situação em causa (Ena, 1993), até porque, como vimos, a
dependência não é uma condição que atinja de modo uniforme todos os domínios do
funcionamento da pessoa idosa. Na realidade, a incapacidade para o desempenho das AIVD não
significa necessariamente disfuncionalidade nos domínios cognitivo, emocional ou outros. Deste
modo, o profissional que procede à avaliação das necessidades com vista ao estabelecimento de
um projecto de intervenção, precisa estar atento a estas especificidades, aplicando instrumentos
específicos de acordo com as necessidades evidenciadas.
“…escala para avaliar o risco de quedas quando é necessário fazê-lo, risco de escaras ou de
úlceras de pressão…” (Entrevista AS);
“…guia farmacológico que é para elas saberem os medicamentos (…) têm também (…) o guia
hospitalar, que é as vezes que são internados, o motivo, porque é que saem, são elas que
preenchem isso têm anexadas àquela ficha de cada utente.” (Entrevista AS).

Em suma, a definição do projecto de intervenção deve ter em consideração: há quanto tempo se
verifica a situação que deu origem ao pedido; qual foi o factor motivador da solicitação do pedido;
quem são as pessoas envolvidas nos cuidados e o quanto estas actividades interferem na dinâmica
da vida do cuidador e da família como um todo; de que recursos a família dispõe para a
intervenção (humanos, financeiros e técnicos); qual a condição funcional da pessoa idosa o seu
grau de dependência; qual a competência assistencial da família; que adaptações devem ser feitas e
quais as que realmente podem ser feitas.
Todavia, e de acordo com o médico Alexandre Diniz (2004:7), na abordagem que se faz à pessoa
idosa em situação de dependência, não se podem encarar apenas as limitações específicas, mas
também se devem inferir quais as suas funcionalidades, ou seja, a sua capacidade para fazer e ser,
apesar da sua limitação.

Para além destas questões técnicas de fundo, a Assistente Social tem também a responsabilidade
da organização do processo individual de utente, onde deverão constar: a identificação, a situação
sócio-familiar e económica 157, a situação saúde, as ocupações/gostos

157

Embora o ponto de partida seja o pedido do próprio utente, não podemos negar que importa também analisar todas
as realidades associadas ao seu meio familiar, social e económico.
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“…as questões de saúde, para nós são fundamentais, o Médico de Família, e a sua história
clínica…” , “…a gente pede um relatório por exemplo ao Médico de Família, é muito objectivo…”
(Entrevista AS);
“…perguntamos sempre quais são os seus hobbies…”, “…procurarmos ali um bocadinho a noção
em termos dos gostos, de assunto para falar…” , “…os passatempos, aquilo que gostam de fazer,
ou pelo menos que gostavam de fazer, ou descobrir ali algum hobby, algum passatempo que lhe
seja agradável…” (Entrevista AS).

Procede-se, de seguida ao cálculo da comparticipação, de acordo com as orientações da Segurança
Social, embora a Assistente Social tenha afirmado que procura ser flexível face a cada situação
concreta que lhe é apresentada.
“…tentamos não ser rígidos, ou seja, tentamos sempre perceber se a pessoa tem alguma prestação
que para eles é fundamental, noutro assunto qualquer familiar, se estão a ajudar filhos, ou netos,
pronto, também não somos rígidos a esse ponto; a questão das fraldas (…) tentamos ser um
bocadinho flexíveis, porque sabemos que é um custo muito grande, tanto para familiares como
para o próprio idoso (…) e tentamos ser sensíveis a essas questões.” (Entrevista AS).

4.2 – Definição Projecto de Intervenção
Segundo o Despacho Normativo n.º 62/99 (Norma IV alínea 2), o SAD deve elaborar, em estreita
colaboração com o utente e com a sua família, e de acordo com as necessidades expressas por
estes, a avaliação da situação, um plano de cuidados individualizado, do qual constem os recursos
humanos e instrumentais, designadamente ajudas técnicas.
No SAD estudado, é nesta fase que se dá a determinação do apoio necessário (Elaboração do
Plano Individual de Cuidados - PIC), ou seja, uma vez conhecida a situação, é o momento de
definir quais os serviços e recursos a mobilizar face às necessidades diagnosticadas.
Neste serviço, denota-se o cuidado em esclarecer o utente de todas as condições e objectivos da
intervenção, discutindo com este as opções a serem seguidas, sempre que tal seja necessário.
A operacionalização da intervenção é estabelecida numa base contratual, ou seja, depois de
definidos os objectivos e as características da intervenção, é realizado um contrato entre as duas
partes envolvidas: o utente ou cuidador principal, quando o utente não reúna as condições
necessárias para tal, e instituição/SAD.
O Despacho Normativo n.º 62/99 (Norma VII), prevê como obrigação do SAD celebrar, por
escrito, contratos com os utentes ou com os seus familiares, onde constem os direitos e obrigações
de ambas as partes envolvidas, bem como o período de vigência do contrato e as condições que
podem originar a sua cessação 158.

158

Neste estudo não tivemos oportunidade de analisar o conteúdo dos contratos do SAD desta instituição, embora nos
tivesse sido informado que ele existe, mas não está a ser aplicado no momento, por estar em reformulação.
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Esta visão contratual, como vimos no terceiro capítulo, baseia-se no princípio de que o utente
(pessoa idosa, cuidador/familiar), não é um mero executor de ordens ou determinações da equipa
do SAD. Ele é um elemento activo do processo de intervenção, e deve ser entendido enquanto tal
ao longo do seu desenvolvimento. Assim, são explicitados ao utente e sua família os serviços que
serão desenvolvidos pela equipa, bem como a sua frequência e condições.
É através de um projecto de cuidados que se torna possível a identificação do contributo do SAD
na intervenção concreta numa dada situação.

4.3 – Execução do projecto de intervenção
Desenvolver uma intervenção de qualidade implica proceder ao desenvolvimento e
acompanhamento dos serviços. Aliás, qualquer projecto de intervenção é um processo, e como tal
é dinâmico e carece de acompanhamento, de forma a perceber se se está a actuar no sentido
visado.
Nesta lógica de actuação, a Assistente Social responsável por este serviço procede a um
aprofundamento contínuo do diagnóstico inicial e à revisão do PIC, sobretudo através da
interacção com ajudante familiar, uma vez que é esta que está diariamente em contacto com a
situação concreta de cada utente.
“…há sempre aspectos que me escapam, e portanto a avaliação da ajudante familiar para nós é
fundamental, porque é a pessoa que está lá diariamente, e muitas vezes é a pessoa com quem eles
depois acabam por dizer mais alguma necessidade, ou alguma coisa que gostariam de realizar, ou
de ter…” (Entrevista AS);
“…é revisto o plano da ajudante familiar. Muitas vezes, se a ajudante familiar diz «olhe, temos que
alterar ali aquilo», ou eu vou fazer outra visita, ou conforme o caso não é necessário…”
(Entrevista AS);

Em relação aos instrumentos de acompanhamento do PIC, verifica-se sobretudo o recurso às
visitas domiciliárias. Este procedimento permite a promoção de uma maior relação entre o técnico
e o utente, inserção nos seus contextos de vida e permitindo maior regularidade de comunicação
entre eles. Por outro lado, a aproximação ao domicílio do utente abre oportunidades para um
conhecimento mais profundo das dinâmicas familiares (cuja importância já aqui foi evidenciada),
para o estabelecimento e consolidação da relação de confiança com o utente e sua família.
No que diz respeito à regularidade com que são feitas estas visitas, a AS considera que,
idealmente, estas deveriam ocorrer a um ritmo mensal, sendo que, face às limitações de recursos
humanos, está estabelecido como norma mínima de qualidade a sua realização trimestral ao
mesmo tempo que se lança mão de mecanismos alternativos para fazer face a essa limitação como
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a comunicação telefónica com os utentes, como se pode comprovar pelo depoimento da Assistente
Social.
“…eu acho que no mínimo, de 3 em 3 meses, no mínimo, nós deveríamos fazer uma Visita
Domiciliária. Não digo todos os meses, porque é impossível, apesar de se calhar seria o
ideal, não é, se todos os meses fizéssemos a avaliação daquele mês, e portanto seria caso a
caso, eu acho que seria o ideal…” (Entrevista AS);
“Eu às vezes para colmatar esta lacuna, o que é que eu faço, uns telefonemas, portanto o
telefone para mim é um aliado, fazemos o acompanhamento…” (Entrevista AS);
“…em termos de Apoio Domiciliário, eu acho que se todos os meses nós conseguíssemos
fazer uma visita, era óptimo, e eu noto que quando consigo regularizar as minhas visitas,
os utentes sentem-se bem, gostam de poder partilhar, gostam de poder dizer, gostam de ser
visitados, e depois as ajudantes familiares também gostam que eu o faça, para que eu
possa ter o feedback.” (Entrevista AS).

No que concerne a outro tipo de instrumentos de avaliação do PIC, como já foi referenciado, as
ajudantes familiares aplicam periodicamente, numa perspectiva de trabalho por objectivos, um
conjunto de escalas, designadamente nas situações de dependência. Por outro lado, as ajudantes
familiares possuem dossiers de registo de ocorrências, onde registam (individualmente) as
actividades que desenvolveram com cada utente ao longo da prestação do apoio, tanto quanto
possível diariamente “…há a questão da responsabilização, não é, a pessoa sente-se responsável por
aquele utente, e portanto está ali a história daquele utente, e o caminho que foi feito;” (Entrevista AS).

Verificámos, contudo, que algumas ajudantes familiares não fazem do registo de ocorrências uma
prática quotidiana, umas porque têm dificuldades de expressão escrita e uma delas por resistência
a este tipo de tarefa. É no entanto importante evidenciar que há pelo menos duas ajudantes
familiares (cujos dossiers de registos tivemos oportunidade de analisar), que elaboram estes
registos de forma muito cuidada e adequada, procedendo até a descrições sobre a forma como
procuram prosseguir os objectivos da intervenção inicialmente postulados (e.g. estimular a
participação da pessoa idosa para o auto-cuidado, etc.).

Este dossier constitui-se como um elemento importante para garantir a comunicação entre as
ajudantes familiares e a Assistente Social coordenadora do serviço, e tal como foi referido no
capítulo anterior, é um instrumento de protecção destas trabalhadoras perante factos
extraordinários e imprevisíveis, não imputáveis à sua actuação. É por isso que a Assistente Social
afirma:
“Elas fazem-no todos os dias. (…) têm o cuidado de o fazer; nem todas o fazem, e portanto isso é
uma batalha, (…) eu acho que isso já nem sequer é uma questão de perceber a importância de o
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fazer, porque eu acho que já todas elas perceberam a importância, porque é o que eu lhes digo
sempre, aquele registo, para além de ser importante para o utente, é principalmente importante
para elas, é uma segurança, é uma prova, é uma defesa também para elas, em caso de algum
problema, «olhe, aqui registei isto, aqui neste dia aconteceu isto, aqui aconteceu aquilo»…”
(Entrevista AS);

Por tudo isto, a Assistente Social reitera regularmente a importância de todas as ajudantes
familiares registarem as ocorrências, bem como os dias das ausências dos utentes, para que assim
se possa proceder ao desconto desses dias nas comparticipações mensais que são pagas.

Uma outra categoria que procurámos analisar, foi a da articulação interinstitucional.
No desenvolvimento da sua actividade, o SAD estabelece articulações com diversas instituições,
seja numa lógica de trabalho em parceria regular, seja através de contactos eventuais.

No que diz respeito ao trabalho em parceria, este tem como objectivo desenvolver uma estratégia
que permita a sinergia e a participação mútua das instituições envolvidas, na consecução de
resultados que cumpram os objectivos dos diferentes parceiros, através do estabelecimento de
alianças (Cfr. Estivill, 1997).
O principal parceiro institucional deste SAD é o do sector da saúde, mais concretamente a equipa
dos Cuidados Continuados do Centro de Saúde da freguesia.
“Com o Centro de Saúde, já houve algum tipo de parceria, quando eu cheguei o meu colega tinha
uma relação, mas era uma relação de enviar o quadro-síntese dos utentes que nós tínhamos, para
ver os que tínhamos comuns, raramente se discutia casos, e portanto é a tal questão… Era muito
institucional (…) se calhar agora, esta Directora do Centro de Saúde tem outra sensibilidade e
outra predisposição para trabalhar em conjunto (…) acho que a relação tem estado a melhorar,
com as Enfermeiras tem estado a melhorar muito…” (Entrevista AS);

Na sequência desta tentativa de estreitamento de relações interinstitucionais, percebemos que até
agora estas relações eram exíguas e pontuais. Existindo o SAD há cinco anos, é sintomático que
não haja conhecimento da sua existência por parte da Directora do Centro de Saúde. No entanto, é
de valorizar o esforço de aproximação que tem sido revelado por parte do Centro de Saúde,
sentido por parte do SAD do Centro Social Paroquial da Cidade Grande (Cfr. Apêndice IV –
Quadros síntese do Diário de Campo – Reunião articulação interinstitucional).
“A Directora [do Centro de Saúde] declarou: «…eu penso que a articulação entre nós faz todo o
sentido (…) podemos valorizar o papel de cada um de nós, sem haver interferência de umas áreas
nas outras. (…) podem pedir-nos apoio quando acharem necessário. (…) a ajuda de todos nós
nunca é demais. O que é importante é um reforço em termos de articulação.».” (Registos
Observação);
“A Directora do Centro de Saúde rematou dizendo: «Há todo um papel a desempenhar que se
estivermos todos a caminhar na mesma direcção, é mais fácil».” (Registos Observação);
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Relativamente à articulação com a Segurança Social, esta é pontual e sobretudo administrativa, ou
seja, a instituição envia toda a documentação requerida para a manutenção do acordo de
cooperação do SAD (listagens de utentes, etc.), e a entidade estatal supervisiona o serviço, numa
lógica de racionalidade financeira.
Pudemos também constatar que há por parte da instituição alguma dificuldade em inserir-se nos
moldes de funcionamento exigidos pela racionalidade burocrárico-financeira da Segurança Social,
que não leva em conta as especificidades das situações acompanhadas por este SAD, a saber: se os
utentes são muito ou pouco dependentes, se necessitam realmente de todos os serviços ou apenas
de companhia ou higiene pessoal, etc. “E portanto nós explicámos que a nossa linha de actuação era no
sentido de ir de encontro às necessidades das pessoas e não que as pessoas fossem de acordo às nossas
necessidades” (Entrevista AS).

Procede-se depois, e de acordo com as necessidades que vão surgindo, a contactos eventuais com
outras entidades, tais como a Câmara Municipal, a fim de dar resolução a problemas habitacionais
dos utentes do SAD: “aquele projecto do «LX amigo», e fizemos já um pedido para a casa de uns idosos
para arranjar um chão, em termos dos tacos, e isso, deram-nos uma resposta positiva, ia ainda para
análise, mas já com algum feedback positivo…” (Entrevista AS).

Com a Junta de Freguesia a articulação não é muito evidente, sendo que a única referência que é
feita a esta entidade é para dar conta da existência de um profissional que presta serviços de
fisioterapia aos utentes da freguesia, alguns também deste SAD.

Para averiguar possibilidades de formações ou de estagiários para o SAD, também são
estabelecidos contactos com a Santa Casa da Misericórdia, e para encaminhamentos de situações
várias, bem como com outras IPSS's.

Ainda a título de contacto eventual, a responsável deste SAD solicita a intervenção da Delegada
Saúde Pública:“A outra casa é realmente uma falta de higiene habitacional incrível, e portanto aí
tomamos algumas diligências, que é contactar a Delegada de saúde pública, conseguimos que vá fazer
uma visita connosco à casa…” (Entrevista AS).

Dada a própria natureza do SAD, é inevitável que se este se relacione também, embora com uma
frequência irregular, com os hospitais, dos quais partem frequentemente pedidos aos serviços da
comunidade, designadamente a este SAD. Tal ocorre, na generalidade das vezes, para pedidos de
apoio para pessoas em situação de dependência, que deram entrada nestes hospitais, e cuja alta é,
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tanto quanto possível, preparada de acordo com as possibilidades de resposta destes serviços da
comunidade.

4.4 – Avaliação
A dimensão da avaliação, enquanto processo contínuo de actualização do diagnóstico e da
adequação dos Planos Individuais de Cuidados estabelecidos, é, como foi anteriormente referido,
desenvolvido de forma regular no SAD da Cidade Grande. Esta dimensão não invalida no entanto
a prática da função avaliação entendida em termos de avaliação da qualidade dos serviços
prestados.
Neste sentido é de fundamental relevância a avaliação do grau de satisfação dos utentes em
conformidade aliás com as normas orientadoras previstas no Despacho Normativo n.º 62/99.
Para além de em todos os contactos que estabelece com os utentes (telefónicos ou presenciais) a
Assistente Social ter sempre o cuidado de perguntar-lhes como está a decorrer o apoio e tentar
averiguar se estão satisfeitos com o mesmo, existe neste SAD um mecanismo de avaliação mais
formal, mais concretamente um inquérito aos utentes do Apoio Domiciliário realizado por pessoas
não afectas à prestação directa de serviços159, por uma questão de neutralidade e de veracidade dos
dados obtidos.
Refira-se que durante o período em que decorreu o trabalho de campo não se encontravam
disponíveis os resultados do inquérito.

Em suma, a Assistente Social responsável pelo SAD da Cidade Grande tem um papel fundamental
neste processo: desenvolve acções de organização, coordenação, execução e avaliação do serviço;
solicita consultoria em determinados aspectos pontuais (psicologia, fisioterapia, medicina
geriátrica); simultaneamente faz o diagnóstico, o planeamento da intervenção, o seu
acompanhamento e avaliação caso a caso.
Como “gestora de caso” (Huber e Spatz, 1998), realiza o estudo diagnóstico de cada situação
definindo com o utente/família os objectivos da intervenção e respectivo plano.
Pela análise destas funções, podemos concluir que se enquadram no previsto pelo Despacho
Normativo n.º 62/99 (Norma X, alínea 2), respeitante às competências do director técnico do SAD,
e que tivemos oportunidade de apresentar no capítulo anterior.

159

Este inquérito estava a ser aplicado por uma socióloga voluntária do SAD, que entretanto foi hospitalizada, pelo
que essa tarefa neste momento está a ser levada a cabo pelo estagiário de Serviço Social.
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5 – GESTÃO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO DO SAD DA CIDADE GRANDE

Este foi um dos sub-temas que mais nos ocupou no nosso trabalho de campo, uma vez que é
absolutamente central a sua análise para a compreensão do funcionamento e organização do SAD.
O compromisso com os destinatários da intervenção do SAD exige um gestão cuidada dos serviços
e recursos afectos ao mesmo.
Um SAD é uma valência onde a efervescência quotidiana é bem evidente. Fazer a gestão das
equipas de intervenção no terreno, exige estar atento a esse dinamismo, tentando fazer face aos
constrangimentos que estão associados ao desenvolvimento do próprio serviço. É nesta lógica que
o Despacho Normativo n.º 62/99 (Norma IV alínea 3) postula que o pessoal em exercício no SAD
deve ser sujeito a uma supervisão técnica, acompanhamento e avaliação periódicas, e é também
esta perspectiva que perfilhamos e que tentámos defender no terceiro capítulo.
Neste sentido, a técnica responsável pelo SAD que observámos, tem uma função extremamente
importante junto da equipa de ajudantes familiares e voluntários. Realiza reuniões sistemáticas
(duas vezes por semana com as ajudantes familiares, e uma vez por quinzena com os voluntários),
sobretudo para discussão e acompanhamento de casos. O esclarecimento de dúvidas ao nível da
intervenção alivia o nível de ansiedade dos profissionais e dos voluntários e favorece expectativas
mais realistas face ao apoio prestado.
É dado espaço para as manifestações emocionais dos membros das equipas, e tal é mesmo
entendido como uma mais valia para a compreensão da complexidade deste trabalho e para o
treino para situações semelhantes presentes e futuras. Por outro lado, indicam-se caminhos e
possibilidades para outras soluções e novos comportamentos face às situações.
A coordenadora da equipa de ajudantes familiares tem, para além da função de gestão, a
responsabilidade de ser uma difusora das atitudes mais adequadas à situação de cada utente. Por
outro lado, quer em equipa, quer individualmente, cria um clima facilitador do diálogo aberto para
a discussão de atitudes profissionais, em conformidade com os valores defendidos pela instituição.

5.1 - Equipa ajudantes familiares
A equipa de ajudantes familiares desempenha um papel absolutamente central na
operacionalização do SAD, uma vez que são elas quem está maioritariamente presente no
domicílio dos utentes, no desenvolvimento do plano de intervenção.
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Segundo um Relatório de Estágio de Serviço Social (2004) que tivemos oportunidade de analisar,
que se baseava num inquérito por questionário aplicado a este pessoal, as ajudantes familiares
mantém com os utentes uma relação positiva, que para além de ser profissional é também, em
muitas situações, afectiva. Este facto enquadra-se na norma IV do Despacho Normativo n.º 62/99
(alínea 4) que prevê que o SAD assegure, sempre que possível, a continuidade do relacionamento
por parte do prestador de cuidados com o utente, de forma a permitir um contacto mais
personalizado, mais próximo e mais afectivo.

A Assistente Social responsável pela equipa, procura analisar em conjunto com as ajudantes
familiares, as suas próprias reacções e entendimento das situações, tentando contribuir para uma
compreensão cada vez mais aprofundada destas.
Tal “exposição” de sentimentos, reacções e visões das situações, pode produzir efeitos positivos,
na medida em que há uma reflexão conjunta entre ajudantes familiares e Assistente Social
responsável pelo serviço, mas também pode, eventualmente, representar alguma exposição por
parte desta profissional.
“…elas [as ajudantes familiares] cobram-me imenso, sempre que acham que eu sou assim ou sou...
lá estão elas. E ajudam-me imenso, porque parecendo que não, o facto de elas «ai, tinha que fazer
uma visita aqui, e ai...», são exigentes, e ajuda e fico «não, agora vou realmente abdicar disto, vou
criar prioridades, e vou aqui»…” (Entrevista AS).

A Assistente Social trabalha, no âmbito do SAD, em várias frentes: junto da pessoa idosa utente,
junto da sua família e rede social de suporte, junto da equipa de ajudantes familiares e de
voluntários, bem como em articulação com outros cuidadores formais (e.g. enfermeiras dos
cuidados continuados).
Junto de todos estes agentes, a Assistente Social manifesta sempre a preocupação de preservar não
só o bem-estar do utente e da sua família, mas também salvaguardar a saúde física e psíquica das
equipas de intervenção.

A gestão desta equipa tem como espaço privilegiado as reuniões de equipa para organização do
trabalho. Nestas reuniões, a Assistente Social procura também avaliar a adequação do plano de
intervenção, através da informação e opinião, transmitidas pelas ajudantes familiares.
Como parte integrante desta gestão, a coordenadora do SAD procede à elaboração e restruturação
de escalas de serviço, tentando integrar as sugestões que os elementos da equipa vão fazendo,
desde que estas se adeqúem aos objectivos e à filosofia do serviço e se enquadrem naquilo que foi
a solicitação dos utentes.“…em qualquer escala que eu altere, eu digo «olha, a minha proposta é esta».

Carla Ribeirinho

190

Intervenção em Cuidados Sociais no Domicílio: O caso do SAD da Cidade Grande

Muitas das vezes já a alterámos, porque elas disseram «olhe, porque é assim», ou porque conhecem outros
aspectos, e portanto nós alterámos muitas vezes, não sou nada rígida” (Entrevista AS).

E porque a equipa é composta por trabalhadores, parte da gestão do serviço passa também pela
organização férias e ausências de vária ordem (idas ao médico, licenças, etc.). Como pudemos
constatar através da nossa presença nas reuniões de equipa (ajudantes familiares), este é um dos
assuntos que ocupa a ordem de trabalhos (Cfr. Apêndice IV - Quadros síntese do Diário de Campo
– Reuniões com ajudantes familiares).
Nas reuniões são também discutidas outras questões do funcionamento diário do serviço, tais
como transmissão de informações e avisos vários, articulação de tarefas, resolução de situações
pontuais que vão sendo colocadas ao serviço, bem como é feita a gestão de pequenas
conflituosidades que vão surgindo no dia-a-dia de um serviço constituído por pessoas, que trabalha
com pessoas.
De facto, o trabalho em equipa não é uma tarefa fácil (Fernández, 2000), pois exige muito dos seus
elementos e pressupõe uma importante maturidade profissional, sobretudo dadas as
especificidades de cada interveniente. Esta equipa partilha entre si as inseguranças e os desalentos
profissionais, bem como as conquistas, e os seus diferentes elementos estimulam-se mutuamente
para ultrapassar essas adversidades, sem se deixarem desmobilizar. “…e depois também sugere, mas
sempre, sempre elas conseguem arranjar uma estratégia, e às vezes mesmo entre elas uma pessoa diz
«olha, não sei muito bem como é que hei-de fazer aquilo», e vai outra ajudante com a colega para sugerir
outras coisas, e para melhorar, sempre.” (Entrevista AS).
“[ajudantes familiares] «queres que te ajude a....”ou «queres que depois de ir ao senhor X te vá ajudar a
....»” (Registos Observação); “…há a união de «todos vamos fazer pelo mesmo»…” (Entrevista AS). Deste

modo, esta equipa, como qualquer equipa, não é uma realidade estática, mas sim um espaço de
vitalidade, resultante das interacções de que a constitui. Como tal, é normal que por vezes surjam
conflitos entre pessoas que trabalham juntas. Aliás, a existência de um espaço para divergências é
um indicador de boa saúde da equipa (Nobre de Deus, 2004:99).
“[Assistente Social] «Aqui não é uma questão de ela querer ou não querer! Ela tem de se articular com as
colegas.»” (Registos Observação).

Cada ajudante familiar é responsável por um determinado número de utentes (3/4), sobre os quais
deve transmitir como está a desenvolver-se o projecto de intervenção, mas toda a equipa conhece
essa situação e essa evolução da situação, para que em caso de necessidade (e.g. por ausência de
uma ajudante familiar), qualquer uma esteja apta a assumir essa situação.
“Passo o caso à ajudante familiar em reunião de equipa. Normalmente não o passo
individualmente, passo a toda a equipa, porque temos a noção das tais limitações que se houver
férias, se houver uma baixa, se houver uma doença repentina, nós gostamos que pelo menos quase
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todas conheçam o caso, para poder acudir nesses momentos mais complicados, e portanto todas
elas registam, têm umas agendas, todas elas registam o caso, todos os aspectos que eu vou
referenciando.” (Entrevista AS).

É também missão da Assistente Social coordenadora deste SAD o acompanhamento e supervisão
às ajudantes familiares que trabalham na intervenção directa junto dos utentes. Esta missão tem
dois enfoques diferentes mas complementares, sendo um de natureza mais administrativa, de
seguimento, avaliação, assessoria e outro de natureza mais pedagógica, de orientação e formação.
Dentro do primeiro nível, a Assistente Social procede, embora não com a frequência que desejaria,
à leitura e análise do dossier ocorrências, ao qual atribui elevada importância. Esta tarefa permitelhe fazer o acompanhamento e seguimento das situações, e sempre que considera importante, serve
de base para as reuniões de apresentação, discussão, acompanhamento e avaliação de casos.

De modo a formar uma visão global sobre as características, os conteúdos e a função exercida por
estas reuniões, atente-se à figura 11:

Figura 11 – Reuniões com ajudantes familiares
Características Reunião bissemanal, com a duração de cerca de 45 minutos a uma hora, na sala das ajudantes

Conteúdos

Funções

familiares.
Cada ajudante familiar possui uma agenda onde regista os aspectos de especial relevo
(mudanças de escala, de horários, “recados”).
É moderada e conduzida pela Assistente Social responsável pelo serviço, que dá espaço e tempo
para que todas as ajudantes familiares se possam manifestar, ouvindo as suas preocupações e
angústias com atenção, e tentando aproveitar todos os momentos como espaços de reflexão e
formação contínua.
Os assuntos debatidos nestas reuniões são de natureza prática, ou seja, nascem das
operacionalização do serviço no dia-a-dia, mas há uma preocupação constante em analisar os
aspectos transversais da intervenção, de forma a servirem de base de reflexão para a intervenção
em situações semelhantes. São debatidos assuntos como a morte, os cuidados paliativos, as
dificuldades de interacção com pessoas com personalidades complexas, as questões do desgaste
físico, das atribuições da profissão de ajudante familiar, as características da relação com a
família, entre outros que emergem da prática quotidiana.
A principal função destas reuniões é o acompanhamento e discussão dos casos que estão a ser
acompanhados pelo serviço e a forma como o plano de intervenção está a ser desenvolvido.
Procura fazer uma avaliação contínua da intervenção de forma a perceber a sua adequação e
eficácia, bem como introduzir as alterações necessárias em tempo útil.
Por outro lado, procura gerir os aspectos funcionais da equipa, planificar e organizar o trabalho
a desenvolver.
Funciona também como um espaço de Supervisão e formação permanente, através da discussão
dos casos que estão a ser acompanhados. A sua matéria-prima é sobretudo o agir das ajudantes
familiares e as dúvidas que daí advém.
Estas reuniões permitem também adoptar estratégias e procedimentos de intervenção com base
nos princípios de base defendidos pela instituição e pelo serviço.

Fonte: Diário de Campo (Cfr. Apêndice IV – Quadros síntese do Diário de Campo – Reuniões com
ajudantes familiares).

Dada a carga emocional associada ao desenvolvimento da intervenção directa em Apoio
Domiciliário, e numa perspectiva de prevenir a exaustão profissional, o esgotamento emocional,
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ou burnout, a Assistente Social também procura assegurar suporte emocional às ajudantes
familiares. Tal suporte, que se enquadra do âmbito da supervisão acima referenciada, é
imprescindível para evitar que estas profissionais que se vêem excessivamente expostas a
situações que envolvem grande carga emocional e com problemas de grande envergadura,
adoptem maus hábitos de trabalho ou cometam erros que podem ser evitados. Deste modo, a
Assistente Social procura estar disponível para conversar individualmente com as ajudantes
familiares sempre que estas o solicitam, para além do espaço próprio para o efeito, ou seja, as
reuniões de equipa.
“…realmente elas precisam de estar, de conversar…” (Entrevista AS);
“…por exemplo as ajudantes familiares que entraram há menos tempo, que não estão cá desde o
início, que têm alguma necessidade, e eu acho que é importante para elas, de ter conversas
individuais, e aí então de vez em quando chamo-as e às vezes elas vêm dizer-me alguma coisa, e eu
aproveito e sentamo-nos um bocadinho e conversamos, e elas desabafam…” (Entrevista AS);
“…e muitas vezes na fase terminal, lidam com o sofrimento, e portanto esses temas, nós tentamos
sempre ser debatidos em reunião, em termos também de medos pessoais…” (Entrevista AS).

Outro aspecto absolutamente imprescindível neste âmbito é a discussão de questões e princípios da
intervenção, tais como a importância de não interferir no trabalho dos profissionais de saúde, de
não fazer juízos de valor sobre as situações com as quais trabalham, entre outras questões.
“…tenho esse cuidado de, nós falamos em grupo, em reuniões, e sempre que é tomada uma
decisão, para mim é mais difícil, demora mais tempo, até chegarmos a um acordo, não é, em
conjunto, é muito mais fácil chegar lá e dizer «olha, está decidido assim»…” (Entrevista AS);
“A Assistente Social acrescentou: «As nossas ajudantes familiares nunca podem interferir no
trabalho das enfermeiras... essa indicação foi-nos dada pelo Centro de Saúde.».” (Registos
Observação);
“«Esta situação é muito importante porque pode acontecer a qualquer uma de vocês. Nunca devem
assumir essa responsabilidade (...) sabemos muito bem qual é o nosso papel. Cada um tem as suas
responsabilidades.»” (Registos Observação);
“Assistente Social – «Atenção aos juízos de valor... pois nós nem sempre sabemos a história
completa…»” (Registos Observação).

A qualidade da prestação do SAD exige que a missão, os objectivos e os princípios deste, estejam
interioriorizados por todos os seus agentes. No SAD da Cidade Grande, existe uma preocupação
constante por parte da Assistente Social em relembrar a filosofia de abordagem da pessoa idosa e
da sua família, para que as ajudantes familiares e os voluntários saibam agir quando se encontram
no domicílio dos utentes e se confrontam com as dificuldades relacionadas com determinadas
doenças e limitações funcionais, bem como com as de ordem social, familiar e cultural.

Há também a destacar a constante valorização do trabalho da ajudante familiar. Na verdade, não se
pode pedir aos prestadores de cuidados, neste caso às ajudantes familiares, que sejam agentes de e
com qualidade, se a sua prática não for reconhecida. De facto, as condições a que estão expostas
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estas profissionais, estão longe de serem fáceis, como veremos com mais detalhe quando
abordarmos os limites e constrangimentos deste SAD.
Verifica-se, efectivamente, uma preocupação em valorizar estas profissionais, não as considerando
como “máquinas”, muito embora o peso de trabalho que têm seja muito elevado, tendo em conta
as necessidades dos utentes e o tempo disponível para lhes responder. “…é uma profissão realmente
super cansativa…” (Entrevista AS); “…há casos ali que são extenuantes…” (Entrevista AS).

Assim, denotámos a existência de uma filosofia de gestão humanista, e de profundo respeito pelo
trabalho que é levado a cabo pelas ajudantes familiares, não só pela importância do seu trabalho,
mas também pelo pouco reconhecimento que normalmente lhes é atribuído, bem como pelos
baixos salários que auferem. No discurso da Assistente Social evidenciam-se regularmente
expressões e comentários que revelam esta postura:
“…e eu sei que (não posso dizer todas, mas pelo menos a maioria, se calhar posso dizê-lo) são
responsáveis, até nesta questão dos registos, de avaliar, têm muito brio profissional…” (Entrevista
AS);
“…foi um trabalho excelente, elas fizeram a distribuição dos almoços (...) elas foram bestiais,
esforçaram-se ao máximo (...) portanto, nos momentos menos bons, em que a gente quer contar
com, eu sei que posso contar com elas, ou melhor, se eu estiver doente, eu não me preocupo,
porque elas asseguram tudo.” (Entrevista AS);
“…têm muito a noção da responsabilidade e da importância do trabalho delas, e isso é excelente, é
das melhores coisas que temos na equipa.” (Entrevista AS);
“E faço esta questão de elogiar publicamente o trabalho da ajudante familiar;”; “…esforçam-se
imenso e eu orgulho-me da equipa que tenho, e orgulho-me daquela vontade de elas aprenderem, e
estou sempre a motivar…” (Entrevista AS);
“«Mesmo assim, podemos dizer que este caso tem sido uma conquista, pois as ajudantes familiares
há anos que lá vão e só conseguiram fazer-lhe uma higiene completa uma vez. É preciso muita
paciência. As ajudantes familiares são umas heroínas!...». [Assistente Social]” (Registos
Observação);
“…porque o nosso pessoal é um pessoal mal pago, apesar de nós aqui na Instituição nos
esforçarmos bastante a fazer uma diferenciação, e portanto as nossas ajudantes recebem um
bocadinho mais do que as ajudantes de outras Instituições Particulares de Solidariedade Social…”
(Entrevista AS).

Esta forma de gestão não invalida a importância de manter a firmeza e determinação nos
momentos em que tal é necessário. De facto, como refere Nobre de Deus (2004:89): “É
importante desenvolver uma atitude de escuta versus autoritarismo e respeito pelo outro, o que
exige simultaneamente disponibilidade, maturidade, e (…) responsabilidade (…) promover
igualmente a iniciativa, a autonomia e a polivalência, no exercício das funções e na execução das
tarefas.”
Em suma, verifica-se um modelo de gestão que promove a iniciativa e reconhece espaços de
liberdade, compatíveis com os objectivos e princípios do SAD, mas que valoriza sobretudo o
respeito pelas pessoas que constituem a equipa.
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Um momento crucial do desenvolvimento do SAD é a avaliação de desempenho, ou seja, a análise
sistemática do desempenho das ajudantes familiares e do seu potencial na função que exercem. É
um momento de reflexão no qual se procura analisar as potencialidades e as limitações da
intervenção, e, neste caso concreto, pode ser uma avaliação intra-equipa ou uma avaliação
individual. No que diz respeito à avaliação dentro da própria equipa, as referências abaixo
indicadas dão-nos conta da ideia de que se trata de um processo dinâmico, que pretende melhorar
o desempenho dos agentes envolvidos com vista à consecução dos objectivos definidos e de
trabalhar em direcção à melhoria dos resultados do SAD. Deste modo, as reuniões de avaliação e
de auto-avaliação, funcionam como mecanismos de formação e amadurecimento da própria equipa
com vista ao seu aperfeiçoamento.
“…nós todos os anos fazemos uma reunião de avaliação, de auto-avaliação e depois de avaliação
do trabalho em geral da equipa…” (Entrevista AS);
“…é importante porque tentamos encontrar soluções para aquilo que nós achamos que não está
bem.” (Entrevista AF);
“Eu acho que a crítica é importante e há certos erros que os outros vêm, que nós não nos
apercebemos, e que nem que seja só para pensar «Será? Disseram-me aquilo, será? Então vou ter
que tomar atenção àquilo que eu estou a fazer porque de facto as outras pessoas podem ter razão»,
e tentar melhorar sempre.” (Entrevista AF);
“…quais são os maiores defeitos e quais são as maiores qualidades, não é, e é isso que nós
fazemos na nossa reunião anual, que é uma reunião intensa, é muito intensa, porque fazemos a
nossa auto-avaliação, e aí fazemos mesmo questão de dizer o que está mal e o que está bem, e
depois fazemos da equipa, e depois no final fazemos sempre a perspectiva se melhorou,
relativamente ao ano passado, ou se piorou, quais as necessidades…” (Entrevista AS);
“…quando é para repreender, aí nem sempre o faço em equipa; às vezes faço-o, porque acho que a
pessoa tem que tomar a consciência que está integrada numa equipa e porque às vezes o erro foi
realmente porque não soube trabalhar em equipa;” (Entrevista AS).

Um outro aspecto importante a salientar, é que nesta equipa, são as próprias ajudantes familiares
quem solicita a sua própria avaliação, na lógica de aperfeiçoamento acima evidenciada, e por outro
lado, participam activamente na avaliação dos restantes elementos da equipa. A ideia a seguir
apresentada vem comprovar para além disso, que uma avaliação de nada serve se for caracterizada
por um processo unilateral, ou seja, onde apenas o coordenador avalia.
“…temos a avaliação interna da equipa (...) no ano passado um dos pedidos delas era a avaliação
de cada uma, elas queriam ser avaliadas, queriam que a gente lhes dissesse realmente em que é
que estavam a falhar, no que é que estavam a ser boas, pronto… isso é outra vantagem, elas
gostam de ser avaliadas, para terem a noção da sua intervenção, e então aplicámos um
questionário em que era os 360 graus, e eu integrei-me nessa avaliação, eu avaliei todas, e elas
avaliaram-me também a mim. E portanto houve ali resultados, e eu acho que foi claro, (…) serviu
também para se introduzir mudanças.” (Entrevista AS);

Esta avaliação não é, segundo o que nos foi dito, um mecanismo de pressão para ninguém, mas
sobretudo um momento de troca de opiniões e pareceres face ao estado das coisas, não se
restringindo ao presente ou ao passado, mas devendo indicar principalmente como o profissional
deve agir no futuro.
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Contudo, situações existem, que requerem uma avaliação individual, (que não exclui a anterior):
“…outras vezes, aí chamo individualmente e converso, e esclareço; depende muito do caso, ler até
parte do registo e dizer «olhe, isto está excelente, é uma coisa simples mas está bem feito».”
(Entrevista AS);
“[há uma conversa individual?] Às vezes, também… (...) Às vezes, também a nível individual,
quando há qualquer coisa que não está bem, também chama, quando é para elogiar também…”
(Entrevista AF);
“«Tenho [Assistente Social] tentado trabalhar com ela [ajudante familiar] algumas questões da sua
postura e comportamento, e mesmo assim está muito muito melhor!».” (Registos Observação).

De uma forma geral, seja individual ou em equipa, a avaliação é realizada também com vista à
consolidação de uma filosofia comum de actuação, e desta forma, a liderança exercida pela
coordenadora da equipa “…não deverá ser entendida como um exercício de poder, mas de
animação, permitindo que a sua força se ofereça como um ânimo para o grupo prosseguir
viagem.” (Nobre de Deus, 2004:100).
Em suma, a avaliação não é um fim em si mesma, devendo permitir conhecer o potencial de cada
pessoa em relação a novos desafios, ajudando a diagnosticar necessidades de formação,
proporcionando uma efectiva oportunidade de crescimento profissional.

5.2 – Equipa voluntários
Como vimos no segundo capítulo, as instituições que emergem da sociedade civil contam com
colaboradores voluntários. Na instituição por nós analisada, e como já vimos, o próprio
coordenador do Centro Social (no qual se integra a valência SAD), é voluntário, existindo depois 7
a 9 voluntários no trabalho directo no domicílio dos utentes.
Foi-nos permitido perceber, sobretudo através da entrevista realizada à coordenadora do grupo dos
visitadores domiciliários (voluntários), que o voluntário se envolve no processo de “cuidar do
outro” (em sentido lato), no qual ele próprio vive uma experiência contínua de aprendizagem com
o utente com quem se relaciona. A voluntária em questão, chegou mesmo a verbalizar que com
muitas pessoas idosas, se estabelece uma relação íntima de amizade.
“…isto é um trabalho que tem que ser de coração. Tem que ser de coração, a visita que se vai fazer
a uma pessoa amiga, que já faz parte do nosso universo de amor, portanto neste aspecto de
relações humanas, a pessoa sente que não está ali nem para pagar, nem tem que estar a contrarelógio a ver o tempo passar, tanto podemos estar uma hora, como podemos estar hora e meia, e
eu penso que isto tinha que ser sempre implementado em todas as Paróquias, em todo o lado…”
(Entrevista Vol.);
“…estamos ali desinteressadamente, por amizade.” (Entrevista Vol.).
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Tomando em consideração o elevado grau de necessidades evidenciadas pela população alvo deste
SAD, pareceu-nos que este grupo de voluntários apresenta uma contribuição significativa para o
aumento da qualidade do serviço, uma vez que se trata de uma equipa dinâmica e que procura estar
atenta para responder às efectivas necessidades dos utentes: “…é um grupo que eu considero muito
dinâmico, muito contagiado, e muito contagiante, de diversas profissões, mas com o mesmo espírito…”
(Entrevista Vol.).

Tendo em conta a complexidade deste tipo de trabalho e a especificidade desta população, estes
voluntários necessitam de uma preparação específica para desenvolverem as funções que
desempenham, em clima de segurança e com qualidade.
Assim, há a necessidade de treino e formação própria em cuidados sociais no domicílio, que são
diferentes de outro tipo de cuidados (e.g. num Hospital, num Lar ou Centro de Dia).
Para além da formação sobre os procedimentos específicos, os voluntários precisam também de
acompanhamento de um profissional, o que neste caso é assegurado pela Assistente Social
coordenadora do SAD.
O acompanhamento obedece a critérios situacionais, ou seja, é diferente por exemplo o
acompanhamento de uma situação de um voluntário que está a prestar apoio ao nível de
companhia a um utente acamado, ou ao familiar de um doente com patologia de Alzheimer. Deste
modo, não só a formação como também o acompanhamento a estas situações deve ser diferente,
segundo o diagnóstico da situação concreta na qual se desenvolve o apoio.

No que respeita à organização da equipa de voluntários, procurámos analisar os motivos que lhe
deram origem, por considerarmos que tal é importante para podermos enquadrar as motivações
individuais na filosofia de origem.
Assim, este grupo é constituído por paroquianos, e foi criado sobretudo no sentido de dar resposta
a situações de solidão evidenciadas por algumas pessoas idosas da comunidade
“…aquele grupo foi criado com um objectivo muito específico, e tendo em conta uma necessidade
também muito específica, que foi a solidão.” (Entrevista AS);
“Todas elas têm ligação à Paróquia, é, todas elas são paroquianas.” (Entrevista AS);
“…já tinha existido, estas Visitadoras Domiciliárias que há na Paróquia…” (Entrevista Vol.);
“…achou [a responsável pelo voluntariado da instituição] que poderíamos de alguma maneira
relançar este projecto que já tinha existido, (…) e portanto temos senhoras de várias áreas, mas
que todas o tocaram é o entusiasmo, o toque é sempre do entusiasmo…” (Entrevista Vol.);
“E foi essa carência que a Paróquia teve, do voluntariado, para o campo onde seja mais
necessária. E foi aqui que me escolheram, e foi que renasceu, digamos, este grupo.” (Entrevista
Vol.).

Verifica-se então, que este grupo emerge da própria Paróquia, que por sua vez encaminha os
voluntários para o Centro Social.
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Neste SAD a selecção e recrutamento de voluntários é realizada com critérios previamente
definidos por uma responsável que faz o apuramento das motivações e do perfil dos candidatos.
“…todos os voluntários desta instituição passam pela H, e depois aí é que são encaminhados para
a área que ela acha mais adequada, segundo a entrevista que fez, (…) e alguns voluntários, e isto é
importante dizer, foram recusados. Porque a intenção com que a pessoa faz voluntariado é muito
valorizada na instituição, e portanto já houveram voluntários que não foram aceites, e outros que
foram aceites e que depois foram convidados a sair porque a actuação não era a correcta.”
(Entrevista AS).

Existe, segundo a Assistente Social, uma selecção criteriosa dos voluntários, conscientes que estão
de que a dinâmica do SAD é condicionada pelo perfil desses colaboradores. Na verdade, e como
afirma Nobre de Deus (2004: 102), “…essa condição pode interferir, de forma positiva ou
negativa, com a ética e a qualidade da resposta de toda a equipa.”
“…aqui é mesmo uma selecção criteriosa, porque a pessoa que nós escolhemos para ir a casa de alguém
tem que ser mesmo alguém da nossa confiança, e que tenha também o espírito de grupo.” (Entrevista AS).

O trabalho em equipa também foi valorizado como importante ao nível do voluntariado, existindo
uma coordenadora que estabelece a ligação deste grupo de voluntários com a Assistente Social
coordenadora do SAD
“…eu sou mais ou menos a coordenadora, digamos, tenho os contactos de todas, fazemos aqui as
reuniões quinzenais exactamente para acertar assim as coisas e é muito mais fácil, é muito mais
fácil haver uma coordenadora que se responsabiliza por este grupo, e presta esclarecimentos, e
dúvidas, e põe questões à Dra. S.” (Entrevista Vol.);

Por outro lado, existe a preocupação em trabalhar efectivamente em equipa, na intervenção
directa:
“…começou-se com a ideia de duas a duas, para dar a imagem da Paróquia, não ser um caso tão
individualizado, dar imagem assim da Paróquia, de assistência de instituição, mas estamos a ver
que às vezes é preferível ir uma só do que não ir ninguém, porque todos nós também já somos avós,
mães, também temos os netos e as nossas responsabilidades, e portanto é preferível fazer pouco e
bem, e com consciência, e com responsabilidade…” (Entrevista Vol.).

No que diz respeito ao âmbito de intervenção, foi-nos possível constatar que os sentimentos que
parecem mover o voluntário são os de humanidade, solidariedade, doação, dever cívico e os seus
“…préstimos têm sempre um cunho de ajuda e apoio humano, com relações afectivas e
compromissos positivos.” (Gonçalves et al., 2000:105). É precisamente essa concepção de
voluntariado ao serviço do bem-estar social e da qualidade de vida das pessoas idosas em situação
de dependência, que encontramos no SAD da Cidade Grande, e que podemos denotar pela análise
dos seguintes excertos:
“É enriquecedor para o voluntário…”; “…a área social, a área humana, é um fascínio…”
(Entrevista Vol.);
“…eu para mim é o amor, o tal Amor universal, de uma net, de uma ligação entre as pessoas, e o
amor que vive em mim é uma família, portanto, é um relacionamento que se pode fazer no bom
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sentido, portanto, nada de destruitivo, pelo contrário, valorizar sempre o Ser Humano, e trazê-lo
ao de cima…” (Entrevista Vol.);
“…a maior parte são funcionárias públicas reformadas. Nós fomos pagas pelo Estado Português.
O Estado não tem dinheiro para pagar tudo, tudo, tudo, tem que ser à base do voluntariado, este
país, e portanto se continuamos a ser pagas pelo Estado, há um direito e um dever cívico que tem
que ser cumprido.” “…é um certo apelo à consciência.”; “…perceber que o mundo somos todos, e
que nós pertencemos a este mundo, e temos que dar as mãos, porque se dermos todos as mãos, as
necessidades diluem-se e não há uns com tudo e outros sem nada, e é este objectivo, portanto, o
Estado continua-nos a pagar, nós somos reformadas (...), que temos que continuar a fazer esse
dever cívico…” (Entrevista Vol.);
“…eu acho que este apoio, pela sua inerência, nunca devia ser pago…” (Entrevista Vol.);
“Muito importante. As pessoas sentirem que são humanas, que precisamos uns dos outros, que
pertencemos à mesma rede, hoje damos, amanhã estamos para receber…”; “…fazemos isto por
amor à causa, por gosto, por causa das pessoas…” (Entrevista Vol.);
“…ter uma dinâmica social, para o homem, pronto, a favor do Ser Humano.”; “…o Humanismo, o
próximo que está ao meu lado é humano, é outro ser humano…”; “…a solidão colmata-se com o
saber estar, o saber ouvir, e dar-lhes o nosso tempo, saber «aquela pessoa é importante, é especial
neste momento que estou aqui, eu venho cá por si».” (Entrevista AS).

Os voluntários ocupam, de facto, um lugar importante no grupo dos agentes do SAD. Embora não
sendo profissionais, têm consciência do seu papel de complementaridade, que contribui para
diversificar o apoio prestado às pessoas idosas. “Isto é sempre um complemento do que o Centro Social
lhes dá apoio” (Entrevista Vol.).

O seu objectivo não é prestar apoio nas ABVD. Têm uma missão bem definida na estrutura dos
cuidados, e que se situa no “estar presente, algumas horas por semana”, dando resposta a um certo
número de pedidos e expectativas, que se podem traduzir na discussão de um assunto, num
passeio, na leitura, ou na simples presença. É neste sentido, que Hesbeen (2003:66) preconiza que
os voluntários devem ser pessoas flexíveis, capazes de acolher e de escutar, acrescentando: “Estas
características são comuns aos prestadores de cuidados, mas a diferença reside no facto de as
acções dos voluntários não se inscreverem nos procedimentos formais dos profissionais.”.
Assim, no que se refere ao papel e funções do voluntário, variam de acordo com as situações em
presença e com o próprio perfil do voluntário e da sua disponibilidade.
As funções desempenhadas pelos voluntários deste SAD são: o acompanhamento no exterior (idas
às compras, ao cabeleireiro, à farmácia, a consultas, exames, etc.); promoção do lazer; estímulo da
memória e do interesse pelo auto-desenvolvimento (espiritualidade, auto-estima, interesses,
hobbies); execução de tarefas no exterior do domicílio (fazer compras, pagar contas, etc.); outras
tarefas a serem negociadas dentro do contexto e objectivo dos cuidados, em conformidade com a
pessoa envolvida, a família e a instituição (com o aval da coordenadora do SAD).
“…há umas horas, cada um dá as horas que tem, algumas senhoras é às terças de tarde, outras é
às quartas de tarde, quando se pode, portanto, fazemos aquela escala, distribuímos as pessoas, é
sempre bom dizer quando alguém não pode, comunicar…” (Entrevista Vol.);
“…todos os dias temos um voluntário diferente que vai com o seu próprio carro conduzir, e
portanto leva duas ajudantes familiares, e distribui as refeições.” (Entrevista AS);
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“…para além de conversar, as voluntárias também saem com os utentes para ir à farmácia, ou
marcar uma consulta, ou ao cabeleireiro.” (Registos Observação).

Para além da importância reconhecida ao papel do voluntário, e segundo Fortin (cit in Nobre de
Deus, 2004:103), para este se implicar no trabalho de uma instituição social deve possuir
determinadas capacidades, tais como ser empático, discreto, honesto, generoso e gostar da
população alvo da instituição.

Verificou-se uma preocupação importante de articulação com o trabalho da ajudante familiar,
tendo aliás sido visível o reconhecimento por parte da voluntária, relativamente ao papel desta,
sublinhando a sua importância no quotidiano das pessoas idosas:
“…convocar ajudantes familiares, seleccionar mais, isso é que eu acho que todas as Paróquias
deviam ter mais ajudantes familiares, e se possível melhor pagas, isso é que eu acho que é
essencial, (...) estão a fazer um trabalho único, excepcional, insubstituível, junto das pessoas que
estão sozinhas, ou que os filhos trabalham longe, ou porque não têm outros meios para estar,
portanto as ajudantes familiares, cada vez mais, e melhor, bem pagas.” (Entrevista Vol.);
“…as pessoas não se sentem sós, não se estão a sentir tão sós desde que as ajudantes familiares
vão lá diariamente. Não é a nossa visita semanal. A nossa visita semanal ajuda, é um estímulo para
a ajudante familiar, que nos cruzamos na rua (…) Mas um trabalho especial que eu tenho que
vincar muito é o da ajudante familiar. A ajudante familiar que vai diariamente das 9 às 10 horas
fazer a higiene da senhora, fazer o penteado, pôr um bocadinho de creme, conversar, corta a
solidão às senhoras. Sempre, sempre incentivar a ajudante familiar.”; “…eu continuo e tenho que
sublinhar muito, o apoio familiar das ajudantes familiares é imprescindível. Tem que ser
continuado, bem pago, e não ser mal pago, e o mais valorizado possível.” (Entrevista Vol.);
“…a equipa que eu conheço das senhoras, são espectaculares. Não sei quem faz a selecção, mas
está muito bem, as pessoas, as ajudantes familiares são muito jovens, ainda, têm muita vida, e
gostam muito de puxar pelas pessoas, portanto quando vão lá fazer a higiene, elas próprias não se
calam, e conversam, falam…” (Entrevista Vol.).

A responsabilidade da gestão da equipa / organização do trabalho, tal como no caso das ajudantes
familiares, é da responsabilidade da Assistente Social coordenadora do SAD. Neste sentido, há
uma preocupação constante em integrar e articular o trabalho dos voluntários com o trabalho
levado a cabo pelas ajudantes familiares, até porque, como defende Nobre de Deus
(2004:102):“Quando os voluntários colaboram na intervenção é importante que se sintam parte
da equipa. A sua integração implica uma atitude de proximidade e de diálogo, criando-se espaços
de troca de experiências.” Para além disto, é também uma forma de estes se sentirem mais
acompanhados, uma vez que “quando intervêm directamente com os beneficiários por vezes
confrontam-se com situações de uma enorme intensidade emocional para as quais nem sempre
estão preparados por exemplo no trabalho com pessoas idosas…”.
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Embora a missão do grupo de voluntários esteja bem definida, o conteúdo dessa missão não é
predeterminado, ou seja, este varia de situação para situação, em função das necessidades
evidenciadas pelos utentes.
Uma vez que a boa vontade não chega (Hesbeen, 2003), é necessário que exista uma organização
formal onde o voluntário assume compromissos e se apercebe dos limites da sua actuação, bem
como é enquadrado na linha dos princípios de intervenção do SAD. Se houver um desajustamento
relativamente a estes princípios, poderão verificar-se comportamentos inadequados, que se
constituem como obstáculos para o próprio serviço, em vez de uma mais valia. É por isso que o
acompanhamento destes agentes é fundamental.
“Claro que isto dos voluntários ajuda-nos imenso, não é, porque nos traz casos de sucesso, mas
traz-nos muito trabalho, porque um voluntário só pode trabalhar bem e fazer alguma coisa de
sucesso se for bem integrado e acompanhado. O acompanhamento então é fundamental, exige
tempo. E como exige tempo, o que é que a gente faz?” (Entrevista AS).

“A boa vontade é um dos requisitos de quem deseja comprometer-se na construção do tecido
social, mas a complexidade das problemáticas e as características das instituições sociais exigem
um pouco mais de quem pensa que é suficiente dar.” (Nobre de Deus, 2004:103).
“…fazemos sempre a integração, de como é que é a instituição, de como é que funciona, dos princípios, da
forma de actuar.” (Entrevista AS).

Assim, é também a Assistente Social quem procede à elaboração e restruturação de escalas de
serviço dos voluntários, tendo sempre em consideração as suas disponibilidades “…algumas
senhoras é às terças de tarde, outras é às quartas de tarde, quando se pode, portanto, fazemos aquela
escala, distribuímos as pessoas…” (Entrevista Vol.). A própria atribuição de casos é realizada, tanto

quanto possível, tendo em conta a adequação das sensibilidades (utente/voluntário), e as
disponibilidades dos voluntários.

Tal como é feito com a equipa das ajudantes familiares, também com a dos voluntários é realizado
o acompanhamento e Supervisão, embora com uma lógica diferente e com uma intensidade
manifestamente menor, por razões que se prendem com o próprio papel que uns e outros agentes
desempenham na intervenção.
Assim, também se realizam reuniões de apresentação, discussão, acompanhamento e avaliação de
casos, embora com esta equipa estas sejam quinzenais. Nestas reuniões, os voluntários dão conta
do trabalho que vão desenvolvendo com os utentes, e são discutidas dificuldades específicas desse
trabalho (Cfr. Apêndice IV – Quadros síntese do Diário de Campo – Reunião com voluntários)..
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Uma vez que a leitura que os voluntários fazem da realidade com a qual trabalham se baseia
sobretudo na sua própria concepção de voluntariado (dado que no caso concreto desta instituição,
estes não possuem uma formação específica para trabalhar em SAD), as consequências que daí
advêm podem fazer-se sentir junto dos próprios utentes. Deste modo, há o cuidado permanente de
proceder à discussão de questões e princípios de intervenção SAD e do papel do voluntário, de
forma a evitar que as convicções pessoais dos voluntários se sobreponham às competências
técnicas exigidas para esta função.
“…há que ter cuidados, não é, porque primeiro, para além de eu lhes dar muitos detalhes da
situação, e isto é sempre dito que é sob sigilo profissional, e isso foi dito sempre no início das
reuniões da formação do grupo, e algumas vezes já as tive que chamar à atenção, porque falavam
dos casos na casa das outras pessoas, apesar de as outras pessoas não conhecerem as outras, não
é, porque não saem de casa, mas não interessa, não se fala nem se menciona nomes…” (Entrevista
AS);
“…as reuniões também são sempre de formação contínua, não é, está-se sempre a dizer as mesmas
coisas, mas eu não me canso e acho que é importante.” (Entrevista AS).

5.3 – Formação e qualificação de recursos humanos
Como foi analisado no terceiro capítulo, trabalhar na área da gerontologia em geral e no Apoio
Domiciliário em particular, requer uma formação especializada nas dimensões físicas, funcionais,
psicossociais, ambientais e culturais do envelhecimento, concepção que tem aliás acolhimento no
Despacho Normativo n.º 62/99 (Norma IV alínea 3), quando estabelece que os planos de cuidados
individualizados do SAD, devem ser executados por pessoal com formação adequada às
actividades a desenvolver, de forma a assegurar a qualidade das mesmas.

Neste SAD, todas as ajudantes familiares possuem uma sólida e credenciada formação inicial e
contínua, exceptuando uma ajudante familiar que realizou apenas formações pontuais sobre
diversos assuntos no âmbito da gerontologia. No entanto, Walter Hesbeen (2003:xiii) chama-nos a
atenção para o facto de a qualificação obtida com a formação não ser suficiente para ser prestador
de cuidados: “Na verdade, as qualificações não são garantia de uma presença de qualidade junto
dos outros.”. Tal afirmação deve-se à complexidade de que se reveste a prestação de cuidados, o
que requer não apenas formação e experiência, mas também capacidades físicas e psicológicas e
motivação para exercer a função (Ena, 1993).

Contudo, é extremamente importante que todos os agentes envolvidos na estrutura dos cuidados
adquiram formação sobre as áreas nas quais trabalham, para além de se envolverem num processo
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de formação contínua que torne o seu desempenho o mais qualificado possível no contexto dos
princípios da intervenção gerontológica, pressuposto que também é perfilhado pela Assistente
Social coordenadora deste SAD.

No que diz respeito ao pessoal técnico, sobretudo os responsáveis pelo SAD, e tal como defende
Ena (1993), devem possuir uma sólida formação acerca de programação e gestão do serviço, sobre
a supervisão e direcção do pessoal, sobre a formação e acompanhamento das ajudantes familiares
e acerca dos aspectos económicos do SAD, para além da evidente necessidade de formação na área
da gerontologia.
Ao nível da formação inicial, a responsável deste SAD tem o curso de licenciatura em Serviço
Social, não possuindo formação especializada na área da gerontologia, embora vá realizando
formações específicas:
“…fui fazendo formações pontuais…” , “…depois fomos participando em acções de formação
mesmo de gerontologia, mesmo a ver com o tema: na Cáritas, outro que foi o ISSS que organizou,
agora neste momento também estamos numa formação, eu e três ajudantes familiares, com a
Associação Portuguesa de Psicogerontolgia…” (Entrevista AS).

Verifica-se, contudo, um elevado investimento em actividades de auto-formação, tais como a
leitura de obras da área da gerontologia, a participação num grupo de reflexão sobre a intervenção
em Apoio Domiciliário, constituído por vários Assistentes Sociais a trabalhar nesta área, onde se
trocam experiências, metodologias de intervenção, etc. (Cfr. Apêndice IV – Quadros síntese do
Trabalho de Campo – Reuniões Gradoal). Por outro lado, constatou-se uma preocupação de
actualização constante sobre formações que vão surgindo e uma postura de aprendizagem com as
próprias situações com que se vai confrontando no quotidiano, o que acaba por se constituir como
um mecanismo de formação em exercício.
Relativamente ao pessoal da intervenção directa, as ajudantes familiares possuem todas formação
inicial
“…era um curso muito bem estruturado, abrangia várias áreas, a nível de saúde, de psicologia, nutrição
(…) Mas obviamente que adquirimos alguns conhecimentos, mas depois a pouco e pouco, e a trabalhar, é
que vamos…” (Entrevista AF),

No que diz respeito aos voluntários “… antes de iniciar as visitas a casa das pessoas, houve para aí 3
ou 4 meses de reuniões só do grupo, da forma de actuar, do que é que faziam, dar exemplos de áreas
práticas do tipo dos piores aos melhores…” (Entrevista AS);

Por outro lado, este SAD também promove a formação contínua, que aqui se pode dividir em duas
dimensões: a primeira é a que é realizada maioritariamente nas reunião de equipa e que inclui a
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reflexão acerca das actividades práticas reais do quotidiano; “…estamos sempre a referir as medidas
de segurança, a questão das luvas, às vezes até da máscara, e portanto estamos sempre nessas questões, e
ao fim ao cabo sempre a dar formação nesse sentido para que não haja ali qualquer...” (Entrevista AS); a

segunda é a que é feita em âmbito de formação propriamente dito, ou seja, em espaços e contextos
de formação sobre temas específicos, nomeadamente sobre cuidados paliativos, diabetes,
colesterol, hipertensão, entre outros.

A importância reconhecida à formação por parte dos agentes da intervenção directa deste SAD é
outro aspecto a destacar, sendo que a cada momento é assinalado como fundamental para o
sucesso da intervenção, quer por parte da Assistente Social, quer por parte das ajudantes familiares
(todas com formação) e da voluntárias entrevistadas:
“…porque eu sinto que não sei. Acho que nunca sei o suficiente para ajudar as pessoas, e… (...) é
mesmo de mim, porque quero saber mais (…). Gosto de saber mais para me sentir à vontade. (...)
vou-me sentir segura, e vou sentir que estou ali muito mais tranquila, e que posso ajudar. Daí esta
grande necessidade de eu sentir que “às vezes não sei, gostava de saber”, mesmo já sabendo, há
sempre certas coisas, por exemplo já tive em alguns cursos que geralmente são todos muito
parecidos, mas eu acho que há sempre qualquer coisa que eu posso apanhar, e depois também
serve para refrescar a memória.” (Entrevista AF);
“…valorizamo-nos a nós, e também estamos a valorizar os outros.” (Entrevista Vol.);
“…porque todas nós gostávamos muito de aprofundar mais e saber mais nesta área, para sermos
melhores.” (Entrevista Vol.).

Em suma, gerir uma equipa que trabalhe na mesma filosofia de intervenção, de forma coesa e
rentabilizando todo o seu potencial, não é uma tarefa simples, requerendo da parte do seu
responsável capacidades múltiplas, numa perspectiva de qualidade do serviço prestado ao utente.

Como coordenadora do SAD, a Assistente Social tem a função de difundir os objectivos do serviço
e garantir o seu cumprimento, bem como planear a estratégia a seguir dentro da prossecução
desses objectivos. Tal função passa pela coordenação do pessoal afecto ao SAD (profissional e
voluntário), bem como a promoção da articulação entre os demais agentes envolvidos, dentro da
mesma lógica e finalidades do serviço, e de forma a evitar duplicações ou interferências e
favorecer a complementaridade e a diferenciação das funções do atendimento prestado ao utente.
Neste sentido, orienta e apoia os profissionais e voluntários para a resposta aos problemas que lhes
vão surgindo, tentando a cada momento procurar alternativas e resolver problemas derivados da
prestação do serviço.
Promove também os momentos de formação e a reciclagem do pessoal (profissionais e
voluntários) de forma a assegurar serviços de qualidade. Neste âmbito, procura também detectar
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deficits de formação do pessoal, tentando ajudá-lo a superá-los, sobretudo através de espaços de
reflexão e análise conjunta das situações concretas.
Apresenta aos profissionais e voluntários cada caso novo, estabelecendo com estes os objectivos
da intervenção, bem como as tarefas a desenvolver, o período de prestação do serviço, e os
horários da prestação. Neste sentido, informa cada cuidador das características de cada caso que
estes necessitam conhecer para realizar o seu trabalho. Faz também o acompanhamento da
intervenção realizada por estes, através de reuniões periódicas com as ajudantes familiares e com
os voluntários, para avaliar o processo de intervenção.

6 – SAD DA CIDADE GRANDE: POTENCIALIDADES, LIMITES E
CONSTRANGIMENTOS

Como forma de rematar todas as ideias expressas neste capítulo, procuraremos agora apresentar as
principais potencialidades, limites e constrangimentos que se colocam ao SAD da Cidade Grande,
de modo a sublinhar alguns aspectos que se destacaram como mais evidentes neste serviço.
Podemos tomar as potencialidades como um conjunto de fenómenos ou condições que se
proporcionam à instituição, e a tornam capaz de incrementar, substancialmente e por longo tempo,
o seu potencial de capacitação ou desempenho, na direcção do que está proposto nas premissas
básicas do plano estratégico da intervenção do SAD no contexto do Centro Social Paroquial da
Cidade Grande.
Por seu lado os limites e constrangimentos são também um conjunto de fenómenos ou condições
internas à instituição vs utentes, capaz de enfraquecer o seu potencial de capacitação ou
desempenho.

6.1 – Potencialidades
O Serviço de Apoio Domiciliário como temos vindo a frisar tem como objectivos: promover a
autonomia das pessoas, melhorar a sua qualidade de vida em casa, apoiando e facilitando a
satisfação das suas necessidades básicas através do acompanhamento psico-social, vigilância do
seu estado de saúde, cuidados de higiene pessoal, distribuição de refeições, acompanhamento ao
exterior para actividades lúdicas, de convívio, religiosas (normalmente feito por voluntários).
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A especificidade deste tipo de resposta, é que os cuidados são prestados no próprio domicílio da
pessoa idosa, o que é considerado como uma vantagem para o indivíduo, uma vez que permite que
este possa continuar inserido no seu meio habitual de vida.
“…a vantagem de poder prestar os cuidados ou melhorar a qualidade de vida do idoso e o bemestar, eu digo social e psicológico, porque para nós é fundamental, na sua própria casa…”
(Entrevista AS).
“A vantagem é que as pessoas estando em casa, são pessoas muito mais felizes, e enquanto elas
conseguirem estar, eu acho que o Apoio Domiciliário nesse aspecto deve funcionar…” (Entrevista
AF).
“…as pessoas não querem sair do seu cantinho; estão mais felizes, sentem-se mais realizadas, e
portanto, vai ter essa necessidade, portanto, a necessidade vai ser sempre nesse sentido…”
(Entrevista Vol).

Efectivamente, a importância da permanência no domicílio é reiterada por todos os agentes que os
quais contactámos neste estudo, o que nos leva a reflectir sobre a ideia de Constança Paúl
(1996:31): “As pessoas também estão ligadas às suas casas por laços afectivos, podendo ainda
atribuir-lhes um valor simbólico, por associação a memórias do passado. As casas reflectem
valores culturais relativos às identidades pessoais e sociais.”
Associada a esta valorização pela permanência no domicílio, foi-nos possível identificar a imagem
negativa da institucionalização. De facto, a palavra Lar ainda tem uma conotação negativa, uma
vez que é identificada com despersonalização, ausência de projecto de vida, confinamento e
segregação. Tal concepção pode derivar de uma imagem que este tipo de instituições possuem,
mas também pode ser entendida como uma comprovação do cumprimento com qualidade da
missão do SAD.
Outro aspecto que nos parece concorrer como uma potencialidade deste serviço, foi o facto de ser
uma instituição onde há uma preocupação em evitar procedimentos excessivamente rotinizados, e
despersonalizados, onde a pessoa idosa seja tratada como incapaz e tenha pouca oportunidade de
decidir e fazer por si.

O envolvimento da equipa como “um todo” de colaboradores activos no estabelecimento de
estratégias de intervenção adequadas e eficazes é essencial ao SAD. A gestão deste trabalho nasce
da premissa de congregar as capacidades de cada um, moldá-las, quando necessário, formá-las e
ajustá-las ao cariz institucional, mas realizar este trabalho de conjunto sempre em função dos
utentes da instituição. Este trabalho, como vimos, vai sendo desenvolvido ao longo das reuniões
com as ajudantes familiares, da formação permanente e activa que a instituição promove ou
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motiva. No entanto, para que surta o efeito necessário é preciso harmonizar todo o trabalho e
integrar tudo o que exige o perfil da ajudante familiar:
“…eu acho que é preciso gostar muito do Ser Humano, é preciso gostar do outro, e é preciso ter
isto para ajudar (…) nós vamos aqui lidar com pessoas; nós vamos lidar com pessoas frágeis,
vamos lidar com uma faixa etária de vida muito complicada, porque as pessoas estão muito
sensíveis a tudo, estão muito fragilizadas pela doença, por tudo, portanto eu acho que a pessoa tem
que ter mesmo dentro de si que quer ajudar…” (Entrevista AF).

A equipa existe em função do seu envolvimento e da necessidade de executar as tarefas confiadas.
Estabelecem os objectivos a atingir com cada utente e a premência de se manter coesa enquanto
unidade de trabalho advém do seu brio profissional: “…têm muito a noção da responsabilidade e da
importância do trabalho delas, e isso é excelente, é das melhores coisas que temos na equipa.” (Entrevista
AS).

Assim, numa perspectiva de sensibilização para as vantagens de trabalhar em equipa, procuram
avaliar a importância da coesão, da avaliação dos casos dos utentes, caracterizam uma intervenção
mais eficiente e madura a partir deste envolvimento.
Avaliar a importância da equipa para o crescimento e o equilíbrio dos planos de intervenção, é
fundamental como diz a Assistente Social: “…elas gostam de ser avaliadas, para terem a noção da sua
intervenção…” (Entrevista AS).

A elaboração e avaliação do plano de cuidados é assegurado por esta dinâmica implantada no
SAD. A atitude face à profissão e o conceito da mesma é imprescindível para consecução destes
objectivos, para alcançar as metas desejadas e propostas: “…gosto de cuidar… daí, sinto-me feliz”
(Entrevista AF).

Outro aspecto que nos parece absolutamente central e que concorre para a qualidade deste serviço
é o facto de todas as ajudantes familiares possuírem formação específica para o desenvolvimento
do seu trabalho, como tivemos oportunidade de apresentar. Tal facto concorre, de uma forma
geral, para que este SAD se distinga pelo seu elevado nível técnico e humano, que não ignora a
singularidade e a riqueza do ser humano, até porque, como sustenta Hesbeen (2003:79): “Cuidar
de uma pessoa respeitando a particularidade da sua existência não é, pois, nem uma teoria, nem
uma ciência. É sim, uma representação multidisciplinar da prática de cuidados baseada na
experiência e no questionamento e orientada para a acção reflectida, repensada sempre que se
apresenta uma nova situação humana.”. Assim, “Ser artista de cuidados é participar no
permanente diálogo entre os conhecimentos alguns deles cientificamente estabelecidos, é ser
capaz de um olhar atento e singular de uma presença particular e de construir as acções próprias
ao cuidar num espaço humano em constante renovação.” (Ibid.:xvi)
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De facto, uma vez que existem limites filosóficos e éticos no acto de cuidar das pessoas idosas no
domicílio, verificámos que estes profissionais estão atentos para não anular a existência da pessoa
de quem cuidam, sobretudo porque o seu “local de trabalho” é a casa dessa pessoa, o seu espaço de
existência, o qual não deve ser invadido sem o consentimento do utente.

Verificou-se efectivamente uma preocupação em considerar o indivíduo como pessoa global,
tentando manter o seu equilibro afectivo e físico, proporcionando o seu desenvolvimento
harmónico, e valorizando as suas potencialidades.
Nesta lógica, constatou-se uma efectiva preocupação em prestar cuidados individualizados
requeridos pela própria condição de singularidade da existência enquanto pessoa, e não uma ajuda
prestada a um indivíduo indeterminado ou abstracto, ou caracterizada pela dominação e sujeição
da pessoa idosa à passividade e patologização, fortemente criticadas por Santos e Encarnação
(1998).
De facto, o SAD não pode servir apenas para “cuidar do corpo”, ainda que esta seja uma dimensão
extremamente importante deste serviço, mas deve preocupar-se também com o bem-estar global
da pessoa na singularidade da sua existência.
Em suma, neste SAD atribui-se elevada importância à auto-determinação da pessoa idosa/utente,
sendo a sua independência e participação motivadas por um processo de intervenção com
qualidade.
Valoriza-se o trabalho em equipa e a interdisciplinaridade, embora esta última não esteja muito
presente no momento actual da vida da instituição, devido a condicionalismos vários.

6.2 – Limites e constrangimentos
Os limites e constrangimentos são, de facto, as condições actuais ou latentes capazes de dificultar
substancialmente o bom desempenho do SAD. Trata-se, nomeadamente, de limites associados ao
domicílio dos utentes, tais como barreiras arquitectónicas, riscos, falta de condições para a
prestação do serviço e a sua localização geográfica.

As barreiras arquitectónicas são um dos principais constrangimentos que impede o SAD de
desenvolver a sua função reabilitadora e de autonomização das pessoas idosas.
“…porque isto é bairros com 3 andares, que não têm elevador, portanto, a nossa dificuldade é trazer as
senhoras à rua, que elas tanto gostavam, só os rés-do-chãos é que vêm… (...) As questões arquitectónicas.
Isso é que nós lutamos muito, porque é raro o prédio que tem elevador… (...) as pessoas não podem, com
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canadianas…” (Entrevista Vol.). Tais factos encontram eco no que afirma Diniz (2004), ou seja, que

existem factores contextuais, de natureza ambiental e social que exercem uma influência directa
como obstáculos ou facilitadores, sobre a funcionalidade das pessoas idosas. É neste sentido que
devemos ter em conta que este estado de funcionalidade não depende apenas da sua situação de
saúde, mas também (e por vezes de forma determinante) dos factores contextuais que a envolvem.
“…a senhora lhe disse que tinha saudades de ver o céu, o sol, os passarinhos, «Mas quem é que
tira dali aquela senhora? … eu ainda pensei nas voluntárias… mas é estourante!...»” (Registos
Observação);
“O senhor manifestou pena por a mulher não (…) sair à rua com regularidade: «Ela às vezes tem
imensa necessidade de ir à rua, mas… são 60 degraus…” (Registos Observação).

Ainda no âmbito dos factores contextuais, salientamos a falta de condições para a prestação do
serviço, e que passam pela não existência de casa-de-banho ou fogão, o que condiciona o
desenvolvimento do serviço, uma vez que demora mais tempo do que numa casa que tenha essas
condições “…e portanto há essa questão de aquecer a água, num alguidar (…) leva imenso tempo, não é?
E leva mais tempo preparar o banho à senhora do que propriamente o banho.” (Entrevista AS).

Mas a falta de condições para a prestação do serviço passa também pelas péssimas condições de
higiene habitacional evidenciadas em alguns casos:
“…a casa em questão era muito suja, com restos de comer pelo chão, com bolor, os sapatos colam
ao chão quando se vai a andar, etc.” (Registos Observação);
“…temos casos em que as casas parecem surrealistas…” (Entrevista AS);
“…eu acho que os políticos do nosso país não devem imaginar (…) que existem casas como
aquelas, e pessoas que estão a viver naquelas condições.” (Entrevista AS);
“…a ajudante familiar é quase uma heroína, porque a casa estava num estado lastimoso, e
portanto ela todos os dias a fazer tudo outra vez tudo de novo.” (Entrevista AS);
“A outra casa é realmente uma falta de higiene habitacional incrível” (Entrevista AS);
“…temos casas realmente que tem sido muito difícil, em as necessidades fisiológicas estão pelo
chão…” (Entrevista AS).

Também os riscos presentes nos domicílios dos utentes se inserem nos factores contextuais a que
os profissionais do SAD não podem ficar alheios, uma vez que um taco levantado, um tapete mal
colocado ou uma fogão aceso, podem colocar em causa a segurança das pessoas.
“…uma ajudante familiar informou então que, neste dia quando entraram lá em casa, o fogão da
utente tinha uma das placas eléctricas incandescente, o que constituía um perigo real de incêndio.”
(Registos Observação);
“A Assistente Social comentou que considerava que a situação dessa senhora poderia melhorar
ainda mais se ela resolvesse «… aquilo dos tapetes e dos tacos levantados.».” (Registos
Observação).

No que diz respeito à localização geográfica das casas dos utentes, esta pode ser uma limitação
não apenas em termos de distâncias reais, mas em termos de acessibilidade – distância entre as
casas dos diversos utentes, ausência de transportes públicos directos e, como afirma a Assistente
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Social: “…para nós, em termos geográficos, em termos físicos, aqui a nossa Freguesia é muito difícil
conseguir que a ajudante familiar faça, conduza e distribua almoços, não é, porque não temos onde
estacionar, as ruas são estreitas, há carros estacionados dos dois lados” (Entrevista AS), o que acaba por

se constituir como uma limitação ao desenvolvimento do serviço.

Existem também limites e constrangimentos associados às características dos utentes, como as
personalidades complexas, formas de estar, hábitos e rotinas, crenças religiosas e relacionados
com a finitude do ser humano.
A formação da personalidade de cada indivíduo é sempre um processo “in continuum”. Os êxitos e
adversidades, os sonhos e desilusões, os projectos e derrotas que se enfrentam ao longo da vida
determinam esta evolução contínua e dinâmica. O que se deve ter em conta é que dada a própria
natureza da situação de dependência, podem gerar-se tensões e conflitos entre o cuidador e o
utente. As personalidades complexas dos utentes são o testemunho de que este processo merece a
melhor/maior atenção para que a intervenção seja o mais eficaz possível.
“É um caso muito complicado, e eu própria confesso que durante o meu primeiro dia em que fui
para lá, estava extremamente nervosa, e não dormi muito bem, porque não sabia muito bem o que
é que me iria deparar.”; “…era um horror, saíamos de lá quase a chorar…” (Entrevista AF).

Pudemos constatar que este assunto é uma preocupação evidente nas reuniões de equipa, e ao qual
é dado muita atenção, uma vez que se trata de lidar com pessoas que por vezes apresentam
dificuldades de estabelecer processos comunicacionais e relacionais harmoniosos, pelas mais
diversas razões, o que exige uma aperfeiçoamento nas técnicas da relação de ajuda positiva por
parte dos agentes com elas implicados.
As formas de estar, hábitos e rotinas são um dos indicadores mais importantes que os profissionais
e voluntários devem conhecer, pois para intervir é preciso conhecer e respeitar; só depois adequar
e propor sempre que seja necessário novas formas de “fazer as coisas”. O estabelecimento da
relação humana é, como vimos, imprescindível neste processo, e percebemos que é uma
preocupação deste serviço 160, muito embora possa representar uma dificuldade:
“…por mais difícil que para nós seja, aquele hábito que parece muito esquisito, (eu vou dar um
exemplo: tínhamos uma senhora que gostava de tomar o pequeno-almoço sentada na sanita...), por
mais confusão que nos fizesse aquilo, (...) Isto para nós parece uma coisa louca, não é, ninguém
toma o pequeno-almoço sentado na sanita, mas para ela fazia sentido, e portanto, no início, foi
assim que foi feito, e é respeitado.” (Entrevista AS);
“Claro que é uma das maiores dificuldades que nós sentimos, que é as nossas limitações em termos
de tempo, de recursos humanos, de gestão, e respeitar a outra pessoa, e respeitar as suas
necessidades, costumes e hábitos.” (Entrevista AS).

160

Cfr. ponto 3 deste capítulo sobre os princípios que norteiam a intervenção do SAD da Cidade Grande.
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Lidar diariamente com a finitude do ser humano é emocionalmente desgastante. As exigências ao
nível psicológico são fortes. A ousadia de um serviço de qualidade implica aprender/conhecer e
reaprender/reconhecer constantemente a lidar com esta característica humana – finitude. Se por um
lado este indicador está associado aos limites e constrangimentos do SAD, pode ser enquadrado
nas potencialidades enquanto indicador revelador da capacidade dos profissionais lidarem com
este fenómeno e demonstrarem que na construção do plano de intervenção há rigorosidade de
trabalho, garantindo assim, o estudo da situação do utente e acompanhar de perto a finitude do ser
humano.
“…a nossa profissão é um bocado ingrata, nós estamos a tratar de pessoas que estão no final de
vida… e é os últimos anos de vida dele (…) Obviamente que assusta, como já aconteceu, à minha
colega H, quando dava um banho… eu não sei como é que vou reagir, que isso nunca me
aconteceu, mas já me aconteceu a colega ligar «ó E, vê lá se consegues vir aqui que a senhora
acabou de falecer, para vestir», não me custou nada. Aquele impacto da primeira vez de ver a
senhora, mas depois não me começámos a lavá-la, vestir, não custou”…(Entrevista AF) .

No que concerne aos limites e constrangimentos associados à natureza dos serviços prestados, há a
ter em conta as reclamações. Por um lado, nem sempre há um pleno conhecimento do que consta
nos contratos de prestação de serviços, por outro lado, seria ideal deixar um registo do serviço
prestado naquele dia afim de confirmar a legitimidade das reclamações quer por parte dos utentes
quer dos familiares dos mesmos.
A alimentação é, de longe, o serviço que de mais reivindicações é alvo “… umas vezes pouca, fria,
pouco adaptada, às vezes... as dietas são sem sabor, não é passada...” (Entrevista Vol.). A própria

coordenadora do SAD da instituição confirma a reclamação sobre o serviço de alimentação
“…também conhecemos as limitações aqui da nossa comida, que não é das melhores, porque é de uma
empresa, e portanto não é das melhores.” (Entrevista AS).

Apercebemo-nos também da necessidade de alargamento do serviço, sobretudo ao nível da higiene
habitacional:
“A única coisa que eu acho que eles falam muito e que gostariam era das higienes habitacionais.
(...) E também tenho a noção de que há necessidade… em certas situações há a necessidade, se
uma pessoa estiver doente, se não tiver capacidade para arrumar a casa, essa pessoa ainda mais
doente vai ficar, não é? Eu compreendo (...) eu acho que é a grande necessidade das pessoas, é
mais a higiene habitacional. (...) Porque se vêem limitadas”(Entrevista AS);

A necessidade do alargamento do SAD ao sábado partiu dum inquérito realizado aos utentes. No
entanto, ao se depararem com o acréscimo da mensalidade a pagar, recuaram. Enquanto serviço de
primeira linha, o SAD é concebido em função das necessidades dos utentes, na base da
flexibilidade. Na perspectiva da ajudante familiar sabemos que “…as pessoas têm fins-de-semana,
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não é, as pessoas vivem aos fins-de-semana, têm outras necessidades à noite, e isso seria o ideal, durante o
dia, as 24h…” (Entrevista AF).

Se o SAD visa garantir, tanto quanto possível, a manutenção das pessoas idosas no seu quadro de
vida, a questão do alargamento é premente. “Soube agora pela Dra. S que também já estão a apoiar ao
Sábado. Muito importante… porque eram dois dias de terror, de terror.” (Entrevista Vol.).

A gestão do tempo é “…uma das maiores dificuldades que nós sentimos, que é as nossas limitações em
termos de tempo, de recursos humanos, de gestão, e respeitar a outra pessoa, e respeitar as suas
necessidades, costumes e hábitos.” (Entrevista AS).

É manifesta a dificuldade de gestão do tempo face a todas as solicitações de que o serviço é alvo,
“Num apoio em que a pessoa precisa de higiene pessoal, precisa que se prepare a alimentação, e
ainda sair de casa, se o ritmo é realmente lento, a gente não consegue fazer esse tipo de apoio, e
portanto teria que ser uma manhã inteira…” (Entrevista AS);
“…mas claro, a gente sabe que a ajudante familiar muitas vezes não tem tempo, vai fazendo
durante o apoio, mas muitas vezes não tem tempo.” (Entrevista AS).

O tempo de trabalho é organizado em função das prioridades e das necessidades. O essencial é
saber gerir o tempo eficazmente, de forma a atingir o equilíbrio entre as responsabilidades
profissionais e a atenção personalizada que o utente necessita.
Elaborar um plano de toda a actividade (escalas) é o primeiro passo para uma adequada gestão do tempo, mas não é o
suficiente, pois há que ter em conta os possíveis contratempos, e por isso é necessária flexibilidade e capacidade de fazer
face ao imprevisto.

“Nós temos a noção desta nossa limitação, a ajudante familiar não conseguia colmatar e

por mais que o objectivo dela seja conversar com o utente para ajudar a sair um bocadinho daquela
depressão que ele está a viver, temos esta limitação, não conseguimos…” (Entrevista AS).

A exigência de racionalidade financeira é um indicador de limite com que todas as IPSS se
debatem, como tivemos oportunidade de aflorar no segundo capítulo.
Para uma promoção de uma rede apropriada, para que o serviço prestado pelo SAD seja eficiente e
com qualidade, é preciso pôr em prática alguma racionalidade financeira. Os recursos financeiros
da instituição, associados às (geralmente) baixas pensões de reforma dos utentes, assim como a
exígua comparticipação da Segurança Social, dificulta uma prestação do serviço com maior nível
de qualidade do que a existente. É, pois, um “…apoio muito caro, sai muito caro este apoio, e portanto a
gestão do próprio apoio, o tempo, o custo…” (Entrevista AS).

Mediante a coordenação entre os diferentes serviços da instituição e a correspondente delegação
de competências e responsabilidades é possível a gestão financeira, numa constante tentativa de
concertação.
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Como já foi ficando latente ao longo da nossa análise, o desgaste do trabalho do SAD deve ser
tomada em consideração na coordenação deste serviço, sob pena de favorecer processos de
esgotamento profissional – burnout. Expressões como as apresentadas de seguida, e que nos
parecem extremamente importantes, atestam bem a exigência a que estão sujeitos os profissionais
do SAD (sobretudo os da intervenção directa):
“…ela está lá todos os dias com a pessoa, não é, e psicologicamente, além de fisicamente,
psicologicamente eu acho que é muito cansativo.” (Entrevista AS);
“…era a ajudante familiar, e ela chegava cansadíssima…” (Entrevista AS);
“…e temos casos muito difíceis em que às vezes nós pensamos «vamos desistir, porque está a ser
muito violento», mas as próprias ajudantes às vezes, esses apoios transformam-se num desafio, ou
seja, «não vamos desistir, vamos conseguir», e portanto encaram isto não como um problema mas
como um desafio.” (Entrevista AS);
“…a distribuição dos almoços que é muito puxada, porque os nossos prédios aqui, a maioria são
sem elevador, só até ao terceiro andar, mas é sobe e desce, sobe e desce, e portanto é realmente
muito, muito cansativo…” (Entrevista AS);
“…é uma profissão extremamente difícil, a nível físico e psíquico, é preciso às vezes ter uma
grande robustez física e psíquica. Portanto, se não se gostar, mal paga, dói-nos as costas ao fim do
dia…” (Entrevista AF).

Existem também limites e constrangimentos associados aos recursos humanos e técnicos, sendo o
principal a necessidade de pessoal, que aliás, já foi aflorado quando abordámos a necessidade do
trabalho multidisciplinar em Apoio Domiciliário.
Um modelo integrado de prevenção implica pessoal suficiente, devidamente qualificado e
competente, dado que não se pode prestar cuidados de qualidade aos utentes, sem recursos
humanos com essas características.
A gestão financeira, de que acima falámos, e a necessidade de pessoal, têm entre si uma correlação
bilateral. É preciso, pois, ter capacidade de planear em conjunto e gerir os recursos existentes e
optimizá-los, permitindo a maior qualidade do serviço no sentido da promoção do maior bem-estar
possível aos utentes.
Uma dificuldade acrescida é o transporte, pois as ajudantes familiares para se deslocarem às casas
dos utentes vão de transportes públicos. Há paragens, imprevistos e atrasos condicionadores da
prestação do serviço. Tal está intimamente relacionado com a localização geográfica, pois a maior
distância é sem dúvida um condicionante e um indicador de constrangimento para a organização
do SAD.

No que diz respeito ao perfil da ajudante familiar, e porque antes de ser profissional esta é uma
pessoa, também com um passado, com uma história e determinadas características, tal pode ser,
em certas circunstâncias, um constrangimento, precisamente devido a esse perfil pessoal. Já o
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Decreto-Lei 141/89 de 28 de Abril chamava a atenção para a importância do perfil das pessoas que
desempenham a “… delicada missão de prestar cuidados…”.
As ajudantes familiares são, de facto, as principais prestadoras deste serviço, e revelam a
necessidade de que lhes seja estimulada a componente afectiva, o que nos pareceu ser uma
preocupação evidente da Assistente Social.
Há nelas uma consciência do assumir do trabalho, contagiam-se porque gostam de o fazer, sentemse a transformar ambientes e reavivar vidas. Recordemos a célebre expressão de Freud: o homem
normal é aquele que é capaz de amar e trabalhar (cit in Tomás, 2000:254). À primeira vista poderá
parecer uma estranha associação de ideias, no entanto o perfil da Ajudante familiar está imbuído
desta duplicidade. É a maturidade exigível a este perfil.

Como últimos limites ou constrangimentos apontados, surgem os associados à dimensão
institucional, e que derivam, basicamente da estrutura da instituição, e da burocracia que advém do
facto de ser tão grande.
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CONCLUSÃO
Com este trabalho pretendeu-se contribuir para o estudo das concepções e práticas de intervenção
social em cuidados sociais no domicílio. O itinerário prosseguido envolveu quer a construção de
um quadro conceptual e operativo para a intervenção em gerontologia social, realizado a partir de
uma revisão da literatura que se procurou ser o mais abrangente possível, quer a investigação das
práticas sociais de apoio domiciliário, através de um estudo de caso, realizado segundo uma
abordagem qualitativa e intensiva. Do percurso investigativo desenvolvido apresentam-se as
principais conclusões.

I

Com o aumento da esperança de vida, a diminuição da natalidade, entre outros factores de ordem
social, o envelhecimento demográfico tem vindo, cada vez mais, a constituir-se como um
problema a merecer especial atenção por parte da sociedade.
O envelhecimento é um processo natural, complexo, contínuo, heterogéneo, inevitável. Dá-se a
nível físico, psicológico e social. Surge muitas vezes associado à ideia de perda de papéis sociais,
perda de autonomia, perda de capacidades intelectuais, entre outras, sendo um fenómeno
profundamente influenciado pelos valores sociais e culturais.
No entanto, embora o envelhecimento provoque uma diminuição da capacidade adaptativa, que se
traduz muitas vezes em patologia, não se pode afirmar que a dependência física, cognitiva,
afectiva ou social sejam características exclusivas das pessoas idosas.
De qualquer forma não podemos escamotear a evidência de que o processo de envelhecimento
acarreta uma série de transformações biopsicossociais, que tornam o ser humano mais susceptível
a situações de dependência.

II

Cuidar de pessoas no domicílio é uma acção que remonta aos tempos bíblicos, já referenciada no
Velho Testamento como uma forma de prestar auxílio. Havia, aliás, recomendações aos hebreus
para que cuidassem dos doentes e das puérperas em suas casas. Também entre os judeus se
recomendava que se visitassem os doentes para lhes demonstrar solidariedade num momento de
sofrimento. Já no Novo Testamento, encontram-se referências a pessoas que assistiam doentes e
idosos no seu local de residência. As pessoas eram motivadas por sentimentos religiosos, de
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caridade e solidariedade aos pobres e doentes, e agiam de modo informal e sem seguir nenhuma
metodologia assistencial.
Até há algumas décadas, em virtude da ineficiência ou da quase inexistência dos sistemas públicos
de protecção social, era a família quem assegurava de forma ilimitada a protecção e prestação de
cuidados aos seus elementos, entre os quais os mais idosos. Mas as transformações sociais e o
aumento generalizado do envelhecimento populacional constituem factos decisivos para que
socialmente a velhice se passasse a considerar um problema social e a merecer atenção por parte
dos órgãos decisores ao nível das políticas sociais.
De facto, uma vida com mais anos significa também uma vida com mais riscos de isolamento, de
solidão, de redução e/ou perda de autonomia.

Paulatinamente, da prioridade concedida aos serviços e equipamentos tipificados e standardizados
e um grande investimento na institucionalização, passou a conferir-se maior relevância à
manutenção das pessoas idosas no seu quadro de vida, assistindo-se a um desenvolvimento dos
serviços de proximidade.

A reflexão gerontológica actual enfatiza a importância da organização de serviços que contribuam
para a prossecução de uma política orientada para a valorização do quadro de vida das pessoas
idosas, nomeadamente através da construção de um ambiente securizante e de qualidade, adequado
às suas necessidade, garantindo os seus direitos sociais e de cidadania.
Defender a consolidação e o aumento das respostas de cuidados no domicílio, não significa deixar
de lado a importância da criação de outro tipo de respostas para a população idosa, sobretudo as
que apresentam elevados índices de dependência. Essas respostas podem passar por estruturas
residenciais, desde que repensados os seus modelos de intervenção, ou por estruturas integradas
que possibilitem a intervenção social, de saúde, de ocupação, entre outras, no seio das
comunidades locais.

De facto, em muitas situações, o internamento em Lar é mesmo a única solução, não podendo ser
simplesmente rejeitada ou condenada. Essencial é que as respostas existentes sejam melhoradas
com vista à promoção de uma vida digna para os seus utentes.

Não obstante o facto de o SAD permitir às pessoas idosas em situação de dependência
permanecerem no seu domicílio, evitando ou adiando a sua institucionalização, ele não é, por si só,
suficiente, na maioria dos casos, para conseguir a qualidade de vida desejável. Na realidade, sem
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um esforço integrador e sem serviços complementares, pode converter-se numa institucionalização
no domicílio, ou em algo pior (Cfr. Ena, 1993:61). Isto significa que, para um funcionamento
adequado, o SAD requer serviços sociais e de saúde complementares.

Por outro lado, apesar do significativo aumento do número de respostas para as pessoas idosas em
situação de dependência, hoje ainda se pode afirmar que as respostas específicas destinadas às
necessidades da população idosa são nitidamente insuficientes.

III

Para a pessoa idosa, viver na sua própria casa é uma dimensão extremamente importante da
independência, uma vez que simboliza a salvaguarda do sentido da integridade pessoal.
É importante relembrar que o SAD não existe exclusivamente para pessoas idosas, devendo
beneficiar todos os segmentos da população que dele necessitem. O facto de esta investigação se
ter dedicado à população idosa, tratou-se de uma opção teórica, e também por a resposta SAD ser
dedicada maioritariamente a pessoas idosas.

Não obstante a filosofia do primado da manutenção da pessoa idosa no domicílio seja uma ideia de
força actual, apresentando-se tendencialmente como um mainstream da política de cuidados
sociais, ainda se constata que, por um lado os serviços de cuidados no domicílio são insuficientes;
que o pessoal afecto ao SAD tem ainda insuficiente formação profissional; que os serviços
revelam grande falta de flexibilidade às necessidades concretas das pessoas (e.g. apoio à noite e
aos fins-de-semana e feriados); que as intervenções dos vários profissionais e sectores estão mal
coordenadas.

Na realidade, o SAD representa uma estrutura altamente vantajosa na atenção às pessoas idosas
em situação de dependência, e ajuda a postergar ou evitar a institucionalização, dando suporte às
famílias e cuidadores. Como vimos, o SAD permite um incremento do conforto e da privacidade
para o utente, bem como um aumento da segurança experimentada pelo mesmo. Permite também
um maior envolvimento do utente e da família no planeamento e execução do plano de
intervenção, e uma parceria entre os prestadores de cuidados informais e os formais.
Contudo, parece quase inquestionável que, para que o SAD se possa efectivar, é necessário haver
uma rede de suporte (familiar ou não), que seja responsável no processo de intervenção, e que em
situações mais graves e de maior dependência da pessoa idosa, possa mesmo responsabilizar-se
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pelos cuidados não assegurados pelo serviço prestador de cuidados formais, para a manutenção ou
melhoria do estado da pessoa e da sua qualidade de vida.
Neste sentido, é extremamente complexo prestar este serviço a pessoas que não tenham esse
suporte (pessoas idosas que moram sozinhas, dependentes cujo cônjuge está doente, sem família,
etc.).

IV

Tomando como observatório social dos Serviços de Apoio Domiciliário o SAD do Centro Social
Paroquial da Cidade Grande, regista-se, uma concepção abrangente do Apoio Domiciliário, ou
seja, há uma grande preocupação para que o enfoque da intervenção e prestação de cuidados não
seja a doença, a incapacidade, a limitação, mas a promoção, manutenção e recuperação das
capacidades e potencialidades existentes. Isto significa que o Apoio Domiciliário envolve também
aspectos educacionais e preventivos, bem como medidas de reabilitação.
Face à apresentação e análise deste SAD, parece-nos poder concluir que o mesmo se enquadra na
perspectiva que sustenta que são necessárias respostas baseadas no respeito pelos princípios da
dignidade humana, da manutenção ou recuperação permanentes da autonomia, num quadro mais
amplo do exercício da cidadania. Denota-se, de facto, uma actuação no sentido de activar as
competências dos utentes, numa lógica de fazer com (apoiar) e não de fazer por (substituir) (Cfr.
Sousa, 2004:122).

Uma outra dimensão que foi possível registar nesta observação, foi a necessidade de estarem
criadas determinadas condições para a permanência da pessoa idosa no domicílio. De facto, e
reiterando o que tivemos oportunidade de analisar no enquadramento teórico, para que a pessoa
idosa em situação de dependência possa permanecer com qualidade de vida no domicílio, deverão
cumprir-se certos requisitos, a saber: estabilidade clínica, apoio de (pelo menos) um cuidador com
competências para o efeito, um ambiente adequado às necessidades da pessoa idosa e da sua
situação, garantia de acesso a serviços profissionais adequados (sociais e de saúde) e adequadas
condições financeiras (Cfr. Ibid.:130).
A ausência de uma ou mais de uma destas condições coloca em causa não apenas a segurança e a
qualidade de vida da pessoa idosa, mas também afecta consideravelmente o desenvolvimento
adequado de qualquer SAD, não permitindo a sua eficácia e eficiência plenas.
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Em relação ao profissional responsável pelo SAD, e partindo da observação da actuação da
Assistente Social do Centro Social Paroquial da Cidade Grande, parece-nos poder afirmar que se
requer que este possua um saber, um saber-ser/estar e um saber-fazer sólido, teórico e prático, e,
não menos importante, alguma criatividade que lhe permita agir em contextos instáveis,
indeterminados e complexos, caracterizados por zonas de incerteza que de cada situação fazem
uma novidade a exigir uma reflexão dialogante com a própria realidade que lhe fala.
Por outro lado, é-lhe requerida capacidade de diálogo com os diferentes agentes envolvidos na
prestação dos cuidados, e capacidade de encontrar soluções ajustadas a cada utente e sua família,
através de uma efectiva capacidade relacional.

Noutro plano de análise, no caso concreto da instituição que tivemos oportunidade de estudar,
podemos dizer que a Assistente Social se situa como intermediária entre as necessidades dos
utentes e suas famílias, os agentes prestadores de cuidados (ajudantes familiares e voluntários da
instituição e enfermeiras do Centro de Saúde), os técnicos que dão apoio pontual ao SAD, e a
própria instituição. Procede ao diagnóstico da situação, definição do plano de intervenção, seu
acompanhamento e avaliação, gerindo tudo o que daí advém. Por outro lado, confronta-se ela
própria com os objectivos que prossegue a instituição/serviço onde trabalha, com os princípios
éticos e deontológicos da sua profissão e com a sua própria concepção de envelhecimento e
modelos de intervenção em Apoio Domiciliário. A sua acção inscreve-se, então, nesta
complexidade de lealdades que por vezes podem ser conflituantes, o que de novo nos conduz à
complexidade da intervenção social e profissional em Apoio Domiciliário.

V

Depois das muitas leituras efectuadas, das conversas exploratórias levadas a cabo com inúmeros
profissionais e académicos a operarem na área da gerontologia, do trabalho empírico desenvolvido
no âmbito desta dissertação, e da reflexão sobre a nossa própria prática profissional, parece-nos
pertinente avançarmos com algumas propostas. Tal atitude, parte da convicção de que o
conhecimento implica uma maior responsabilidade, não só em comunicar o que se detém, mas
também em propor novas estratégias que contribuam para mudanças concretas nos modos de agir e
fazer.
Assim, em síntese, toda a reflexão levada a cabo e a observação realizada no SAD do Centro
Social Paroquial da Cidade Grande permitiu concluir da relevância do seguinte quadro de
princípios de intervenção em Apoio Domiciliário:
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- O desenvolvimento de equipamentos e serviços da comunidade em termos de número e
adequação das respostas, qualidade das mesmas e equidade na sua distribuição territorial;
- Que, quer nas respostas já existentes, quer nas que se venham a implementar, se privilegie a
qualidade técnica e humana de todo o pessoal afecto à intervenção, nomeadamente através da
promoção da formação e certificação das ajudantes familiares, exigência de formação inicial e
contínua;
- Uma urgente revisão dos paradigmas habitualmente usados em termos de abordagem curativa
quer pelos serviços de saúde quer pelos serviços sociais;
- O reforço das parcerias e da capacidade de criar relações sinérgicas em função das necessidades
das comunidades onde estão inseridas;
- O aprofundamento das metodologias de diagnóstico para uma melhor e mais adequada
planificação da intervenção;
- Uma maior aposta na informação, formação e apoio aos cuidadores (formais e informais);
- Um efectivo e adequado enquadramento do voluntariado;
- Uma maior articulação entre os que estudam os problemas e as suas causas e os que concebem e
planeiam as respostas para esses problemas com vista à sua adequação;
- A criação de estruturas intermédias ou alternativas e complementem a ajuda ao domicílio (e. g.
alojamento temporário);
- A existência de uma fiscalização mais intensa aos equipamentos e serviços por parte das
entidades estatais responsáveis, consubstanciada num maior apoio e supervisão técnicos;
- Que se tenha sempre presente uma abordagem sistémica, ou seja, que se aborde a totalidade e
não apenas as partes do comportamento humano ou social. Nesta perspectiva, o utente do SAD
deve ser concebido como um todo, de forma holística – uma pessoa na sua verdadeira amplitude e
dimensão;
- Uma maior aposta nas equipas de intervenção interdisciplinares.

No que diz respeito aos principais princípios de intervenção que constatámos na instituição que
estudámos, podemos dizer, de uma forma sintética, que se resumem nos seguintes:
- A pessoa idosa deve ser valorizada como sujeito activo na construção do seu quotidiano e do seu
projecto de vida e como tal as suas necessidades e preocupações devem ser valorizadas e a sua
opinião ouvida e respeitada. Também os seus hábitos, costumes, as suas crenças e formas de estar
devem ser respeitados, bem como os seus valores sócio-culturais.
- Na intervenção devem ser garantidos o segredo profissional e a confidencialidade.
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- A pessoa idosa deve ser informada sobre os seus direitos e deveres, enquanto beneficiária dos
serviços de acção social e de saúde.
- Cada situação deve ser objecto de uma avaliação circunstanciada, definindo-se com a pessoa
idosa e sua família um plano de cuidados personalizado/individualizado, de carácter preventivo e
reabilitador
- Esse plano de cuidados tem como objectivo assegurar uma maior qualidade de vida e com a
maior autonomia possível, favorecendo a auto-estima e garantindo a dignidade da pessoa idosa.
- A pessoa idosa recebe o apoio mais adequado à sua situação, devendo os serviços organizar-se
em função das suas necessidades específicas.
- Os profissionais devem ter em conta a rede informal da pessoa idosa e colaborar com ela,
informando-a sobre as suas competências.
VI

Em relação a novas investigações, é absolutamente imprescindível que se avance na produção de
novos conhecimentos nesta área, dada a necessidade imperiosa de reflectir sobre a natureza das
práticas profissionais e sobre as concepções que lhes estão subjacentes. Por outro lado, a
abordagem desta problemática permitiu constatar a existência de lacunas ao nível da investigação
no nosso país, traduzida quer na escassez de estudos sobre esta problemática, quer pela falta de
informação decorrente do conhecimento científico sobre o tema.
Uma vez que as pessoas idosas são as maiores peritas em relação à experiência do envelhecimento,
seria importante perceber a pertinência e adequabilidade que estas reconhecem a esta metodologia
de intervenção em Apoio Domiciliário aqui postulada e defendida.
A importância de auscultar as pessoas idosas beneficiárias do SAD, revestir-se-ia de particular
centralidade, uma vez que partilhamos da perspectiva de Micael Pereira (1999:15), que citando
D’Epinay, revela a importância de ouvir o que têm para dizer os que percorrem a anciania com as
suas vidas, uma vez que estes têm trajectos muito diversos, com êxitos e condições muito diversas.
“Quem anda, bem ou mal, é o primeiro que sabe. Seria importante que todos estivessem muito
atentos ao que fazem e dizem quem é mais idoso, em contextos concretos, com tipos de história
social bem conhecidos, a ver se se consegue saber o que já viveram estes novos exploradores.”
VII

Após a realização deste estudo, podemos dizer que apesar de existirem muitas barreiras para a
obtenção de uma cidadania plena por parte das pessoas idosas, estamos confiantes que o esforço
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diário daqueles que trabalham nesta área constituirá uma decisiva contribuição para que, gradual e
sistematicamente, o futuro destas pessoas esteja mais livre do constrangimento que sobre elas
recai, compatibilizando envelhecimento com qualidade de vida.

Trabalhar com pessoas idosas em situação de dependência requer uma abordagem dinâmica e com
referências múltiplas e variadas, contrária ao pensamento único e à linearidade, que em nada
contribuem para sustentar a prática quotidiana, que como constatámos, é tão diversa e complexa.

Os profissionais que trabalham na área da gerontologia precisam de instrumentos conceptuais e
operativos para compreender as problemáticas com as quais trabalham e que lhes permitam
modelos de intervenção que se enquadrem nesse quadro de referências.

É, pois, urgente a necessidade de recriar a intervenção, de equacionar novas possibilidades e
estratégias de intervenção na área da gerontologia em geral e do SAD em particular. Estas
estratégias deverão radicar-se em princípios éticos centrados na liberdade, na justiça, na
solidariedade, em suma, na defesa intransigente dos direitos humanos, na ampliação e
consolidação da cidadania. Tal só será exequível através do estabelecimento de um compromisso
com as pessoas, na exigência constante pela qualidade dos serviços que lhes são prestados,
tentando superar o imediatismo a que os profissionais estão sujeitos no quotidiano da sua prática
profissional. É neste sentido que defendemos, no final deste itinerário, que é absolutamente
imprescindível repensar as práticas de intervenção, e que tal só é possível através de uma
fundamentação numa referência teórico-prática que ilumine a análise sobre o objecto de
intervenção, numa constante prática crítica e criativa.

Efectivamente, “O futuro da intervenção no campo do envelhecimento (…) deverá passar de um
modelo reparador para um modelo de responsabilização e de prevenção centrada numa óptica de
dignificação e de promoção da autonomia…” (Marques, 2001:12).
Embora lentamente, vai surgindo uma nova concepção de SAD, passando-se de uma prestação
tipificada a uma prestação à medida, global e integrada, onde se privilegiam intervenções
multidisciplinares e intersectoriais.

Gostaríamos ainda de reiterar que esta investigação não transmite, nem pretende transmitir a
verdade, mas sim a nossa verdade no momento actual do percurso em que nos encontramos, fruto
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da intervenção, reflexão e pesquisa realizadas até agora. Assim, não é mais do que um olhar sobre
a realidade de um SAD, pejado da subjectividade inevitável nestes processos reflexivos, sendo
necessário salvaguardar as devidas idiossincrasias institucionais.

A complexidade que caracteriza a sociedade contemporânea coloca a todos nós, cidadãos, novos
desafios e mais exigentes responsabilidades, pois como sustenta Pinto (2004:21), “Uma sociedade
desenvolvida é a que (…) cria efectivas condições para que os seus cidadãos possam nascer,
crescer, viver e morrer com dignidade.”
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APÊNDICES

APÊNDICE I
Guiões de Entrevista
-

Aplicada à Assistente Social

-

Aplicada à ajudante familiar

-

Aplicada à voluntária

APÊNDICE I – GUIÕES DE ENTREVISTA

Guião de entrevista - Assistente Social

1. Experiência profissional
2. Há quanto tempo trabalha na instituição?
3. Formação específica na área da gerontologia?
4. Gosta de trabalhar nesta área?
5. Se tivesse de apresentar um conceito de Serviço de Apoio Domiciliário como o definiria?
6. Quais deverão ser os princípios norteadores da intervenção em Apoio Domiciliário?
7. Quais as potencialidades e as limitações reconhecidas ao Serviço de Apoio Domiciliário?
8. Qual a importância reconhecida à compreensão do quadro de referências da pessoa?
9. Intervir centrado nas necessidades da pessoa é central ou acessório em Serviço de Apoio
Domiciliário? E o que implica?
10. E a compreensão da forma de organização/composição do seu habitat? De que forma este
habitat pode condicionar (positiva e negativamente) a execução do Serviço de Apoio
Domiciliário
11. Como e com quem é elaborado o Plano Individual de Cuidados?
12. O Plano Individual de Cuidados é elaborado para todos os utentes?
13. Obedecem a alguma uniformidade ou são completamente individualizados? Qual a
periodicidade com que são revistos?
14. Quais as proveniências dos pedidos de intervenção: próprio, família, outro? Como e por quem
são identificadas as necessidades dos utentes?
15. Como se desenvolve o processo desde o pedido até à prestação de apoio?
16. Quais os procedimentos e/ou instrumentos de diagnóstico utilizados?
17. Como e com que instrumentos é efectuada a avaliação dos serviços?
18. Quem faz, como e quando são feitos a supervisão técnica e o acompanhamento dos serviços?
19. Quais as acções de formação nas quais a equipa participou no último ano?
20. Que instrumentos existem no SAD para registo de ocorrências, diagnóstico de necessidades,
acompanhamentos dos PIC, avaliação dos serviços?
21. Qual a importância atribuída ao trabalho intersectorial (Segurança Social, saúde, autarquias,
etc.) e como decorre nesta instituição?
22. Para que funções e sob que orientação existe a equipa de voluntariado?
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Guião de entrevista - ajudante familiar
1. Idade
2. Escolaridade
3. O que fazia anteriormente?
4. Há quanto tempo é ajudante familiar e porquê?
5. Teve uma formação de base específica para desempenhar as funções de ajudante familiar? E
formação de continuidade? Considera a formação importante?
6. Quais são as suas funções? (o que faz concretamente)
7. Consegue ter tempo para conversar com as pessoas?
8. Há flexibilidade nas actividades que realiza em casa das pessoas? Em função do quê?
9. Considera importante conhecer o quadro de referências da pessoa?
10. Para além do apoio nas AVD também há a possibilidade de apoiar nas AIVD?
11. Como e por quem é feita a avaliação do seu trabalho? Com que regularidade?
12. Como é a sua relação com as pessoas?
13. O que tem sido mais difícil para si nesta profissão?
14. A quem recorre normalmente quando tem um problema?
15. No seu entender, quais são as maiores limitações e vantagens do Serviço de Apoio
Domiciliário?
16. Acha que as pessoas estão satisfeitas com o Serviço de Apoio Domiciliário?
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Guião de entrevista - voluntária

1. Escolaridade
2. Há quanto tempo é voluntária e porquê?
3. Quantos voluntários existem nesta equipa e como funciona?
4. Como caracteriza a equipa de voluntários?
5. Há preocupação em adequar o perfil do voluntário ao utente?
6. Qual a importância que reconhece ao voluntariado num SAD?
7. O que fazem concretamente? As pessoas pedem-lhe ajuda para as AIVD?
8. Teve uma formação de base específica para desempenhar as funções de voluntária? E
formação de continuidade?
9. Considera que essa formação é suficiente para desempenhar as suas funções? Se não porquê?
Acha-a adequada às suas necessidades concretas da prática quotidiana? Que importância
reconhece à formação?
10. As pessoas a quem presta cuidados fazem-lhe confidências ou desabafos, ou pedem-lhe
conselhos?
11. Como é a sua relação com os idosos?
12. Tem contactos regulares com a família dos idosos? De que forma a que propósito?
13. Como e por quem é feita a avaliação do seu trabalho? Com que regularidade?
14. Conhece o regulamento do Serviço de Apoio Domiciliário?
15. No seu entender, quais são as maiores limitações e vantagens do Serviço de Apoio
Domiciliário?
16. Acha que as pessoas estão satisfeitas com o Serviço de Apoio Domiciliário?
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APÊNDICE II
Transcrição Integral das Entrevistas
-

Assistente Social

-

Ajudante familiar

-

Voluntária

APÊNDICE II – TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ENTREVISTAS

Entrevista à Assistente Social
Dia 28 de Fevereiro de 2005
Duração: 1 hora e 57 minutos
Local: Biblioteca da instituição
Elementos presentes: Entrevistadora e Assistente Social
E: Entrevistadora
A.S.: Assistente Social
E: Talvez possamos começar por conhecer a sua experiência profissional?
A.S.: Experiência profissional... trabalho há 4 anos, comecei em Dezembro de 2000, primeiro com um estágio profissional na Junta
de Freguesia de JL, onde estava a coordenar a Rede Social, fazia parte do grupo das parcerias, e era a Junta a entidade promotora;
depois de um ano de estágio profissional, recebi um convite para ir para o L, para o Centro Social e Paroquial do L, como directora
técnica, tínhamos Apoio Domiciliário, Centro de Dia, ATL, e Centro de Convívio, e depois estando no L, convidaram-me então
para vir para o X, substituir um colega, e portanto, vim para o X onde sou agora coordenadora da área sénior e assistente social.
E: Ok. Portanto trabalha nesta Instituição há... ?
A.S.: Há 2 anos, vai fazer 3 anos em Novembro.
E: E o serviço de Apoio Domiciliário já existia, não é?
A.S.: Já, já existia o serviço de Apoio Domiciliário e o Centro de Dia, e o Centro de Convívio, e vim também com a função de
organizar o Banco Alimentar, e quando vim para cá o pedido específico foi mesmo esse, trabalhar na área Sénior, e depois somos 3
colegas, e depois todas nós temos o dever de fazer o atendimento social geral à Comunidade.
E: Portanto, o Apoio Domiciliário existia há quanto tempo?
A.S.: Desde há 5 anos, desde 99.
E: E ao nível da área da gerontologia, tem alguma formação específica? Foi fazendo formações pontuais?
A.S.: Não, fui fazendo formações pontuais, e depois devo confessar que quando cheguei cá apercebi-me que realmente sabia muito
pouco acerca disso, até porque o L é uma Freguesia do Concelho de M, e portanto estávamos lá um bocadinho isolados, e o
contacto com colegas existia mas não era assim tanto, tínhamos era contacto com os colegas de T, e depois cheguei cá e tive a sorte
de encontrar a D, que é a nossa psicóloga da área sénior, principalmente do Centro de Dia, e ela realmente, na formação dela
universitária, teve também uma formação específica para Idosos, e portanto realmente era uma pessoa que tinha um conhecimento
imenso sobre esta área, e acabei por ter formação com ela também, e depois também com a bibliografia que ela me foi dispensando,
e aqui realmente já aprendi muito, mesmo.
E: Portanto não só a nível de leituras, mas também de formação específica para... ?
A.S.: De formação, sim; depois fomos participando em acções de formação mesmo de gerontologia, mesmo a ver com o tema: na
Cáritas, outro que foi o ISSS que organizou, agora neste momento também estamos numa formação, eu e três ajudantes familiares,
com a Associação Portuguesa de Psicogerontolgia, que vai ser durante um mês, todas as terças e quintas, e pronto, é nestas
formações...
E: E acha que essa formação específica na área de gerontologia é importante para quem trabalha nesta área, ou é
dispensável?
A.S.: É muito importante, porque no L tinha a noção de crianças e idosos, o que se por um lado é bom, porque a pessoa vai
aliviando um bocadinho, não é, de cada uma das áreas, trabalhar com idosos não tem nada a ver com trabalhar com crianças, ou
com pessoas em idade activa; os idosos, apesar de ser uma população muito heterogénea, tem características específicas, e tem que
ser uma intervenção direccionada.
E: Gosta de trabalhar nesta área?
A.S.: Muito
E: Mas quais é que acha que são as principais dificuldades?
A.S.: Eu às vezes quando brinco de “se me arranjar outro emprego diga-me”, eu brinco imenso com isso, mas é porque estou às
vezes cansada mas é das pessoas com quem trabalho, ou seja, das pessoas da Instituição, ou da própria Instituição, ou do facto de
isto ser um “monstro”, não é, em termos de Centro Paroquial isto é um “monstro”, cresceu imenso, e portanto acaba-se às vezes por
se criar ali uma burocracia, porque se eu pudesse, se me saísse o Euromilhões, eu continuaria a fazer exactamente o mesmo que
faço agora. Mas como voluntária, eu gosto muito daquilo que faço.
E: E no trabalho directo com as pessoas, quais é que acha que são as dificuldades com as pessoas idosas?
A.S.: Eu noto uma grande diferença, porque trabalhei com uma população idosa rural, e agora trabalho com esta população idosa
urbana, citadina, e noto uma grande diferença. Devo dizer que tenho imensas saudades dos meus idosos rurais, não é, porque acho
que se vive outro tipo de problemas, ou melhor, acho que não se vivem estes problemas, vive-se naturalmente as dificuldades da
velhice; aqui não. Não sei se é por ser a cidade... poderíamos aqui levantar várias hipóteses; é mais difícil lidar aqui com este grupo;
são realmente um grupo muito heterogéneo, e depois, em termos de relações humanas, são muito difíceis de lidar entre eles, são
pessoas muito difíceis de aceitar outros com maior dependência, não são bem aceites as pessoas com maior dependência por parte
da maioria dos nossos idosos deste grupo.
E: Porque os faz visualizar a própria velhice?
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A.S.: Possivelmente... possivelmente...
E: Bom, relativamente agora mais especificamente ao Serviço de Apoio Domiciliário, se tivesse que apresentar uma
definição, por palavras suas, como é que o definiria?
A.S.: É assim, é difícil por palavras minhas, porque como a gente aqui batalha tanto na definição, e com as ajudantes familiares, e
também no nosso grupo de reflexão que temos com a Católica, aquela definição quase que já está aqui estruturada, mas um
programa individualizado é com certeza (e nós assim o tentamos fazer aqui), é um plano de cuidados para cada pessoa, cada caso é
um caso, e depois eu acho que é a vantagem de poder prestar os cuidados ou melhorar a qualidade de vida do idoso e o bem-estar,
eu digo social e psicológico, porque para nós é fundamental, na sua própria casa.
E: Relativamente aos princípios que devem nortear o Apoio Domiciliário, já disse um deles, que é ser individualizado, ser na
casa da pessoa, promover a qualidade de vida, acha que há algum princípio assim filosófico que deva nortear o Apoio
Domiciliário para além da definição?
A.S.: Nós, e aquilo que muitas vezes as próprias ajudantes familiares às vezes entre elas também o relembram, é fundamentalmente
o respeito pelo outro. Para nós é fundamental. Claro que é uma das maiores dificuldades que nós sentimos, que é as nossas
limitações em termos de tempo, de recursos humanos, de gestão, e respeitar a outra pessoa, e respeitar as suas necessidades,
costumes e hábitos. Porque às vezes, por mais difícil que para nós seja, aquele hábito que parece muito esquisito, (eu vou dar um
exemplo: tínhamos uma senhora que gostava de tomar o pequeno-almoço sentada na sanita...), por mais confusão que nos fizesse
aquilo, não é, e imagine o tempo que aquilo levava, porque era sentar, depois levantar, e portanto nós conseguimos respeitá-lo, e
aos poucos a ajudante familiar foi tentando motivá-la para criar um espaço bom, agradável no quarto dela, onde seria mais
agradável tomar o pequeno-almoço, mas quer dizer, foi uma coisa que levou cerca de seis meses a ser conseguido. Mas, para nós é
mesmo uma preocupação o respeito pelo outro. Isto para nós parece uma coisa louca, não é, ninguém toma o pequeno-almoço
sentado na sanita, mas para ela fazia sentido, e portanto, no início, foi assim que foi feito, e é respeitado.
E: Relativamente às principais potencialidades do apoio domiciliário, e as limitações, o que é que apresentaria como a
grande ou as grandes potencialidades e as grandes limitações?
A.S.: Eu acho que a potencialidade é que realmente, nós pelo menos queremos fazê-lo assim, é que a pessoa sinta que aquele tempo
que tem, que seja meia-hora ou uma hora, que às vezes é muito importante para eles, a questão do tempo, porque o ir fazer higiene
pessoal, para eles é óptimo que a pessoa vá e que converse também, mas claro, a gente sabe que a ajudante familiar muitas vezes
não tem tempo, vai fazendo durante o apoio, mas muitas vezes não tem tempo. Eu parece-me, não posso dizer que se calhar todas,
mas muitas têm essa sensibilidade de ver que o utente tem um dia menos bom, e por isso fica realmente mais tempo a conversar, e
por isso nós nunca dizemos ao nosso utente no início que o apoio é de uma hora, ou duas horas, não, é para fazer aquele apoio. O
primeiro, é às 9 da manhã com certeza, os outros nunca sabemos, porque nunca sabemos o que é que a ajudante familiar vai
encontrar, e portanto o apoio é conforme o tempo que a pessoa precisa, não é, claro que não se pode lá estar cinco horas, mas eu
acho que é a noção que a pessoa tem que aquele tempo é dela, é um tempo só para ela, naquele momento o mais importante para a
ajudante familiar é o bem-estar daquela pessoa. Enquanto que no Centro de Dia, a gente trabalha mais em grupo; num Lar, por mais
que a gente trabalhe também com a pessoa, mas há um quarto que... raramente têm quartos individuais, ou quando o têm também,
não é, é diferente... ali não, aquele espaço é mesmo dela, é um espaço que ela conhece… é dela, o tempo, o espaço, tudo, é dela. As
limitações, o tempo acaba por ser também uma limitação, não é, porque o nosso pessoal é um pessoal mal pago, apesar de nós aqui
na Instituição nos esforçarmos bastante a fazer uma diferenciação, e portanto as nossas ajudantes recebem um bocadinho mais do
que as ajudantes de outras IPSS, mas é um apoio muito caro, sai muito caro este apoio, e portanto a gestão do próprio apoio, o
tempo, o custo... e depois às vezes também tentar adequar o perfil da ajudante familiar ao próprio utente, não é, porque o utente tem
os seus valores, tem o seu feitio, e a ajudante familiar, apesar de ser profissional, e a gente saber que tem que separar as coisas,
também tem o seu feitio, e ela está lá todos os dias com a pessoa, não é, e psicologicamente, além de fisicamente, psicologicamente
eu acho que é muito cansativo.
E: Disse há pouco que um dos princípios norteadores mais importantes seria respeitar a pessoa, não é? Agora colocaria a
questão de uma forma mais abrangente: qual é que é a importância que no seu entender tem o respeito por todo o quadro
de referências da pessoa, a nível das questões espirituais, religiosas... estamos numa IPSS católica...
A.S.: Para nós é extremamente importante, e portanto durante a entrevista e o apoio, nós não perguntamos a religião. As pessoas ou
assumem, ou não assumem, não perguntamos. Já aconteceu termos um casal de Jeovás em que os filhos por acaso é que fizeram a
inscrição, porque eles estavam mesmo dependentes, e eles também não referenciaram que os pais eram Jeovás. Por acaso, a
ajudante familiar que foi para lá é uma ajudante familiar que participa imenso na sua paróquia, e portanto traz a cruz ao peito, e o
utente pediu-lhe para ela tirar a cruz, e ela disse, e muito bem, que tal como respeitava a religião dele, e aceitava, e levava cerca de
meia-hora só a o ouvir a falar da religião deles, porque percebeu que era uma necessidade que eles tinham de o fazer, porque havia
ali um bloqueio com a família, a família não gostava que eles tivessem aquela religião, e portanto as únicas pessoas com quem eles
tinham para falar sem ser com os próprios Jeovás, era a ajudante familiar, e ela chegava cansadíssima, mas respeitou sempre, mas
pediu para que eles respeitassem também a sua crença, e portanto não tirou a cruz. E daí criou-se uma relação muito segura, muito
boa mesmo, de confiança, até porque eles vão para casa da família e têm imensa pena de perder esta ajudante familiar, porque
gostam imenso de estar com ela. E portanto, o nosso respeito pelo outro vai até ao ponto em que também não desrespeitem a
ajudante familiar, não é? Mas perguntamos sempre quais são os seus hobbies, a relação com a família, claro, que também o
questionamos sempre, agora claro, temos sempre o cuidado e eu isso também, claro que sempre sob sigilo, tenho o cuidado de dizer
às ajudantes familiares aquilo que eu sei que incomoda à pessoa ouvir, não é? Se é uma relação muito boa com a família a gente
tenta, eu e elas, sempre referenciar a família; se é uma coisa que incomoda muito, também respeitamos sempre a vontade do utente.
E: A encontrar um ponto de equilíbrio, não é?
A.S.: Sim, sim.
E: Eu estou a perguntar isto, porque imagine uma situação em que uma pessoa pertencia a uma determinada religião, ou
culturalmente, às 10 da manhã tinha que parar das 10 às 11 da manhã, por exemplo, para rezar, ou para cumprir um
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qualquer rito cultural, e quando a pessoa vinha fazer o pedido, a única hora que tinha para prestar o apoio era entre as 10 e
as 11h; como é que tentaria resolver esta situação?
A.S.: Nós tentamos sempre negociar, e isso é outra das questões que nós fazemos, é segundo os hábitos da pessoa, qual é o horário
mais ou menos em que a pessoa se levanta, e que faz a sua higiene.
E: E isso é tido em consideração?
A.S.: Sempre, é tido sempre em consideração. É claro que nem sempre o conseguimos... depois, muitas vezes os casos que nós
temos de tarde, por exemplo, que nós também não costumamos fazer higienes à tarde, devido à digestão, que a pessoa não sabe se
faz, se não faz, é sempre muito difícil, mas as pessoas que nós tivemos de tarde e que começaram a criar esse hábito de tarde,
depois agora nem querem mudar, quando há vagas de manhã não querem mudar, criam esse hábito; nesse caso, se a pessoa tivesse
que parar das 10 às 11, claro que se essa fosse a minha única hora eu iria dizer que tínhamos que negociar ali, ia-lhes pedir ou que
rezasse um bocadinho mais cedo, ou um bocadinho mais tarde, mas é essa a limitação, nós não temos hipóteses. Em último caso, ou
se calhar, primeiro que tudo, iria tentar conseguir uma troca, alguém que não fosse muito prejudicial, porque há pessoas que tanto
lhes faz às 9, como às 10, como às 11, iria em primeiro caso aferir se haveria possibilidade de trocar com algum utente; claro que
depois outra limitação é as distâncias entre as casas, não é, se calhar se fosse feito de outra forma, a ajudante familiar consegue
fazer 3 casos, se for feito de uma forma só consegue fazer 2, se calhar, e portanto isso também é tido em consideração, mas se fosse
muito importante para essa pessoa, isso com certeza iríamos tentar.
E: Há flexibilidade para adaptar a resposta à pessoa, e não a pessoa ter que se encaixar a todo o custo na resposta?
A.S.: Não, aliás, a nossa filosofia é sempre ao contrário, nós é que temos que nos encaixar nas necessidades da pessoa, claro, tendo
em conta sempre aqueles aspectos que eu já referenciei, não é, que são difíceis às vezes de gerir.
E: Às vezes isto causa problemas no funcionamento do serviço, não é?
A.S.: Causa, já nos aconteceu diversas vezes. Temos uma utente que era às 9 horas, mas que não é dos nossos casos, no nosso
entender, prioritário, não é uma pessoa que esteja... para nós o prioritário, às 9 da manhã, é as pessoas que estão acamadas, que se
deitam cedo, que estão com a mesma fralda horas, ou então que têm que ir para a fisioterapia, temos um caso também que para nós
é prioritário, que tem que ter administração de insulina... pronto, e criamos essas prioridades. Claro que para nós isso também seria
uma prioridade, não quer dizer só que a higiene, ou a fralda, que seja o prioritário, não é? A nível espiritual, para nós, também é
fundamental; se fosse muito importante, iríamos fazer todos os esforços para poder trocar esse horário.
E: E relativamente à necessidade de compreender o seu habitat, ou seja, a necessidade de compreender o seu ambiente, a
gestão que a pessoa faz da sua casa, do seu espaço, no fundo do sítio onde vive? Isto às vezes também é complicado, a poder
não ter banheira, ou ter a disposição da casa da forma mais complicada se calhar para a prestação do serviço?
A.S.: É. Eu acho que aí está um aspecto muito importante, que é a questão de nós termos ajudantes familiares só com formação, e
portanto elas, quando chegam a uma casa, conseguem analisar e conseguem observar os obstáculos que têm para prestar o apoio ou
que estão ali também a criar algum risco à pessoa, e portanto se calhar logo no primeiro apoio não o fazem, depende muito de cada
pessoa, não é, há pessoas que nos dizem logo “olhe, eu faço assim”, ou “o meu hábito é este”, ou “quem manda aqui sou eu”, ou
“quem manda ali é o meu filho”, ou ... pronto, são muito abertas e dizem logo tudo. Depois isso aí tem a ver um bocadinho com o
nosso bom-senso, e aí eu acho que tem muito a ver com o bom-senso e com a nossa formação pessoal, e sabermos estar, e portanto
as ajudantes familiares têm apoios em que o primeiro apoio é excelente porque conseguem logo dizer “olhe, cuidado aqui com os
tapetes”, “se puder ponha uma pega na banheira”, ou às vezes até há pessoas, já tivemos o caso até de mudar a banheira para
poliban, houve um filho que elas sugeriram e o filho conseguiu fazê-lo, e disse “olhe, por acaso nunca me lembrei disso, mas
realmente é muito melhor”, ou adquirir alguma cadeira, mas claro, isto tem muito a ver com o bom-senso e também com a
sensibilidade, porque se uma pessoa vê que a pessoa tem muitos problemas financeiros, não o vamos propor desta forma, e aí
propomos outras coisas. Ou às vezes, como temos aqui a nossa Loja do Idoso que tem ajudas técnicas, aí nós propomos, e
emprestamos, e tentamos, claro, que isto tudo tem que ser tudo feito com muito cuidado, não é, porque é a casa da pessoa, portanto
a gente não chega lá a mandar, não, cada um é que manda na sua casa, e nós temos que saber estar na casa do outro. E por isso é
que para nós é fundamental perceber todos os seus hábitos. Claro que tivemos esta senhora, por exemplo que eu referenciei há
pouco, da casa-de-banho, que apanhámo-la na cama, sem fazer nada, nada, nada, totalmente dependente, e claro que agora leva
muito mais tempo à ajudante familiar, mas a ajudante familiar levanta-a, leva-a à cozinha, fica ali a apoiá-la só na parte de trás para
caso ela se sinta fraca e que caia, mas é ela que faz o seu pequeno-almoço, não é a ajudante familiar. É claro que era muito mais
rápido a ajudante familiar chegar lá, dar o pequeno-almoço, ir levar à cama e já está, mas não, mas não, e portanto percebemos
que... porque o chá é feito de uma certa maneira, que a ajudante familiar não consegue com certeza, porque só ela é que consegue
fazer o chá daquela sua maneira, e portanto a ajudante familiar percebeu isso e então ela é que faz o seu chá.
E: Em que medida é que as condições do habitat são determinantes para o funcionamento do serviço? Às vezes o facto de
existir uma barra na banheira, o facto de existir banheira, ou ter de dar num alguidar e aquecer a água às cafeteiras, em
que medida é que é determinante ou não?
A.S.: É determinante, porque se a pessoa tiver uma série de condições, que para nós seria o ideal, e para a própria pessoa seria o
ideal, porque melhoraria muito o seu bem-estar e a forma de fazer o apoio, não é? Temos os extremos, temos casas assim, que são
excelentes, e têm tudo o que é aparelhómetros, e temos outras que não têm, e é claro que em termos de tempo, demoram muito
mais, em termos de condição de trabalho para a ajudante familiar, melhorava muito ter essas condições, e portanto temos uma casa
em que não há casa-de-banho, e portanto há essa questão de aquecer a água, num alguidar, tra-ta-ta, tra-ta-ta, leva imenso tempo,
não é? E leva mais tempo preparar o banho à senhora do que propriamente o banho.
E: E isso é tido em consideração na planificação das escalas, no número de utentes por ajudante familiar?
A.S.: É, nós temas ajudantes familiares que de manhã conseguem fazer 4 casos, porque o primeiro é muito simples, ou seja o que
nós chamamos muito simples, é uma casa que realmente tem todas as condições e portanto é muito mais fácil de o fazer, e claro que
neste caso que não há casa-de-banho, demora uma hora e mais que uma hora.
E: Já aconteceu alguma vez que por falta de condições em termos da casa, recusarem o apoio?
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A.S.: Não.

E: E ao nível da higiene, portanto não só não existir banheira, mas... ?
A.S.: Não, temos casos em que as casas parecem surrealistas, ou seja, eu acho que os políticos do nosso país não devem imaginar
nunca na vida deles que em plena Av. B ou em plena Av. R, existem casas como aquelas, e pessoas que estão a viver naquelas
condições. Há uma que é muito particular, porque é uma senhora africana, e portanto tem também a ver com a cultura africana, e
por mais confusão que nos faça ela estar a comer e cuspir a espinha ou o osso para o chão, é assim, e portanto também o
respeitamos, e a ajudante familiar é quase uma heroína, porque a casa estava num estado lastimoso, e portanto ela todos os dias a
fazer tudo outra vez tudo de novo. Às vezes não é muito gratificante para a própria pessoa, porque gostava de realmente criar
aquele bem-estar à pessoa mas para ela o bem-estar não é aquele, e portanto nós ó temos que o aceitar. A outra casa é realmente
uma falta de higiene habitacional incrível, e portanto aí tomamos algumas diligências, que é contactar a Delegada de saúde pública,
conseguimos que vá fazer uma visita connosco à casa, é contactar diversas vezes a família, se não quase todas as semanas a família,
para tentar arranjar ali uma solução para melhorar aquelas condições, mas temos casas realmente que tem sido muito difícil, em as
necessidades fisiológicas estão pelo chão, em que... pronto; e aí acho que temos que dar alguma segurança à ajudante familiar,
porque corre algum risco, não é, e portanto estamos sempre a referir as medidas de segurança, a questão das luvas, às vezes até da
máscara, e portanto estamos sempre nessas questões, e ao fim ao cabo sempre a dar formação nesse sentido para que não haja ali
qualquer... mas agora, recusar também não, porque... e temos casos muito difíceis em que às vezes nós pensamos “vamos desistir,
porque está a ser muito violento”, mas as próprias ajudantes às vezes, esses apoios transformam-se num desafio, ou seja, “não
vamos desistir, vamos conseguir”, e portanto encaram isto não como um problema mas como um desafio. Mas nunca recusámos
nenhum caso por falta de condições habitacionais apesar de o termos... casas sem condições habitacionais.
E: Mas, portanto que é importante ter em conta as condições, e isso é tido em conta quando é feito o pedido?
A.S.: É, é.
E: Ou seja, é impensável para si começar um apoio sem conhecer a casa, por exemplo?
A.S.: Não é impensável, já aconteceu, mas normalmente, nós também no atendimento apercebemo-nos se a família é organizada,
se… como é que estão. E às vezes também porque são paroquianos, e portanto há esta relação, o facto de ser uma Paróquia temos
esta relação, ajuda nesse sentido, e em caso de muito trabalho, o Novembro e o Dezembro são para nós meses muito complicados,
porque há muitas quedas, há imensos pedidos, há... pronto, já aconteceu começar apoios sem visita, mas a maioria deles eu faço
sempre visita, e peço sempre para ver a casa-de-banho, para ver as condições, para poder dizer à ajudante familiar e ela também se
ir preparando para aquilo que lhe vai aparecer, e depois também sugere, mas sempre, sempre elas conseguem arranjar uma
estratégia, e às vezes mesmo entre elas uma pessoa diz “olha, não sei muito bem como é que hei-de fazer aquilo”, e vai outra
ajudante com a colega para sugerir outras coisas, e para melhorar, sempre.
E: Até porque às vezes não significa que o espaço habitacional ser mau, por exemplo, a pessoa vá demorar mais tempo do
que se calhar noutro sítio onde há tudo, porque às vezes é a própria pessoa que determina, não é?
A.S.: Não, pois o que estou a dizer é que se o nosso factor que a gente estiver a falar seja só a qualidade da habitação, à partida, se
demorassem mais… mas é claro, que depois temos a condição da dependência da pessoa, a própria forma de estar da pessoa,
pronto, e depois já é outra questão, não é, mas agora em termos de espaço habitacional, à partida demorará sempre mais tempo.
E: É importante conhecer este espaço, onde a pessoa está…?
A.S.: É, nós temos um caso que tem todas as condições habitacionais, mas pelo facto da pessoa não controlar a dor e relacionado
com algum... mau-feitio, pronto, que a pessoa poderá ter, demora muito mais o apoio do que esta senhora que não tem casa-debanho, e tem que se aquecer a água, e alguidar, e tra-ta-ta e tra-ta-ta, não é? Em termos de apoio é que se calhar a concentração do
tempo é mais numa coisa do que noutra, não é? Enquanto que nesta casa que não tem casa-de-banho o tempo que se tem ali seria
direccionado à pessoa, ali não, quer dizer, perde-se imenso tempo só a arranjar condições, e depois com a pessoa. Claro que depois
não tem casa-de-banho, há muita corrente de ar, o banho tem que ser muito rápido, e portanto o apoio não é aquele apoio que nós
achamos com qualidade, ou não é dos nossos melhores apoios, mas... é o apoio possível.
E: Em função dessa primeira visita, que já disse que é importante normalmente fazer, sempre que seja possível, ou seja,
pelo menos é tida como importante, como é depois elaborado o plano de cuidados, e com quem?... é logo com a pessoa, e
com a família? Em que situações é que é com uma e que é com outra? É com a ajudante familiar? É com a voluntária? É
com quem?
A.S.: É assim, tudo depende do caso, não é? Mas um caso dito normal, um caso típico, ou vem o familiar, no Apoio Domiciliário
vem principalmente um familiar, porque quando pedem o Apoio muitas vezes é gente que está muito dependente, não é, e portanto
vem o familiar, o familiar aí propõe já algumas coisas, e algum tipo de apoios, eu pergunto sempre se já foi conversado com o idoso
a prestação deste apoio, na maioria das vezes sim, a pessoa também não arrisca, temos um caso ou outro em que a pessoa diz “não,
olha, eu venho só perguntar, venho saber para depois motivar neste sentido, porque se vou motivar naquilo que também não sei o
que é que existe, é difícil…”, temos casos desses, mas na maioria das vezes o familiar propõe. Eu vou a casa da pessoa, combino
logo naquele dia, um dia para ir a casa da pessoa, peço que o familiar realmente pudesse estar presente, seria preferível, para
ouvirmos ali todas as partes; o idoso, sempre que está em condições mentais para o fazer, diz “olhe...”, não, já aconteceu, uma
pessoa diz “ah, precisava do banho e da alimentação”... e a pessoa dizer “olhe, não, o banho agradeço, porque estou realmente com
algumas limitações, mas a alimentação eu ainda vou fazendo”, e de haver aqui uma troca de plano.
E: Ou seja, se a pessoa à partida manifestasse que não queria o apoio, embora o familiar ou cinco familiares fizessem
pressão consigo para que esse apoio fosse realizado, não avançaria com o apoio, se a pessoa verbalizasse?
A.S.: Não, se tiver… não o faço, só quando a pessoa o quer. Muitas vezes conseguimos com: eu digo “olhe, vamos combinar uma
coisa, vamos experimentar durante uma semana, quinze dias, e depois a senhora diz-me se sim ou se não.”. Normalmente resulta
sempre, a pessoa quer, e depois quer continuar, porque gostou, e porque conhece, e porque… claro que a pessoa tem muito receio à
mudança, e é uma pessoa nova que vai lá estar em casa, e portanto… é uma mudança, e é um despertar para a dependência, ao fim
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ao cabo. Claro que o nosso sentido e o vocabulário das ajudantes familiares vão sempre neste sentido também, do ajudar a pessoa a
fazer, não o fazem por ela, e alguns até criam um bocadinho de irritação, porque “está aqui é para fazer por mim, não é para eu estar
a fazer”, não é, mas a ajudante familiar normalmente consegue sempre motivar a pessoa para… mas se a pessoa não quiser mesmo,
e se ao final disser “olhe, não quero porque estou bem”, e claro que depois também sob uma avaliação da ajudante familiar me diz
“olhe, realmente ela está bem, não precisa de apoio”, ou se a ajudante familiar disser “sim, senhora, ela realmente não quer, mas...”,
a gente de vez em quando vai-lhe telefonando, “então, como é que está, ta-ta-ta”, e pronto, e às vezes infelizmente... não, é
raríssimo acontecer, a pessoa depois não querer, mas já aconteceu por exemplo um caso em que a pessoa depois quis mas já estava
em total dependência, quer dizer, enquanto poderia prevenir, não quis, e depois...
E: Mas acontece muito a família querer o apoio e a pessoa não querer?
A.S.: Não, não acontece muito. O que pode acontecer é, o que acontece mais é o tipo de apoio que a família quer, não é o tipo de
apoio que a pessoa quer, ou que necessita.
E: É mais abrangente do que a família quer?
A.S.: É, a família... eram as 24 horas se possível, não é? Mas temos imensos familiares que participam, que cuidam do seu idoso,
que estão em casa do idoso e portanto vão trabalhar, e portanto é aquele apoio de dia... temos, eu acho que nisso não sei, mas acho
que também já se criou aquela coisa da família, que não cuida do seu idoso, mas acho que não, acho que temos imensos familiares
que cuidam do idoso. Claro que temos imensos casos também de negligência familiar, em Centro de Dia e Apoio Domiciliário, mas
temos muitos casos positivos e do cuidar por amor, e não cuidar por obrigação, há aquele cuidado por amor, mesmo. E portanto,
isso para nós, claro, são os casos de maior sucesso, não é, porque é o familiar, é a ajudante familiar, é a Assistente Social, às vezes a
enfermeira, quer dizer, são uma série de pessoas a criar bem-estar àquele idoso, e portanto...
E: Nestes casos há mais sucesso?
A.S.: Há mais sucesso, há...
E: Voltando àquela questão que estava a falar então do plano de cuidados, na primeira visita disse que fazia então, que o
ideal era estar o familiar que veio cá solicitar o pedido, estar o utente, e ia continuar ...?
A.S.: Ah, depois no caso da visita domiciliária, a pessoa diz o apoio que quer e nós aceitamos o apoio que o idoso quer. Claro que
durante esta conversa há ali muita negociação, não é, e a Assistente Social é um bocadinho a mediadora daquela conversa, entre o
familiar e o idoso. Às vezes acontece não haver um familiar, existe de tudo. Entretanto, vamos pegar num caso em que o idoso “sim
senhora, acordamos é aquele apoio”, o familiar também concorda, estamos de acordo. Passo o caso à ajudante familiar em reunião
de equipa. Normalmente não o passo individualmente, passo a toda a equipa, porque temos a noção das tais limitações que se
houver férias, se houver uma baixa, se houver uma doença repentina, nós gostamos que pelo menos quase todas conheçam o caso,
para poder acudir nesses momentos mais complicados, e portanto todas elas registam, têm umas agendas, todas elas registam o
caso, todos os aspectos que eu vou referenciando. Depois, passado uma semana, duas semanas, ou um mês, todas as semanas vamos
contando como é que está o caso novo, não é? ... a ajudante familiar diz “olhe, estou a observar que realmente é preciso mais tempo
para aquela pessoa porque o seu ritmo de funcionamento é mais lento”, ou “noto que se calhar (imagine que só tem higiene
pessoal)”, revemos o plano de cuidados, se é preciso alimentação, ou… e aí a ajudante familiar que tem um olhar diário, nós
fazemos uma visita, mas a nossa visita… observamos claro, alguns aspectos que para nós já são fáceis, não é, e conseguimos fazer
uma série de coisas ao mesmo tempo, o ouvir, o observar, mas há sempre aspectos que me escapam, e portanto a avaliação da
ajudante familiar para nós é fundamental, porque é a pessoa que está lá diariamente, e muitas vezes é a pessoa com quem eles
depois acabam por dizer mais alguma necessidade, ou alguma coisa que gostariam de realizar, ou de ter, que não o dizem às vezes
ao familiar, não é? Porque ali estão um bocadinho mais à vontade, porque não têm uma história de vida com aquela pessoa, não é, e
com o familiar têm uma história de vida que nem sempre é das melhores. Claro que isto também se reflecte no papel do que é para
nós o familiar. Muitas vezes ou eu ou a outra ajudante familiar, todos nós temos esta tentação de dizer “ai, aquele familiar não
levou a pessoa à consulta...” e nós às vezes dizemos “não, vamos parar, nós não sabemos que pai ou que mãe foi aquela pessoa para
aquele indivíduo”, e portanto... terá ali alguns ressentimentos pessoais que para nós não tem, porque conhecemos a pessoa naquele
momento, estamos a criar agora a nossa história, portanto é fácil. Mas é revisto o plano da ajudante familiar. Muitas vezes, se a
ajudante familiar diz “olhe, temos que alterar ali aquilo”, ou eu vou fazer outra visita, ou conforme o caso não é necessário, a
relação com o familiar já é próxima, já é fácil, telefono ao familiar e “olhe, observámos isto, queremos propor isto, se quiser sim, se
não quiser não se pode”, mas propomos sempre aquilo que nós achamos, e portanto as ajudantes familiares, nós criamos uma
ajudante familiar responsável pelo caso. O que é que nós observamos agora? É que temos alguns casos que realmente são muito
pesados, e que é difícil a ajudante familiar fazê-lo sozinha. Elas, em momentos de aflição, fazem, pronto. Mas se houver
possibilidade de haver uma colega que o possa fazer, acho que também… é preferível para a própria ajudante familiar. Mas cada
ajudante familiar tem uma ficha para preencher para cada utente, por quem é responsável, e depois aplicam escalas de avaliação,
escalas de dependência para avaliar a dependência, escala para avaliar o risco de quedas quando é necessário fazê-lo, risco de
escaras ou de úlceras de pressão, como agora se diz, e portanto têm uma série de escalas e de instrumentos que as ajudam a avaliar,
e fazem-no de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, dependendo do caso e da dependência. E depois naquela própria ficha têm
objectivos de intervenção, ou seja, criam objectivos, é a própria ajudante familiar que o faz, trabalha por objectivos, o que claro tem
a ver com o facto de motivar o utente para fazer a sua higiene pessoal quando vêm que ele ainda é capaz mas que está desmotivado,
aumentar a sua auto-estima, motivar o utente para melhorar a sua imagem, porque há aquelas pessoas que estão em casa, e só
querem estar sempre de pijama, a pessoa motiva para que se vistam, para que se arranjem, para que estejam apresentáveis… agora,
nós temos outra vertente, é que muitas vezes o que observamos é que há ali solidão, a higiene pessoal ali acaba por ser um pretexto,
não é, e portanto há ali muita solidão. Nós temos a noção desta nossa limitação, a ajudante familiar não conseguia colmatar e por
mais que o objectivo dela seja conversar com o utente para ajudar a sair um bocadinho daquela depressão que ele está a viver,
temos esta limitação, não conseguimos, e portanto temos um grupo de voluntárias em que ou eu, ou a ajudante familiar, ou melhor,
a ajudante familiar indica-me sempre a mim “olhe, eu acho que se calhar aquele caso seria importante”, ou eu à partida já observei
que seria importante mas que nem sempre no início, ou quase sempre no início nós nunca propomos este apoio da voluntária,
porque é a tal mudança, não é, é muita coisa nova, é muita coisa de repente, e portanto só passado um mês, dois meses, nós
propomos então a visita da voluntária. Tem resultado muito bem, temos tido resultados brilhantes, porque por exemplo, um idoso
sair de casa, não é? Num apoio em que a pessoa precisa de higiene pessoal, precisa que se prepare a alimentação, e ainda sair de
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casa, se o ritmo é realmente lento, a gente não consegue fazer esse tipo de apoio, e portanto teria que ser uma manhã inteira, não é,
e portanto aí a voluntária acaba por complementar à tarde vai ter com a utente, vai sair com a utente, uma mulher que estava numa
cama que não saía da cama sequer, hoje já vai à rua medir a tensão, e comprar os seus medicamentos com a voluntária, e portanto é
outro apoio que para nós é fundamental, e por vezes também a voluntária nos sinaliza outro tipo de necessidades que o utente está a
viver. Portanto, é uma série de agentes a trabalhar para o mesmo.

E: Recapitulando... há esta primeira visita… está com o utente, está com a família, e depois “passa” as necessidades à
ajudante familiar, e depois a visita da ajudante familiar é feita já por ela, individualmente?
A.S.: Depende. Temos casos em que a visita… até há casos em quando é possível, a minha primeira visita, e que eu já conheço, por
aqui, pela Paróquia, que já é do nosso Centro de Dia e que depois ficou utente do Apoio Domiciliário, eu até já vou com a ajudante
familiar, quando o permite o horário da pessoa, não é, mas sempre que é possível até vou logo com a ajudante familiar, até porque
às vezes a ajudante familiar... o que acontece? Criam-se aqui alguns conflitos, ao fim ao cabo, que é eu explico uma determinada
coisa, dou umas certas informações, o utente quando chega a ajudante familiar muitas vezes dá as informações que quer, e portanto
há aqui um desfasamento. Claro que quando está o utente, a Assistente Social, e um familiar, era ideal que estivesse a ajudante
familiar, porque seriam todos os agentes e assim não estávamos aqui a trocar informação. Quando assim é possível, a ajudante
familiar vai comigo e conhece logo a situação e combinamos todos qual é o plano e o que é que vamos fazer ali.
E: Nessa visita em que disse que tenta conhecer as condições do habitat, as condições também para a prestação do cuidado,
da pessoa, o que é que tenta saber da pessoa?
A.S.: Isso, claro que muitas coisas já sabemos às vezes da entrevista, às vezes também acontece que a primeira entrevista é feita na
casa da pessoa, nem sequer é aqui, quando uma pessoa tem muita dificuldade, ou não há familiares, mas sempre que há familiares,
nós motivamos para que estejam presentes, ou que venham à instituição, para criar a responsabilidade, mas às vezes quando não há,
ou porque o familiar tem muita dificuldade, ou porque está a cuidar do seu idoso e não pode sair, a entrevista é feita em casa. Aí
claro, sabemos aqueles dados elementares, o nome, data de nascimento, para nós é muito importante a forma como a pessoa gosta
de ser tratada, porque reparamos que nestas gerações temos muita gente, não sei se é por causa dos homens, principalmente da
tropa, gostam muito de ser tratados pelos apelidos, e portanto eu acho que aí já se dá assim uns passos à frente, quando a ajudante
familiar chega, e o trata por “senhor Mendes”, ou “senhor Martins”, pelo apelido e não pelo nome, porque é uma coisa que para a
pessoa já soa bem, é familiar, não é, se a gente for a um hospital e me chamarem pelo primeiro nome, que nós nem estamos
habituados, tipo “mas quem é esta?”, ali não, já é familiar, já se dá ali um passo em frente, e portanto para nós é importante
perguntar sempre isso, como é que a pessoa gosta de ser tratada. Depois claro, a morada, a data de nascimento, o agregado familiar,
outra informação que para nós é fundamental é a questão da profissão, o que é que a pessoa fazia na sua vida activa, e procurarmos
ali um bocadinho a noção em termos dos gostos, de assunto para falar, porque a pessoa gosta muito de falar da sua carreira
profissional, porque é diferente se uma mulher trabalhou fora de casa ou se trabalhou em casa a cuidar dos filhos, deparamos que
essas pessoas principalmente têm muita necessidade de falar e de sair de casa, porque tiveram toda a vida a trabalhar em casa; os
outros, claro, têm saudades muitas vezes da sua vida profissional, e por isso para elas é fundamental, isso porque nos dá ali também
às vezes um bocadinho da formação académica, de até onde é que se pode ir, que conversas, porque uma pessoa que não sabe ler
nem escrever, ou que teve uma profissão que se calhar não exigiu tanto a nível intelectual, gosta mais de uma certa conversa, mais
simples, não é, do que outro que teve uma vida intelectual muito activa, e portanto para eles é fundamental falar se calhar da vida
política de outra forma que não se fala com outra pessoa, não é? E, portanto, isso para nós é fundamental como estar com aquela
pessoa. Depois, as questões de saúde, para nós são fundamentais, o Médico de Família, e a sua história clínica, os passatempos,
aquilo que gostam de fazer, ou pelo menos que gostavam de fazer, ou descobrir ali algum hobby, algum passatempo que lhe seja
agradável, e depois se já têm apoio de outras instituições, e depois claro, a questão financeira, tem que ser para depois fazer a
comparticipação. Mas aí, também, tentamos não ser rígidos, ou seja, tentamos sempre perceber se a pessoa tem alguma prestação
que para eles é fundamental, noutro assunto qualquer familiar, se estão a ajudar filhos, ou netos, pronto, também não somos rígidos
a esse ponto; a questão das fraldas, que em termos de regulamento interno não está contemplada (só está o desconto dos
medicamentos), nós quando é a questão das fraldas também tentamos ser um bocadinho flexíveis, porque sabemos que é um custo
muito grande, tanto para familiares como para o próprio idoso, e pronto, e por mais que às vezes o familiar até tenha condições, mas
é assim, nós encontramos famílias que têm 3 filhos, que têm os pais para cuidar porque têm reformas muito pequenas, e portanto
têm uma casa a pagar, e portanto também não podem abdicar de tudo, não é, e tentamos ser sensíveis a essas questões.
E: Parte dessa informação que me acabou de dizer é recolhida na primeira entrevista com o familiar, mas depois, há
alguma preocupação da sua parte em confirmar determinadas informações com o próprio utente? Em que condições é que
isso acontece, por exemplo?
A.S.: Há, porque em questão da família, principalmente, porque às vezes a relação de irmão com irmão, por exemplo, não é das
melhores, e depois o feedback dos pais já é outro, a questão da saúde normalmente nunca há grande discrepância, o idoso às vezes
acha que tem mais doenças, o familiar acha que tem menos, mas quer dizer, não é… porque depois ali é uma coisa muito objectiva,
não é, a gente pede um relatório por exemplo ao Médico de Família, é muito objectivo… As questões familiares, principalmente,
nós tentamos sempre averiguar os relacionamentos, nós também damos muita importância à questão dos vizinhos, tentamos sempre
pedir algum contacto de algum vizinho com quem tenham alguma relação, porque é um bocadinho... é conhecer a rede social do
idoso, não é, porque ali a ajudante familiar já aconteceu, a pessoa não abrir a porta e aí vai ao vizinho e diz “olhe, desculpe, o
vizinho não se lembra se tocou, se bateu, se está caído, se... “ pronto, e tentamos sempre perceber realmente a tal rede para actuar da
melhor forma. E depois, a questão financeira, e sabemos que muitas vezes somos enganados, mas para nós não é sinceramente o
maior problema... confirmamos, mas quer dizer, não é assim dos maiores problemas, e também é objectivo, são dados concretos.
Realmente, o relacionamento familiar é o mais subjectivo, não é, porque uma coisa é estarem uns a dizer aquilo e depois é o que a
gente vê, e que se vive. Portanto, claro, a primeira entrevista é sempre muito... apesar de já se conseguir muita informação e de se
saber muito, é pouco, não é, no acompanhamento é que a gente se vai apercebendo as verdadeiras relações que se vivem ali entre o
idoso e os seus familiares.
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E: E mesmo, por exemplo, ao nível do grau de dependência, também há às vezes essa discrepância, porque se calhar para
um filho que sempre viu o pai ou a mãe activíssimos, se calhar o pai ou a mãe simplesmente levantarem-se mais tarde já é
um grande grau de dependência?
A.S.: Já, e temos por exemplo um caso que para nós está a ser dramático em termos profissionais, porque queríamos fazer mais por
aquela pessoa e não conseguimos, porque o filho não aceita, nós só prestamos alimentação àquelas pessoas, e portanto este apoio
quando é só alimentação é muito pouco, não é, mas nós já o fazemos também, e para nós não vamos mentir, para nós em termos
monetários compensa-nos a forma como o fazemos, ou seja, nós levamos a marmita e transferimos os alimentos para os recipientes
das pessoas; em termos financeiros ajuda, porque em vez de termos, para servir 40 refeições tínhamos que ter 80 marmitas, assim
só temos 40, não é, pronto, isso … mas eu acho que para nós, dado que o serviço já é tão pouco e já é … para mim é um serviço
mais imperfeito, de todos o que nós temos, porque é muito pouco, o tempo, não é, e as pessoas querem o almoço todo à mesma
hora, e portanto é mais difícil de... não há, quase que não há relação. Mas mesmo assim há alguma relação; e quando o familiar veio
à entrevista, e me deu alguns dados que ele me deu, eu percebi que havia ali algum tipo de demência na pessoa. Claro que agora
está na moda dizer: é o Alzheimer ..., acho que se confirma até, na mãe, parece-me evidente que possivelmente será, pelos sinais
que se apresentam, mas por exemplo, neste apoio, na reunião eu disse “olhem, tenham alguma atenção durante o almoço à conversa
da pessoa, à forma de estar, porque...”, e pronto, e na entrevista disse “olhe, seria aconselhável ir ao Médico de Família, porque
realmente parece que há aí algum tipo de demência”, não é, mas quem sou eu também para estar a dizer isto assim? Mas o filho não
aceita, o filho acha aquilo como um estado normal da velhice, não é, e não é, porque o evidente, e já o tentámos sensibilizar para
isso, é a diferença entre o pai e a mãe, que têm a mesma idade, não é, e portanto, e a ajudante familiar isso regista também, temos
registado em tempos de reunião quando há esses casos de algum sinal que ela dá na conversa, porque realmente ela tá... e é
frustrante para nós, porque nós estamos a tentar sensibilizar o filho mas ele não aceita que a mãe está demente. Outras vezes, a
pessoa até sabe mais ou menos e o filho quer que a pessoa esteja, não é, e portanto temos de tudo, temos de tudo, mas também na
nossa entrevista, nem sempre é necessário, mas quando às vezes há a total dependência que a gente percebe logo, o andar, o comer,
tudo, é totalmente dependente de tudo, de todos, mas quando não é, nós questionamos a pessoa, “olhe, o comer, o andar, o fazer a
higiene, o administrar os medicamentos, a administração do dinheiro, quem é que o faz?”, e portanto isso fica por nós registado.
E: Portanto... é elaborado para todos os utentes o plano de cuidados ... mas eles obedecem a alguma uniformidade ou se são
completamente individualizados?
A.S.: Para todos os utentes, é assim, o plano de cuidados individuais, é a tal questão da alimentação, quando a pessoa só tem
alimentação, e a ajudante familiar não tem aquela ficha, aquela avaliação, pronto, só para aqueles em realmente que o apoio tem a
ver com a higiene pessoal, com a companhia, o acompanhamento ao exterior, esses sim, têm todos plano.
E: E são individualizados, como já disse, não é?
A.S.: Sim.
E: Qual é a periodicidade com que são revistos? Já me disse que semanalmente é em alguns casos, não é, também já tive a
oportunidade de o ver; no seu entender, qual é que deveria ser a periodicidade com que são revistos, e qual é realmente a
periodicidade com que são revistos?
A.S.: É assim, eu acho que no mínimo, de 3 em 3 meses, no mínimo, nós deveríamos fazer uma Visita Domiciliária. Não digo todos
os meses, porque é impossível, apesar de se calhar seria o ideal, não é, se todos os meses fizéssemos a avaliação daquele mês, e
portanto seria caso a caso, eu acho que seria o ideal, mas eu acho que em termos de capacidade ainda poderíamos fazê-lo de 3 em 3
meses, que é mais ou menos isso que a ajudante familiar faz, a avaliação depende das escalas, de 3 em 3 ou de 6 em 6. Da minha
parte, e nós todos os anos fazemos uma reunião de avaliação, de auto-avaliação e depois de avaliação do trabalho em geral da
equipa, e eu todos os anos, dois anos, não é, menciono como a minha grande limitação e lacuna, que é a questão das Visitas
Domiciliárias, e portanto não o faço, mas para mim seria o ideal de 3 em 3 meses. O que é que acontece? Eu às vezes para colmatar
esta lacuna, o que é que eu faço, uns telefonemas, portanto o telefone para mim é um aliado, fazemos o acompanhamento, porque
não é possível, porque para além do Apoio Domiciliário temos o Centro de Dia, em que neste momento estamos a viver muitas
dificuldades porque os nossos utentes que estão cá há muitos anos, estão a entrar numa fase de alguma dependência, e portanto a
nós estamos a criar alguns problemas em termos de tempo, porque precisávamos também de mais tempo para os acompanhar, e nós
apenas temos uma animadora a tempo inteiro e a psicóloga a meio tempo, e portanto está a ser difícil gerir isso; agora em termos de
Apoio Domiciliário, eu acho que se todos os meses nós conseguíssemos fazer uma visita, era óptimo, e eu noto que quando consigo
regularizar as minhas visitas, os utentes sentem-se bem, gostam de poder partilhar, gostam de poder dizer, gostam de ser visitados,
e depois as ajudantes familiares também gostam que eu o faça, para que eu possa ter o feedback.
E: Já houve alguma situação, ou em que situações é que é recusado o pedido de Apoio Domiciliário?
A.S.: Já houve, já houve. Quer dizer, não sei se foi recusado, porque nem sequer houve um pedido expresso, nem por parte da
família, nem por parte da própria idosa, foi um pedido de Sta. Maria, não sei de foi mas pronto, penso que foi de um hospital, de
uma senhora que, segundo eles, não tem familiares, ou pelo menos não tem familiares com quem se relacione, só que a senhora é
esquizofrénica, e de vez em quando ia para o hospital porque também tem problemas respiratórios, e depois elas viram que
pertencia ao CG, começaram a pedir apoio, parece-me que a casa está um pouco desorganizada segundo o que elas diziam mas
também não fizeram visita, não podiam confirmar, e que normalmente andava com facas, que era um pouco violenta. Claro que se
andasse no seu dia-a-dia, sem que ninguém se intrometesse, ia vivendo a sua vida, mas era evidente que ela precisava de ajuda.
Entretanto nós fomos recolhendo informações, porque tínhamos apoios perto, e portanto fomos pedindo informações, e viemos a
perceber que ela tinha já um apoio. Percebemos que era de VP, e que a pessoa estava a ficar desesperada, já não aguentava, e foi
muito difícil iniciar o apoio com ela, mas que seria mais perto da nossa instituição, seria mais adequado para nós. Mas dissemos
que não poderíamos assegurar, por questões de insegurança e de perigo, para a própria ajudante familiar, que não o poderíamos
fazer, e portanto que ali se calhar o melhor seria um internamento compulsivo, porque ela estava violenta, a causar risco, e aí não
quisemos colocar a nossa ajudante familiar em risco.
E: De resto não há assim situações que... a não ser que o próprio diga que não quer o apoio, não é?
A.S.: Sim, só se o próprio… não, não há situações que...
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E: Ou que está fora da área geográfica, ou...?
A.S.: É assim, fora da área geográfica é tudo muito ponderado, temos um apoio que fazemos fora da nossa área geográfica, que é o
pai de uma voluntária, e que portanto confiava muito no nosso apoio e disse “eu quero, mas pago privado, pago o custo real do
apoio”, mas é assim, é fora na Av. R, é um fora um bocadinho perto, não é, se calhar há aqui sítios que estão dentro da nossa
Freguesia, como é o caso das F, que nos ficam mais deslocados, mais fora de mão, até porque não há transportes tão frequentes, e
portanto para nós cria mais problemas em termos de tempo do que propriamente esse na Av. R. Agora, por exemplo, também temos
agora uma senhora que é mesmo também no limite, mas que é do outro lado da linha ali na Av. R, que para nós em termos de
alimentação é fácil porque vai de carro, agora para ir prestar o apoio por exemplo da higiene, para ir de transportes públicos já é
mais difícil, porque já fica mais...
E: Vocês fazem os apoios todos de transportes públicos?
A.S.: Todos de transportes públicos, ou a pé, só as alimentações é que levam a carrinha da instituição e um carro de um voluntário.
E: No seu caso concreto, utiliza algum instrumento de diagnóstico; disse que as ajudantes familiares aplicam as escalas; no
seu caso, há algum... ?
A.S.: Nós, houve um período em que aplicámos, quase a todos, o Easycare, porque achámos que era um instrumento muito
completo, apesar de ser um bocadinho extenso, para aplicar nalguns idosos, mas também é um instrumento que (como qualquer
instrumento, não é?) ao fim de 3, 4 vezes já o conhecemos bem, já o manuseamos bem, e portanto nem todas as questões têm que
ser feitas, porque algumas são evidentes, são observáveis, não é, e portanto aplicamos. Entretanto, estamos a viver agora um
período de dúvidas, porque não... quer dizer, é mais um papel, é mais um instrumento, e portanto como as ajudantes familiares
também aplicam as escalas, e são mais operativas e estão ali a esmiuçar mais a questão, de que medicamentos é que tomam, porque
esta ficha de cada utente tem um guia farmacológico que é para elas saberem os medicamentos, por causa de se acontece alguma
coisa para terem essa informação, e portanto depois têm também outra coisa que nós chamamos o guia hospitalar, que é as vezes
que são internados, o motivo, porque é que saem, são elas que preenchem isso têm anexadas àquela ficha de cada utente. E portanto
o easycare, estamos na tal dúvida... não, não… é como a questão do contrato, temos um contrato que para nós é muito extenso,
neste momento também estamos a rever com a ajuda do HC, que é o nosso estagiário de Serviço Social, e portanto agora a partir de
um site, do Luís Jacob, conseguimos um contrato muito mais simples, e possivelmente iremos aplicar aquele, porque as pessoas eu
acho que estão numa fase, todos nós, numa fase em que estamos fartos de papéis e burocracias, não é, e portanto nós tentamos
simplificar ao máximo o pedido e a forma de concretizá-lo, e não cansar a pessoa também, apesar de para nós tem que ser, e é
extremamente importante as informações, mas também não estar a perguntar só por perguntar; tudo o que nós perguntamos é
realmente importante e necessário para uma prestação de apoio adequada. Agora, estar a fazer muita burocracia, eu acho que cansa,
e no momento, principalmente no Apoio Domiciliário, muitas pessoas estão numa situação de dependência, de desespero, de
insegurança, de medo, de receios e de cansaço, portanto é estar ainda a massacrar, e portanto esta aplicação do easycare também é
tida em conta em que momento é que o devemos fazer, neste momento estamos então mesmo numa fase de reflexão de que
momento é que…
E: Relativamente aos Recursos Humanos, são 7 ajudantes familiares, não é?
A.S.: São 7 ajudantes familiares, um motorista que é comum a todas as valências…
E: E é ele que conduz a carrinha dos almoços, ou é uma delas? Nenhuma delas conduz a carrinha dos almoços?
A.S.: É ele que conduz a carrinha dos almoços, só duas têm a carta de condução, mas só uma é que se sente à vontade para
conduzir, quando é preciso, o carro; mas para nós, em termos geográficos, em termos físicos, aqui a nossa Freguesia é muito difícil
conseguir que a ajudante familiar faça, conduza e distribua almoços, não é, porque não temos onde estacionar, as ruas são estreitas,
há carros estacionados dos dois lados, portanto é uma das nossas dificuldades, as limitações para poder distribuir as alimentações. E
portanto é o motorista, e depois todos os dias temos um voluntário diferente que vai com o seu próprio carro conduzir, e portanto
leva duas ajudantes familiares, e distribui as refeições.
E: Em termos administrativos, é comum às outras valências todas, não é?
A.S.: Sim, temos a M que recebe as mensalidades, que é comum, a cozinheira e a ajudante de cozinha é comum a todas, eu sou
comum ao Centro de Dia, não é, portanto exclusivas, exclusivas temos 7 ajudantes familiares.
E: Há mais alguém na equipa? Já ouvi falar de uma Médica geriatra?
A.S.: Ah! O serviço de Apoio Domiciliário quando começou aqui, foi com toda a experiência da geriatra, que é a Dra. G (não me
lembro agora do apelido dela), mas que tinha um conhecimento enorme sobre Apoio Domiciliário em Espanha, que está anos-luz à
nossa frente, não é, e portanto ajudou muito, porque tivemos, mas claro, tivemos que adaptar tudo à nossa realidade, e portanto foi
excelente. Temos o apoio dela por parte da Internet, ou seja, aquilo que nós temos muitas dúvidas ou às vezes doenças que não
conhecemos, ou como lidar com, ou… pronto, falamos com ela, estamos sempre a tentar pô-la ao corrente daquilo que se vai… da
evolução do nosso Apoio Domiciliário, para ela poder ir fazendo sugestões, porque ela agora está em Espanha, mas claro, agora
com as novas tecnologias é muito fácil continuar a manter contacto. Ela, por vezes, até nos propõe tipo fichas, ou essa ficha das
ajudantes familiares foi construída por ela, e portanto ela às vezes diz “olhe, se calhar aqui, melhoras aqui”, pronto, algumas
ajudantes familiares, pelo menos uma, e agora outras duas, já têm Internet em casa, e portanto já vão entrando em contacto com ela,
temos uma que semanalmente fala com ela, e fala um bocadinho dos seus medos, e receios, e portanto fala pela net; depois temos
também uma voluntária que também é nossa coordenadora dos voluntários, que é a HP, que a formação dela é a nível da
Fisioterapia, e portanto também tem sido uma ajuda fundamental; em casos específicos, pedimos até que ela faça uma visita
domiciliária, até para fazer uma avaliação da habitação, e portanto prevenir algumas quedas, e fazer algumas sugestões ao próprio
idoso para alterar a sua habitação. E depois, também em casos específicos, às vezes pessoas que não têm fisioterapia, ou que estão
com alguns problemas, vai sugerir apenas alguns exercícios de… manutenção, ao fim e ao cabo, para que a pessoa não vá perdendo
tão facilmente a massa muscular, e portanto ela também faz esse apoio. Não faz fisioterapia, porque não está em exercício, portanto
não lhe é permitido fazer, não é, mas também dá muito esse apoio, e apoia também, agora não tanto porque ela está a finalizar o
curso de Teologia, mas antes de iniciar o curso dava formação às ajudantes familiares, e fazia também sessões de relaxamento, para
a própria ajudante familiar, que era bestial, era fundamental, porque é uma profissão realmente super cansativa, e o facto de lhes
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proporcionar aqui, dentro do horário de trabalho, um momento para relaxar e fazer ali exercícios, e massagens, para elas era
motivador, e quando era a avaliação final sinalizam sempre isso como uma lacuna, foi um rebuçadinho que já lhes foi dado e agora
perderam, mas este ano a HP vai acabar o curso, se Deus quiser, e estamos com esperança que ela volte assim em força e que nos
ajude na formação.
E: A Psicóloga de que falou há pouco, está só afecta ao Centro de Dia?
A.S.: É assim, ainda está só afecta ao Centro de Dia, já aconteceu por duas situações eu pedir-lhe a ajuda dela, porque também
foram situações de demência, que nós estávamos com algum receio se iria evoluir para alguma forma de violência, ou não, e a
forma de saber estar com elas, e o que saber dizer, também, e portanto pedimos-lhe que ela fizesse a sua avaliação e que nos desse
alguns conselhos, e depois também com a saída da G e com a saída depois de outra médica que nós tivemos, que era estagiária, que
era aqui catequista, também deu imensas vezes formação às ajudantes familiares, sobre temas específicos a nível de diabetes,
colesterol, hipertensão, temas específicos ao nível da Saúde, e ela então depois também lhe pedimos para que ela desse formação às
ajudantes familiares, e então agora também não lhe está a ser possível, porque o trabalho no Centro de Dia está a ser realmente
muito intenso, e portanto ela em alturas deu formação às ajudantes familiares.
E: Portanto, agora é mais ao nível de consultadoria, precisa de um aspecto específico...?
A.S.: É, é.
E: Como Técnica contratada, é você a única Técnica do Apoio Domiciliário?
A.S.: Sou.
E: E sente falta de alguém em específico, ou em determinadas situações acha que seria importante mais alguém? E quem?
A.S.: É assim, sinto, claro, que também... mas a D é psicóloga, e eu precisava de um clone da D, de uma psicóloga mas como a D,
que tenha esta experiência a nível dos idosos, e sensibilidade, e portanto precisava de um clone da D, tanto para o Centro de Dia,
como para o Apoio Domiciliário, ela é sempre pouca. Mas precisava de outro Assistente Social, pelo menos para ficar com o
Centro de Dia e outro ficar com o Apoio Domiciliário, porque o Apoio Domiciliário dá trabalho para tempo inteiro, o
acompanhamento das ajudantes familiares não é (e é mesmo acompanhamento, não é supervisão, também é preciso fazê-lo), mas o
acompanhamento, há casos ali que são extenuantes, e realmente elas precisam de estar, de conversar, pronto, e falamos de vários
temas, às vezes em conjunto, o que já aconteceu também utentes falecerem nos braços delas, e portanto falamos de vários temas
que também as assombram no dia-a-dia, porque nós lidamos com o final da vida, ao fim ao cabo, e por mais que temos as coisas
boas..., que é ver um utente reabilitar, quer quando recebemos um utente com uma fractura do colo do fémur, por exemplo, e vê-lo
que desistiu do apoio porque já recuperou totalmente a sua autonomia, e portanto temos estas coisas boas, mas também temos a...
não é má, mas é se calhar uma etapa difícil de se viver, não é, para nós, porque também criamos uma relação, e portanto, ver partir
alguém custa um bocadinho, mas também porque vemos as pessoas, dos familiares, não é, partir, e muitas vezes na fase terminal,
lidam com o sofrimento, e portanto esses temas, nós tentamos sempre ser debatidos em reunião, em termos também de medos
pessoais, e de... muito a nível pessoal, não é?
E: E isto exigiria mais atenção da sua parte?
A.S.: É, exige. E para elas, e para os utentes, e para os familiares, e... no outro dia, por acaso, quando falámos da morte, a E. dizia
“acho que devemos acompanhar a família na fase do luto, o que é extremamente importante”, e eu considero muito importante, mas
elas cobram-me imenso, sempre que acham que eu sou assim ou sou... lá estão elas. E ajudam-me imenso, porque parecendo que
não, o facto de elas “ai, tinha que fazer uma visita aqui, e ai...”, são exigentes, e ajuda e fico “não, agora vou realmente abdicar
disto, vou criar prioridades, e vou aqui”, porque elas não têm a noção também do trabalho que é feito no Centro de Dia, elas dizem,
no outro dia, na formação, comentámos alguns problemas internos que havia aqui, e elas diziam “realmente passa-nos
completamente ao lado isso, porque não estamos”, a maior parte do tempo elas estão fora. E portanto elas também não têm a noção
do trabalho que eu tenho, e também às vezes exigem, não é demasiado, exigem o que têm que exigir, não é, só que eu precisava
realmente era de ter mais tempo. Isto é a questão do tempo, mas em termos de equipa, precisava de uma psicóloga, e porquê?
Porque para nós há dois aspectos que seriam fundamentais desenvolver no Apoio Domiciliário, que era a parte da estimulação
cognitiva e isso por mais que as ajudantes familiares o façam, por vezes inconscientemente, se calhar algumas até o poderiam fazer
com a formação da D, ou da psicóloga, mas há casos que eu acho que seria importante a psicóloga ir a casa e fazer alguns
exercícios com essa pessoa, não é, porque temos essa experiência cá em termos de Centro de Dia de estimulação cognitiva e tem
sido brilhante. E depois, aliás, até temos três necessidades, que seria de um fisioterapeuta, porque verificamos que há imensas
pessoas com dificuldade de poder fazer fisioterapia, fora é difícil, e em casa é caríssimo, e portanto é complicado, apesar de agora
termos um fisioterapeuta pela Junta de Freguesia que presta algum apoio, mas é assim, também é sempre pouco, não é, para o
tamanho da Freguesia.
E: A outra pergunta, já está de alguma forma respondida não só pelo seu discurso mas também pela observação, é como é
que são acompanhadas as equipas? Sei que faz reuniões duas vezes por semana, não é? A opção de fazer reuniões duas vezes
por semana, foi opção sua, ou começou a sentir que são as ajudantes familiares que o querem?
A.S.: Quando eu cheguei, o encontro era feito tipo quase mensalmente, porque depois o funcionamento era quando precisavam,
vinham ter com o Assistente Social, e porque às quartas-feiras havia duas horas que eram reservadas para formação, e portanto cada
semana havia um formador, ou a médica, ou outra pessoa. Uma das semanas seria com o Assistente Social para estudo de casos.
Entretanto, como houve essas várias saídas das médicas, e de vários formadores, tivemos que adaptar o horário, e para mim não era
suficiente ter uma reunião mensal, portanto acho que teríamos que ter reuniões para perceber o que está a acontecer, e para trabalhar
estes medos, e estas coisas todas, e portanto foi uma necessidade principalmente minha. Depois senti que algumas das ajudantes
familiares gostam de o fazer, porque gostam de partilhar e sentem-se mais à vontade se eu souber realmente de tudo, não é, porque
há coisas que vão escapando; há outras que se calhar às vezes dispensavam um bocadinho, porque elas têm muita autonomia, mas
claro que com isso também é preciso ter algum cuidado, não é, não baralhar a autonomia com o poder de decisão total, e portanto as
reuniões também servem um bocadinho para pôr o freio, não é, para fazer o ponto da situação. E depois algumas também, a gente
aproveita muito para algum caso específico que a pessoa está a viver com muita dificuldade, essa ajudante familiar partilhar, e dar a
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perceber às outras as dificuldades, e portanto aí também sugerimos, e a pessoa diz “olhe, porque é que não faz assim, porque é
que…” …
E: É um momento de partilha, não é?
A.S.: É, de partilha, principalmente, e portanto é para eu também realmente acompanhar, porque era a única forma que eu tinha de
o fazer, e depois porque também tinham realmente o horário, e portanto tivemos que reorganizar, para que, e isto depois foi um
pedido delas, antes elas iam para os apoios à tarde e depois voltavam para cá, o pedido foi realmente ao contrário, que fizéssemos
primeiro o nosso encontro, e depois fossem para os apoios, para facilitar. Eu normalmente facilito, se fizer a minha auto-avaliação
acho que sou às vezes condescendente demais, e isso depois traz-me problemas, e grandes, mas eu acho que também tem que se dar
pequeninos rebuçados; eu sei que eu também se calhar se pensar, acho que ganho pouco, mas aceitei este contrato e tenho que o
cumprir, mas eu acho que eu, se calhar, posso gerir com mais liberdade o meu tempo, elas não, não é, apeteça ou não apeteça, têm
que fazer naquela altura, e naquele momento, e naquela hora, e portanto também temos que ser um bocadinho mais
condescendentes, e dar-lhes um rebuçadinho, e portanto, não somos exigentes em termos de horário, não tem que sair às 5, sempre,
é conforme os apoios, e portanto…Isto tudo vem a propósito…?
E: De como é que faz o acompanhamento a cada equipa…
A.S.: Ah, sim.
E: Estava a dizer que acha que elas têm muita liberdade de acção. Nunca sentiu necessidade, ou faz ou não, por exemplo
saber que elas às X horas devem estar na casa da D. Maria, e ir ter à casa da D. Maria... nunca precisou de fazer isso?
A.S.: Nunca senti essa necessidade. Quando faço as visitas, algumas pessoas referem “ai, ela diz que está cá a uma hora, tra-ta-ta,
tra-ta-ta…”, e eu aí tento explicar como é que nós funcionamos, que é de acordo com a necessidade que a pessoa sente e não de
acordo com a tal hora, “tem que estar cá a uma hora”, percebe? Não acho isso correcto, não é “tem que estar cá a uma hora”, quer
dizer...
E: Consoante também, se houver um dia em que a pessoa precisa de uma hora e meia, também...
A.S.: Claro, isso eu sei, que se for preciso mais tempo, que elas também estão mais tempo, portanto, eu isso confio muito nelas, sei
perfeitamente que a hora de almoço é estendida, mas também a mim não me transtorna muito, porque os utentes também gostam à
tarde de ser atendidos mais tarde, que é para se aproximar mais da noite, e portanto também vai um bocadinho de acordo com, e a
manhã, são manhãs intensas, muito intensas, porque têm 3 utentes ou 4 utentes, como às vezes acontece, e depois mais a
distribuição dos almoços que é muito puxada, porque os nossos prédios aqui, a maioria são sem elevador, só até ao terceiro andar,
mas é sobe e desce, sobe e desce, e portanto é realmente muito, muito cansativo, e portanto uma hora de almoço para elas não é
nada, e eu sei que (não posso dizer todas, mas pelo menos a maioria, se calhar posso dizê-lo) são responsáveis, até nesta questão
dos registos, de avaliar, têm muito brio profissional, e portanto claro, não vou dizer que confio totalmente nelas, não, há questões
que eu sei que a gente às vezes decide uma coisa, e elas querem fazer outra, há aquelas que têm mais necessidade de poder que
outras, mas isso eu às vezes também tenho esse cuidado de, nós falamos em grupo, em reuniões, e sempre que é tomada uma
decisão, para mim é mais difícil, demora mais tempo, até chegarmos a um acordo, não é, em conjunto, é muito mais fácil chegar lá
e dizer “olha, está decidido assim”… não, em qualquer escala que eu altere, eu digo “olha, a minha proposta é esta”. Muitas das
vezes já a alterámos, porque elas disseram “olhe, porque é assim”, ou porque conhecem outros aspectos, e portanto nós alterámos
muitas vezes, não sou nada rígida, sinto-me muito à vontade para que elas me apontem os meus erros, não tenho qualquer
problema. Claro, tenho uma relação se calhar mais aberta com umas do que com outras, mas pela própria pessoa, acho que lido com
todas de igual forma. Depois também percebo, por exemplo as ajudantes familiares que entraram há menos tempo, que não estão cá
desde o início, que têm alguma necessidade, e eu acho que é importante para elas, de ter conversas individuais, e aí então de vez em
quando chamo-as e às vezes elas vêm dizer-me alguma coisa, e eu aproveito e sentamo-nos um bocadinho e conversamos, e elas
desabafam, porque também percebo que as que estão cá há mais tempo têm alguma dificuldade às vezes de integrar os novos
elementos, e querem um bocadinho ser chefes, quase, dos outros, não é? Pronto, e também temos estes problemas, mas acho que de
uma forma geral, e isso observa-se quando há momentos menos bons, na vida de cada uma, pessoais, e agora aconteceu, a morte de
um pai e logo no dia a seguir, ou dois dias a seguir a morte da mãe de outra ajudante familiar, há a união de “todos vamos fazer
pelo mesmo”. Entretanto, também aconteceu haver agora a morte do nosso porteiro, que era uma pessoa também importante para a
nossa instituição, como todos, e grande parte do pessoal foi ao cemitério, ao funeral, que era no F, e para isso precisávamos da
carrinha do Apoio Domiciliário, e então foi um trabalho excelente, elas fizeram a distribuição dos almoços, claro que para o utente
se calhar não teve tanta qualidade neste dia, mas foi um dia, e portanto também foi explicado, “olhe, temos esta situação, pedimos a
sua ajuda”, e portanto elas foram bestiais, esforçaram-se ao máximo para poder estar cá a carrinha, e para… portanto, nos
momentos menos bons, em que a gente quer contar com, eu sei que posso contar com elas, ou melhor, se eu estiver doente, eu não
me preocupo, porque elas asseguram tudo. Nisso, elas são… e asseguram bem.
E: Por que motivos é que lhes telefona, por exemplo, a meio de uma manhã de trabalho normal?
A.S.: Telefono se, por exemplo, sei alguma informação do utente que elas vão atender a seguir, porque mais ou menos sei onde é
que elas andam, não é, e dizer “olhe, tenha atenção porque este utente faz anos, dê-lhe um beijinho de parabéns”, ou telefono
quando a pessoa já está na casa do utente para eu poder falar também e poder dar um beijinho e avisar, ou porque me telefonaram
porque foi hospitalizado “olhe, … isto”, ou preciso delas mais cedo, ou porque preciso de ajuda de alguma coisa…
E: Nunca numa perspectiva de controlo?
A.S.: Não, nunca telefonei numa perspectiva de controlo, nunca.
E: Portanto, elas trabalham das 9 às 17h?
A.S.: Das 9 às 5, mas isso é a tal questão; tem as suas vantagens e desvantagens, elas diziam-me “ai, sabe, antes nós tínhamos que
cá estar, mesmo que não tivéssemos, tínhamos que cá estar até às 5 horas”, e eu disse-lhes “olhem, eu até ao dia em que confiar em
vocês e que espero continuar, para mim o importante é que a gente faça um trabalho com qualidade, e não uma questão do tempo”,
eu sei que muitas vezes saem às 5 e porque o apoio demorou saem às 5 e meia, e não é por isso que mo vêm dizer, não é, e portanto
até confiar, para mim o importante é que o apoio seja feito com qualidade, e que elas gostem de fazer aquilo que estão a fazer,
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porque se não gostarem de fazer isto não se consegue. Agora, a questão do horário, para mim, não é o mais… quer dizer, e depois
também somos flexíveis a nível das reuniões, se uma pessoa vai a uma reunião e depois volta… elas também nunca me fizeram
nada de “ah, tenho uma consulta, falto o dia todo”, nunca. Aliás, às vezes pedem “olhe, eu marco a consulta para as 6 para não
estar…”, têm muito a noção da responsabilidade e da importância do trabalho delas, e isso é excelente, é das melhores coisas que
temos na equipa.
E: Também me apercebi de que, já o disse há pouco, e já o disse um dia destes, que é feita uma avaliação anual, não é, dos
serviços? Portanto, é um momento privilegiado para fazer a avaliação dos serviços, internamente, ou também junto dos
utentes? Ou quando é que é feita uma e outra?
A.S.: É assim: junto dos utentes, nós optámos este ano para que fosse uma pessoa exterior ao Apoio Domiciliário, ou seja, é uma
socióloga que nós cá temos, e portanto ela elaborou um questionário, e era ela que iria aplicar, isto porquê? Porque nesse
questionário englobava a minha avaliação como Assistente Social, a da ajudante familiar, e portanto é uma pessoa fora, não é?
Tínhamos experimentado isto no Centro de Dia e vimos que resultou muito bem, ou seja, as opiniões, ou o resultado daqueles
questionários foi mais aproximado da realidade do que nós íamos apercebendo, não é, e quando nós a fazer, claro, a pessoa não ia
dizer “olha, as condições ...” era pouco disponível, não é? E portanto estava condicionado, e resultou muito bem. Optámos também
pelo Apoio Domiciliário, tivemos um percalço, que foi hospitalizada a socióloga, e portanto pedimos então ao H que também,
acaba para ele, é também uma pessoa exterior, por fazê-lo. E então ele continuou agora este trabalho, ainda não temos os resultados.
E: E é feita uma vez por ano, essa avaliação?
A.S.: Nós queríamos que fosse semestral, mas depois também depende do início dos apoios, porque é um serviço que é muito
flexível, quer dizer, uma pessoa com 15 dias de apoio também não pode fazer grande avaliação, não é, e portanto depende muito às
vezes da altura em que…
E: E num ano entram e saem muitos utentes, não é?
A.S.: Pois, por isso é que nós queríamos fazer pelo menos semestral, que é para apanhar mais utentes, não é? Mas também é uma
coisa nova que nós estamos a fazer. E depois temos a avaliação interna da equipa, e temos também outra coisa que fizemos este
ano, e que também achei muito interessante, que foi aplicámos um questionário também que nos tinha sido facultado numa
formação, que é o Luís Jacob que aplica na sua instituição, e eu resolvi aplicar com o consentimento delas, até porque no ano
passado um dos pedidos delas era a avaliação de cada uma, elas queriam ser avaliadas, queriam que a gente lhes dissesse realmente
em que é que estavam a falhar, no que é que estavam a ser boas, pronto… isso é outra vantagem, elas gostam de ser avaliadas, para
terem a noção da sua intervenção, e então aplicámos um questionário em que era os 360 graus, e eu integrei-me nessa avaliação, eu
avaliei todas, e elas avaliaram-me também a mim. E portanto houve ali resultados, e eu acho que foi claro, é mesmo assim, as que
sei, por exemplo, deu uma que é excelente a nível técnico, há lá um item que é a relação com os outros, realmente aí estava baixo, e
portanto aí ela apercebeu-se, e ela disse “eu admito, é aqui que eu falho, porque sou muito frontal e sou muito bruta, muitas vezes”,
e portanto serviu também para se introduzir mudanças.
E: E relativamente à avaliação que é feita pelos utentes, em que medida é que depois ela é alvo de reflexão, também pela
equipa, e em que medida é que depois também se introduzem mudanças em relação a isso?
A.S.: É assim, nós ainda não temos os resultados deste questionário, não é, mas por exemplo, quando sou eu, quando era eu, por
exemplo, a fazer as questões e a avaliar, e algumas pessoas diziam “olhe, eu estou-me a queixar porque fazem muitas alterações de
horários”, ou “há muitas alterações de ajudantes familiares”, isso era debatido em reunião de equipa, e tentamos sempre ir de
encontro a melhorar aquele indicador que o utente aponta, mas portanto esta aqui ainda não deu para nós também fazermos…
perceber o que é que vai acontecer, mas é assim, o processo vai ser igual, não é, vai ser partilhado com as ajudantes familiares,
quais são os maiores defeitos e quais são as maiores qualidades, não é, e é isso que nós fazemos na nossa reunião anual, que é uma
reunião intensa, é muito intensa, porque fazemos a nossa auto-avaliação, e aí fazemos mesmo questão de dizer o que está mal e o
que está bem, e depois fazemos da equipa, e depois no final fazemos sempre a perspectiva se melhorou, relativamente ao ano
passado, ou se piorou, quais as necessidades… na última reunião, pedimos ao Coordenador Geral que estivesse presente, o que teve
vantagens e desvantagens, criou um obstáculo, porque não se sentiram tão à vontade para poder… tás! Porque na outra reunião
diziam mesmo, “olha, desculpa M, mas eu não consigo lidar contigo…” era mesmo dizer cara a cara, o que a gente sentia, e com o
Coordenador, é assim, tomámos uma opção, acabámos por dizer “essas questões mais íntimas” vá lá, que são nossas, não é, fizemolo numa reunião sem o Coordenador, e com o Coordenador fizemos uma coisa mais formal, e que foi em termos de funcionamento.
E portanto, teve as vantagens e as desvantagens. E resultou muito bem, algumas necessidades que elas sentiam conseguimos
cumprir, como por exemplo o de comerem uma fruta antes de irem para os almoços, e assim o Coordenador tomou em atenção esse
aspecto, a outra questão foi o facto, e isso elas apontaram como positivo, que foi o facto da Direcção ter decidido elas e as
auxiliares da Creche terem um aumento mais alto do que o nosso, em termos de percentagem, isso também foi indicado como uma
vantagem, pronto, tivemos alguns aspectos importantes e que foram tidos em conta.
E: Relativamente a acções de formação, disse que no ano passado essa formação era feita muito com “a prata da casa”,
passo a expressão. Ultimamente, desde que não existe essa disponibilidade tão grande, por exemplo, no último ano, em que
formações é que a equipa participou? A equipa incluindo-a a si, também?
A.S.: No último ano, e uma das nossas lacunas, que cada uma de nós aponta, é realmente a formação, é o tal rebuçado que a gente
já teve e que agora nos foi tirado, não é, e portanto ter uma geriatra espanhola, pronto, havia uma formação de grande qualidade, e
portanto com os formadores, nós não temos capacidade para pagar a formadores, e portanto houve aí então dificuldades, e portanto
optámos este ano então por apostar nas formações exteriores, e portanto temos conseguido, nem todas vão, porque também não se
justifica que todas façam tudo, não é, e portanto temos sempre duas a três ajudantes familiares que querem participar em todas as
formações, estão sempre dispostas, pós-laboral, fim-de-semana, estão sempre dispostas, uma delas até tem 3 filhos e organiza-se da
melhor forma para poder participar, gostam muito de aprender, de conhecer, e portanto, o que é que acontece? Vão duas, aconteceu
ainda no fim-de-semana foram duas a uma formação; nessa semana a seguir, elas apresentam ao resto da equipa, eu por exemplo
também não fui, apresentaram-nos as conclusões, e o que é que de importante foi falado nessa formação. Agora, por exemplo, como
eu já tinha dito, são três nessa acção de formação da APP, depois a instituição VP também participa, portanto, estamos a apostar nas
formações no exterior. O que acontece também, é por exemplo, o H que é o nosso estagiário, também está a tentar elaborar um
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plano de formação, a pedir a colaboração da Enfermeira do Centro de Saúde, e ele próprio, tendo em conta alguns temas que
também teve que estudar para o relatório, e que pode partilhar, fazerem assim pequenas acções de formações sobre temas
específicos.
E: Até com temas propostos por elas?
A.S.: Sim, alguns com temas propostos por elas.
E: No que diz respeito ao registo das ocorrências, eu percebi que cada uma delas tem um dossier, não é? E regista as
ocorrências e também têm lá aquelas escalas, fichas de avaliação, etc. Esse diário de ocorrências, se é assim que vocês lhe
chamam, não sei se lhe chamam livro, se lhe chamam diário...
A.S.: É um dossier individual.
E:… Um dossier de ocorrências. Ele é escrito todos os dias? E é lido por si com que regularidade? Ou é quando há, de facto,
disponibilidade?
A.S.: O dossier devia ser lido com mais regularidade, como as visitas domiciliárias, não é, e portanto não me é possível, por
exemplo, eu tenho ali os dossiers delas, já para aí há um mês, alguns já devolvi que já li, outros não consegui ler, elas vão na
mesma continuando a fazê-lo, não é, mas aqueles que eu tenho ali para ler, e percebo, quando os leio, digo assim: “realmente isto é
importantíssimo ler”, para mim dá-me uma visão da situação ampla, quer dizer, é excelente, mas não há tempo…
E: Elas fazem-no todos os dias?
A.S.: Elas fazem-no todos os dias. Acontece é por exemplo às vezes, há casos em que não acontece nada de importante, e portanto
põem “na semana, de dia tal a dia tal foi um apoio normal, sem nada a apontar, a registar”, e portanto, mas têm o cuidado de o
fazer; nem todas o fazem, e portanto isso é uma batalha, temos ali ajudantes familiares que… quer dizer, ajudantes familiares são 7,
não é, eu falo aí de 2 a 3, que têm mais dificuldades… eu acho que há uma, por exemplo, que nem tem dificuldade em escrever, é
mesmo preguiça de escrever, não gosta de o fazer, porque até temos lá uma que tem muito mais dificuldade em escrever e esforçase imenso para ter tudo em dia; portanto, é uma questão de postura, e eu acho que isso já nem sequer é uma questão de perceber a
importância de o fazer, porque eu acho que já todas elas perceberam a importância, porque é o que eu lhes digo sempre, aquele
registo, para além de ser importante para o utente, é principalmente importante para elas, é uma segurança, é uma prova, é uma
defesa também para elas, em caso de algum problema, “olhe, aqui registei isto, aqui neste dia aconteceu isto, aqui aconteceu
aquilo”, e portanto é…
E: E elas já perceberam essa…?
A.S.: Já, já. Eu acho que esta mensagem elas já, elas dizem sempre “tem razão, tem razão, tem razão”… mas do “ter razão” a
fazer…
E: E alguma vez aconteceu de facto elas precisarem do diário de ocorrências para se libertarem de uma situação?
A.S.: Não, para se libertar não. O que às vezes acontece, é por exemplo, quando é para fazer as mensalidades, não é, como eu faço
os descontos dos dias que não estão, ou porque na altura não me foi dado o recado e eu não tenho a data de hospitalização, não é,
que é um dos casos, eu pergunto “olha, ó MH, veja aí qual foi o dia que foi hospitalizada”, porque no registo tem que ter,
hospitalizado não foi feito o apoio durante tantos dias… “ai, não registei”, pronto, e aí é que a coisa piora um bocadito; e depois é
porque também não têm treino, porque as que registam, elas já perceberam que o treino é tudo, e portanto aquilo já lhes sai
facilmente, elas almoçam, antes de ir ao café escrevem tudo, e ficam bem, mas gostam imenso… é o tal brio profissional, há ali
duas ou três que têm um brio profissional e depois o que é que acontece? Eu acho que elas sentem-se mais seguras, ou a criticar-me,
ou a fazer uma exigência, porquê? Porque sabem que da parte delas cumprem. Se cumprem, também exigem para, e às vezes é a
minha escapatória também para as que não cumprem, “olhem, se vocês não cumprem, então também não podem exigir aos outros,
não é? Portanto, têm primeiro que cumprir para depois exigir, que é o que eu faço, não é?” e eu também digo “olha, realmente têm
razão, eu vou começar a cumprir mais”.
E: Mas sente então que é importante ler este registo de ocorrências, porque dá uma visão, sobretudo quando não pode
acompanhar uma assistência?
A.S.: É muito importante, só que em termos de Apoio Domiciliário, não registam dos almoços, não são os 60 que nós temos, mas
são ainda se calhar 30 e tal ou 40 e tal utentes que apoiamos, não é, e portanto…
E: Essa opção de cada uma ter o registo dos seus próprios utentes, foi por uma questão de cada uma poder andar com o seu
dossier, porque não por exemplo um livro de ocorrências comum? Essa opção, já estava implementada quando veio?
A.S.: Já estava implementada quando eu vim, mas acho que também foi uma opção também pela tal experiência da geriatra
espanhola, não é, e porque eu acho que um livro comum é a tal questão, nós aqui queremos um apoio individualizado, e depois
também temos a tal diferença, eu sei que em muitas instituições há a ajudante familiar e há a auxiliar, e aqui não, só temos a
ajudante familiar. Depois há a questão da responsabilização, não é, a pessoa sente-se responsável por aquele utente, e portanto está
ali a história daquele utente, e o caminho que foi feito; por exemplo, quando há um falecimento, ou acaba um processo, devolvemme esses registos, e as fichas, e eu anexo nos ficheiros mortos com o meu processo, junta-se toda a informação. Em termos de
funcionamento, também me parece mais fácil, e depois é mais para as responsabilizar, e realmente eu acho que é importante para
cada utente ter a sua história…
E: Imagine que a certa altura está a ler, ou se já lhe aconteceu estar a ler um registo, e há lá qualquer coisa que lhe levanta
dúvidas; isso é falado directamente com a ajudante familiar, ou mais uma vez é posto em reunião, e é discutido, ou depende
da situação?
A.S.: Depende, depende. Há coisas em que às vezes, eu por exemplo, às vezes há situações em que eu leio o registo e eu acho que
aquilo está óptimo, está muito bom, não é? No outro dia, comentava consigo da E, a questão do toque, ainda não tive a
oportunidade de falar com ela, porque depois não levei o dossier para baixo, e queria mesmo ler à pessoa, ali, e… pronto. E faço
esta questão de elogiar publicamente o trabalho da ajudante familiar; quando é para repreender, aí nem sempre o faço em equipa; às
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vezes faço-o, porque acho que a pessoa tem que tomar a consciência que está integrada numa equipa e porque às vezes o erro foi
realmente porque não soube trabalhar em equipa; outras vezes, aí chamo individualmente e converso, e esclareço; depende muito
do caso, ler até parte do registo e dizer “olhe, isto está excelente, é uma coisa simples mas está bem feito”.
E: Que é para as outras perceberem como é que se faz?
A.S.: É. Peço muitas das vezes ajuda à E, porque é das nossas melhores ajudantes familiares, para poder fazer ajudar, e depois cada
uma… têm todas coisas muito boas, não é, mas cada uma mais num campo do que outra, e portanto… eu acho que é fácil lidar, é
muito fácil lidar com elas; eu por exemplo no Natal tenho sempre o cuidado, apesar de que algumas não valorizam, no outro dia
uma dizia “sabe, elas não merecem a sua bondade”, e eu disse “tenho pena”, percebe? Não fico revoltada com estas atitudes, ou
com a necessidade que algumas têm de poder, não é, porque eu percebo que algumas têm ali se calhar alguma frustração, gostariam
de poder ter ido mais além e não podem, portanto hoje em dia esforçam-se imenso e eu orgulho-me da equipa que tenho, e orgulhome daquela vontade de elas aprenderem, e estou sempre a motivar, e portanto, ali eu tenho pena, e no Natal o que eu faço é, eu
escrevo sempre um postal a cada uma e falo um bocadinho das qualidades de cada uma, ou do que é que foi bom trabalhar com
elas, e… claro, há umas que valorizam, gostam, sentem-se bem, sabe-lhes bem, outras… é mais um postal, não ligam. Mas, quer
dizer, tenho pena, não apreciarem o momento, tenho pena, só, mas não fico nada revoltada.
E: Agora, como é a relação deste SAD com as parcerias? Já vi que com o Centro de Saúde é uma coisa que ainda está muito
a começar, o que é estranho, uma vez que o Serviço já existe há cinco anos, não é, e então era suposto já haver uma relação
mais próxima? E com a Segurança Social? E com a Autarquia? Etc., como é que é esta relação?
A.S.: Aqui esta relação tem a ver também com as diferenças que disse dos idosos rurais e dos idosos citadinos: aqui também tem a
ver um apoio domiciliário urbano é completamente diferente do apoio domiciliário rural; e portanto o rural, apesar de que
normalmente estar sempre “onde Judas perdeu as botas”, é excepcional, porque a proximidade com as redes, com as parcerias, é
tudo bom, é tudo grande, é tudo muito próximo, é tudo muito “tu cá, tu lá”, e aqui não. Isto é enorme, quer dizer, enorme para nós,
porque isto é muito pequenino, mas para nós é enorme, as dificuldades são muito grandes para todas as instituições, enquanto que
no rural se calhar a mais evidente é financeira, porque tudo o resto está lá, e eu acho que tem tudo a ver com as pessoas que estão lá,
não é, a afectividade, eu no outro dia pensava, se eu sair desta instituição, claro, fico com saudades imensas das pessoas, mas a
relação que criei no rural é muito diferente, é tudo mais intenso do que aqui. As pessoas valorizam tudo. Nós no rural tínhamos
muito menos do que aqui, não é, tínhamos uma sala, ou uma coisa assim, e fazíamos muito mais, muito mais apoios ou muito mais
serviços para idosos do que fazemos aqui. E portanto, isto tem vantagens, tem outras condições de trabalho, tem… mas realmente,
depois isto vê-se nas parcerias. Com o Centro de Saúde, já houve algum tipo de parceria, quando eu cheguei o meu colega tinha
uma relação, mas era uma relação de enviar o quadro-síntese dos utentes que nós tínhamos, para ver os que tínhamos comuns,
raramente se discutia casos, e portanto é a tal questão… Era muito institucional, a própria instituição Centro de Saúde tem imensas
dificuldades, e isso é realmente difícil, eles têm muita, muita, muita população para atender, têm casos tais como nós que sentimos
que são difíceis, para eles também são muito difíceis, e portanto claro, não é desculpa, não é, depende muito da pessoa que lá está.
Posso dizer que se calhar agora, esta Directora do Centro de Saúde tem outra sensibilidade e outra predisposição para trabalhar em
conjunto, que se calhar os outros não tiveram, e por isso eu não acho que esta questão das parcerias tenha a ver com as instituições,
tem a ver com as pessoas, porque as instituições são pessoas, e portanto tem a ver com as pessoas, se a pessoa tem boa vontade e
quer, muito bem; claro, quando tem boa vontade e não se consegue, é uma coisa, mas aí isso é conversado, é tido em conta, e nós
colaborámos; agora, quando a postura já é de defesa, já é de nem sequer valorizar o trabalho, torna-se difícil. No Centro de Saúde,
encontramos de tudo, mas acho que a relação tem estado a melhorar, com as Enfermeiras tem estado a melhorar muito, e portanto
tem estado a melhorar. Em termos de parcerias, depois temos com os Vicentinos, com um grupo de Vicentinos que cá temos que
nos ajuda também às vezes nalguns apoios monetários, e pronto, não temos mais…
E: Com a Câmara Municipal, tipo para fazer uma remodelação numa habitação, já aconteceu?
A.S.: Sim, ainda não aconteceu, com a Câmara Municipal temos mais relação a nível do Centro de Dia, porque participamos em
muitas actividades promovidas por eles; agora, em termos de Apoio Domiciliário, vamos agora tentar perceber melhor aquele
projecto do “LX amigo”, e fizemos já um pedido para a casa de uns idosos para arranjar um chão, em termos dos tacos, e isso,
deram-nos uma resposta positiva, ia ainda para análise, mas já com algum feedback positivo, e portanto tirando isto acabamos por
não ter já… não aconteceu, porque os casos quando os apanhámos alguns já tinham, por exemplo, um senhor que está paralisado já
tinha esse apoio, da arquitectura, tudo feito…
E: Foi a própria família que respondeu, se calhar, às vezes?
A.S.: Sim, sim, e depois também trataram disso, e portanto não aconteceu mais que… ah, e tivemos agora no Apoio Domiciliário a
relação com a Delegada Pública… também não lhe sinalizamos muitos casos, graças a Deus também não têm aparecido muitos;
sinalizámos dois, um ela diz que não se justificava, e para nós também era difícil, porque ela também não era nossa utente, foi um
caso que nos foi relatado por uma paroquiana, e nós quisemos ir ver, e conhecer, e perceber, mas não seria possível apoiar, e
tivemos agora o outro que vamos fazer a visita amanhã, portanto é a primeira vez, vamos fazer a visita com a Delegada de Saúde
Pública, mas pelo menos já foi assim um passo, já foi assim uma vitória, estamos muito contentes, já contactámos os familiares
para estarem presentes, e portanto foi assim um passo grande. Com a Junta de Freguesia, só temos relação porque conhecemos
agora o fisioterapeuta, mas também não temos ... é mais pontual…
E: E com a instituição VP? Também é mais a nível de encaminhamento?
A.S.: É, em encaminhamento, até porque depois temos casos em comum, o utente tem higiene habitacional da parte deles, e depois
eles não distribuem alimentação e então a alimentação é da nossa parte, portanto é mais em termos de encaminhamento.
E: Eles abrangem a mesma área geográfica, é?
A.S.: Abrangem, abrangem. A mesma área, sim. Não sei se eles depois também abrangem a parte do L, e assim, mas acho que não,
mas abrangem a mesma área geográfica.
E: E com a Segurança Social?
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A.S.: A Segurança Social, este ano houve aqui uma alteração: nós estávamos dependentes da Santa Casa da Misericórdia,
entretanto agora ficámos dependentes da Segurança Social. Em termos de Centro de Dia já sentimos algumas alterações, em termos
de cortes financeiros, sentimos nas duas áreas…
E: Cortes?
A.S.: Cortes financeiros, mesmo, porque no Centro de Dia, mas pronto, isto agora não interessa, mas no Centro de Dia eles só
comparticipam quem almoça, o nosso trabalho é muito na linha da prevenção e portanto até motivamos, quando as pessoas podem
fazer o almoço, ou têm a responsabilidade de o fazer para a neta, ou porque têm que ir às compras, têm aquele compromisso, que o
façam, e portanto algumas pessoas nós até dissemos “não, enquanto puder faça”, porque também conhecemos as limitações aqui da
nossa comida, que não é das melhores, porque é de uma empresa, e portanto não é das melhores, e motivamos. E depois, dizem-nos
que só comparticipam realmente quem vem cá almoçar, quem, coitadinho, não pode mesmo. E portanto, todo o trabalho que nós
fazemos a nível da estimulação cognitiva, de prevenir, de formação, de informação, não é valorizado, e para nós foi assim um
momento difícil de suportar, porque queremos continuar a trabalhar neste sentido e está a ser muito difícil suportar tudo isto. Em
termos do Apoio Domiciliário, a única pessoa que nós conhecemos cara-a-cara foi o Dr. A que veio fazer uma vistoria ao Centro de
Dia, e depois quis saber do Apoio Domiciliário, e que nos deu as indicações das novas listas, que temos que enviar todos os meses,
mas que aquele valor que eles pagavam todos os meses por um utente também não é igual, porque segundo eles, teriam que ter os
cinco serviços, se precisassem tinham que ter os cinco serviços, precisassem ou não precisassem. E portanto nós explicámos que a
nossa linha de actuação era no sentido de ir de encontro às necessidades das pessoas e não que as pessoas fossem de acordo às
nossas necessidades, e portanto se a pessoa graças a Deus, porque era muito mau sinal 60 utentes precisarem dos cinco serviços ao
mesmo tempo, e portanto nós até temos casos em que já começaram com dois serviços e ficaram apenas com um porque se
reabilitaram, e portanto a nossa linha é de reabilitação, de prevenção, e não de dependência e de “institucionalizar em casa”, como
diz um colega nosso, e portanto está a ser difícil perceber e passar a informação. A nossa Direcção reuniu depois com o Director da
Segurança Social, estamos agora a aguardar uma visita…
E: Portanto sente que aquilo que são as orientações políticas, por assim dizer, no fundo estão a regredir em vez de avançar,
no sentido de tornar as pessoas mais dependentes?
A.S.: Estão, completamente. Foi uma desilusão total. É claro que a colega, a Assistente Social, disse “ah, ioga, que bom ter ioga
aqui na instituição”, pois é, deu alguns elogios, que a nossa instituição era diferente das outras, que tínhamos mais gente a participar
em actividades e menos a almoçar, que nas outras era totalmente ao contrário, mas quer dizer, mas nós sabemos, o dinheiro para
nós não é o mais importante, mas nós temos que viver, não é, e portanto precisamos de dinheiro para o fazer. Acho que
conseguimos gerir da melhor forma, acho que não há aqui, em termos da área sénior, gastos desnecessários; na área sénior temos
inscritos no total, porque isso é um aspecto importante, nós tratamos o idoso em termos de área sénior, ou seja, nós temos a área
sénior e depois aí é que temos as tais várias valências, em termos de Centro de Dia, para nós, depois com toda esta manifestação por
parte da Segurança Social, e já antes tínhamos feito um pedido para um apoio para o Centro de Convívio, e não nos foi dado esse
apoio porque não consideram prioridade, então nos disseram, que poderíamos fazer um projecto atípico, e nós não enviámos, ou na
altura chegámos a enviar, o que nós consideramos o “Aqua vida”, que é a autonomia e qualidade de vida, promoção da autonomia e
qualidade de vida, e portanto lá em baixo, e até no quadro temos realmente o nosso esquema enquanto centro de promoção de
autonomia, o que é para nós, porque se Centro de Dia é só vir almoçar, nós não nos identificamos com isto. E portanto, claro, que a
resposta “pode ser, então os utentes têm que pagar o custo real”, mas a nossa realidade é que eles não têm capacidade para o fazer,
portanto está a ser uma batalha difícil de ser vivida, mas que ainda não está perdida.
E: Sobretudo porque se calhar institucionalmente se viram para esta promoção da qualidade de vida, e o que está
institucionalizado em termos de Segurança Social é o típico, não é, é o encaixar as pessoas nas respostas que existem?
A.S.: É, eu percebo que para eles é difícil, e portanto também houve uma vez um pedido de uma colega da Segurança Social, que
queria que nós integrássemos uma pessoa em Centro de Dia que tinha problemas psiquiátricos graves, e eu disse que não tínhamos
condições para o fazer, como é a questão da dependência física no Centro de Dia, nós também não temos, porque nós temos uma
animadora, temos 208 utentes inscritos na área sénior, dos quais 60 são apoio domiciliário, todos os outros estão em Centro de
Convívio e Centro de Dia, mas a maioria em Centro de Convívio, e portanto a animadora é para esta gente toda, não é suficiente,
não é, e a psicóloga também não. Quantos mais grupos de estimulação cognitiva tivéssemos, mais gente cá tínhamos, e portanto... é
um momento de frustração, mas não é de desistir, estamos cá para enfrentar, e porque acreditamos no trabalho que fazemos. Não
estamos é dispostos a alterar essa forma de actuar.
E: Já percebi que existe um grupo de voluntariado, e que eles se dedicam mais às questões da companhia, das saídas, das
visitas, sobretudo para tentar colmatar, sobretudo nessa perspectiva, não é? Há quanto tempo é que existe voluntariado
neste serviço?
A.S.: Neste serviço é assim, quando eu cheguei já tinha havido voluntários, entretanto os próprios voluntários também vão
adoecendo, alguns vão desistindo, outros têm problemas familiares, e na altura em que a H integrou o curso de Teologia, ficou um
bocadinho parado…
E: Desculpe interromper, há dois tipos de voluntários: os voluntários para apoio à equipa, por assim dizer, e os voluntários
para apoio directo aos idosos, para fazer companhia, é assim?
A.S.: Sim, sim. E como a H teve, porque todos os voluntários desta instituição passam pela H, e depois aí é que são encaminhados
para a área que ela acha mais adequada, segundo a entrevista que fez, não é, e alguns voluntários, e isto é importante dizer, foram
recusados. Porque a intenção com que a pessoa faz voluntariado é muito valorizada na instituição, e portanto já houveram
voluntários que não foram aceites, e outros que foram aceites e que depois foram convidados a sair porque a actuação não era a
correcta.
E: Há uma avaliação do voluntariado?
A.S.: Há uma avaliação do voluntariado. Sempre que é possível damos formação, nós damos sempre formação, não é, fazemos
sempre a integração, de como é que é a instituição, de como é que funciona, dos princípios, da forma de actuar. E depois, sempre
que há formação exterior, tentamos integrá-los também nessas formações. Depois há encontros mensais de voluntários, de todas as
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áreas, com a HP, mas isso é ela que coordena, e portanto esse voluntariado esteve um bocadinho parado na área sénior, porque
depois é a equipa de voluntários mais difícil de acompanhar, não é, porque eles vão à casa das pessoas. Portanto, aqui é mesmo uma
selecção criteriosa, porque a pessoa que nós escolhemos para ir a casa de alguém tem que ser mesmo alguém da nossa confiança, e
que tenha também o espírito de grupo. E portanto, o nosso número de voluntários, neste momento está em 9, penso eu, sendo que
um é o tal problema, estamos a ter algum problema com um voluntário, mas estamos a tentar resolver. Claro que isto dos
voluntários ajuda-nos imenso, não é, porque nos traz casos de sucesso, mas traz-nos muito trabalho, porque um voluntário só pode
trabalhar bem e fazer alguma coisa de sucesso se for bem integrado e acompanhado. O acompanhamento então é fundamental,
exige tempo. E como exige tempo, o que é que a gente faz? Quinzenalmente, porque não achámos que se justificasse
semanalmente, quinzenalmente eu reuno-me com as voluntárias, com o grupo de voluntariado. E depois, mas todas as semanas
encontram-se todas; há a coordenadora que é a HP, e depois dentro do grupo do Apoio Domiciliário, há uma que nós chamamos a
responsável, para poder fazer um bocadinho a ponte, portanto, tudo tem que passar por ela, que é a MJ, e portanto tentamos que
ela… porque temos que arranjar aqui estratégias, porque senão as 9, não é, constantemente estavam-me a telefonar, não é, a pedir
informações, e então tivemos que arranjar esta estratégia, passa pela MJ, e a MJ há um dia que de vez em quando vem ter comigo e
diz tudo, porque senão realmente não há tempo que chegue para isto tudo. E depois é o tal acompanhamento, nestas reuniões, há
imensas vezes, é importante a forma como, a gente pergunta a forma como elas falam com os utentes, perceber qual foi mesmo a
frase que disseram, para a gente perceber e para dizer “olhe, não vá por aí, porque está a criar expectativas, está…”, pronto, e
portanto os voluntários para além de nos ajudarem, fundamentalmente ajudam-nos, dão-nos trabalho, e portanto temos que ter
consciência disso, que o ter um voluntário, e pensar “vou pô-lo para ali”, não é...
E: Ou seja, o voluntário é escolhido para cada utente também em função do perfil de cada um, conforme as ajudantes
familiares, não é?
A.S.: Sim.
E: Percebi que uma das preocupações que mais transpareceu na reunião com os voluntários, foi o seu combate um bocado à
caridade, e ao “coitadinho”; foi uma palavra que surgiu, e se fizéssemos uma análise por frequência de palavras, o “inho”,
não é, “coitadinho”, “mas que levei só um moranguinho”, “só um pãozinho”… Porquê esse seu combate? Porque já vem de
trás?
A.S.: É o maior combate. Porquê? Porque aquele grupo foi criado com um objectivo muito específico, e tendo em conta uma
necessidade também muito específica, que foi a solidão. E portanto, a solidão não se colmata com moranguinhos, e pãozinho, e
queijinho, não é, a solidão colmata-se com o saber estar, o saber ouvir, e dar-lhes o nosso tempo, saber “aquela pessoa é importante,
é especial neste momento que estou aqui, eu venho cá por si”. E isto também, tendo em conta que nós somos uma Paróquia,
portanto, isto faz sentido desta forma, não é, não vale a pena estarmos numa Paróquia se nós depois não pusermos isto em prática, e
portanto aquela tendência, mas eu também percebo que muitas voluntárias sentem a frustração, porque quer dizer, o saber ouvir, e o
saber estar, aquilo não dá frutos imediatos, não dá satisfação visível, então às vezes quando eu vou, não é, e a pessoa me diz, ou o
mesmo acontece com as ajudantes familiares, a pessoa me diz “olhe, para mim aquele momento ou aquela saída de ir ao café foi
realmente fantástica, era um sonho que eu tinha”, e portanto eu também percebo essa frustração dela. Agora, também temos que
dizer que aquele grupo, a maioria, ou se não todas, têm alguma condição económica favorável, e portanto têm facilidade em poder
comprar estas pequenas coisas. Eu não digo que não levem o tal moranguito, o tal queijinho que para eles eu sei que é especial, mas
tem que se ter também o tal cuidado também para não se cair no exagero, não é? Porque depois também há aquelas pessoas que
infelizmente se aproveitam de, e portanto ter algum cuidado. Agora, o caso de uma senhora que comprou um edredão, quer dizer…
há que ter cuidados, não é, porque primeiro, para além de eu lhes dar muitos detalhes da situação, e isto é sempre dito que é sob
sigilo profissional, e isso foi dito sempre no início das reuniões da formação do grupo, e algumas vezes já as tive que chamar à
atenção, porque falavam dos casos na casa das outras pessoas, apesar de as outras pessoas não conhecerem as outras, não é, porque
não saem de casa, mas não interessa, não se fala nem se menciona nomes, e portanto as reuniões também são sempre de formação
contínua, não é, está-se sempre a dizer as mesmas coisas, mas eu não me canso e acho que é importante. Porque apesar de lhes dar
alguns detalhes, há algumas coisas que eu não acho fundamental, saber se a pessoa é rica ou pobre não lhes interessa, também,
porque o que interessa é que a pessoa está só, não tem companhia, portanto há questões que interessam às ajudantes que não lhes
interessam a elas, e tem que se ter esse cuidado, e elas têm muita tendência para o material, para o dar.
E: Elas têm formação como voluntárias, ou têm algum tipo de formação...?
A.S.: A HP é quem organiza a formação, e antes de iniciar as visitas a casa das pessoas, houve para aí 3 ou 4 meses de reuniões só
do grupo, da forma de actuar, do que é que faziam, dar exemplos de áreas práticas do tipo dos piores aos melhores, os casos em que
a pessoa tem uma casa óptima mas que tem uma solidão imensa, outras que têm uma casa péssima e uma solidão imensa, e tudo o
que é desgraceira pegada, não é, mas outros que são pessoas que estão bem, economicamente, mas que precisam realmente só de
conversar, e debateu-se muito a questão da espiritualidade, de não ir a pessoa… porque às vezes podiam ter aquela ideia que a
voluntária vai da Paróquia, vai rezar; não, se a pessoa quer rezar, reza, se não quer rezar, não reza. Nem sequer é proposto que reze.
Só se por acaso disser “olhe, se não se importa, reze comigo”, e portanto claro que esta questão da espiritualidade é trabalhada, é
visível ali, mas não é assim uma coisa…
E: Mas todas elas têm ligação à Paróquia, pelo que percebi? Umas são Vicentinas, ou…?
A.S.: Todas elas têm ligação à Paróquia, é, todas elas são paroquianas. É a tal história, a nossa Paróquia eu acho que é muito... eu
digo a “nossa”, porque realmente também me identifico muito mais com esta do que a da minha residência, não é, no outro dia o
Pe. V dizia isso, que a nossa Paróquia é aquela com quem nós nos identificamos e não a da nossa área de residência, e portanto esta
Paróquia tem esta particularidade, tem imensas pessoas, imensos paroquianos que não são da Freguesia do CG, e portanto as nossas
voluntárias, uma é da P, outra é de uma Freguesia aqui vizinha, temos voluntários que não são daqui, mas que se identificam com
esta paróquia.
E: Há sempre aqui uma motivação de ordem Paroquial, de ordem também espiritual para se oferecer para o trabalho de
voluntário?
A.S.: É.

Carla Ribeirinho

21

E: Relativamente à alta dos utentes, quer do Serviço de Voluntariado, quer das Ajudantes; normalmente é por morte, ou é
por...
A.S.: Normalmente é por morte. Ou por morte, ou por internamento em lar, ou às vezes quando é em termos de casal, às vezes o
cônjuge que a gente achava que ia falecer primeiro porque estava numa situação de saúde mais debilitada, é o que acaba por ficar, e
às vezes o cuidador, coitado, é que acaba por falecer, também por problemas de saúde, e aí às vezes o que acontece é que vão para
casa dos filhos, mas é principalmente por morte e por internamento em lares. Mas temos ainda alguns casos de sucesso, de
recuperação; temos uma senhora, por exemplo, que tivemos durante um ano, que recuperou, passado 3 meses voltou a cair, já teve
outra vez apoio, recuperou, agora deixou de ter outra vez.
E: Percebi que um dos grandes investimentos deste Serviço é a higiene pessoal, não é? Mas verifiquei, através de alguns
registos daqueles que tive possibilidade de ler, das três ajudantes familiares, que há muito, tudo bem que li registos já
antigos, que já são do ano passado, mas essa opção pelo cuidado pessoal, eu já percebi, através das reuniões, até para dar
mais apoio a mais situações, mas verifico que muitas delas ainda escrevem nos registos que limparam o pó, que lavaram o
chão, que apanharam a roupa, que puseram a roupa a lavar…
A.S.: Para nós a higiene pessoal é a tal questão de conceito, não é, a pessoa faz a higiene pessoal mas a ajudante familiar também
tem aquele conceito geral de bem-estar do idoso, e portanto sempre que verifica que há alguma coisa para fazer e que vai ajudar,
faz. Já tivemos casos em que a ajudante familiar está a limpar o pó com a idosa; a idosa limpa de um lado, a ajudante familiar limpa
do outro, para estimular, e portanto é sempre nesta perspectiva de estimulação. Qual é o problema da higiene habitacional? É que,
quando são feitos pedidos só para isto, o pedido é feito para uma empregada doméstica, que tem o seu mérito, que tem que ter, mas
quer dizer, eu acho é que as nossas ajudantes familiares têm formação, e portanto têm que ser aproveitadas para aquilo que são
precisas. Temos tido por acaso a sorte de termos tido sempre pedidos, e portanto mesmo as tardes temos pedidos de higiene pessoal.
O que pode ser às vezes uma vantagem é que as higienes habitacionais são eternas, não é, portanto, até a pessoa ter a sua casa, e
isso é uma garantia de termos sempre apoios. Mas também, nós temos a consciência de que nós temos uma Freguesia muito
envelhecida, e portanto que é sempre preciso o tal apoio. Por exemplo, ainda agora tivemos um casal, em que não fui ainda fazer a
visita porque o senhor teve sempre consultas ou afazeres à tarde, e portanto nunca me pôde receber, e que eu ainda não vi a casa,
mas que eu à partida irei colaborar. Agora, por exemplo, temos um caso, e isso acontece por vezes, de suspender o apoio. Temos
um caso de um senhor que agora, nas nossas férias, conheceu uma senhora, e portanto está a viver com ela, formou outra vez um
casal, formou uma família, e portanto estão bem, mas como há aquele incerteza, ou aquela insegurança, quer manter a sua casinha
ali, e portanto a ajudante familiar vai lá limpar, mas não me parece que seja uma necessidade de ter o nosso apoio, não é? Porque
nós não somos uma empresa de limpezas! E portanto, há que fazer essa distinção, o que é muito difícil estabelecer limites.
Observamos outro caso que tem imensas necessidades, que realmente não pode fazer nada, mas acaba por não aceitar que a
ajudante familiar aspire a casa toda, não, quer que se tire tudo dos móveis para limpar, quer dizer, também não aceita que seja feita
a manutenção diária que é necessária, pequenos arrumos, e portanto aí temos que suspender, não conseguimos, ou não permitimos
que se faça dessa forma. Já houve uma altura em que experimentámos ter cá uma senhora só para fazer limpezas, mas em termos
monetários, porque os encargos que uma instituição tem que ter com um funcionário são muitos, não é, a Segurança Social, ta-ra-ra,
ta-ra-ra, portanto, não é suportável em termos económicos, e portanto desistimos dessa fase. Agora o que é que nós temos? Sempre
que há idosos aqui que têm empregadas que lhes limpem a casa, pedimos o contacto delas, para poder pelo menos recomendar, e
dar informações, apesar de esclarecermos sempre que não são nossas. Mas, pronto, o que é que acontece? Às vezes as pessoas
dizem “ah, sabe, eu queria da Paróquia, porque é da Paroquia, eu confio.”. Eu percebo, têm mais segurança; mas se há outros idosos
que têm, às vezes as pessoas também podem… não é, porque também uma pessoa sozinha também acaba por não sujar muito,
muitas vezes pagarem uma hora por semana que é 5 euros, não é, claro que temos casos e casos, mas às vezes nós já preferíamos
poder suportar financeiramente pedíamos por exemplo apoio aos Vicentinos para este apoio, do que estar a fazer, porque estar a
fazer não temos capacidade.
E: Há aqui um serviço muito centrado nas pessoas, não é, nos cuidados de higiene e conforto, às pessoas, não é?
A.S.: É, mas claro que na higiene pessoal elas fazem a cama, fazem imensas coisas no quarto da pessoa, todos os dias a casa-debanho é limpa, não é, as banheiras, tudo o que utilizam é limpo, mas agora da casa, estar a raspar chão ou a pôr cera, não temos
capacidade.
E: A questão dos aniversários, é celebrada de alguma forma especial?
A.S.: Não, a questão dos aniversários fazemos, temos uma utente do Centro de Dia que faz os nossos postais de aniversários; todos
os meses eu dou a lista de aniversariantes à ajudante familiar, que estão diferenciados por cor, os verdes são do Apoio Domiciliário,
os azuis e vermelhos são do Centro de Dia e Centro de Convívio, e portanto para os vermelhos e azuis que são do Centro de
Convívio e Centro de Dia, é feito um convite para vir lanchar aqui à instituição; aos verdes, é só enviado um postal relembrando o
aniversário e desejando os parabéns. Depois, temos algumas atenções especiais, temos a nossa utente mais velha que tem 102 anos,
e quando chegou às nossas mãos ia fazer 101 anos, e portanto um ano pedimos a um grupo de meninos da catequese que foram lá
cantar os Parabéns e cantar de uma forma especial, este ano para não repetirmos, comprámos-lhe um ramo de flores bonito e
oferecemos-lhe também. Portanto, há algumas pessoas que nós temos esta atenção especial, ou temos sempre este cuidado, eu pelo
menos de ver quando é que fazem anos para avisar a ajudante familiar, para dar os parabéns. E no Natal, também temos uma
actividade específica, que é, nós oferecemos sempre um bolo-rei, no Natal, a cada utente, e então organizamo-nos por grupos, tendo
em conta os meninos da catequese, os mais velhos, e as voluntárias, e então é uma organização em termos da Paróquia, organizamse em termos de carros, é tudo por conta dos paroquianos, não é, em termos de carros, de grupos, de violas, de cantares, e vão a casa
de cada utente cantar músicas de Natal, e tem sido emocionante.
E: Penso que já está, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa que ache que seja importante?
A.S.: Acho que não.
E: Muito obrigada pela sua colaboração!
= FIM =
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Entrevista à ajudante familiar
Dia 10 de Março de 2005
Duração: 40 minutos
Local: Sala das ajudantes familiares
Elementos presentes: Entrevistadora e ajudante familiar
E: Entrevistadora
A.F.: Ajudante Familiar

E: Qual a sua idade?
A.F.: 40 anos.
E: E relativamente à sua escolaridade?
A.F.: Tenho o 12º ano.
E: Antes de vir para o Apoio Domiciliário aqui do Centro, trabalhava na mesma área?
A.F.: Pronto, exacto, eu antes de vir para aqui trabalhava em T, portanto tirei o curso, fui lá estagiar e acabei por ficar, e estive lá
durante 5 anos.
E: Em Apoio Domiciliário, também?
A.F.: Em Apoio Domiciliário.
E: E antes, tinha outra actividade profissional?
A.F.: Antes, eu trabalhava, fazia mapas em computador, só que entretanto tive uma gravidez de risco, e pronto, acabei por deixar.
Era um trabalho muito monótono, não gostava muito. E entretanto, tive a oportunidade, o meu curso de eleição, gostava muito de
entrar na Enfermagem, e como eu nunca tive a oportunidade, e depois achava que tinha um bocado a ver com a Saúde,
experimentei, e gostei, e comecei a investir um bocado, também, a nível de conhecimentos, comecei a gostar.
E: Tirou o curso na Misericórdia?
A.F.: Sim, antigamente chamava-se o CAO, agora não sei como é que se chama...
E: O curso era mesmo de ajudante familiar, ou era de Assistente de Geriatria como se chama agora...?
A.F.: Sim, agora já mudaram. Está um bocadinho mais completo...
E: E acha que este curso foi importante para si, que lhe deu as bases necessárias para exercer a sua profissão?
A.F.: Sim, era um curso muito bem estruturado, abrangia várias áreas, a nível de saúde, de psicologia, nutrição, e acho que sim, que
está muito bem estruturado. Mas obviamente que adquirimos alguns conhecimentos, mas depois a pouco e pouco, e a trabalhar, é
que vamos…
E: Também tem a experiência do estágio, não é?
A.F.: Sim, durante 3 meses.
E: Em lares...?
A.F.: Não, íamos fazendo era várias visitas de estudo, às várias instituições, inclusive íamos conhecendo assim alguns lares, o
CEBI, chegamos a ir à Mansão de Marvila, depois o estágio é que a própria entidade que nos estava a dar o curso é que iriam
escolhendo, e eu calhou-me em T, onde acabei por ficar.
E: Portanto já é ajudante familiar há…?
A.F.: Vai fazer 10 anos, portanto, foi em 94 que terminei…
E: E qual é o balanço que faz destes 10 anos?
A.F.: Muito bons. Eu acho que a nível pessoal, mudei muito, e encarei a minha própria velhice completamente diferente. Porque eu
acho que quando não andava nisto, não me apercebia, obviamente que a pessoa tinha contactos com idosos, e com a minha avó,
mas sentia que não dava grande importância.
E: Era uma coisa que estava distante, não é?
A.F.: Era uma coisa que estava distante, exactamente, e para além disso era a avó… pronto. Passava mesmo despercebida, e a
pouco e pouco é que comecei a perceber a problemática do idoso, e começou-me a interessar e gosto imenso.
E: O que é que faz, concretamente, no seu dia-a-dia? Eu sei normalmente qual é o conteúdo funcional de uma ajudante
familiar, mas descreva-me o dia-a-dia, portanto, sei que o seu dia aqui começa às 9 da manhã, não é...?
A.F.: É às 9 da manhã, tenho 3 utentes de manhã, tenho uma senhora, portanto, às 9 vou logo para casa dessa senhora, quer que eu
descreva o serviço que faço lá?
E: Sim, a título de exemplo, não é?
A.F.: Pronto, a primeira utente que eu tenho é uma senhora diabética, que o objectivo é fazer a higiene pessoal, só que é assim:
depende também da situação em que a encontro e daquilo que a senhora quer. No princípio, essa senhora até queria banho
diariamente, e a pouco e pouco, porque eu acho que ela própria não tinha criado talvez esse hábito de higiene de ter o banho todos
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os dias; o que eu me apercebi é que talvez no princípio ela ia aceitando, porque talvez ela percebesse que era uma coisa que talvez
fosse imposta, porque achava que o meu único objectivo era ali para fazer aquilo, e a pouco e pouco, com o conhecimento que
fomos tendo uma da outra, eu comecei-me a aperceber que não era isso bem que ela queria, e tenho que aceitar, e então o que é que
acontece? Hoje, por exemplo, não foi o banho, mas fiz-lhe a medição da glicemia, medicação, pronto. E consoante, também o que
ela tem de glicemia, assim lhe vou dando a insulina. Pronto, conversei com ela um bocadito, hoje até foi um dia que ela faz
fisioterapia, saí um bocadinho mais cedo, e entretanto fui andando, porque tenho aqui outro utente que sofre de Alzheimer, a D.
MG, em que aí é um domicílio que é mais parado, digamos, não é, enquanto que com a outra senhora há uma conversa, há um
diálogo, com esta senhora é mais monólogo, portanto falo eu… E o que eu noto é que também, e depois também falando com a
família dessa senhora, essa senhora não falava com a irmã, porque achava porque tinha Alzheimer, “ah, ela não sabe nada”, e achou
um bocado estranho nos primeiros dias em que eu ia para lá e eu começava a falar com a senhora. E depois também comecei-me a
aperceber que à medida que eu ia falando com essa senhora ela já não estava tão rígida, o olhar dela já não era tão... está muito mais
descontraída. Pronto, aí faço a higiene, faço a transferência da cama para a cadeira de rodas, e depois vou para uma terceira utente
que sofre de demência e que também é diabética. Uma diabetes diferente, não é insulino-dependente, eu aqui não tomo conta da
medicação da senhora, a senhora é medicada pelos familiares. É mais também só para higiene, e tenho o encargo de eu própria me
aperceber quando é que há necessidade ou não de ela, portanto o banho todo completo, isto é, inclusive com a cabeça. Toma
sempre, só a cabeça é que não lavo, também por aquilo que um dos familiares me disse. Pronto, é mais ou menos isso. Entretanto,
faço a higiene a esta senhora, e vou ajudar uma colega minha, acho que já se apercebeu das várias reuniões que tínhamos, da M.
E: É o caso mais difícil neste momento?
A.F.: É um caso muito complicado, e eu própria confesso que durante o meu primeiro dia em que fui para lá, estava extremamente
nervosa, e não dormi muito bem, porque não sabia muito bem o que é que me iria deparar. Tem sido também um caso que me tem
dado grande satisfação, porque a pouco e pouco começamos a conhecer a senhora, e ela já nos está a aceitar.
E: Já vai havendo uma evolução, não é? Portanto, é uma senhora de 40 anos, um caso diferente dos outros, não é?
A.F.: 44 anos, sim, é completamente diferente, com uma doença neurológica, a senhora com muito mau feitio, e que a pouco e
pouco temos conseguido as coisas se irem acalmando e ela nos ter aceitado.
E: Naquilo que dizia há pouco, relativamente à primeira utente, quando disse que inicialmente lhe dava o banho todos os
dias, depois começou a perceber que ela precisava se calhar de outras coisas, significa que há aí sempre uma preocupação
da sua parte em ir ao encontro daquilo que a pessoa necessita?
A.F.: Daquilo que eu considero importante, daquilo que ela realmente… quando obviamente, está em condições mentais…
E: Para discernir, não é?
A.F.: Exactamente.
E: Há essa preocupação?
A.F.: Completamente, sempre. Porque acho que ela pediu esse apoio para a higiene, mas cheguei a um dado momento que eu sentia
que ela não estava a ser… e então fui de encontro, e até falei abertamente com ela “não fique preocupada, se de facto não é isso
que…”, e então isso está a acontecer e ela, e ela realmente agora toma banho 2 a 3 vezes por semana. E eu não me sinto rejeitada
nem nada disso, antes pelo contrário, achei que fui de encontro àquilo que ela pedia, porque não posso mudar, eu tenho que tratar a
pessoa com dignidade, e sobretudo aceitá-la como é.
E: E também respeitando as rotinas…?
A.F.: Completamente.
E: Além da formação específica que teve de base, sei que ao longo do tempo vai-se preocupando em reciclar, alguns
conhecimentos ... soube que às vezes até no seu próprio fim-de-semana e no seu tempo livre; certamente que concordará
comigo que não é muito habitual, uma ajudante familiar fora do seu horário de trabalho, decidir fazer formação por si
própria. Porquê esta necessidade?
A.F.: Porque tenho, não sei, eu tenho grande necessidade de… porque eu sinto que não sei. Acho que nunca sei o suficiente para
ajudar as pessoas, e…
E: Não é uma orientação que vem de cima, “tem que fazer isto”?
A.F.: Não, é mesmo de mim, porque quero saber mais, não me dizer “tens a mania que és Doutora”, não é nesse sentido, eu acho
que é mais a nível pessoal. Gosto de saber mais para me sentir à vontade. Portanto, eu sou um bocado insegura, não pareço, mas
sou bastante. E depois tenho aquela ideia de que “não sei”.
E: Então vai buscar um bocado ao conhecimento uma forma de sentir mais...?
A.F.: Exacto, vou-me sentir segura, e vou sentir que estou ali muito mais tranquila, e que posso ajudar. Daí esta grande necessidade
de eu sentir que “às vezes não sei, gostava de saber”, mesmo já sabendo, há sempre certas coisas, por exemplo já tive em alguns
cursos que geralmente são todos muito parecidos, mas eu acho que há sempre qualquer coisa que eu posso apanhar, e depois
também serve para refrescar a memória.
E: Sei que agora acabou de fazer um, não é?
A.F.: Sim, sim, tenho aprendido bastante. E parto sempre para um curso como se nada soubesse. Porque eu, inclusive, eu escrevo
tudo, portanto eu tenho várias folhas completamente cheias, e até de matéria que eu sei-a, mas eu tenho necessidade como se
estivesse a ouvir pela primeira vez. Eu parto sempre disso, “eu não sei nada, não sei nada sobre esse assunto e vou, porque quero
absorver tudo”, é assim um bichinho que tenho cá dentro….
E: Relativamente à questão do tempo... consegue ter tempo para falar com os idosos, ... sente que às vezes seria importante
ter mais tempo para estar com as pessoas, para conversar com elas, para as apoiar?
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A.F.: Eu percebo o que quer dizer. É assim, eu estou sempre a falar, com o próprio utente, até porque eu estou a avisar sempre do
que é que eu vou fazer, não só com o utente, mas com o familiar. É óbvio que se tivéssemos um bocadinho mais de tempo… mas
também já me apercebo que em certas vezes, essa necessidade do familiar, ele quer é nos “despachar” (entre aspas), não é, porque
sinto que não… por exemplo, eu tenho ido aqui à D. G, que eu falo bastante com a filha, e gostamos muito de falar sobre a Doença
de Alzheimer, e ela também sabe bastante, porque também gosto de aprender as coisas que eles também sabem e durante o dia-adia, como é que ela passa, não é? E pronto, é um banho que estando na cama, eu em 25 minutos faço, e tento estar um bocadinho
mais a falar com a senhora, mas sinto que a partir de uma certa altura... sinto um certo nervosismo da parte da pessoa, porque quer
fazer outras coisas...
E: E há aí um ponto de equilíbrio, não é?
A.F.: Exactamente. Eu tento é quando estou a fazer essa tarefa, ir falando com ela, ir dando atenção ao próprio utente, mas
obviamente que se tivéssemos um bocadinho mais de tempo… porque há certos casos em que as pessoas até gostam, e até chamam
muito mais a nossa atenção, e gostavam que nós ficássemos sentadas um bocadinho a conversar, e há essa necessidade, porque a
solidão é muito grande; mas também depende dos casos, nem todos os casos há essa necessidade, e noutros penso que há essa
necessidade.
E: Alguma vez aconteceu, por exemplo, à partida pensar que ia fazer uma higiene nesse dia, e chegar ao pé da pessoa e a
pessoa dizer “Olhe, eu hoje não quero tomar banho, só quero contar-lhe aquilo que me aconteceu...? Eu só quero desabafar
consigo...?” Acontece-lhe, isso?
A.F.: Sim, sim, tive um caso, aliás, foi da pessoa que mais me marcou, a D. E, que já faleceu, de uma doença oncológica, ela
sempre recusou, eu nunca lhe dei banho, e o pedido dela, na altura era o H, foi com esse fim. Só que ela às vezes dizia-me “ó E,
sente-se aqui, vamos conversar sobre a minha morte”. E isso assustava-me um bocado. Portanto, foi uma doente que eu nunca tinha
encontrado nada assim, não é? O enfrentar a morte, “não, a senhora não vai morrer”, erradíssimo! E aprendi imenso com ela,
porque ela dizia “não, não diga isso, porque eu sei que vou morrer, e é evidente que está a negar aquilo que eu tenho a certeza”,
“então vamos conversar”, e estava lá para conversar, e não fazia nada… mas fazia muito, portanto para ela era o mais importante, e
às vezes a casa e... e eu também não era só para fazer a higiene, dava um jeitinho à casa, fazia inclusivé comer, e ela às vezes dizia
“não, E, deixe o tapete, vamos lá conversar”, e mostrava-me onde é que tinha a roupa para quando morresse, o que é que queria
vestir, e aprendi muito, muito com essa senhora. E acho que, aquilo que às vezes, nós quando vamos a casa de um utente com um
objectivo, depende daquilo que se encontra, e às vezes pensamos “eu não fiz nada”, mas fez-se bastante…
E: Era o mais importante para a pessoa naquele dia?
A.F.: Naquele dia.
E: Há aí outra flexibilidade, da sua parte, em respeitar sempre aquilo que a pessoa quer, as suas rotinas, e não impor, “Sou
paga para lhe vir dar banho, tenho que lhe dar banho”?
A.F.: Sim, sim, nem sequer fico preocupada de não ter banho, porque eu até costumo dizer “nunca ninguém vos obrigou a tomar
banho”, não quer tomar banho, eu acho que é um direito..., a pessoa tem que cumprir na casa das pessoas. Se eu tivesse doente, e se
não me apetecesse, por exemplo, eu diariamente tomo banho, obviamente, não é, mas imagine que não era esse o meu hábito? Era
muito difícil um estranho que entra na minha casa, mandar em mim... portanto há aqui qualquer coisa que se está a passar mal, não
é? E então eu compreendo isso perfeitamente, e não me choca nada, e sinto que fiz ali o meu dever, pura e simplesmente.
E: Há também alguma sensibilidade para se pôr no lugar do outro, não é?
A.F.: Sim, exacto, eu costumo sempre fazer isso.
E: Quando tem dificuldade em aceitar alguma situação, tenta …?
A.F.: Eu se estivesse… “como é que eu reagia perante esta situação?” E acho que vou sempre, acho que também reagia assim.
E: E isso ajuda-a às vezes a contornar as pessoas, neste caso a D. M, se calhar tem sido um exercício que tem feito
constantemente, até porque têm idades muito aproximadas, não é?
A.F.: Exactamente, exacto.
E: Dá consigo a pensar “Pois, é muito perto da minha idade”…?
A.F.: Pois, e pela própria vida que ela tem, é compreensível o que é que… apesar de ela ter mau feitio, isso de facto tem, porque eu
acho que a personalidade da pessoa vai mudando, e na doença as coisas revelam-se talvez com muito mais intensidade, mas aceito.
Apesar de termos ficado super magoadas, era um horror, saíamos de lá quase a chorar, mas foi muito bom. Estes desafios é que nos
estimulam, e dá assim um bocado de prazer dizer “nós realmente estamos a conseguir”.
E: Então isso significa que para a E não é importante conhecer só a idade, onde é que a pessoa mora, etc., mas também
conhecer basicamente o quadro de referências da pessoa, a sua história, o que é que a pessoa fazia, para depois também
poder tentar ir ao encontro...?
A.F.: É extremamente importante saber o que é que a pessoa foi, e porque depois nós também não nos comportamos, e não temos a
linguagem de igual modo em todos os utentes, porque cada utente, nós temos que ir de encontro à personalidade da pessoa; se for
uma pessoa até que nem gosta de falar, não me ponho para lá a falar, porque possivelmente não gosta; eu tenho que ir de encontro
àquilo que a pessoa é, e saber o que foi, como era, portanto no caso da M nós tentamos saber muita coisa através da empregada, que
tem um grande contacto com a família, e ela tem-nos dado grandes referências nisso, que ela realmente disse porque eu lhe
perguntei “Mas a D. M é assim por causa da doença, porque está revoltada com o mundo?”, e então ela disse “Não, eu tenho
referências da irmã que ela realmente sempre foi assim”.
E: E agora tem tendência a…?
A.F.: E agora ainda mais, com a revolta enorme que tem sentido.
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E: Para além da higiene pessoal, a questão do conforto, as questões da higiene habitacional, às vezes pontuais, e da
alimentação, as pessoas às vezes pedem-vos ajuda para questões mais práticas, como ir pagar a água, ou ir comprar
medicamentos à farmácia, para estas questões mais práticas? Ou para as levarem ao médico?
A.F.: Sim, eu nestes 10 anos, já tive algumas dessas situações, não com muita frequência, porque a maior parte das vezes há sempre
um familiar que está presente…
E: E que assegura isso?
A.F.: Exactamente, quando não assegura, por exemplo temos o caso de alguém que não é minha utente, mas eu penso que sim, que
estamos aptos a fazê-lo.
E: Quando é para ir com a pessoa ao médico, se não houver ninguém mesmo…?
A.F.: É assim, quando é ao médico, é um bocado complicado, porque aí temos também que falar com a Dra. S, de modo a ela tentar
nos disponibilizar, porque o nosso horário, como digo, é sempre todo muito ocupadinho, até porque há sempre muita gente, e às
vezes é complicado, mas eu penso que se tenta sempre arranjar uma solução, ou com as senhoras Voluntárias…
E: Há aqui uma tentativa sempre de…
A.F.: …De tentar, exactamente.
E: Mas se surgissem, portanto, imagine que a pessoa precisava de ir levantar a reforma, mas não conseguia descer as
escadas sozinha, há essa preocupação em não fazer apenas a higiene pessoal e ir embora?
A.F.: Eu penso que sim, penso que sim! Pronto, esse caso do levantar a reforma, entra com dinheiros, já é mais complicado…
E: Não, eu digo a pessoa, ser ela a levantar…
A.F.: Isso sim, sim… eu, por exemplo, esta senhora, a D. E que eu ainda há pouco falei, eu ia com ela ao Banco para ela a levantar,
isso sem problemas nenhuns. Em nível de medicação, eu acho que é um bocado complicado, porque é assim, a nível de medicação
só com receita, agora se nos dão um medicamento para ir comprar, aí eu recuso, porque também tenho que me salvaguardar a mim
própria, e também à instituição, porque não posso entrar nesse campo. Se realmente for com um familiar que esteja presente, um
familiar até que não pode, e que possa mas é o familiar que toma a responsabilidade e eu ir comprar o medicamento, ainda é como o
outro, agora a própria utente me mandar, e sem receita, é um bocado…
E: É um bocadinho complicado. Até porque nunca sabemos se esse medicamento pode ser um medicamento conhecidíssimo
e fazer mal à pessoa?
A.F.: Exacto, temos o caso (mais uma vez eu falo da D. O), que ela tomou Mileril, quase metade do frasco, porque o apanhou… e
claro, uma pessoa que vá para lá, e que não tenha o mínimo conhecimento, ou que não conheça a senhora, e que chegue e vá
comprar aquele medicamento, não é, é correr um risco muito grande.
E: Como é que é feita a avaliação do seu trabalho? Já percebi que há reuniões, neste momento, duas vezes por semana, não
é? E pelo que percebi em conversa com a Dra. S, vocês fazem sempre de 6 em 6 meses uma avaliação de grupo, não é? Mas
a nível individual?
A.F.: Mas avaliação em grupo, como?
E: Do serviço, mas a avaliação individual do seu trabalho, quando é que é feita?
A.F.: Dos utentes?
E: Não, do seu trabalho, portanto, relativamente à coordenadora, como é que ela avalia o seu trabalho? É na equipa que lhe
vai dando eco e feedback também daquilo que acha do seu trabalho?
A.F.: Sim, sim…
E: Ou há uma conversa individual?
A.F.: Às vezes, também…
E: Portanto, complementam-se?
A.F.: Complementam-se. Às vezes, também a nível individual, quando há qualquer coisa que não está bem, também chama,
quando é para elogiar também, e depois também em equipa quando fazemos a avaliação no conjunto.
E: E acha que é importante, avaliar?
A.F.: É muito importante, é importante, acho que sim, é importante porque tentamos encontrar soluções para aquilo que nós
achamos que não está bem.
E: E aceita a crítica de forma...?
A.F.: Completamente! Eu acho que a crítica é importante e há certos erros que os outros vêm, que nós não nos apercebemos, e que
nem que seja só para pensar “Será? Disseram-me aquilo, será? Então vou ter que tomar atenção àquilo que eu estou a fazer
porque de facto as outras pessoas podem ter razão”, e tentar melhorar sempre.
E: E dentro da equipa, tenta fazer isso também com as suas colegas, ou seja, se há uma atitude que julga… se acha que há
alguma colega que tem um comportamento mais desadequado, fala, faz essa crítica, ou faz com algumas, porque tem mais
à-vontade?
A.F.: É assim, eu quando vou com alguma colega, e por acaso aconteceu-me recentemente, não gostei muito do papel que fez em
frente ao utente, mas não lhe disse nada, e quando cheguei cá fora acho que tive a liberdade suficiente, porque para já também a
conheço, e inclusive até lhe disse, “olha sou uma colega igual a ti, não estou aqui com pretensões de ser superior”, Deus me livre,
não é, porque a minha preocupação é com o utente, e tentei explicar que achava que… se ela pudesse aceitar, muito bem, mas
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achava que a maneira como utilizou a linguagem para com o utente, acho que não foi digna, e que deveria tomar um bocado mais
de atenção, e a colega aceitou perfeitamente. Mas eu antes tive que lhe dizer que, e de facto é verdade, não quero que me tomem
“olha, é chefe”, ou qualquer coisa, não é?
E: E sente-se à vontade em toda a equipa, para fazer isso?
A.F.: Não.
E: Quando não são pessoas que conhece…?
A.F.: Exactamente. Eu por acaso conheço muito bem a M, já há 2 anos que trabalho com ela, a L a mesma coisa, a M é minha
amiga de infância, e que por acaso calhou aqui, a J conheço-a também muito bem, porque andou a estagiar em T, e nestas coisas
tem sido óptimo, porque mais ou menos são todas conhecidas, eu acho que nos dá um... a única aqui que não conheço muito bem, é
a C, que conheci recentemente. Mas eu penso que estou à vontade com... e qualquer uma delas também mo podem dizer a mim,
atenção… eu admito perfeitamente que vá ao domicílio com a minha colega e que eu esteja… aliás, até lhes digo, que eu esteja a
fazer qualquer coisa mal, obviamente como eu já disse, eu não sei nada, porque tenho sempre essa sensação que não sei e que estou
sempre a aprender, e admito e acho que se alguma outra colega que até possa ler em qualquer outro sítio que se deve fazer assim,
“olhe, está a fazer errado, eu achava que devia fazer assim”, eu aceito perfeitamente que uma pessoa…
E: Até porque é para a melhoria do serviço, não é?
A.F.: Sim, é por isso que também nesse sentido me sinto à vontade se tiver que lhes dizer qualquer coisa, mas também tento dizê-lo
com uma certa diplomacia, e não ir logo assim “olha, não faças isso”…
E: Saber dizer?
A.F.: Sim, realmente, e por acaso disse, e a colega não levou nada a mal e até disse “olha, vou tentar ver se… porque a mim nem
me apercebi que disse isso, concerteza”, pronto, se calhar eu estava... mais sensível, mais atenta, mas... acho que sim, há essa…
acho que nesse aspecto funcionamos muito bem como equipa.
E: Como é que é a sua relação com os idosos? Acha que tem sido positiva? Há limitações da sua parte?
A.F.: É assim ..., eu acho que tem sido positiva. A minha relação com os idosos, eu tento sempre também que haja uma separação.
Porque é assim, eu vou a uma casa, e aquela casa não é minha; os problemas não são meus, são daquela pessoa, e eu estou lá para
ajudar. Portanto, sou uma profissional que vai lá. Eu tento fazer sempre essa dicotomia. Porque eu acho que é importante. Uma das
coisas que eu batalhava aqui, a maior parte das vezes, as pessoas todas achavam que não, eu não concordo estar muitos anos na casa
de um utente; obviamente que a pouco e pouco vai-se conhecendo aquela pessoa, e vamo-nos dando do melhor modo, mas eu acho
que a partir de uns certos anos começa-se a criar uma certa afectividade, e essa afectividade vai estragar um bocado o
profissionalismo, e aí as coisas acho que se começam a misturar, e eu acho que não é bom. Portanto, eu tento sempre chegar o mais
que posso, mas tento sempre que as pessoas me vejam como uma profissional. E não como um familiar, que estou ali... que faço
parte.
E: Há muita dependência, não acha? Os idosos acharem que é mais por caridade, que é uma atitude de um filho, não é? E
então às vezes pode haver essa mistura?
A.F.: Exacto, eu tento sempre que haja essa separação.
E: E do seu lado, também tenta se calhar estabelecer esse distanciamento, para em situações de afastamento, ou de ruptura,
ou de morte, também se salvaguardar?
A.F.: Exacto, exacto, eu acho que os trato com respeito, com dignidade, como pessoa, acho que os vejo como uma pessoa
psicossocial, mas ele lá e eu cá. Pronto, eu tenho-me dado bem assim, mas também se daqui a uns tempos as coisas começarem a
dizer que de facto, que não, que sou para me intrometer um bocado mais…
E: Mas sofre quando as pessoas morrem?
A.F.: Eu tive um caso, durante 3 anos eu tive com o Sr. G, ainda era no tempo do Dr. H, e sei que custou-me imenso. E foi quando
eu disse, “ó H, eu acho que não me devia querer mais que 3 anos, sendo que 3 anos e muito”, e o H virou-se para mim e diz assim
“é porque a E está na profissão errada”, e eu pensei muito nisso, e pensei que ali eu tinha que cortar um bocado, porque acho que
não… eu acho que a partir de uns certos anos também se começa a criar uma certa frieza…
E: De defesa, não é?
A.F.: Sim, e ver as pessoas como mortais, porque a nossa profissão é um bocado ingrata, nós estamos a tratar de pessoas que estão
no final de vida… e é os últimos anos de vida deles… é diferente trabalhar com crianças, não é? E há que distanciar um bocadinho,
e pronto, “olha, chegou a hora, não há nada a fazer”. O que é importante para mim, enquanto eles vivam, enquanto eu estou lá, que
eu esteja presente e que faça algo, e que eu consiga atingir os meus objectivos.
E: Que lhes proporcione se calhar também alguma qualidade de vida?
A.F.: Que lhes proporcione conforto, exactamente, que vivam com dignidade, que eu tenha respeito por eles e que aqueles que eu
consiga fazer com que sejam o mais autónomos possível, isso já é muito bom. E eu creio que esse é sempre o meu objectivo.
E: Mas não deixa de sofrer um bocadinho com o trabalho?
A.F.: É possível, um bocadinho… é por isso que eu achava que não podia estar muitos anos. Porque por mais que não se queira,
vai-se criando aquela afectividade, e quando soube, foi o caso que até a senhora me telefonou, “E, já não vai haver mais banho,
que amanhã não vem”, porque eu tinha estado a tratar dele de manhã, e digo assim “Então como é que é possível?” e depois não
sei como é que hei-de reagir muito bem, não é, não sei como é que hei-de reagir…
E: Por muito que se queira distanciar, não é?
A.F.: É isso, e depois também nessas alturas não sei o que é que se há-de dizer… fico assim um bocado atrapalhada, é complicado.
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E: Também “mexe” com a nossa própria finitude, não é?
A.F.: Mexe, mexe. Mexe com a nossa própria mortalidade.
E: O que é que tem sido mais difícil para si, nesta profissão?
A.F.: O que tem sido mais difícil, é lidar com doentes com demência.
E: Por nunca saber muito bem o que está à espera?
A.F.: Nunca sei muito bem o que estou à espera, e acho que não consigo chegar a eles, porque me sinto insegura nessa área, porque
eu acho que não tenho conhecimentos suficientes para conseguir chegar, o que é extremamente difícil também, não é, mas um
doente demencial, faz-me…
E: E acha que é mais difícil, não é?
A.F.: Sim, porque por exemplo se for uma doença física, até agora não tem sido…
E: Com a morte, a morte não?...
A.F.: Não, porque eu acho que é assim, enquanto esteve vivo fiz, morreu, agora já não há nada a fazer, pronto. Vou de encontro um
bocado, que nós tivemos aqui é excepcional, eu estive a falar nela, a Dra. G, geriatra, espectacular, e ela dizia… tivemos aqui um
caso de uma senhora que faleceu, e depois ficou toda a gente melindrada, e ela... porque nunca mais vinha o 112, e ela diz “mas não
havia nada a fazer; estava morto, estava morto.”… ela era assim muito… Não me assusta muito. Obviamente que assusta, como já
aconteceu, à minha colega H, quando dava um banho… eu não sei como é que vou reagir, que isso nunca me aconteceu, mas já me
aconteceu a colega ligar “ó E, vê lá se consegues ir aqui que a senhora acabou de falecer, para vestir”, não me custou nada. Aquele
impacto da primeira vez de ver a senhora, mas depois não me começámos a lavá-la, vestir, não custou, eu acho que lido bem…
E: Agora lidar com as pessoas em situação de demência…
A.F.: Essa aí é a área que… exacto, eu tive um caso, não aqui, (ai, eu tinha-me esquecido disso, entretanto quando saí de T, não
tinha nada e estive a trabalhar numa instituição particular, que foi a API) eu tive um caso de uma senhora, que foi a primeira doente
com demência, e eu por acaso reagi, talvez por instinto, mas porque não era por conhecimento, é que ela olhava para mim, e uma
vez ela disse-me assim “Ó E, eu perdi a minha mão. A E vai ter que ma encontrar.” E eu não consegui dizer nada, ela não perdeu a
mão. E então procurei debaixo da cama, à procura da mão, imenso tempo… e depois ela esqueceu o assunto, e lá continuou, e lá
retomou o assunto; ou então era capaz de me dizer (ela não estava a fazer crochet, nem nada), e “Perdi a agulha”, ela perdia
imensa coisa, e eu lá ia à procura, não é, e eu depois mais tarde comecei a ler e diz que realmente deve-se fazer isso, não se deve
contrariar, mas foi mesmo por instinto, ou então quando diz “Por aquele buraquinho estão a sair bichos”, disse “Olhe, não faz
mal, então eu já vou tapar”. Pronto, mas é uma situação muito complicada para mim, eu estava sempre com medo que ela me
dissesse qualquer coisa que eu não soubesse a resposta, e eu isso para ficar atrapalhada, tinha receio de a atrapalhar ainda mais.
E: Bastava entrar então na linha de…
A.F.: É, eu acho que é um desafio sempre para mim, porque eu acho que vou aprendendo sempre, mas é a área que eu tenho medo,
é a mais complicada.
E: Se tivesse agora a oportunidade de mudar de trabalho, ou de mudar de profissão…?
A.F.: Não queria. A oportunidade, ... depende, mas eu acho que não.
E: Se fosse para outra área completamente diferente que não esta?
A.F.: Poderia ser qualquer coisa ligada à saúde, então. O que eu acho difícil, não tenho curso nenhum, não tenho nada…
E: Significa que se sente identificada com esta profissão?
A.F.: Sim, porque o meu grande objectivo, eu gostava de ser enfermeira. E fui sempre triste de não o ter conseguido, e não tem
nada a ver com enfermagem, mas tem a ver com Saúde, porque acho que é a minha área, porque eu já trabalhei com computadores,
a fazer os mapas, e isso, mas não me sentia completa.
E: Gosta de trabalhar com pessoas, gosta de lidar com as pessoas?
A.F.: Gosto delas, gosto de cuidar… daí, sinto-me feliz.
E: Normalmente, quando tem um problema, um problema para resolver que fuja ao seu âmbito de acção, a quem é que
recorre normalmente? À Dra. S?
A.F.: Exactamente, à Dra. S.
E: Portanto, não toma decisões por auto-recreação? Ou quando é que as toma, ou quando é que acha que… ?
A.F.: Mas respeitante ao utente?
E: Sim, respeitante ao utente.
A.F.: Sempre... é assim, também depende da situação...Por exemplo quando era no tempo do H [Assistente Social], e ele dizia-me
(porque a senhora estava sozinha), “A E, se tiver que chamar a ambulância, ligue-me primeiro para mim”, só que eu naquele
momento, naquela urgência, não podia ligar primeiro para o H..., ela de repente começou a ficar mesmo muito mal, começou a ficar
com um grande buraco aqui, não é, significava que já estava mesmo, e então liguei primeiro para a ambulância, contactei o familiar,
e depois liguei ao H. Pronto, eu arrisquei, mas eu achava que numa situação de emergência não poderia em primeiro lugar ligar para
ele porque não havia tempo, mas quando há tempo, tem que se avisar sempre a Instituição, para…
E: E na questão de um problema familiar, ou a questão de não poder…
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A.F.: Se até for um assunto que eu não esteja bem segura do que... tenta-se aguardar um bocadinho, quando houver possibilidade
fala-se com a Dra. S, que ela é amorosa, está sempre aberta para, e para conseguir ajudar, e nesse aspecto…
E: É preferível aguardar porque pode cometer algum erro sem ter consciência…?
A.F.: Completamente, completamente… tem-se que ter bastante consciência que estamos a trabalhar na casa dos outros e que é
uma área em que não podemos tomar uma decisão…
E: No seu entender, quais é que são as principais vantagens do Apoio Domiciliário e as grandes limitações?
A.F.: A vantagem é que as pessoas estando em casa, são pessoas muito mais felizes, e enquanto elas conseguirem estar, eu acho
que o Apoio Domiciliário nesse aspecto deve funcionar e acho que é muito bom… e se deve cada vez investir mais e porque há
pessoas que tendo acompanhamento com um familiar, e conseguimos ainda que eles sejam autónomos, eu acho que enquanto
puderem, e depois há outras situações de todo, que não é possível estarem em casa, não é?
E: E quais é que são as limitações do Apoio Domiciliário?
A.F.: As limitações, eu penso que também não poderá ir muito mais além disso…
E: Ao fim-de-semana, à noite... ?
A.F.: Ah, sobre isso?
E: Se acha que é uma limitação?
A.F.: Ai, eu acho que sim. É, é, eu acho que sim!...
E: Se é demasiado restritivo, em termos de…?
A.F.: Sim, porque as pessoas têm fins-de-semana, não é, as pessoas vivem aos fins-de-semana, têm outras necessidades à noite, e
isso seria o ideal, durante o dia, as 24h, de modo a que houvesse… mas…
E: E ter um fisioterapeuta na equipa, por exemplo?
A.F.: Ah, exactamente, esse tipo de situação, era muito, muito…
E: Que seria vantajoso também para o vosso trabalho, não é? Ao nível das mobilizações, ao nível da autonomia, não é?
A.F.: Sim, também para nós… exacto, exacto. Eu acho que essa é uma das grandes limitações, é mesmo... mas pode ser que as
coisas caminhem e que se vá conseguindo…
E: Eu acho que é esse o caminho, não é?
A.F.: É esse o caminho.
E: Que é por aí que as coisas se vão dirigir, não é?
A.F.: Pois, é.
E: Acha que as pessoas estão contentes, com o Serviço de Apoio Domiciliário?
A.F.: Eu penso que sim, mas eu acho que as pessoas esperam sempre muito mais... Querem sempre muito mais além. O que eu
acho é que também em certas situações, nós aqui até temos cadeiras de rodas, que podemos emprestar, mas eu sinto que as pessoas
às vezes querem o “dar”, o grátis, o não ter que pagar nada, também pelas próprias condições financeiras em que estão, não é,
porque também é difícil, mas…
E: E na questão da relação, na questão do cuidado, daquilo que é feito, não é?
A.F.: Daquilo que é feito… sim, eu penso que sim, que conseguimos chegar ao mínimo que é…
E: Quais são as principais reclamações que vai ouvindo (para além do comer)?
A.F.: Quais é que são as reclamações... Pronto, não ouvi assim grandes reclamações nesse sentido... o comer é que reclamam
mesmo muito, não é? A única coisa que eu acho que eles falam muito e que gostariam era das higienes habitacionais. A minha
atitude se calhar, possivelmente, erra um bocado, porque quando tenho que fazer, faço, mas sou muito sincera, sou um bocado
contrariada. E também tenho a noção de que há necessidade… em certas situações há a necessidade, se uma pessoa estiver doente,
se não tiver capacidade para arrumar a casa, essa pessoa ainda mais doente vai ficar, não é? Eu compreendo, e eu acho que isso aí
também é um grande handicap meu, que acho que tenho que limar um bocado, e ainda no outro dia a Dra. S disse, e fui a pensar
nisso, e acho que tem um bocado… e eu acho que é a grande necessidade das pessoas, é mais a higiene habitacional.
E: Porque se vêem limitadas, não têm às vezes recursos económicos para poder…
A.F.: Porque se vêem limitadas, exactamente, os próprios filhos também não lhes dão grande apoio nesse sentido…
E: E a própria questão também de confiarem em quem lá vai a casa, há muito esta questão nos idosos, não é? Quem vem cá
a casa, será que posso confiar?
A.F.: É, exacto.
E: Aquilo que dizia no outro dia na reunião também me fez pensar... a questão da dignificação da profissão, não é? Acha
que esta profissão precisa de ser mais reconhecida e mais valorizada? Senti ali alguma …raiva, não é? Por a profissão ser
pouco valorizada?...
A.F.: Exacto, eu penso que sim, porque também acho que qualquer pessoa é ajudante familiar, e eu acho que não deveria ser assim,
porque nem toda a gente está para o ser, porque eu acho que é preciso gostar muito do Ser Humano, é preciso gostar do outro, e é
preciso ter isto para ajudar. Porque, eu também vim cá parar assim “por acaso” (entre aspas), não é? Mas há muita gente que para
por aqui que não tem mesmo mais nada, não é? Não tem formação, não tem nada! E nós vamos aqui lidar com pessoas; nós vamos
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lidar com pessoas frágeis, vamos lidar com uma faixa etária de vida muito complicada, porque as pessoas estão muito sensíveis a
tudo, estão muito fragilizadas pela doença, por tudo, portanto eu acho que a pessoa tem que ter mesmo dentro de si que quer ajudar,
eu acho que isso não ajuda nada quem vem “por vir”. Mesmo, eu acho que a formação é extremamente importante, obviamente que
é, mas mais que a formação, é aquilo que há dentro de nós…
E: A formação pessoal?
A.F.: Exactamente, porque eu conheço muita gente que tinha nojo do Ser Humano. Não é possível ter, porque nós lidamos com
sujidade.
E: Por muita formação que tenha…?
A.F.: Exactamente, posso ter muita formação, mas se não consigo, se vejo… ou o cheiro, se não consigo com o cheiro, não é
possível ajudar.
E: E não acha que seja talvez por isso que às vezes os serviços de Apoio Domiciliário se ficam muito em “lavar” e não tanto
em promover a autonomia não estimulam as pessoas a voltarem a andar, a voltarem a sair, a voltarem a…?
A.F.: Exacto, exacto, também. Eu em T não trabalhava… eu aqui aprendi imenso. E em T, eu quando entrei eu às vezes digo assim
“ai meu Deus, eu não sabia nada!” Porque aqui trabalha-se com um objectivo. Pelo historial da pessoa, e por aquilo que a pessoa é,
a pouco e pouco nós vamos criando objectivos durante quanto tempo? Eu durante estes 3 meses quero que a pessoa se veja aqui...
Vou tentar que, trabalhamos para esse fim. E eu dantes não trabalhava assim. Chegava lá, e achava que a pessoa, o que necessita
agora, é fazer a higiene. Fazíamos a higiene, por mais que nós pudéssemos, a conversar, mas não com aquela preocupação de
estimular, de motivar, de melhorar a situação.
E: E aí as situações ainda iam piorando cada vez mais?
A.F.: Cada vez muito mais.
E: Iam-se tornando cada vez mais difíceis para vocês também, porque era contra vocês próprias que estavam a trabalhar,
por desconhecimento?
A.F.: Exactamente, exactamente. Claro.
E: É evidente que é uma das grandes vantagens deste serviço, é trabalhar por objectivos: “O que é que aquela pessoa, tudo
bem, tem esta limitação, mas ainda pode dar? Então vamos estimular isto.”, não é?
A.F.: É, aqui trabalha-se assim, e isso é que nos dá também, a pouco e pouco para continuarmos, porque é uma profissão
extremamente difícil, a nível físico e psíquico, é preciso às vezes ter uma grande robustez física e psíquica. Portanto, se não se
gostar, mal paga, dói-nos as costas ao fim do dia…
E: … Lidam com a degradação humana…
A.F.: Exactamente…
E: E as condições habitacionais às vezes…
A.F.: É sim, mas sem condições nenhumas que nós próprias é que tentamos dar a volta de modo a conseguir… Portanto, se não se
gosta, então faz-se os outros infelizes, são infelizes e acho que vem daí então que realmente as coisas não andam para a frente...
mas eu estou convencida de que as coisas vão melhorar…
E: Vão, vão mudando e também começa a haver outra consciência daquilo que devem ser os cuidados…
A.F.: É, eu acho que é uma profissão tão bonita!... E as rugas são tão giras... eu acho que há beleza, numa pessoa com idade, há
beleza. Há um historial, há sabedoria, tenho aprendido imenso, imenso com eles. Imenso.
E: Muito obrigada pela sua colaboração.
= FIM =
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Entrevista à Voluntária
Dia 10 de Março de 2005
Duração: 47 minutos
Local: Sala das ajudantes familiares
Elementos presentes: Entrevistadora e Voluntária
E: Entrevistadora
Vol.: Voluntária
E: Sei que é responsável pela equipa de Voluntárias, não é, vocês são 7?
Vol.: Somos 7 ou 8, ontem entrou uma senhora nova que já trabalha cá na Paróquia na área da catequese, a B, e eu sou mais ou
menos a coordenadora, digamos, tenho os contactos de todas, fazemos aqui as reuniões quinzenais exactamente para acertar assim
as coisas e é muito mais fácil, é muito mais fácil haver uma coordenadora que se responsabiliza por este grupo, e presta
esclarecimentos, e dúvidas, e põe questões à Dra. S.
E: Também é o centro da informação, não é, que depois distribui e organiza também o serviço em função das necessidades?
Vol.: E também a preocupação das sensibilidades, porque cada caso é um caso muito sensível, e temos que ver o perfil, agora há
uma senhora que é uma jornalista, que está muito bem com uma senhora que tem um nível de cultura superior à média, e que já lhe
fez gravações sobre Chopin, Verdi…
E: Ou seja, há uma preocupação em adequar o voluntário ao perfil do utente, é isso?
Vol.: Exacto, exacto. E vice-versa.
E: E isso tem resultado, essa preocupação?
Vol.: Muito, muito. De ambos os lados. É enriquecedor para o voluntário, há uma expectativa sempre maior em progressividade, de
cada vez que vai na próxima semana melhorar, apresentar melhor trabalho, e no relacionamento, e no contexto, portanto, das
pessoas que estão em casa tem sido um feedback extraordinário, porque as pessoas fazem uma espécie de verem-se ao espelho, uma
auto-análise, simples, mas que reconhecem que afinal há alguém que aposta nos seus conhecimentos, até no Centro de Dia
acontece, pessoas com jeito para a poesia que passam a escrever, jeito para dizer, mesmo para a poesia, escrever... tudo isto…
E: É um estímulo também às capacidades das pessoas?
Vol.: …às capacidades das pessoas. E uma coisa também que eu acho que tem sido bom, e que agora até está parado, porque eu
acho que faltam funcionários cá no Centro, é levar o Jornalinho, a tal ligação que é um sonho meu muito grande, era levar um
Jornalinho feito para já pelas senhoras do Centro de Dia, mas que houvesse intercâmbio com histórias também das pessoas que
estão a ser assistidas no domicílio. Portanto, elas ao lerem o Jornalinho, quererem também escrever, e assim as que estão no
domicílio “comunicavam” (entre aspas) pelo Jornalinho com as do Centro de Dia, e vice-versa.
E: Era essa integração na Instituição, não é?
Vol.: Porque esta área é muito grande, é muita, muita gente.
E: D. MJ, qual é que é a sua escolaridade, tem alguma formação superior? Média?
Vol.: Não, eu fiz no meu tempo, portanto tenho 59 anos, fui para o Estado, funcionária pública com 20, tinha o curso, estava a
começar, área de filologia germânica, estudei em Coimbra, num colégio interno, da Santa Cruz, em que havia muita exigência, eu
no 5º ano já dei o Latim, e lembro-me da missa e do Pater Noster em Latim, e aquela preocupação que nós tínhamos de o saber,
portanto, tive que me empregar, porque eu era a mais velha de quatro, e circunstâncias da vida, não acabei os Institutos, também
estava no último Britânico e do Alemão, e tive que me empregar, mas nunca deixei de ter vontade de aprender e saber os porquês
de muita coisa. E a área social, a área humana, é um fascínio, eu acho que como o Papa é obcecado de Deus, eu sou uma obcecada
das pessoas, acho que há uma frase de S. Paulo, eu acho esta tão linda e que é “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim”,
eu para mim é o amor, o tal Amor universal, de uma net, de uma ligação entre as pessoas, e o amor que vive em mim é uma família,
portanto, é um relacionamento que se pode fazer no bom sentido, portanto, nada de destrutivo, pelo contrário, valorizar sempre o
Ser Humano, e trazê-lo ao de cima, e o meu conhecimento é empírico.
E: Portanto, é auto-didacta também, não é?
Vol.: Auto-didacta, pois.
E: Vai à procura, quando sente a necessidade de aprofundar determinado conhecimento?
Vol.: Vou, vou, a psicologia abriu-me..., exactamente porque com 29 anos tinha já 7 pessoas em casa, os meus filhos, o meu sogro,
o meu irmão a estudar, e havia tudo pessoas muito diferentes umas das outras, e então tive que comprar um dicionário de
psicologia, e depois da psicologia à psicanálise, e depois os triunfos da psicanálise, e a interpretação dos sonhos, e depois os filhos
levam para a catequese, os livros da catequese para a mãe explicar, não é, e isto nunca mais para, o processo de conhecimento, e eu
também mais ou menos também tenho boa memória, os factos depois associo, faço estas associações, este caso, e aquele, e assim…
valorizamo-nos a nós, e também estamos a valorizar os outros.
E: Se tivesse de mostrar uma “fotografia” da sua equipa, como é que a caracterizava? Quais são as principais
características da sua equipa? Como um todo? O que vos distingue?
Vol.: É engraçado, porque eu comecei há ano e meio, isto concerteza que sabe, já tinha existido, estas Visitadoras Domiciliárias que
há na Paróquia, e há 1 ano e meio, quando me reformei, quando me fui apresentar, a Dra. HP me fez a entrevista, não sei, pela
entrevista, pelo perfil, achou que poderíamos de alguma maneira relançar este projecto que já tinha existido, e foi engraçado,
porque eu anima-me tudo, quer dizer, qualquer coisa que, eu sou uma entusiasta por tudo o que está a começar, se é daquilo que eu
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gosto ainda é com mais faciliade, e à medida que eu ia falando e conhecendo as pessoas, “ai, também quero, quero entrar”, e
portanto temos senhoras de várias áreas, mas que todas o tocaram é o entusiasmo, o toque é sempre do entusiasmo, e é uma
característica que eu isto tenho que dizer sempre e em todo o lado, a maior parte são funcionárias públicas reformadas. Nós fomos
pagas pelo Estado Português. O Estado não tem dinheiro para pagar tudo, tudo, tudo, tem que ser à base do voluntariado, este país,
e portanto se continuamos a ser pagas pelo Estado, há um direito e um dever cívico que tem que ser cumprido.
E: Isso é uma perspectiva muito interessante…
Vol.: Pois, e isto também é o que eu consigo comunicar, consigo-lhes dizer, é um certo apelo à consciência. Não há o direito de
pessoas novas, e isso novas não tem a ver a idade, há uma senhora que de 70 que é excepcional, com 72, 73 anos, portanto, é ter
esta juventude de espírito, este perceber que o mundo somos todos, e que nós pertencemos a este mundo, e temos que dar as mãos,
porque se dermos todos as mãos, as necessidades diluem-se e não há uns com tudo e outros sem nada, e é este objectivo, portanto, o
Estado continua-nos a pagar, nós somos reformadas (se for Segurança Social também, eu falo daquelas que conheço, como eu, que
fomos funcionárias públicas), que temos que continuar a fazer esse dever cívico, e portanto há umas horas, cada um dá as horas que
tem, algumas senhoras é às terças de tarde, outras é às quartas de tarde, quando se pode, portanto, fazemos aquela escala,
distribuímos as pessoas, é sempre bom dizer quando alguém não pode, comunicar, começou-se com a ideia de duas a duas, para dar
a imagem da Paróquia, não ser um caso tão individualizado, dar imagem assim da Paróquia, de assistência de instituição, mas
estamos a ver que às vezes é preferível ir uma só do que não ir ninguém, porque todos nós também já somos avós, mães, também
temos os netos e as nossas responsabilidades, e portanto é preferível fazer pouco e bem, e com consciência, e com responsabilidade,
respeitando as rotinas das pessoas já com uma certa idade, que estão muito habituadas “é àquele dia”, “é àquele dia que vem a
senhora”, portanto já estão à espera desde manhã, pronto, e o grupo é este, é este, é um grupo que eu considero muito dinâmico,
muito contagiado, e muito contagiante, de diversas profissões, mas com o mesmo espírito, eu acho que no fundo, no fundo, todos
nós ou fomos enfermeiras, ou gostávamos de ter sido, ou gostávamos de ter sido psicólogas… está tudo na área dos
relacionamentos humanos.
E: Há pouco a D. MJ dizia que tentavam passar a imagem como Paróquia, não é? O facto de ser uma instituição religiosa,
também motiva as pessoas mais para o voluntariado? E imagine que havia um utente do Apoio Domiciliário que era de uma
religião diferente? Portanto, não há qualquer tipo de afastamento por a pessoa ser de uma religião diferente?
Vol.: Exactamente, é isso, até porque os apelos vêm sempre na área de voluntariado da Paróquia, há o boletim informativo, que é
muito importante, e não é preciso ter muitas folhas, basta ter uma frente e verso, onde se faz o apelo, também sou Vicentina,
portanto também na área de S. Vicente de Paulo também se fazem esses apelos, e transmitimos essa dinâmica, e também na área
social. Houve um caso de uma senhora que se apresentou, que realmente ela própria não se sentiu bem, porque era realmente de
outra confissão religiosa, mas nós somos, porque estamos nesta linha, somos chamadas nesta via, mais ou menos, nós todas
praticamos, mas sentimos, mas não vamos para casa das senhoras falar nisto, falamos às vezes de tudo, mas indirectamente ou
directamente… está lá.
E: A não ser que isso surja mesmo como um pedido da senhora, não é?
Vol.: Exactamente.
E: Por exemplo, há uma imposição de “todas as semanas, quando cá vier, vamos rezar o terço”?
Vol.: Não, nunca fizemos isso.
E: Mas se a pessoa pedir, vocês fazem?
Vol.: Exactamente, mas lá está, porque como eu também gostei de pertencer e gosto de pertencer aos Vicentinos, que já aí é já mais
a espiritualidade, portanto, nós começamos uma reunião a rezar, pedimos a bênção dos nossos trabalhos, terminamos em oração, e
quando damos assistência a estas pessoas, ou para distribuir a comunhão, ou assim, é nessa linha. Portanto, este outro do Centro
Social, não é, é um espírito diferente. O espírito está lá, é implícito, e quem nos ouve falar, isso vê-se, não é preciso estar sempre
a… mas, no fundo, é social, a pessoa não é obrigada, lá porque nós vamos, ou vamos ou não vamos, se a pessoa vem ou não vem à
missa, se vem ao…
E: E a D. MJ, consegue fazer bem essa separação? De aquilo que é de cariz mais religioso, daquilo que é uma missão social,
por assim dizer; na equipa, sente que toda a gente consegue fazer essa distinção, ou por vezes é difícil?
Vol.: Não, não, eu acho que estamos todas no mesmo barco, percebemos isso exactamente, porque depois vamos para o terreno, e
sentimos isso mesmo, que as pessoas têm lá a imagem de Nossa Senhora, que têm um oratório, que têm um crucifixo, mas falamos
dos filhos, falamos das realidades afinal da vida, que é que foi a realidade de Deus naquele tempo de Jesus, mas que não é preciso
estarmos sempre a invocar, portanto… E as pessoas sentem isso, sentem isso, e gostamos de partilhar a nossa fé, fazemos assim: às
terças-feiras, independente da reunião, fazemos aqui o ponto de encontro, é daqui o nosso ponto de partida para depois ir para a
casa das senhoras, porque há sempre uma palavrinha, “então a tua filha está melhor?”, “então o problema do emprego, como é que
ela está a resolver?”, portanto, até a inter-ajuda, inter e intra-equipa.
E: E isso é importante, de facto, como equipa, não é?
Vol.: É, é, é. Muito importante.
E: Porque para além do trabalho exterior, são também uma equipa coesa em termos internos?
Vol.: Isso mesmo. Porque isso vai muito na minha linha que eu vivo, e acho que gosto de ser coerente, sempre, eu só sei viver em
comunhão. E portanto, viver em comunhão é viver num projecto, é viver em comunhão à mesa, é viver em comunhão em família,
portanto, é realmente viver em comunhão, se alguma coisa não está bem, vamos tentar ver, agora por exemplo a C, que é uma
pessoa que faz aqui imensa falta, todos nós somos insubstituíveis, eu acho que… costuma-se dizer que ninguém é insubstituível, eu
é ao contrário, acho que todos, como então somos poucochinhos, somos insubstituíveis. E portanto, ainda ontem, o facto de ela
estar agora internada, não vir cá ajudar na distribuição dos almoços, não ir ver a senhora, a pena que ela tem de lá estar na cama...,
faz falta, faz falta a ela vir aqui, ela já está com saudades de vir aqui, e faz falta nós a termos aqui à volta da nossa mesa…
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E: Já contam umas com as outras?
Vol.: Já contamos umas com as outras, muito, muito umas com as outras.
E: Disse-me que é Voluntária há cerca de um ano e meio?
Vol.: Sim, sim.
E: E porquê, concretamente, no Serviço de Apoio Domiciliário? Foi uma escolha? Foi uma necessidade do Centro?
Vol.: Foi, foi, foi uma escolha do Centro. Eu apresentei-me, portanto estava no meu horizonte, quando me reformasse, não sabia
quando, quando me reformasse eu ia fazer voluntariado, umas horas, uns dias por semana, porque a minha mãe também, eu davalhe apoio às quartas-feiras, em Torres, começava no trabalho, todas as quartas-feiras à tarde lá ia a T, tenho lá uma irmã, que ficou
sozinha, também tem Apoio Domiciliário, lá em T, Freguesia de P, e achei que cada vez mais, nós temos muitos idosos, portanto
deste tal prolongamento da vida, e é para aqui que nós nos temos que virar, porque crianças, sempre houve, e há quem goste de
estar com elas… não custa nada dar colinho, e eu adoro quando vou para os meus netos, que é a minha vitamina. A minha vitamina
é quando eu vou para casa da filha dar colinho aos netos. Pronto, aí eu recupero as baterias. Mas, o que é certo é que nós sentimos
que há muita falta de pessoas com paciência, com… para a terceira idade. E é engraçado, os jovens têm mais, vêm-se na área social,
mais jovens lançados já nesta área do que propriamente pessoas da minha idade, que vão caminhando para lá, parece que têm medo
que cheguem lá, quando a gente não tem que ter medo, eu acho que é o ciclo da vida, é um instante enquanto nós lá chegamos.
E: É porque nos sentimos mais próximos, não é?
Vol.: Porque nos sentimos mais próximos. E foi essa carência que a Paróquia teve, do voluntariado, para o campo onde seja mais
necessária. E foi aqui que me escolheram, e foi que renasceu, digamos, este grupo.
E: Embora tendo sido uma necessidade que foi sentida pelo próprio Centro, reconhece que é importante haver
voluntariado? Mesmo que fosse uma instituição que pudesse pagar a pessoas para fazer o que vocês fazem? O que é que vos
caracteriza que seja importante no Apoio Domiciliário?
Vol.: Eu quero distinguir 2 coisas: eu acho que este apoio, pela sua inerência, nunca devia ser pago; então, convocar ajudantes
familiares, seleccionar mais, isso é que eu acho que todas as Paróquias deviam ter mais ajudantes familiares, e se possível melhor
pagas, isso é que eu acho que é essencial, elas sentirem-se que não são, como antigamente se dizia, “criadas para todo o serviço”,
nada, estão a fazer um trabalho único, excepcional, insubstituível, junto das pessoas que estão sozinhas, ou que os filhos trabalham
longe, ou porque não têm outros meios para estar, portanto as ajudantes familiares, cada vez mais, e melhor, bem pagas. Depois,
nós é as visitas. Antigamente as senhoras não tinham mais nada para fazer, juntavam-se, era o chá das 5. Pronto, eu acho que isso
era engraçado, porque também se convivia, mas não era tão útil como agora é, portanto isto é um trabalho que tem que ser de
coração. Tem que ser de coração, a visita que se vai fazer a uma pessoa amiga, que já faz parte do nosso universo de amor, portanto
neste aspecto de relações humanas, a pessoa sente que não está ali nem para pagar, nem tem que estar a contra-relógio a ver o
tempo passar, tanto podemos estar uma hora, como podemos estar hora e meia, e eu penso que isto tinha que ser sempre
implementado em todas as Paróquias, em todo o lado…
E: Porque acha importante?...
Vol.: Muito importante. As pessoas sentirem que são humanas, que precisamos uns dos outros, que pertencemos à mesma rede,
hoje damos, amanhã estamos para receber, e um dia, se eu gostava de chegar aos 102 anos como uma senhora que eu visito, que
com 102 anos com uma cabecinha tão bem seu lugar, tão bem, as perninhas é que já não dão para se deslocar, é só da cadeira de
rodas para a cama, e tem tanto, tanto, tanto para dar; é uma enciclopédia, como eu gostava; e se acontecesse eu ficar dependente, eu
dizia “agora fazem-me a mim porque eu também já fiz”. Uma relação de reciprocidade, mas no bom... quer dizer, sem estar a
fazer…
E: O que é que faz, concretamente, como voluntária? Já foi dizendo, a conversa, fala sobre a família, portanto.. o que é que
normalmente faz? Descreva-me assim algumas das tarefas, das suas acções junto dos idosos?
Vol.: Pois, então é assim, o ano passado, portanto, isto foi há ano e meio, eu no ano passado em Junho já fiz o balanço dos sete
meses, no ano passado em Junho, que nos pediram, dos sete casos, que nos propuseram aqui na Paróquia, a Dra. S que faz na altura,
e agora também, dá as prioridades, portanto tínhamos o caso de uma senhora que tinha acabado de enviuvar, pronto, o caso de uma
senhora que a Dra. S estava muito preocupada, porque o marido é que era a ponte daquela senhora com o exterior, ela estava
acamada, já há muito tempo, sujeita a canadianas, e o marido é que todos os dias ia à rua, fazia as compras, e então um dia o senhor
faleceu de repente no passeio, de ataque cardíaco. Claro, como é que ia ser daquela senhora? Eu fui lá, passados 15 dias ou 3
semanas, com a Dra. S; a primeira reacção foi a senhora não nos quis abrir a porta, porque pensava que éramos ‘n’ coisas:
vendedoras, Testemunhas de Jeová… fosse o que fosse, e já estava a receber a alimentação por aqui, portanto já tinha o apoio do
Centro de Dia daqui. E depois da segunda vez, já fui sozinha, mas já abriu um bocadinho mais a porta, já avançou mais um
bocadinho. Depois, a vizinha do lado apareceu, mais uma das senhoras viúvas, que têm a chave uma da outra, para irem vendo se
precisam alguma coisa uma da outra, e essa senhora outra vem à Paróquia, portanto conhecia-a já de vir à missa, e essa senhora
entrou, comigo e com outra senhora, e estivemos na salinha, e claro, a gente começa logo a ver as fotografias dos netos, as caras
lindas das crianças, eu a dizer que também sou avó… porque o que nós temos que falar é das coisas comuns que todas nós
mulheres… o que é que nós vamos falar? O que as senhoras querem é mais despejar, querem mais dizer daquilo que… da sua vida,
da senhora que vendia leite, antigamente, que vendia leite de porta em porta, pronto, e então há um universo tal da senhora de ruas
que eu não conheço, da zona onde eu moro que ela também morou… pronto, é um leque, uma variedade tão grande, que faz com
que fiquemos amigas. Portanto, há uma confiança, à partida há uma confiança, e a confiança sempre porque o Centro Social já lhe
dá apoio. Isto é sempre um complemento do que o Centro Social lhes dá apoio, portanto, há sempre a Dra. S, da parte da
Assistência Social e com ligação à família, e às pessoas. E essa pessoa foi muito engraçado, porque ao fim de um mês, já mostrou
vontade de ir à cabeleireira, de arranjar o cabelinho, já veio cá fora ao jardim em frente à casa, que isso eu acho uma delícia, ela a
podar as roseiras, e as sardinheiras, e ver aquilo tudo arranjado, e com uma mangueira do lado da janela, para regar as plantas, essa
foi uma coroa de glória para nós, de uma preocupação que nós tínhamos, como vai ser o luto, e a senhora realmente nem foi para o
preto, nem nada, falou naturalmente da vida dela com o marido, agora sem o marido mas com o filho e com os netos, e outra coisa
que também nós notamos, é a aproximação; nós fazemos, o entusiasmo com que as senhoras vão falar daqui do Centro, das pessoas,
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que os filhos também têm necessidade de nos conhecer. Este foi um caso. Outro caso da senhora dos 102 anos, foi muito engraçado,
fomos lá cantar os parabéns com os meninos da catequese a um domingo, a senhora já há mais de 10 ou 12 anos que não vai à rua, e
o neto é da minha idade, tem 59 anos, quando viu crianças com 8, 9 e 10 anos, comoveu-se tanto, tanto, tanto, porque há anos que
não havia uma criança ao pé dela… Isto foi realmente inesquecível para as crianças, para ela, para aquela família, o filho filmou,
filmou esta cena da mãe com os miúdos da catequese a cantar, foi no dia do aniversário da senhora, mas também se faz isto na
altura do Natal, e também com estas senhoras que vamos acompanhar e elas também gostam muito.
E: É no fundo ir conversando com as pessoas... percebi que quando há necessidade também, se for preciso, ir com a pessoa
ao cabeleireiro… e se for preciso ir com a pessoa ao médico, vocês também vão fazer exames, ou também há essa
possibilidade?
Vol.: Também, há, há. Temos aqui duas senhoras que já fizeram umas marcações, porque o Centro de Saúde de A é dentro do JM, e
é muito longe, às vezes a carrinha está à porta para levar, outras vezes não, e era preciso marcar, e essas duas voluntárias, também
vão sempre as duas, foram fazer a marcação, depois normalmente até estão lá no dia que o médico lá vai para ajudar a abrir a porta
e estar, marcação de análises…
E: Pagar a luz, o telefone?
Vol.: Pois, nós oferecemo-nos, às vezes…
E: Ou ir com a pessoa levantar a reforma? Essas actividades mais…
Vol.: Pois, não me aconteceu, porque nenhum caso há em que a pessoa não esteja ninguém da família a tratar disso.
E: Mas se surgisse esta necessidade, não é, para irem com ela pagar a luz, ou fazerem esse …?
Vol.: Mas se surgisse nós íamos, nós íamos. Pois, eu própria a uma das senhoras trago o dinheiro para pagar o Centro de Dia, dáme uma bolsinha, um saquinho, e eu trago o saquinho, pago, e levo-lhe o recibo e levo-lhe o saquinho de volta.
E: Também há esse pedido para actividades às vezes mais práticas, não é?
Vol.: Pois.
E: Não só a nível do acompanhamento, da conversa?
Vol.: Tudo, no fundo o acompanhamento é aquilo que nós fazíamos a uma pessoa de família, uma irmã, uma prima, tudo o que
fosse preciso fazer… temos é que ganhar essa confiança no início... isso é que é muito... conquistarmos esse sentimento de
confiança que estamos ali desinteressadamente, por amizade. Para mim, é o amor a Deus, é realmente toda a história de Jesus, foi
um modelo, e continua a ser um modelo, eu gosto muito de dizer que sou Cristocêntrica, porque hoje em dia, no ano da
envagelização, a pessoa parece que murmura assim um palavrão, mas vale mais dizer este palavrão com convicção, Cristocêntrica,
porque todo o Evangelho, todo o modelo que Jesus pregou é aquilo que as pessoas todas hoje estão carentes, e estão ansiosas, quer
dizer, a água e a espiritualidade, eu acho que o nosso mundo acabaria e não tinha sentido e acabava, concerteza, se deixasse de
haver espiritualidade e água. Portanto, a água, natural, que a gente vê correr, que não se pode viver sem ela, e a Água da vida
interior, a vida anímica, que é esse rio inesgotável, rio da vida de Jesus, que nós sentimos, eu acho que as pessoas também sentem
que eu sinto, e vamos contagiando e sentindo nos outros.
E: Relativamente à formação dada aqui pelo Centro Social, teve alguma formação específica para ser voluntária em Apoio
Domiciliário? Sente essa necessidade?
Vol.: Muito, muito, muito, muito. Sentimos uma grande necessidade, fazemos isto por amor à causa, por gosto, por causa das
pessoas num aspecto de pena, no aspecto de compaixão, de sentirem que as pessoas foram tão activas, uma vida tão rica que tinham
e agora estão impossibilitadas e não saem de casa, e de estar em frente à televisão. Temos muita pena, eu já há 5 anos que, por
iniciativa própria, tirava uma semana de férias para ir à Pastoral da Saúde em Fátima, portanto nessa linha, eu fui a primeira vez e
achei enriquecedor; cada ano há um tema, sobre a Pastoral da Saúde em Portugal, que é o Pe. VP o coordenador nacional, e estava
já aqui ligada à Paróquia com mais vontade, e de ano para ano, tenho ido sempre; este ano fomos 3, já consegui que fossem mais 2
senhoras, que é sempre na última semana de Novembro, e aí nós enriquecemo-nos sempre muito com os testemunhos vivos, com os
testemunhos das experiências de um hospital do Porto, o Hospital de S. João do Porto. Eu penso que seja um modelo, há outro no
Fundão, os cuidados paliativos…pronto.
E: E sentia necessidade de mais, de coisas mais específicas ao nível do processo de envelhecimento, por exemplo, da relação
de ajuda, de comunicação, também?
Vol.: Tudo, tudo, porque isso é que eu noto nas senhoras todas. Também era um incentivozinho, um estímulo, para nós termos
qualquer coisa que nos desse mais confiança no nosso trabalho…
E: Que valorizasse o vosso trabalho?
Vol.: Exactamente. Portanto, eu sei que há aí um estudo com os Bombeiros, com o IPO, com vários… eu penso que está aí
qualquer coisa estudada… e Deus queira que sim, porque todas nós gostávamos muito de aprofundar mais e saber mais nesta área,
para sermos melhores.
E: Exacto, até porque o processo de envelhecimento é um processo muito específico? Que precisa de intervenções
específicas, não é?
Vol.: Pois, exactamente.
E: Neste sentido ia-lhe perguntar se a formação que tinha tido, se a considerava suficiente, uma vez que ainda não houve
formação pelo menos específica, no Apoio Domiciliário?
Vol.: Não, é insuficiente.
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E: As pessoas a quem presta o seu apoio, pedem-lhe conselhos, fazem-lhe desabafos, confidências? Sente que as pessoas têm
essa necessidade de falar com alguém de fora da família para desabafar?
Vol.: Sim, sim, isso sente-se, nota-se, embora sem problema de intriga, quer dizer, nós temos sempre… o bom senso e a
sensibilidade tem que estar sempre ali presente em todos os relacionamentos. Eu penso que em todos os… sensibilidade e bom
senso, isto é um título de um livro, ou é um filme, ou então é título para isso, mas na vida eu acho que é muito importante, quer
dizer, aquele equilíbrio… porque se é para pôr filhos contra a mãe, ou… isso não vamos entrar nessa linha, nem pensar. E só
entramos na área da família quando é a própria pessoa que sente uma necessidade de um desabafo, até às vezes é uma pessoa que
tem a sua própria ideia, que querem que ser confirmada ou não, que se está a ver bem o problema. Portanto, a pessoa quer ser
confrontada com essa realidade. E pronto, não entramos na família, por exemplo, há pessoas que têm a televisão acesa, se dá o
“Portugal no Coração”, serve de tema, ou da fadista que está a actuar, ou da actriz, depois vai-se sempre buscar o antigamente,
também nestas idades é essencialmente recordar, recordar o antigamente. Outra senhora não, fecha logo a televisão, porque
televisão tem ela todos os dias, quer é estar focada em nós, quer passar coisas que ela sabe, o “poema das rosas”, lá vou eu escrever,
escrever, escrever rápido, e depois leio, no fim, para saber se aquilo corresponde… portanto, cada caso é realmente um caso, e
devemos estar sempre a atenuar, quer dizer, nunca instigar… isso, os prós e os contras, para mim, isso... eu nem gosto da televisão,
dos prós e dos contras… cada vez mais, nós temos é que dar as mãos e diluir as divergências, porque andamos todos à procura da
mesmo coisa, da paz, da concórdia, nas relações, no trabalho, e estar a instigar, como eu costumo dizer, isso não, não, não.
E: Mas sente que as pessoas às vezes têm essa necessidade?
Vol.: Sinto, e até mesmo no Centro de Dia, eu aqui no Centro de Dia, às segundas-feiras, quinzenalmente, estou aqui na ajuda do
Jornalinho, aqui com as senhoras do Centro de Dia, não é, o que para mim é muito enriquecedor também, é outra perspectiva da
Área Sénior, o Centro de Dia, e há um caso ou outro, quando estou a fazer a entrevista do que elas foram ver, os espectáculos que
foram ver, as representações, há sempre um ou outro caso que gosta de contar a sua vida…
E: Verifica que as pessoas, sobretudo as do Apoio Domiciliário, se sentem sós? Independentemente de terem família, ou
não? Acha que há vivências de solidão nestas pessoas que são, no fundo, colmatadas também pela vossa visita...
Vol.: Eu digo uma coisa, e vejo depois também pela experiência em T: as pessoas não se sentem sós, não se estão a sentir tão sós
desde que as ajudantes familiares vão lá diariamente. Não é a nossa visita semanal. A nossa visita semanal ajuda, é um estímulo
para a ajudante familiar, que nos cruzamos na rua, “já foi ver a Dona…”, “ai, já fui ver a Dona não-sei-quantos…”… Mas um
trabalho especial que eu tenho que vincar muito é o da ajudante familiar. A ajudante familiar que vai diariamente das 9 às 10 horas
fazer a higiene da senhora, fazer o penteado, pôr um bocadinho de creme, conversar, corta a solidão às senhoras. Sempre, sempre
incentivar a ajudante familiar.
E: Portanto, reconhece aqui outro papel, o Serviço de Apoio Domiciliário, para além da importância da higiene, do
conforto, o corte também com estas situações de isolamento e de solidão?
Vol.: Exacto. É muito importante o Apoio Domiciliário. E soube agora pela Dra. S que também já estão a apoiar ao Sábado. Muito
importante… porque eram dois dias de terror, de terror… há uma senhora que já faleceu, que nos deixou também muita saudade,
pela sua sensibilidade, porque era um terror ela ter o Sábado e o Domingo sem ninguém, porque o único filho trabalha e vive a mais
de 300 kms, portanto raramente se encontravam, e isso era um terror, portanto, o ser só o Domingo, é um dia, porque elas estão
sempre à espera da segunda-feira de manhã, que lá vai a ajudante, e aí é claro que realmente se nós precisamos de curso e de
estímulos, a ajudante familiar é permanente, tem que ser uma actualização permanente de conhecimentos, de experiências, de
filmes que se faz às vezes nesta área, como agora o que está em exibição e que eu ainda não fui ver…
E: O “Mar Adentro”…
Vol.: ...e que eu ainda não fui ver, ainda não tive tempo. A constipação, a gripe, cortou-me aqui uns dias… que tudo isso nos faz
pensar que são as realidades do nosso tempo, e não é por ser em Espanha, porque é aqui ao lado, o mundo é uma aldeia global,
portanto o que é ali é aqui, isto é tudo aqui ao pé da porta… portanto, é isto que nos faz aperfeiçoar como seres humanos, e ter uma
dinâmica social, para o homem, pronto, a favor do Ser Humano.
E: Em que circunstâncias, é que sente necessidade de contactar a família? Se é que o faz? Alguma vez sentiu necessidade de
falar com um familiar, ou de falar com a Assistente Social para que falasse com um familiar para resolver determinada
situação? Em que situações é que isso acontece?
Vol.: Pois, eu a família já nos encontrámos, porque nos cruzamos, estamos a entrar, outros a sair, há a apresentação do filho, como
a festa dessa senhora dos 102 anos, em que se juntou lá a família toda para nos conhecer, pronto, há essa necessidade, as pessoas
próprias têm necessidade de nos conhecer, mas o nosso trabalho não é esse, quer dizer, é trazermos à reunião com a Assistente
Social, se puder esperar, para a quinzena, ou imediatamente, trazer sempre à … aqui tem que ser o coordenador do Centro ou o
coordenador que faz a ponte com a família, digamos, do tal polvo, nós somos um tentáculo, mas aqui é que está o cérebro, e é que
está… porque a Dra. S tem os contactos todos, da Paróquia, das pessoas de família, e tem que ser aqui sempre.
E: E que sabe com quem é que deve…
Vol.: Com quem devemos falar... nunca nós.
E: Porque às vezes o próprio voluntário, sem ter consciência, pode estar a cometer um erro, até a ir contra aquilo que a
pessoa pensa, não é, e aquilo que ela quer, não é, portanto há esse cuidado?
Vol.: Eu falo por mim, mas daquilo que nós conversamos umas com as outras, temos sempre essa preocupação nas reuniões de
passar essa mensagem. Não entramos em problemas familiares, nem de dinheiro, nem pagamentos e não pagamentos, nada disso…
E: Tentam deixar isso de lado?
Vol.: … De lado. E trazermos sempre, se for com a preocupação, sabem que nós vimos para a Paróquia, “ai, diga à Dra. S, isto”,
mas tem que ser sempre aqui que tem que ser o centro da decisão e de informação.
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E: Percebi que de 15 em 15 dias há então uma reunião com a Dra. S; é feita alguma avaliação sistemática, periódica, do
vosso trabalho? Como é que é feita a vossa avaliação?
Vol.: É, realmente estas reuniões são boas, são interessantes, porque olhe, infelizmente ainda há casos que já… já tem havido
alguns casos que entretanto já ficaram pelo caminho, que já… a tal passagem para a outra vida, portanto, já há alguns casos que
aconteceram… Há um caso que eu gostava muito de falar, que foi daqui de uma senhora aqui do lado, que também há 6 anos, que
também foi dos primeiros que nós tivemos, de uma senhora que estava aqui mesmo ao lado da Paróquia, aqui ao lado da igreja, há 6
anos que não vinha à rua, o marido estava com vários... cancros em vários sítios, e então um dos filhos é que se lembrou, a pessoa
tem vários filhos e um lembrou-se “mãezinha, telefona para a Paróquia para saber como é que aquilo funciona”, e depois lá ia a
ajudante familiar levar, o que já foi um grande alívio para a senhora, depois passámos nós a ir, isso é que foi uma bênção para essa
senhora, ela gostava de nós, “Os meus anjos vêm aí, os meus anjos!”, porque então falávamos de tudo, e com ela havia sempre
marcar uma consulta, fazer um passeiozinho, porque como somos duas, uma ficava com o doente, e a outra acompanhava a
senhora. Ah, e isso também conseguimos, sem conhecer os filhos, que lhe comprassem uma máquina de lavar roupa, porque a
senhora às vezes eram estendais de roupa..., e então os filhos lá lhe conseguiram comprar. Conclusão, a senhora ficou outra,
também ia ao cabeleireiro, íamos à livraria, houve um investimento muito grande, e entretanto aconteceu o desenlace, aconteceu, e
a senhora agora é ela que vem aqui ao Centro de Dia, e teve 6 anos sem fazer estas coisas, e realmente foi um caso de muito
sucesso, e é uma amiga que nós conquistámos, e ficámos… uma festa, quando nos encontramos, porque no fundo lá está a
comunhão de entre todas as pessoas que temos que estão na mesma linha de pensamento. É difícil haver comunhão sem haver a
mesma onda, e esta senhora tinha-a. E então foi engraçado, isto foi há um ano, ela... quando cortou, estava assim, a não querer sair,
a não querer ver ninguém, e havia preparação da missa do doente, e então eu fiquei lá nesse dia com o senhor, e ela veio à
preparação, e depois daquilo que se fez, e depois confessou-se, e depois no Domingo a seguir os filhos vieram estar, uns ficaram
com o pai, outros foram também à missa do doente, também, e a senhora renasceu. A senhora… com outra perspectiva, que ela
dizia tantas vezes, “ó minha mãe que estás no céu, vê se me ajudas, vê se me dás força, para eu aguentar isto até ao fim”, e ela
renasceu, ela diz “pode-me acontecer tudo, tudo, tudo, eu até penso que estou a voar”, é outra perspectiva completamente diferente,
e foi para nós um exemplo, essa senhora, do carinho e do amor, a ajudar o marido até ao fim… claro que com as ajudantes
familiares a irem lá de manhã, a pôr o senhor na cadeira… eu continuo e tenho que sublinhar muito, o apoio familiar das ajudantes
familiares é imprescindível. Tem que ser continuado, bem pago, e não ser mal pago, e o mais valorizado possível.
E: Se bem que a dimensão espiritual, pelo que percebo, também deve ser um investimento?
Vol.: Muito, muito.
E: Até porque às vezes em função desse investimento, também nas emoções, e nas afectividades, e também na
espiritualidade, também pode…?
Vol.: Dar o salto, foi o caso desta senhora. Esta senhora foi um caso de sucesso, ela estava à espera, ela diz que foi a Mãe do Céu
que mandou os anjos, que somos nós, a bater-lhe à porta, para lhe dar apoio… conversávamos também de tudo…
E: Por vezes a higiene pessoal não chega, não é?
Vol.: Pois não, pois não…a higiene pessoal, normalmente… a equipa que eu conheço das senhoras, são espectaculares. Não sei
quem faz a selecção, mas está muito bem, as pessoas, as ajudantes familiares são muito jovens, ainda, têm muita vida, e gostam
muito de puxar pelas pessoas, portanto quando vão lá fazer a higiene, elas próprias não se calam, e conversam, falam… mas é tudo
a correr, porque é tudo a contra-relógio… nós depois vamos uma vez por semana, para conversar, também sobre um bocado isso,
por acaso falar sobre as senhoras também se fala, e completar, também de alguma maneira aquilo que falta…
E: Numa dimensão mais espiritual?
Vol.: Mais espiritual… A espiritualidade, é muito importante. Eu continuo..., o mundo não pode sobreviver sem espiritualidade…
E: E às vezes nada tem a ver com a religião, para muitas pessoas a espiritualidade são coisas diferentes?
Vol.: Completamente, é a transcendência, é isso que temos que nos batalhar, e que temos que… seja o Humanismo, o próximo que
está ao meu lado é humano, é outro ser humano que está lá na nossa cama no Hospital, que está aqui, que está acolá…
E: E está para lá da religião, não é?
Vol.: Vai para lá da religião, vai para lá da religião.
E: Conhece o regulamento do Serviço de Apoio Domiciliário? Quando começou como voluntária, foi-lhe dado? Ou no fundo
vai percebendo pela forma como as coisas vão funcionando?...
Vol.: Olhe, eu é assim, eu não tenho regulamento, mas o meu regulamento, com 59 anos, que vivi sempre em casa com avós, com
os tios, de todas as idades, de todas as gerações, que desde que me lembro sempre “olha a avó está a chamar”, “olha, a tua avó está
a tocar à campainha”, quer dizer, isso é o maior... eu acho que o maior enriquecimento é sempre, foi e há-de ser a família, a célula
de toda a sociedade, e quando eu também, portanto houve sempre essa necessidade; depois o meu marido era filho único, a minha
sogra faleceu ao fim de 3 anos de casada, o meu sogro veio para minha casa durante 12 anos; tinha o meu filho de 4 anos; o avô
limpava os óculos do neto; ao fim de 12 anos, já era o neto que limpava os óculos ao avô…
E: A inter-geracionalidade, viveu-a na primeira pessoa?
Vol.: Exactamente, portanto eu tenho muito isto, porque o meu pai era todo virado para estas coisas sociais em T, ele era da Mesa
do Hospital da Misericórdia de T; era do Asilo de S. J; era da Gráfica T, que era a que tinha o jornal Be os 25 anos do Pe. J, quer
dizer, eu vivi toda a minha juventude e toda a minha vivência, muito rica, posso dizer hoje, muito rica, graças aos meus pais, foram
jocistas, conheceram-se na JOC, são pessoas muito sãs, muito amigas do seu próximo. Eu gosto de dizer isto, porque estava a
estudar em T no 5º ano, era muito brincalhona, tinha muita vida, e não ligava muito aos estudos, e era uma casa também cheia de
gente, e dispersava-me muito, e então depois faziam-me pena uns senhores de idade que eram rendeiros do meu pai, e que tinham
perdido uma filha, com vinte e tal anos, um desgosto de amor, e a gente então éramos a família dessa senhora, os familiares eram
das C, mas nós é que ... ali o próximo. E quando eu fiz o 5º ano, achei aquilo uma coisa tão difícil, que eu disse… que me marcou,
que custou tanto, que eu disse “ó meu Deus”, pedi muito ao meu pai que perdoasse a renda de 200 escudos à D. R, porque ela
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coitadinha punha óculos sobre óculos para poder ver para fazer rendas, bem… portanto, há o tal social e o um bocado de pena das
pessoas e ser sensível, e o ter a consciência… e o meu pai, realmente, perdoou logo a partir dessa altura os 200 escudos, eu até
comecei a mostrar em casa aquilo que nós víamos como crianças, que ela ensinava-nos bordadinhos, as rendas, a cozinhar, ajudavanos a fazer isso tudo. E então, depois a senhora, claro que foi sempre ali a nós… “Ó Sra. D. R, precisa de alguma coisa?”, faleceu
o marido, também foi enterrado… quando vem a família toda, quando foi o funeral nas C, ficaram todas, as sobrinhas… e ele foi
uma lição para mim, porque realmente, nós temos que ser próximos do que está mais próximo, não é preciso estar no Porto, ou nãosei-quê… quem está no Porto... é como eu agora, tenho as minhas primas em T, estou descansada porque elas estão próximas dos
que lá estão, e eu estou próxima dos que aqui estão…
E: Quais é que são para si as grandes vantagens e quais são as limitações do Apoio Domiciliário?
Vol.: Eu considero limitações o pouco tempo, as poucas horas que todas nós podemos dar, muito poucas horas... Escolhemos a
tarde, porque a todas as senhoras dá mais jeito tirarmos as horas de tarde. Eu acho que isto tem tanta gente e era tão necessário…
considero limitações porque devíamos ter mais pessoas, para podermos assistir mais, mas isto está tudo em relação a um esquema,
aqui dentro, de pirâmide, portanto das ajudantes familiares, do Apoio Domiciliário, está nessa linha, mas eu considero limite porque
isto é tão grande, tem tanta densidade populacional…
E: Mais recursos humanos?
Vol.: Mais recursos humanos para podermos ir mais, e o que nós nos cansamos às vezes um bocadinho, é porque isto é bairros com
3 andares, que não têm elevador, portanto, a nossa dificuldade é trazer as senhoras à rua, que elas tanto gostavam, só os rés-dochãos é que vêm…
E: As questões arquitectónicas?
Vol.: As questões arquitectónicas. Isso é que nós lutamos muito, porque é raro o prédio que tem elevador…
E: Às vezes até há a vontade de vir à rua, mas há as limitações das escadas...?
Vol.: Muita vontade… as pessoas não podem, com canadianas…
E: E a grande vantagem, de um serviço deste género?
Vol.: É a grande, a primeira, a necessária, a urgente, a… olhe, é tudo! Porque as pessoas..., não se pode arranjar lares para todos os
casos, não se pode tirar as pessoas dos seus cantinhos. Eu tinha, e isso aconteceu a semana passada, era a minha mãe e mais 3 tias,
quatro, que enviuvaram todas, ninguém quis sair do seu canto; e todas nós, primas, queríamos juntar pelo menos duas a duas,
porque se poupava electricidade… tudo, e não. Portanto, isto é a prova que as pessoas não querem sair do seu cantinho; estão mais
felizes, sentem-se mais realizadas, e portanto, vai ter essa necessidade, portanto, a necessidade vai que ser sempre nesse sentido,
não tirar as pessoas das suas casas, só para ir ao hospital, no caso de uma falta de saúde, mas regressar sempre ao seu canto, e ter as
pessoas que vão prestar esses auxílios, tudo nessa linha.
E: E acha que as pessoas estão satisfeitas, com o Serviço de Apoio Domiciliário? As utentes?
Vol.: As utentes? Sim, sim. Não há nenhum caso… acham todas é pouco, “e quando é que cá volta?”, “e quando vem?”, pronto,
uma vez por semana, se pudesse ser duas…
E: E ao nível do serviço como um todo, não é? Portanto, mesmo a questão da higiene, da alimentação? Soube que às vezes a
alimentação tem algumas limitações, não é?
Vol.: Sim, sim, é a grande queixa, é a alimentação… umas vezes pouca, fria, pouco adaptada, às vezes... as dietas são sem sabor,
não é passada... é muito difícil, realmente…
E: É grande a limitação, não é, em termos práticos… mas as pessoas, numa forma geral, com a relação, estão satisfeitas, não
é?
Vol.: Muito, muito. Eu acho que elas mesmo que tenham (eu sei que há 2 casos) grande reclamação na alimentação, mas só para
não deixarem das pessoas lá irem a casa, de ver essas pessoas, do seu sorriso à hora do almoço, desse contacto, de ver alguém que
vai lá bater à porta é mais importante do que comer. “Nem só de pão vive o Homem”, é a grande lição que nós podemos tirar…
E: Muito obrigada, D. MJ.
= FIM =
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APÊNDICE III
Exemplo de Registos de Observação
APÊNDICE III – EXEMPLO DE REGISTOS DE OBSERVAÇÃO

Dia 31 de Janeiro de 2005
Cheguei à instituição pelas 13:50h. À entrada estava a carrinha do SAD acabada de chegar com as funcionárias após a volta da
distribuição dos almoços. A Assistente Social estava à porta acompanhada de um voluntário e convidou-me a irmos até ao seu
gabinete.
Já no gabinete, no 5º andar, explicou que hoje o serviço se tinha atrasado devido ao facto de uma senhora ter caído em casa, e da
qual não tinham chave. Também o motorista do SAD teve de ir para o hospital, o que atrasou ainda mais as coisas. Devido a estes
imprevistos a reunião da equipa do SAD não se realizaria às 14h, mas um pouco mais tarde.
A Assistente Social entretanto fotocopiou as ementas para as ajudantes familiares distribuírem aos utentes. Perguntei se tinham essa
prática há muito tempo e se havia feedback relativamente à avaliação que os utentes faziam das refeições (confeccionadas por uma
empresa de catering). A Assistente Social contou que durante três ou quatro meses foi pedindo essas avaliações, por intermédio das
ajudantes familiares, tendo tido então o reflexo de quais as comidas preferidas e quais as não desejadas pelos utentes. Após essa
avaliação, e numa tentativa de aumento da satisfação dos utentes, tentou definir com a empresa algumas refeições a evitar.
Às 14:15h teve início a reunião com a equipa das sete ajudantes familiares, no 3º andar, na “sala das ajudantes familiares”. Esta sala
(nº 33), tem uma mesa hexagonal que permite que os intervenientes estejam todos de frente uns para os outros. Tem também um
armário onde as ajudantes familiares guardam alguns pertences. No placard de informações existem dois calendários (um com uma
imagem de Jesus, outro com publicidade a um supermercado), uma folha com o conceito de SAD, lista de aniversários, mapa de
férias, lista almoços, escalas de serviço, informação da “Loja do Idoso” e uma folha com o símbolo “desligar o telemóvel”.
Quando entrámos na sala já lá estavam todas as ajudantes familiares e a Assistente Social apresentou-me como sendo “... aquela
colega que vos tinha falado que vinha fazer um estudo sobre o Apoio Domiciliário.”, disse o meu nome e indicou-me um lugar para
me sentar.
A Assistente Social começou a reunião por interpelar as ajudantes familiares relativamente à situação da D. L, a idosa que tinha
caído em casa. A ajudante familiar A relatou que quando foi distribuir o almoço ouviu a senhora gritar que estava caída, mas como
não tinha chave da casa desta utente, e tinha visto a sobrinha à janela (pelo que percebi mora no mesmo prédio), solicitou-lhe que
fosse lá acima abrir-lhe a porta. Assim foi, puseram a utente de pé, que alegou estar caída desde as 7:30h da manhã, e deram-lhe
almoço. Várias outras ajudantes familiares opinaram sobre esta situação dizendo “não houve ninguém naquele prédio que acudisse
à senhora!”, “Sim! Porque a senhora deve ter feito barulho ao cair, ela é um peso pesado...”. A Assistente Social interveio
dizendo que uma vez que a senhora constantemente não abre a porta, porque é surda, não dá a chave porque é desconfiada, vai
tentar falar com o filho. Por outro lado afirma “Também, neste momento o apoio três vezes por semana parece-me insuficiente, até
porque é um risco...” uma ajudante familiar informou então que, neste dia quando entraram lá em casa, o fogão da utente tinha uma
das placas eléctricas incandescente, o que constituía um perigo real de incêndio. A Assistente Social afirma: “Eu já falei com a
Delegada de Saúde Pública, dizendo que aquilo era um perigo de saúde pública, mas eles dizem que têm de ser os vizinhos do
prédio a fazer queixa... Nós fazemos o que nos compete... Não podemos fazer mais nada.” Uma das ajudantes familiares entretanto
referiu as más relações que esta idosa tem com a família.
Passou-se para a discussão de outro caso, desta vez relatado pela ajudante familiar E. Esta começou hoje um caso novo – a D. G,
uma senhora muito robusta, que como tem muito medo de cair, faz muita força. Doente de Alzheimer, está muito apática, dá risadas
fora do contexto, tem fraca mobilidade, duas escaras no calcanhar que estão ligadas, apesar de ter um colchão anti-escaras (“mas é
muito fininho e está ligado a qualquer coisa...” relata a ajudante familiar E). Tem assistência de uma enfermeira. A utente está
muito tempo na mesma posição. A Assistente Social disse que tinha sugerido à família um apoio ao final da tarde para a
posicionarem para não estar todo o dia na mesma posição, mas a família disse que não era necessário. Também a ajudante familiar
falou à irmã da utente da hipótese de ter uma cama articulada, mas esta referiu que depois seria muito complicado deitar a irmã.
Como análise do primeiro dia de apoio, a ajudante familiar contou que a utente estava muito suja, no espaços interdigitais, nas
unhas, etc.. Acrescentou ainda: “A irmã foi acessível e deixou-me fazer o normal, à minha maneira.”
Outra ajudante familiar contou que a utente D. MC foi internada. Foi o sobrinho da idosa quem a informou telefonicamente durante
o fim-de-semana. Quando questionada pela Assistente Social se sabia do motivo do internamento, a ajudante familiar respondeu
que a senhora tem problemas de coração e falta de ar, e que terá sido eventualmente por isso, e acrescentou: “Ele [o sobrinho] disse
que quando ela [utente] regressasse que me telefonava.”
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Entretanto a Assistente Social apresentou uma lista semanal das voluntárias que teria a ver com a carrinha. Falou em alguns nomes
que não percebi quem eram, mas pareceu-me que a necessidade de passar aquela lista para o papel teria a ver com algumas dúvidas
que se tinham relativamente a quem era responsável pelo quê “Assim fica aqui afixado para o caso de haver alguma dúvida...”
acrescentou a Assistente Social.
Seguidamente a ajudante familiar C expôs a situação do utente Sr. B que é um caso muito complicado e que “... tem uma ferida
muito vermelha no pé ...”. A neta do idoso é médica e disse que lhe ia prescrever um anti-inflamatório. a ajudante familiar relatou:
“A enfermeira A vai lá fazer o penso e depois vou passar eu a fazer o tratamento”. A este comentário a Assistente Social reagiu
imediatamente dizendo: “Aqui não lhe é dada autorização para o fazer.... a não ser que seja uma coisa mínima, mudar um adesivo
ou uma coisa simples..... é o caso?” A ajudante familiar respondeu prontamente “Não, aquilo não é nada simples.... aquilo está
feio....”. A Assistente Social acrescentou: “As nossas ajudantes familiares nunca podem interferir no trabalho das enfermeiras...
essa indicação foi-nos dada pelo Centro de Saúde.”. Após este comentário disse que iria falar com a enfermeira chefe – Enf.ª L – a
fim de a informar que a ajudante familiar não pode fazer este trabalho, nem tem de assumir essa responsabilidade porque não tem
formação para tal. A ajudante familiar agradeceu. Uma outra ajudante familiar disse que já ocorreu uma situação muito semelhante
com a mesma enfermeira com a utente D. F. Nesta altura, quando começaram a falar na equipa de enfermagem, ajudantes
familiares começaram a falar todas ao mesmo tempo: a enfermeira L e a C são boas e a X é antipática, etc. etc. A Assistente Social
rematou este assunto dizendo: “Esta situação é muito importante porque pode acontecer a qualquer uma de vocês. Nunca devem
assumir essa responsabilidade (...) sabemos muito bem qual é o nosso papel. Cada um tem as suas responsabilidades.” Disse
também que acha que a enfermeira correu grandes riscos ao “obedecer” à neta da utente (médica recém-formada), em vez de falar
com o seu médico responsável.
A parte seguinte da reunião foi dedicada a decidir quem gozaria a ponte (tolerância concedida pela instituição) agora no Carnaval, e
quem a deixaria para gozar noutra altura, para o que foram dadas mais 4 hipóteses. Tal deve-se ao facto de ser um serviço no qual
não podem estar mais de duas funcionárias ausentes. Seguiu-se alguma discussão, na qual a Assistente Social foi tendo a papel de
mediadora por forma a negociar com todas qual seria o dia que queria. Foi visível a tentativa por parte da Assistente Social de
concertar as diferentes vontades por forma a ficarem, como ela própria afirmou “todas satisfeitas”.
Uma vez que a ajudante familiar J estará de férias para a semana, foi necessário distribuir os utentes dela pelas outras funcionárias.
Foi disso que se ocupou a Assistente Social na fase seguinte desta reunião. Foi sugerindo a distribuição dos utentes, tentando ter em
conta as disponibilidades de cada uma. Revelou também preocupação para que a ajudante familiar que fosse de novo para a semana
a casa de um utente que não conhecesse, fosse esta semana com a J, não só para conhecer o utente como também para se aperceber
do apoio que era prestado a cada utente.
No meio desta tentativa de redistribuição dos utentes da ajudante familiar J pelas outras colegas, uma das ajudantes familiares –
MA – afirmou: “Eu quero uma pessoa para me ajudar a pôr a D. E no poliban ... hoje dei um mau jeito nas minhas costas porque
a senhora é muito pesada!”. A forma como a ajudante familiar fez esta afirmação, levou a Assistente Social a intervir de forma
assertiva, dizendo: “Eu gostaria que nas próximas vezes a M dissesse «Eu preciso de ajuda no caso da D. E, ou gostaria que
alguém me ajudasse» percebo que queira ajuda porque é um caso muito difícil, mas a sugestão que lhe faço, para o sei próprio
bem é que tenha cuidado como diz as coisas.”. o ambiente ficou tenso e a ajudante familiar começou a responder com alguma
agressividade reiterando que precisava de ajuda porque tinha “isto e aquilo” para fazer e não podia articular-se com as colegas para
a ajudarem. A Assistente Social respondeu: “Oh M! Se quer ajuda no apoio, tem de priorizar as coisas por forma a não prejudicar
a sua saúde.”. Já num estado de visível perturbação M remata: “A gente depois resolve isso...”, começando a chorar. As colegas,
numa tentativa de ajudar a resolver a situação começaram a oferecer ajuda, mas esta não mostrava grande abertura ao que lhe estava
ser dito: “queres que te ajude a....” ou “queres que depois de ir ao senhor X te vá ajudar a ....”. A Assistente Social, já
visivelmente insatisfeita com o rumo que as coisas estavam a tomar, disse para toda a equipa: “Aqui não é uma questão de ela
querer ou não querer! Ela tem de se articular com as colegas.”. Como viu que as coisas estavam a ficar complicadas, MA alegou
cansaço e deu a entender que estaria com outros problemas que não revelou. Depois de a Assistente Social lhe dizer que o cansaço
não era desculpa para tudo, M começou a explicar com mais calma o porquê das suas preocupações, dando conta da forma como a
sua “volta da manhã” estava organizada e fundamentando as suas resistências. A Assistente Social valorizou o facto de a ajudante
familiar conseguir identificar os factos por forma a perceber os obstáculos, aconselhando-a a, em ocasiões futuras não “exagerar”.
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A Assistente Social continuou a tentar concertar as diferentes possibilidades e dificuldades, até se chegar a um acordo de quem
ajudaria quem durante a próxima semana.
A reunião foi encerrada pela Assistente Social, cada uma foi saindo da sala, ficando duas que foram com esta ao seu gabinete
buscar umas cartas para uns utentes e um plano de férias para uma delas. Já praticamente a sós a Assistente Social recomendou à
ajudante familiar MA que tivesse cuidado com a sua postura, que evitasse descontrolar-se. Esta aceitou e foi embora.
Ficámos as duas no gabinete da Assistente Social que é partilhado por mais duas Assistentes Sociais (uma da área da acção social e
infância, e outra da área da juventude), mas que não estavam presentes no gabinete.
Na tentativa de me esclarecer relativamente a algumas questões que lhe coloquei entretanto, começou a falar um pouco na equipa
das ajudantes familiares, dizendo que esta ajudante familiar que “deu problemas na reunião” é um pouco problemática pois tem um
passado complicado. Ex-reclusa, ex-vítima de violência doméstica, mas que “dá tudo pelos utentes e é muito esforçada.... tem feito
verdadeiros milagres de reabilitação com alguns utentes.... torna-os muito autónomos!”. “Tenho tentado trabalhar com ela
algumas questões da sua postura e comportamento, e mesmo assim está muito muito melhor!”. A ajudante familiar E é um
elemento conciliador, muito equilibrada, participa em imensas formações em horário pessoal (fins-de-semana por exemplo), é
muito interessada pelo que faz. Também a MC é uma boa funcionária. “As outras.....há de tudo...” “Todas têm formação, mas às
vezes a questão pessoal pesa mais....”. informou ainda que o período de trabalho da equipa do SAD é das 9 às 17h, que é da parte
da manhã que têm maior volume de trabalho, sendo as tardes mais leves, que fazem a volta do almoço todas juntas, que todas têm
uma agenda que ela comprou para que possam registar o que têm a fazer e o que é falado nas reuniões, que as deixa sempre fazer a
primeira análise das situações e só depois dá o seu parecer, que todas elas gostam de “casos difíceis”, manifestando menos interesse
por casos em que só é preciso fazer companhia ou ver se está tudo bem. A ajudante familiar A é a funcionária mais antiga do SAD e
a que tem menos formação. Dá alguns problemas funcionais. Um aspecto interessante referido pela Assistente Social foi: “Elas
[referindo-se às ajudantes familiares] têm uma auto-estima elevadíssima! Penso que isso lhes foi um pouco incutido pelo anterior
coordenador do SAD que tiveram.” Informou ainda que neste momento existem 55 utentes no SAD, pois faleceram alguns. As
ajudantes familiares fazem todos os utentes sozinhas e não em equipa.
Após esta conversa, a Assistente Social tinha um atendimento marcado com uma pessoa para o Centro de Dia, pelo que agendamos
as minhas próximas visitas e nos despedimos.

Comentários/observações:

Foi um primeiro dia de observação bastante intenso, onde me foi permitido contactar com alguns dos problemas que mais afectam
este serviço, a questão da gestão da equipa. Apreciei a forma assertiva com que a Assistente Social conduziu a reunião e a forma
carinhosa e compreensiva com que falou com as pessoas já fora da reunião. Pareceu-me que mantém boas relações com toda a
gente na instituição. Resolvi não fazer mais questões hoje, para não cansar a minha “personagem principal” logo no primeiro dia.
De quer forma, ela manifestou grande à vontade a responder a tudo o que ia perguntando. Em relação às ajudantes familiares após
os primeiros olhares ao início, pareceu-me que foram muito naturais durante toda a reunião.
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APÊNDICE IV
Quadros Síntese do Diário de Campo
APÊNDICE IV – QUADROS SÍNTESE DO DIÁRIO DE CAMPO

ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS REGISTOS DE OBSERVAÇÃO

Actividades-tipo:
1. Reuniões com ajudantes familiares
2. Reunião com voluntários
3. Reunião articulação interinstitucional
4. Contactos com utentes
a. Visitas domiciliárias
b. Atendimentos
c. Contactos telefónicos
5. Actividades de reflexão/auto-formação
6. Trabalho administrativo de organização do serviço
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Trabalho de Campo
Dias das observações e actividades observadas

Dia

Actividade observada

31 de Janeiro

Trabalho administrativo de organização do serviço

31 de Janeiro

Reunião com equipa de ajudantes familiares

03 de Fevereiro

Trabalho administrativo de organização do serviço

03 de Fevereiro

Reunião articulação interinstitucional

09 de Fevereiro

Reunião com equipa de ajudantes familiares

10 de Fevereiro

Actividades de reflexão/auto-formação (GRADOAL)

11 de Fevereiro

Contactos com utentes - visitas domiciliárias

14 de Fevereiro

Reunião com equipa de ajudantes familiares

16 de Fevereiro

Reunião com equipa de ajudantes familiares

18 de Fevereiro

Contactos com utentes - contactos telefónicos

21 de Fevereiro

Actividades de reflexão/auto-formação (GRADOAL)

21 de Fevereiro

Trabalho administrativo de organização do serviço

21 de Fevereiro

Reunião com equipa de ajudantes familiares

21 de Fevereiro

Contactos com utentes - atendimento

22 de Fevereiro

Reunião com voluntários

22 de Fevereiro

Trabalho administrativo de organização do serviço

23 de Fevereiro

Reunião com equipa de ajudantes familiares

25 de Fevereiro

Trabalho administrativo de organização do serviço

28 de Fevereiro

Trabalho administrativo de organização do serviço

28 de Fevereiro

(entrevista à Assistente Social)

28 de Fevereiro

Reunião com equipa de ajudantes familiares

07 de Março

Actividades de reflexão/auto-formação (GRADOAL)

10 de Março

(entrevistas à ajudante familiar e voluntária)

11 de Março

(pesquisa documental)

14 de Março

(pesquisa documental)

15 de Março

(pesquisa documental)
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QUADROS SÍNTESE - REGISTOS DE OBSERVAÇÃO
1 - REUNIÕES COM AJUDANTES FAMILIARES

Quadro síntese - Registo de observação n.º 1. Reunião com ajudantes familiares (31 de Janeiro de
2005)
Características

Conteúdos

Funções

Esta reunião durou cerca de uma hora. Todas as ajudantes familiares participaram activamente na discussão
que ia sendo feita das situações. O ambiente foi de grande à vontade e livre expressão de pensamentos. A
Assistente Social orientou e moderou a discussão e introduziu ordem e sequência à mesma, nunca deixando
de dar espaço para a participação das ajudantes familiares.
Foi discutido o caso de uma utente que se encontrava caída em casa (da qual a equipa não tinha chave) e
sobre a forma como a ajudante familiar interveio na resolução da situação.
Um outro caso que esteve em análise foi o de uma utente com Alzheimer, reflectindo-se sobre a evolução da
doença e as alterações que esta tem provocado no comportamento da senhora. Ainda a este propósito falouse nas dificuldades de articulação com a família.
Falou-se também do caso de um utente que tem uma úlcera de pressão no pé e que necessita de cuidados ao
nível da enfermagem, não sendo uma função da ajudante familiar tratar desse tipo de situações. A Assistente
Social fez questão de reiterar a importância de cada profissional saber o seu lugar e as suas funções, para
não haver sobreposições nem riscos para o utente.
Para além da discussão e análise dos casos, a Assistente Social apresentou também a escala semanal das
voluntárias no que diz respeito ao serviço de alimentação (distribuição de refeições). Foi manifesta a
preocupação em que a análise dos casos fosse um momento de aprendizagem contínua e não uma mera
discussão situacional.

Quadro Síntese – Registo de observação nº 2. Reunião com ajudantes familiares (9 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções
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A reunião teve a duração de cerca de uma hora. A Assistente Social orientou a reunião e moderou
todas as intervenções. A participação das Ajudantes é sempre muito activa. É de salientar o facto de
todas as Ajudantes familiares terem uma agenda onde anotam toda a informação necessária ao seu
trabalho. A Assistente Social tem sempre um papel mediador entre as decisões institucionais e as
ajudantes familiares dirimindo os conflitos (interesses individuais versus necessidades institucionais
formalizadas anteriormente em contratos).
De realçar a postura calma e assertiva da Assistente Social.
A Assistente Social apresentou alguns jogos de estimulação cognitiva que está a utilizar no Centro de
Dia. Propôs alterações estratégicas em termos geográficos para facilitar o atendimento aos utentes do
SAD e gerir recursos. Partilhou-se o caso de uma utente que tem alcançado sucesso na conquista da
sua autonomia, no entanto, seria necessário, dada a previsibilidade de quedas, chamar o serviço
camarário de reparações ao domicílio, (mas há a questão da destituição da família pelo facto de ser
problemática). Tratando-se de aumentar um pouco a qualidade de vida desta utente a Assistente Social
disse que seria importante articular o SAD que lhe era prestado com o Centro de Dia.
Uma ajudante familiar expôs a situação doutra utente que apresenta episódios de confusão e cuja
família era atendida pela mesma (marido com Parkinson e Alzheimer e filho “problemático”).
Foi apresentado outro caso de uma utente que necessita de cuidados articulados (SAD e enfermagem).
A importância da formação é uma constante na dinâmica de trabalho do SAD.
A qualidade da alimentação fornecida é uma preocupação constante.
A Assistente Social falou da necessidade constante de utilizar os “recursos da rede” de modo a dirimir
determinadas situações e a necessária informação à família dos utentes para serem os próprios a
recorrer, denotando-se aqui o seu papel mediador de informação.
Foi reforçado que a identificação com o cariz da instituição deve ser preocupação de qualquer
funcionário.
Reestruturou-se a escala de serviço devido ao regresso de uma funcionária.
Falou-se também da questão do alargamento do SAD ao sábado. Aqui surgiram conflitos entre os
interesses individuais e institucionais que moderadamente a Assistente Social resolveu.
A exposição dos casos é importante para uma avaliação contínua dos projectos de intervenção
individual, para restabelecer metas, verificar objectivos e com vista à alteração de estratégias para
melhorar a prestação do serviço.
Informação de que no dia 1 de Março inicia o SAD ao sábado pelo que se redefiniu a escala de serviço.
Devido a esta alteração do serviço foi também necessário alterar os dias das reuniões das ajudantes
familiares.
A formação é sempre motivadora para a prestação de um serviço com maior qualidade e
profissionalismo.
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Quadro Síntese – Registo de observação nº 3. Reunião com ajudantes familiares (14 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

Reunião com a duração de cerca de uma hora na sala das ajudantes familiares. Foi um tempo de
reflexão e partilha sobre vivência pessoal do contacto com o tema da “morte”.
A reunião desenvolveu-se num clima de serenidade, reflexão e interactividade.
O primeiro assunto a ser colocado foi sobre o artigo que havia sido distribuído na reunião anterior,
cujo conteúdo era precisamente uma reflexão sobre a morte e acompanhamento no luto que era
realizado por uma associação do concelho de Odivelas. Foi referido que este deveria ser um serviço
também prestado por este SAD, ainda que este acompanhamento pudesse ser mais da competência de
voluntárias que tivessem formação adequada para este tipo de situações.
Como nas reuniões anteriores fez-se avaliação de casos de utentes que têm tendência a piorar e de um
específico que é necessário haver alguma articulação com a Delegada de Saúde para atempadamente
resolver questões de higiene habitacional.
Uma vez avaliado o resultado de um inquérito aplicado aos utentes do SAD, o mesmo vai ser alargado
para os sábados, dado que essa necessidade foi evidenciada.
A marcação de férias.
Distribuição das cartas para entregar aos utentes informando sobre o alargamento do serviço e sobre o
que implica o alargamento desse serviço prestado pelo SAD.
A avaliação contínua dos casos numa perspectiva de supervisão é uma das funções extremamente
importante das reuniões. Além da avaliação contínua este espaço é dedicado ainda que por vezes
informalmente à formação, neste caso concreto o “agir perante a morte”.

Quadro Síntese – Registo de observação nº 4. Reunião com ajudantes familiares (16 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

A reunião teve a duração das demais. A Reunião realiza-se sempre na mesma sala que é destinada às
ajudantes familiares. Como todas as reuniões foi moderada pela Assistente Social. A mesma revela
sempre interesse em conhecer o andamento de cada caso, sua evolução, avaliação e metas futuras.
Reorganizam-se os serviços. A Assistente Social alertou para o facto de cada utente ter características
comportamentais diferenciadas.
Embora a formação seja um desejo de todas, há também alguma resistência que é preciso resolver com
alguma diplomacia.
A reorganização dos serviços é sinal de uma atenção constante às necessidades que vão surgindo
relativamente a cada utente.
A personalidade de cada utente determina a acção da ajudante familiar. Debateu-se o caso de uma
utente de 44 anos cuja personalidade é “difícil” dificultando o trabalho das ajudantes familiares. As
mesmas demonstram vontade firme de entender a sua trajectória social, psicológica e familiar para
adaptar a linguagem e o serviço que lhe prestam. Por vezes surge a tentação duma visão mais
simplista, de dizer que se deve deixar de prestar o apoio, por ser uma situação difícil.
Abordaram-se casos doutros utentes, uma vez que a avaliação de cada caso é uma constante nas
reuniões das ajudantes familiares.
Sendo resultado do Inquérito o alargamento do SAD para o sábado (e também alguma imposição da
Segurança Social afim de manter o Acordo), uma vez que acarreta mais custos para os utentes, não
está a ser requisitado como o esperado, no entanto, a atenção permanente às necessidades dos utentes
levará a que a sua implementação se faça de acordo com estes, sustentando a resistência à mudança
(sobretudo pelos custos) e redobrando esforços por responder a quem precisa.
A formação das ajudantes familiares deve auxiliá-las na tarefa de atenção às características individuais
de cada utente do SAD. Informaram-se as ajudantes familiares da Formação na APP sobre “Prestação
de Cuidados a Pessoas Idosas e a Dependentes”
A organização dos serviços e acompanhamento das situações é uma constante.
As necessidades dos utentes ditam a intervenção do SAD mas sempre numa perspectiva dinâmica que
corresponda ao que se pode oferecer e como (por parte da instituição).

Quadro Síntese – Registo de observação nº 5. Reunião com ajudantes familiares (21 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções
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A Assistente Social manteve a postura de querer compreender cada caso-utente. Está sempre muito
atenta às necessidades e dificuldades das ajudantes familiares.
O clima da reunião é de partilha, reflexão, avaliação e formação contínua.
Reflectiu-se na situação difícil dum caso pertencente a uma ajudante familiar ausente. É Manifesta a
dificuldade de intervir quando não se conhecem bem as características dum utente.
Abordou-se a questão de ter de pesquisar e estudar sobre determinado aspecto que não se domina para
uma intervenção mais eficaz, concretamente sobre a doença duma utente, que nesta reunião foi falada.
Exemplificaram-se formas de transferência de uma utente para entre todas avaliarem a que menos
interfere com as dores da utente e salvaguarda a saúde das ajudantes familiares (bem como a segurança
de ambas)
Estas reuniões são sobretudo para acompanhar e discutir os casos determinando assim o plano de
intervenção que se vai desenvolvendo.
Supervisionar o trabalho desenvolvido pelas ajudantes familiares é também uma constante, pois a
melhoria deste trabalho determina o sucesso do SAD e a qualidade de vida dos utentes.
É visível o esforço em procurar soluções conjuntas, reunindo os conhecimentos técnicos da Assistente
Social e os provenientes da experiência das ajudantes familiares que lidam com as situações.
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Quadro Síntese – Registo de observação nº 6. Reunião com ajudantes familiares (23 de Fevereiro)
Características
Conteúdos

Funções

Reunião breve devido à falta de uma ajudante familiar pelo que era necessário atender os utentes que
da mesma.
Valorizaram-se as conquistas e os percursos realizados para atingir os objectivos relativamente ao
modo de fazer a transferência de uma utente, que se mostrava renitente em aceder à forma como as
ajudantes familiares propuseram.
Informação práticas sobre a formação a iniciar na APP.
A avaliação e adopção de estratégias para melhorar, facilitar a intervenção é função permanente destas
reuniões.
Reformulação da escala visto a ajudante familiar M não estar ao serviço.
Relembrar o início da formação na APP

Quadro Síntese – Registo de observação nº 7. Reunião com ajudantes familiares (28 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

A reunião decorreu na sala própria e no tempo destinado à mesma. Apenas uma ajudante familiar tinha
os registos diários em dia.
A Assistente Social tem de estabelecer consensos e apelar à responsabilidade.
A Assistente Social pediu às ajudantes familiares as datas relativas aos utentes que foram
hospitalizados, a fim de proceder ao processamento dos respectivos recibos da mensalidade com os
descontos desses dias, no entanto apenas uma das ajudantes familiares tinha os registos em dia.
O alargamento do SAD ao sábado determina a reestruturação da escala de serviço. Houve
manifestações de tentativas de desresponsabilização contratual mas a Assistente Social levou a que a
questão fosse ultrapassada por parte da ajudante familiar.
Expôs-se a situação da perda de alguma autonomia de uma utente.
Informação de que foi feito o contacto com a Delegada de Saúde por causa dos problemas de higiene e
conforto habitacionais de uma utente.
A Assistente Social perguntou por uma utente que manifesta sinais de avanço na relação com as
ajudantes familiares.
Uma ajudante familiar apresentou ainda o caso de uma utente que ficando muitas horas sem
alimentação apresenta sintomas de hipoglicémia. Referiu ainda que aconselhou a mesma a comer uma
bolacha durante a noite para evitar essa situação.
Gerir a equipa de ajudantes familiares que tem cada uma os seus interesses, é função da Assistente
Social. Assim, a mesma tem de conciliar os interesses de cada uma, mas acima de tudo motivar para os
interesses /objectivos inicialmente propostos pela instituição e que as mesmas aceitaram. Há sem
dúvida, alguma resistência à mudança, mas a identificação com o cariz institucional tem de estar
sempre presente para prestar um SAD com qualidade.

Quadro síntese global - registos de observação
Reuniões com ajudantes familiares
Características

Conteúdos

Funções

Carla Ribeirinho

Reunião bissemanal, com a duração de cerca de 45 minutos a uma hora, na sala das ajudantes familiares.
Cada ajudante familiar possui uma agenda onde regista os aspectos de especial relevo (mudanças de
escala, de horários, “recados”).
É moderada e conduzida pela Assistente Social responsável pelo serviço, que dá espaço e tempo para que
todas as ajudantes familiares se possam manifestar, ouvindo as suas preocupações e angústias com
atenção, e tentando aproveitar todos os momentos como espaços de reflexão e formação contínua.
Os assuntos debatidos nestas reuniões são de natureza prática, ou seja, nascem das operacionalização do
serviço no dia-a-dia, mas há uma preocupação constante em analisar os aspectos transversais da
intervenção, de forma a servirem de base de reflexão para a intervenção em situações semelhantes. São
debatidos assuntos como a morte, os cuidados paliativos, as dificuldades de interacção com pessoas com
personalidades complexas, as questões do desgaste físico, das atribuições da profissão de ajudante
familiar, as características da relação com a família, entre outros que emergem da prática quotidiana.
A principal função destas reuniões é o acompanhamento e discussão dos casos que estão a ser
acompanhados pelo serviço e a forma como o plano de intervenção está a ser desenvolvido. Procura fazer
uma avaliação contínua da intervenção de forma a perceber a sua adequação e eficácia, bem como
introduzir as alterações necessárias em tempo útil.
Por outro lado, procura gerir os aspectos funcionais da equipa, planificar e organizar o trabalho a
desenvolver.
Funciona também como um espaço de Supervisão e formação permanente, através da discussão dos casos
que estão a ser acompanhados. A sua matéria-prima é sobretudo o agir das ajudantes familiares e as
dúvidas que daí advém.
Estas reuniões permitem também adoptar estratégias e procedimentos de intervenção com base nos
princípios de base defendidos pela instituição e pelo serviço.
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QUADRO SÍNTESE - REGISTOS DE OBSERVAÇÃO
2 - REUNIÃO COM VOLUNTÁRIOS

Quadro Síntese – Registo de observação nº 1. Reunião com Voluntários (22 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

Carla Ribeirinho

Na reunião estavam presentes 7 voluntários, a Assistente Social, o estagiário de Serviço Social e eu, e
durou cerca de uma hora. O ambiente foi de grande à vontade e livre expressão de pensamentos. A
Assistente Social orientou e moderou a discussão e introduziu ordem e sequência à mesma, nunca
deixando de dar espaço para a participação dos voluntários.
A Assistente Social chamou a atenção dos voluntários pelo facto de oferecem coisas aos utentes que
visitam, assim como sobre a necessidade de distinguir o gesto simbólico do exagerado valor
económico. Disse que é preciso ter cuidado para não cair na tentação de substituir a família. Uma e
outra voluntária justificaram o porquê das ofertas.
Reflectiram que o essencial do voluntário é a sua presença, ou seja, “estar com” as pessoas. É
necessário que estejam muito atentos para perceber bem do que é que as pessoas realmente têm
necessidade.
Avaliação e redistribuição de casos.
Partilha de dúvidas e anseios.
Chamada de atenção para determinados aspectos do voluntariado.
Programação de trabalho.
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QUADRO SÍNTESE - REGISTOS DE OBSERVAÇÃO
3 - REUNIÃO ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

Quadro Síntese – Registo de observação nº 1. Reunião articulação interinstitucional (3 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

Carla Ribeirinho

A reunião foi solicitada pela Directora do Centro de Saúde. Teve a duração de cerca de uma hora e
meia. Estavam presentes: A Directora do Centro de Saúde (Médica), a médica responsável pela equipa
dos cuidados continuados, a Enfermeira responsável pela mesma equipa, a Assistente Social do Centro
de Saúde, a equipa das ajudantes familiares, uma representante das voluntárias, a Assistente Social do
Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social Paroquial da Cidade Grande e eu (15 pessoas).
O Centro de Saúde é novo pelo que está em muito bom estado e a sala onde decorreu a reunião era
muito espaçosa.
Houve espaço para que todos se apresentassem no início, e no decorrer da reunião a participação
também foi bastante activa.
A reunião foi conduzida/moderada pela Directora do Centro de Saúde, que demonstrou grande
abertura para o diálogo e para a partilha de questões comuns à intervenção.
Este é o primeiro passo efectivo para a articulação entre o Centro de Saúde e o SAD.
Sendo que os utentes dos dois Centros precisam de cuidados continuados é fundamental o trabalho em
parceria. Por vezes a falta de um diagnóstico partilhado da situação pelas duas partes faz com que o
serviço prestado tenha menos qualidade.
Foi reforçado que o número de telefone da enfermeira responsável pelos cuidados continuados serve
para abreviar formalidades e burocracias. Em relação à Assistente Social do Centro de Saúde, nesta
matéria, tem como função articular os recursos da comunidade, promover o acesso a ajudas técnicas,
entre outras.
Foi reconhecido diversas vezes como sendo muito importante e fundamental o papel da ajudante
familiar.
Foi reflectida a situação que vulgarmente se encontra nesta zona: idosos que tratam de idosos ou
dependentes, e que revelam grande cansaço devido a esta situação.
A Directora do Centro de Saúde disse que em determinadas circunstâncias o Médico de família pode ir
ao domicílio, no entanto em situações mais críticas deve chamar-se o 112 que possui mais facilidade
de acesso a meios complementares de diagnóstico.
Foi reflectida ainda a sobrecarga dos serviços de saúde. Por vezes, pelo facto de muitos idosos viverem
sozinhos fazem daquele local o ponto de encontro, tentando fugir da solidão, sendo que os bons
acessos ao Centro são também uma motivação para as pessoas o frequentarem (reduzindo de alguma
forma as visitas domiciliárias por parte dos médicos).
Fica como referência o que disse a Directora do Centro: “… há todo um papel a desempenhar, que se
estivermos todos a caminhar na mesma direcção é mais fácil…”, e que foi reiterado ao longo de toda a
reunião.
Debateu-se a questão da autodeterminação dos utentes (um caso concreto de uma utente), e de terem o
direito de decidir o que é melhor para si, recusando terapêuticas ou realizar determinados exames
complementares de diagnóstico, recusar apoio na higiene pessoal, etc.
O ideal era que houvesse uma articulação perfeita com a Saúde Pública para a resolução de alguns
casos concretos de falta de higiene habitacional, no dizer da Directora: “… são estas situações
particulares que não nos deixam dormir, em que nos dividimos…”
Foi muito valorizado o papel do SAD, não só na prestação de cuidados de higiene e conforto, mas
também no combate à solidão.
Reflectiu-se na importância dos cuidadores cuidarem bem de si para melhor cuidar os outros (e
evitarem o esgotamento profissinal/emocional).
Reconhecimento da importância e necessidade de serem partilhadas as angústias e dúvidas de quem
trabalha na mesma área.
Marcou-se nova reunião.
Estreitaram-se assim relações de parceria.
Definiram-se estratégias para uma intervenção conjunta, atempada e adequada (articulação e
cooperação).
Entrega de material informativo sobre a Área Sénior do Centro Social Paroquial XXX.
Entrega de um formulário para candidatura a um Programa da Segurança Social.
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QUADROS SÍNTESE - REGISTOS DE OBSERVAÇÃO
4 - CONTACTOS COM UTENTES

a) Visitas domiciliárias
Quadro Síntese – Registo de observação nº 1. Contactos com utentes – visitas domiciliárias

(9 de

Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

Acompanhei a Assistente Social em duas visitas domiciliárias: a uma senhora viúva de 75 anos e um
casal de 81 e 84 anos (sinalizadas por um Assistente Social da Casa Pia). O interior da primeira casa
apresentava alguma degradação e falta de higiene habitacional ao contrário da segunda que estava
impecavelmente limpa e asseada.
A primeira utente recebeu-nos com facilidade mas temerosamente respondia às questões da Assistente
Social. Ao explicar, então, de forma mais pormenorizada, o porquê de estar ali, os serviços que o
Centro Social Paroquial da Cidade Grande dispunha para a terceira idade – a Área Sénior,
nomeadamente o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário. A Assistente Social perguntou à
idosa se gostaria de lá ir um dia para conhecer o espaço, as pessoas e as actividades. Apesar de o fazer
com alguma resistência, a senhora disse que sim, e a Assistente Social deixou o seu nome, telefone e o
nome da Instituição. Aconselhou esta idosa a inscrever-se no Banco Alimentar uma vez que a ajuda
solicitada foi a alimentação (leite).
Na segunda visita, e ao contrário da situação anterior, os idosos falaram imenso. A Assistente Social
tentou perceber o contexto sócio-familiar e económico do casal e como passavam os seus dias. O casal
disse que tem uma filha que vive longe e que os visita de vez em quando, e lhes dá algum suporte
(também financeiro). Quando questionados relativamente ao que mais sentiam necessidade, referiram
que precisavam de apoio para medicamentos. A Assistente Social apresentou os serviços de que
dispunha o Centro Social Paroquial X, nomeadamente da Área Sénior, o Centro de Dia e o SAD.
Convidou-os a fazerem uma visita para conhecerem a Instituição. Explicou também em que consistia o
SAD, para o caso de alguma vez virem a precisar de apoio.
Conhecer as duas situações sinalizadas pela Assistente Social da Casa Pia.
Apresentar os serviços disponíveis na Instituição e convite para os visitarem.

b) Atendimentos
Quadro Síntese – Registo de observação nº 1. Contactos com utentes - atendimentos (21 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

Atendimento de um utente com 84 anos de idade no gabinete do rés-do-chão. Antes do mesmo a
Assistente Social colocou-me a par da situação do utente.
A Assistente Social acompanhou o utente da sala de espera até ao gabinete.
Numa parte introdutória a Assistente Social pergunta pela esposa do senhor.
O utente manifestou mais agrado pelo SAD da terra dele por causa da alimentação. A Assistente Social
reconheceu que de facto a alimentação ali o Centro tem algumas limitações.
O utente manifestou necessidade de higiene habitacional, ao que a Assistente Social respondeu que era
uma das principais limitações deste serviço por questões financeiras, pelo que não seria possível
aceder a esse pedido, sugerindo ao senhor para outras possibilidades.
A Assistente Social motivou o utente a vir ao Centro de Dia para participar nas actividades de
estimulação cognitiva e marcar um atendimento com a Psicóloga, pois para cuidar da esposa também
tem de se cuidar o próprio.
Atendimento e avaliação da situação do casal.
Encaminhamento para a Psicóloga.

c) Contactos telefónicos
Quadro Síntese – Registo de observação nº 1. Contactos com utentes – contactos telefónicos (18 de
Fevereiro)
Características

Os sete contactos telefónicos foram feios a partir do gabinete da Assistente Social.

Conteúdos

Estes contactos telefónicos tinham como objectivo principal saber da necessidade do alargamento do
SAD ao sábado, embora a Assistente Social tivesse aproveitado para aferir como estava a correr a
prestação do apoio.
A Assistente Social telefonou para o filho duma utente para lhe fazer entender que seria importante a
mãe ter apoio também ao sábado. Chamou a atenção o mesmo para o facto de a casa necessitar de
algumas reparações, e que se estas não forem feitas fica em risco a mobilidade e a segurança da mãe.
Outro utente contactado também respondeu negativamente à proposta do SAD ao sábado.
Outros telefonemas se seguiram, durante os quais as Assistente Social informou sempre das vantagens

Carla Ribeirinho
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Funções

do SAD ao sábado, mesmo que não haja distribuição da alimentação.
Na avaliação aos inquéritos feitos aos utentes percebia-se a necessidade do SAD ser alargado, perante
o pagamento acrescido que o alargamento exige retraem-se.
A Assistente Social sempre que realizava um contacto telefónico colocava-me a par da situação desse
utente.
Aferir quais os utentes que iriam usufruir do SAD ao sábado.
Entender que problemas colocam as pessoas para não quererem o SAD ao sábado, sobretudo depois de
ter sido uma necessidade manifestada pelos mesmos.

QUADROS SÍNTESE - REGISTOS DE OBSERVAÇÃO
5 - ACTIVIDADES DE REFLEXÃO/AUTO-FORMAÇÃO

Quadro Síntese – Registo de observação nº 1. Actividades de reflexão/auto formação
(GRADOAL) (9 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

A reunião de reflexão decorreu numa sala da Junta de Freguesia de XX. Fui apresentada ao grupo. Os
participantes foram Assistentes Sociais de diversas Instituições mas todas com funções ligadas ao
SAD.
Fez-se o ponto da situação. Debateu-se o tema proposto. O ponto de partida para os debates e reflexões
são a experiência profissional de cada um. Utilizou-se a técnica de brainstorming durante o debate para
assentar as ideias-chave que iam sendo partilhadas.
Fez-se uma sistematização das necessidades e dúvidas que cada um vai sentido na sua prática.
Reflectiu-se ainda na estrutura organizativa e gestão deste projecto que já existe desde Março de 2004.
Fui convidada a participar num dos subgrupos de reflexão, naquele que se dedica ao estudo do modelo
de intervenção uma vez que é precisamente neste campo que desenvolvo a minha investigação.
Distribuição do documento a fim de desenhar o projecto a desenvolver pelo GRADOAL.
Distribuição de tarefas pelos sub-grupos de trabalho.
Definição de métodos, técnicas, prazos, recursos, estrutura organizativa e sistema de avaliação do
próprio projecto.
Marcação de nova reunião do grupo e de cada sub-grupo.

Quadro Síntese – Registo de observação nº 2. Actividades de reflexão/auto formação
(GRADOAL) (21 de Fevereiro)
Características
Conteúdos

Funções

Estavam presentes a Assistente Social do Centro Paroquial da Cidade Grande e mais 2 Assistentes
Sociais.
Trocaram-se referências bibliográficas sobre gerontologia e SAD.
Esboçou-se o plano de acção para o subgrupo. Um assunto sempre presente são as dificuldades e
necessidades sentidas no Apoio Domiciliário pelas condições habitacionais em que alguns utentes
vivem.
Sublinhou-se a “nobreza do trabalho das ajudantes familiares”.
Esboçar o plano de acção.
Troca de Experiências.
Reflexão sobre o SAD.

Quadro Síntese – Registo de observação nº 2. Actividades de reflexão/auto formação
(GRADOAL) (7 de Março)
Características

A reunião realizou-se nas Instalações da Junta de Freguesia de XX.

Conteúdos

Cada sub-grupo apresentou o plano de acção já elaborado com os seus objectivos gerais e específicos,
assim como metas e calendarização subsequente.
Reajustaram-se as metas de cada sub-grupo para melhor coordenação.
Apresentação do plano de acção.
Reflexão sempre presente sobre o SAD e sua intervenção.

Funções

Carla Ribeirinho
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QUADROS SÍNTESE - REGISTOS DE OBSERVAÇÃO
6 - TRABALHO ADMINISTRATIVO DE ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO

Quadro Síntese – Registo de observação nº 1. Trabalho Administrativo de organização do serviço
(31 de Janeiro)
Características

Conteúdos

Funções

Acompanhei a Assistente Social a fotocopiar as ementas semanais para entregar na reunião das
ajudantes familiares para que estas as distribuíssem aos utentes. Esta mantém organizado um dossier
que leva para as reuniões com toda a informação que regista para falar nestas e outros documentos
relativos ao serviço (escalas de serviço, etc.)
A Assistente Social deu conhecimento de que as ementas actuais foram elaboradas a partir da
avaliação recolhida junto dos utentes.
A Assistente Social falou da necessidade de fazer um trabalho individualizado com algumas ajudantes
familiares a fim de gerir atitudes e comportamentos.
O período de funcionamento do SAD é das 9h às 17 h.
Neste momento este SAD tem 55 utentes.
A análise das avaliações feitas pelos utentes permite identificar situações de insuficiência que possam
indicar medidas de intervenção mais adequadas, neste caso concreto do serviço de alimentação. O
envio das ementas para os utentes revela uma preocupação em os manter informados sobre um serviço
do qual usufruem.

Quadro Síntese – Registo de observação nº 2. Trabalho Administrativo de organização do serviço
(3 de Fevereiro)
Características
Conteúdos

Funções

A Assistente social estava a imprimir documentos relativos a uma candidatura a um Programa da SegSocial para levar para uma reunião no Centro de Saúde.
Observação da Reunião com o Centro de Saúde, onde para além de se discutirem questões transversais
relativas à problemática dos cuidados às pessoas idosas em situação de dependência, foi feita a
divulgação dos serviços do Centro Social na área sénior, através da entrega de panfletos dos mesmos.
O objectivo deste trabalho foi organizar a documentação para um pedido de parceria ao Centro de
Saúde para um projecto comunitário.
A função da divulgação dos serviços da instituição foi promover a abertura da instituição à
comunidade e divulgar junto destas os serviços aos quais podem aceder.

Quadro Síntese – Registo de observação nº 3. Trabalho Administrativo de organização do serviço
(21 de Fevereiro)
Características

Conteúdos

Funções

A Assistente Social estava a organizar as escalas de serviço do SAD no computador antes da reunião
com as ajudantes familiares.
Entretanto fez um telefonema para uma ajudante familiar cujo pai tinha falecido, a fim de lhe dar
algum apoio emocional e de a tranquilizar relativamente aos seus casos.
A preparação das reuniões das Ajudantes familiares é importante para que o tempo seja rentabilizado.
O contacto que a Assistente Social fez relativamente à ajudante familiar demonstra que no trabalho em
equipa é importante que se estabeleça alguma relação de confiança.
Preparar a reunião com as ajudantes familiares.
Prestar apoio e fazer-se presente junto da ajudante familiar num momento particularmente difícil para
esta.

Quadro Síntese – Registo de observação nº 4. Trabalho Administrativo de organização do serviço
(22 de Fevereiro)
Características

A Assistente Social realizou telefonemas e reorganização da escala de serviço.

Conteúdos

Presenciei o recebimento de uma notícia do falecimento da mãe de uma ajudante familiar e
consequente reacção perante o imprevisto (que tantas vezes acontece num SAD), a capacidade de
reorganizar e “dar a volta” tem de ser uma atitude sempre presente em qualquer coordenador de SAD.
Teve de reelaborar a escala de serviço e fazer contactos telefónicos para a confirmar, afim de assegurar
os casos que correspondiam à ajudante familiar em falta.
Reorganizar o serviço, procurando assegurar que se realizassem todos os apoios desta ajudante familiar
ausente, pelas restantes funcionárias, com a maior qualidade possível

Funções

Carla Ribeirinho
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Quadro Síntese – Registo de observação nº 5. Trabalho Administrativo de organização do serviço
(25 de Fevereiro)
Características

Análise conjunta dos dossiers de registos de ocorrências das ajudantes familiares.

Conteúdos

A Assistente Social mostrou-me alguns dossiers das ajudantes familiares que estava a analisar, onde
pude constar a existência das Escalas de Avaliação: Lawton e Barthel aplicadas por duas ajudantes
familiares a utentes do SAD. Pelo seu resultado estabelecem objectivos e redefinem a intervenção.
Acompanhamento e Supervisão do trabalho das ajudantes familiares e da prossecução dos objectivos
programados no plano de intervenção.

Funções

Quadro Síntese – Registo de observação nº 6. Trabalho Administrativo de organização do serviço
(28 de Fevereiro)
Características

A Assistente Social esteve a organizar as escalas de serviço do SAD no computador.

Conteúdos

Para além do nome dos utentes, essas escalas têm a localização dos seus domicílios e quem é a
ajudante familiar responsável.
Organização do funcionamento do serviço.

Funções

Quadro síntese global - registos de observação
Trabalho administrativo de organização do serviço
Características

Conteúdos

Funções

Carla Ribeirinho

O Gabinete onde trabalha a Assistente Social é partilhado por mais duas Assistentes Sociais, e cada
uma é responsável por uma área diferente (a saber: Infância, Juventude, Sénior). É lá que esta
desenvolve todo o trabalho administrativo e de suporte à organização do serviço.
O trabalho administrativo de organização do serviço levado a cabo pela Assistente Social, desenvolvese em torno da definição das escalas de prestação dos apoios pelas ajudantes familiares (sobretudo
higienes) e pelos voluntários (distribuição das refeições). Há também uma série de outras actividades
administrativas de suporte ao funcionamento do serviço, tais como: elaboração de cartas, faxes,
realização de telefonemas, cálculo de comparticipações, descontos dos dias de ausências dos utentes
no valor da mensalidade, tirar fotocópias de documentos, organização ou reorganização dos processos
dos utentes, entre outras.
A principal função deste trabalho é manter organizado todo o material relativo ao funcionamento deste
serviço.
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APÊNDICE V
Grelhas de Análise de Conteúdo
APÊNDICE V – GRELHAS DE ANÁLISE DE CONTEÚDO

Carla Ribeirinho

TEMA: Concepção, organização e funcionamento do SAD
Sub-temas
Enquadramento

Categorias

Sub-categorias

Inserção na Área Sénior

Articulação inter-serviços

Recursos Humanos do SAD

Recursos humanos afectos ao SAD

Institucional

Indicadores
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Centro de Convívio
Loja do Idoso
Ajudantes familiares
Voluntários

Recursos humanos da instituição comuns Assistente Social
Pessoal administrativo
ao SAD

Pessoal cozinha
Motorista
Recursos da Conferência Vicentina
Recursos da UNIVA

Serviços Prestados

Higiene Pessoal

Cuidados de higiene pessoal e conforto /
Transferências/mobilizações

Higiene Habitacional

Pequenas limpezas e arrumações

Alimentação

Confecção no domicílio
Distribuição
Lavar, passar, arrumar

Tratamento de roupas
Cuidados de saúde
Outros serviços

Administração de medicamentos
Substituição de pensos
Controle diabetes
Acompanhamento ao exterior
Acompanhamento, recreação e convívio
Disponibilização e sugestão de ajudas
técnicas
“Recados”
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TEMA: Concepção, organização e funcionamento do SAD

Sub-temas
Princípios

Categorias

Sub-categorias

Serviço à medida - flexibilidade na Adaptação do serviço às necessidades dos
utentes
intervenção

Orientadores Centralidade do sujeito

da Intervenção

Respeito

pelo

quadro

Indicadores

de Respeito pelas rotinas e hábitos do utente

Respeito pela organização do habitat
Respeito pelas crenças religiosas
Respeito pela confidencialidade das
situações
Articulação com o contexto sócio- Compreensão das dinâmicas familiares
Compreensão da rede de suporte formal e
familiar
informal
Manutenção de relação com a família
Envolvimento e implicação da família
Apoio ao(s) cuidador(es)
Estímulo e promoção da autonomia e da Lógica de reabilitação
Autonomização / Reabilitação
participação

referências

Prevenção
Compreensão

do

processo

envelhecimento

Acções de formação e informação ao
utente e família
de Processo biopsicosocial e espiritual
Processo diferencial, heterogéneo
Patologias associadas

Promoção da relação com o meio
Relação positiva de ajuda
Trabalho interdisciplinar

Estímulo à manutenção/estabelecimento
de relações sociais e actividades fora do
domicílio
Não directividade
Empatia
Consultoria técnica
Intervenção directa
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TEMA: Concepção, organização e funcionamento do SAD
Sub-temas
Desenvolvimento

Categorias
do Diagnóstico necessidades

Sub-categorias

Indicadores

Pedido

Análise da elegibilidade da situação

Entrevista

Tomada de contacto com a situação

Processo de Intervenção

Conhecimento do utente e da situação in loco
Conhecimento do habitat / avaliação do
domicílio
Utilização de instrumentos de avaliação de
necessidades (ABVD e AIVD)
Aplicação de instrumentos específicos de
acordo com as necessidades evidenciadas
Organização processo individual de utente Identificação
Situação sócio-familiar e económica
Situação saúde
Ocupações/gostos
Comparticipação
Determinação do apoio necessário Serviços e recursos a mobilizar face às
(Elaboração do Plano Individual de necessidades diagnosticadas
Contrato
Cuidados - PIC)

Visita no domicílio

Definição Projecto de Intervenção

Implementação do projecto de Desenvolvimento e acompanhamento dos
serviços (folow up)
intervenção
Avaliação do PIC
Avaliação
Avaliação do serviço

Articulação Interinstitucional

Trabalho em parceria regular
Contactos eventuais

Revisão do PIC
Instrumentos de acompanhamento do PIC
Avaliação da adequabilidade da intervenção
face às necessidades
Avaliação do grau de satisfação dos utentes
Modalidade
Periodicidade
Saúde
Segurança Social
Câmara Municipal
Junta de Freguesia
Santa Casa da Misericórdia
Outras IPSS's
Delegada Saúde Pública
Hospitais
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TEMA: Concepção, organização e funcionamento do SAD
Sub-temas

Categorias

Sub-categorias

Indicadores

Gestão das Equipas de Equipa ajudantes familiares

Gestão da equipa / organização do Elaboração e restruturação de escalas de

Intervenção

trabalho

Acompanhamento e Supervisão

Avaliação de desempenho

Equipa voluntários

Organização da equipa
Âmbito de intervenção

Gestão da equipa / organização
trabalho

Acompanhamento e Supervisão

Formação

e

qualificação

de Pessoal técnico

recursos humanos
Pessoal da intervenção directa

serviço
Organização férias e ausências
Outras questões do funcionamento diário do
serviço
Trabalho em equipa
Leitura e análise dossier ocorrências
Reuniões
de
apresentação,
discussão,
acompanhamento e avaliação de casos
Suporte emocional
Discussão de questões e princípios de
intervenção
Valorização do trabalho da ajudante familiar
Avaliação intra-equipa
Avaliação individual
Motivos que lhe deram origem
Selecção e recrutamento de voluntários
Trabalho em equipa
Concepção de voluntariado
Papel e funções do voluntário
Articulação com o trabalho da ajudante
familiar
do Elaboração e restruturação de escalas de
serviço
Atribuição de casos

Reuniões
de
apresentação,
discussão,
acompanhamento e avaliação de casos
Discussão de questões e princípios de
intervenção SAD e do papel do voluntário
Formação inicial
Formação contínua
Actividades de auto-formação
Importância reconhecida à formação
Formação inicial
Formação contínua
Importância reconhecida à formação
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TEMA: Concepção, organização e funcionamento do SAD
Sub-temas

Categorias

Sub-categorias

Potencialidades, Limites e Potencialidades

Permanência no domicílio

Constrangimentos

Envolvimento da equipa

Limites e constrangimentos

Indicadores
Atitude face à profissão

Barreiras arquitectónicas
Riscos
Falta de condições para a prestação do serviço
Localização geográfica
Personalidades complexas
Associados às características dos utentes
Formas de estar, hábitos e rotinas
Finitude do ser humano
Associados à natureza dos serviços Reclamações
Necessidade de alargamento do serviço
prestados
Gestão do tempo
Exigência de racionalidade financeira
Desgaste do trabalho
Necessidade de pessoal
Associados recursos humanos e técnicos
Transportes
Perfil ajudante familiar

Associados ao domicílio dos utentes

Associados à dimensão institucional
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APÊNDICE VI
Exemplo de Grelha de Análise de
Conteúdo Trabalhada
APÊNDICE VI – EXEMPLO DE GRELHA DE ANÁLISE DE
CONTEÚDO TRABALHADA

Carla Ribeirinho

TEMA: Concepção, organização e funcionamento do SAD

Sub-tema: Enquadramento Institucional
Categorias

Sub-categorias

Carla Ribeirinho

Indicadores

Entrevista Assistente Social

“[o Apoio Domiciliário existia há quanto tempo?] Desde
há 5 anos, desde 99.”
“temos aqui a nossa Loja do Idoso que tem ajudas
técnicas”
“já é do nosso Centro de Dia e que depois ficou utente do
Apoio Domiciliário”
“para além do Apoio Domiciliário temos o Centro de Dia”
“o dinheiro para nós não é o mais importante, mas nós
temos que viver, não é, e portanto precisamos de dinheiro
para o fazer. Acho que conseguimos gerir da melhor
forma, acho que não há aqui, em termos da área sénior,
gastos desnecessários; na área sénior temos inscritos no
total, porque isso é um aspecto importante, nós tratamos o
idoso em termos de área sénior, ou seja, nós temos a área
sénior e depois aí é que temos as tais várias valências”
“temos 208 utentes inscritos na área sénior, dos quais 60
são apoio domiciliário, todos os outros estão em Centro de
Convívio e Centro de Dia, mas a maioria em Centro de
Convívio”

Inserção na
Área Sénior

Articulação interserviços

1a

Centro de Dia
Serviço de Apoio
Domiciliário
Centro de Convívio
Loja do Idoso

Recursos
Humanos do
SAD

Recursos
humanos afectos
ao SAD

2a

Ajudantes
familiares

1

“São 7 ajudantes familiares”
“portanto exclusivas, exclusivas temos 7 ajudantes
familiares.”

Voluntários

2

“o nosso número de voluntários, neste momento está em
9”

Assistente Social

1

“convidaram-me então para vir para o X, substituir um
colega, e portanto, vim para o X onde sou agora
coordenadora da área sénior e assistente social.”
“[trabalha nesta Instituição há... ?] Há 2 anos, vai fazer 3
anos em Novembro.”
“vim também com a função de organizar o Banco
Alimentar, e quando vim para cá o pedido específico foi
mesmo esse, trabalhar na área Sénior, e depois somos 3
colegas, e depois todas nós temos o dever de fazer o
atendimento social geral à Comunidade.”
“eu sou comum ao Centro de Dia”

Pessoal
administrativo

2

“temos a M que recebe as mensalidades, que é comum”

Pessoal cozinha

3

“a cozinheira e a ajudante de cozinha é comum a todas”

Recursos
humanos da
instituição
comuns ao SAD

2b

Entrevista Entrevista Voluntária
Ajudante
Familiar

Registos Observação

“e assim as que estão no
domicílio «comunicavam»
(entre aspas) pelo Jornalinho
com as do Centro de Dia, e
vice-versa.”
“esta área é muito grande, é
muita, muita gente.”
“os apelos vêm sempre na
área de voluntariado da
Paróquia, há o boletim
informativo, que é muito
importante, (...) onde se faz o
apelo,
também
sou
Vicentina, portanto também
na área de S. Vicente de
Paulo também se fazem
esses apelos, e transmitimos
essa dinâmica, e também na
área social.”

“[Assistente
Social]
explicou
novamente quais eram os serviços da
área sénior, e no que consistia cada
um. (...) os serviços que o Centro
Social Paroquial X dispunha para a
terceira idade – a área sénior,
nomeadamente o Centro de Dia e o
Serviço de Apoio Domiciliário, disse
em linhas gerais em que consistia
cada um deles”
“A Assistente Social explicou (...)
quais eram os serviços de que
dispunha o Centro Social Paroquial X,
nomeadamente da Área Sénior,
apresentou os objectivos do Centro de
Dia e do SAD”
“a Assistente Social (...) explicou
quais eram as possibilidades e os
limites da instituição”

“Somos 7 ou 8”

“7 voluntárias”
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TEMA: Concepção, organização e funcionamento do SAD
Categorias

Sub-categorias

Indicadores

Entrevista Assistente Social

Carla Ribeirinho

Motorista

4

“um motorista que é comum a todas as valências (...) É ele
que conduz a carrinha dos almoços”

Recursos da
Conferência
Vicentina

5

“temos com os Vicentinos, com um grupo de Vicentinos
que cá temos que nos ajuda também às vezes nalguns
apoios monetários”
“pedíamos por exemplo apoio aos Vicentinos para este
apoio”

Recursos da UNIVA

6

Entrevista Entrevista Voluntária
Ajudante
Familiar

Registos Observação

“também na área de S.
Vicente de Paulo também se
fazem esses apelos”

“quando era diagnosticada essa
necessidade, tentava (...) arranjar
alguns contactos de pessoas da
UNIVA, e dava-os à família para que
esta se organizasse, e disse: «Isto é
utilizar os recursos da rede que estão
disponíveis. Nem sempre podemos
responder a todas as necessidades,
mas podemos tentar arranjar quem
possa responder.»”
“encontrar alguém na UNIVA, cujo
contacto era dado ao utente para que
este contratualizasse o serviço
directamente com a pessoa.”
“ver se havia algum contacto de
alguém interessado nesse serviço
[Assistente Social] na UNIVA da
instituição, e dar-lhe-ia o contacto
para poder combinar directamente
com a pessoa o que pretendia, sem,
contudo,
a
instituição
se
responsabilizar pelo trabalho dessa
pessoa.”
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