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CENTRO DE APOIO AO CUIDADOR INFORMAL DE LOUSADA

NOTA
INTRODUTÓRIA

Em Portugal, estima-se que atualmente existam cerca
de 1,4 milhões de cuidadores informais. Dados
recolhidos através de um inquérito demonstraram
que, o número de cuidadores informais em Portugal é
mais elevado do que os 8% a 10% que se considerava
anteriormente, aumento este que parece estar
relacionado com a situação pandémica e o inerente
fecho das respostas sociais nos períodos de
confinamento (dados recolhidos num inquérito
nacional da responsabilidade do Movimento a Cuidar).
A Santa Casa da Misericórdia de Lousada alinhada
com esta preocupação sobre os cuidadores informais,
iniciou em fevereiro de 2019 o desenho do Centro de
Apoio ao Cuidador Informal e, em setembro do
mesmo ano, alargou a sua ação numa intervenção
mais próxima e de apoio aos cuidadores.
Com base na análise dos dados recolhidos no
levantamento realizado pela SCML, a necessidade de
cuidados em Lousada não se prende apenas com os
idosos, mas também com o aumento dos problemas
de saúde que na idade adulta ocorrem com maior
frequência e incapacitam, como são exemplo o
Acidentes Cardiovasculares, as doenças degenerativas
e neurológicas, entre outras. Por outro lado, as
deficiências na infância constituem também um
comprometimento da autonomia e, consequente, a
necessidade de cuidados e apoio diário.
Cuidar em permanência de outro, com algum nível de
dependência, requer disponibilidade, atenção
permanente, esforço e readaptação do quotidiano,
das vivências e das dinâmicas familiares. Esta
mudança e exigência constantes, continuadas no
tempo, podem conduzir à exaustão física, psicológica
e social, comprometendo, assim, a qualidade de vida
do cuidador informal.
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A PROBLEMÁTICA
DOS CUIDADORES
INFORMAIS EM
PORTUGAL
Atualmente em Portugal e na Europa observa-se um
aumento demográfico da população idosa e da
longevidade. Inversamente, observa-se que a par do
crescimento do índice de envelhecimento está a
diminuição da taxa de natalidade.
Este desequilíbrio populacional é impactante na dimensão
dos problemas de saúde e na emergência de novos
problemas sociais, nomeadamente no que concerne à
problemática da dependência e perda de funcionalidade,
assim como da necessidade de cuidadores informais.
O aumento da longevidade nem sempre significa maior
qualidade de vida, observa-se
comorbilidade e
comprometimento da autonomia, independência e a
necessidade permanente de apoio de terceiros na
realização das atividades de vida diárias.
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O número de cuidadores informais (CI) em Portugal (e na
Europa) é crescente e, por isso, é evidente a falta de meios de
resposta, pois o problema é recente, filho das evoluções da
medicina e do aumento exponencial da esperança média de
vida, e por isso, a sociedade não está pensada ou configurada
para tais questões.
A prestação de cuidados em permanência e, sobretudo, em
contexto de coabitação conduz a elevado desgaste físico,
psicológico, social e económico, potenciando o risco de
síndrome de Burden, comprometendo a qualidade de vida do
CI e, até mesmo, dos cuidados prestados.
Mas, simultaneamente, revela-se altamente vantajoso para o
país, para o Estado e para a própria sociedade em termos
civilizacionais, pois perante a impossibilidade da rede
tradicional de apoio formal e de respostas sociais existentes
responderem a todas as necessidades a sociedade civil
consegue responder à necessidade da prestação de
cuidados, evitando a institucionalização. O exercício do papel
de cuidador informal revela, assim, grandes benefícios para o
país: económicos, sociais e de saúde.
Em Portugal, nos últimos dois anos tem-se observado
movimentos associativos e organizacionais de proteção aos
cuidadores e à criação de medidas políticas específicas de
apoio aos mesmos. Assim, em setembro de 2019 foi aprovada
a Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro, que reconhece o
Estatuto de Cuidador Informal e regula os seus direitos e
deveres, assim como as respetivas medidas de apoio. Foram
iniciados projetos pilotos desta medida política e
recentemente, em 2022, o Estatuto do Cuidador Informal foi
alargado em termos nacionais, pespectivando a
implementação e alargamento do subsídio do CI e das
medidas de apoio previstas na lei.
PÁGINA 04

CENTRO DE APOIO AO CUIDADOR INFORMAL DE LOUSADA

SÍNTESE DA ATIVIDADE DO CACIL
EM 2021
O CACIL em 2021 manteve a sua atividade de
levantamento e diagnóstico da problemática dos
cuidadores informais (CI) em Lousada.
Na perspetiva de alargar a capacidade de resposta aos
cuidadores foram mantidas as parcerias protocoladas em
2020, acrescendo alguns novos parceiros que permitiram
a implementação de novas respostas, designadamente
Projeto (Re)Aprender e Bolsa ‘Lousada Cuida’.
Em 2021 o CACIL realizou a candidatura ao BPI Fundação
‘La Caixa’, conjuntamente com as ERPI Sousa Freire e
Lúcia Lousada e Serviço de Apoio Domiciliário, no sentido
de ser possível implementar em 2022 o serviço de
fisioterapia no domicílio, na finalidade de capacitar os
cuidadores para a realização de treino de funcionalidade,
resposta intitulada por (Re)Aprender.
No que respeita à Bolsa ‘Lousada Cuida’, a SCML assinou
um protocolo de parceria com a autarquia considerando
a dificuldade dos cuidadores poderem ter tempo para si
próprios ou para resolução de problemas no exterior.
Esta resposta oferece um serviço de substituição do
cuidador informal, que prevê a possibilidade de o
substituir por um profissional, de modo a garantir tempo
ao cuidador para cuidar de si!

No que respeita à parceria com a Universidade de
Ciências de Lisboa, foram abrangidos 75 utentes do
CACIL (cuidadores e pessoas cuidadas) no programa
de testagem semanal à COVID19.
Importa destacar ainda a iniciativa da ‘Agenda Solidária
2022’ realizada pelo CACIL como estratégia de
sensibilização da temática na comunidade e de
contribuição para a diminuição dos custos inerentes ao
projeto.
Para tornar esta ideia possível, o CACIL contou com a
generosidade de 11 empresas locais que apoiaram
com donativos a edição e produção das agendas e,
assim, concluiu no último dia do ano a venda de 180
agendas solidárias, cuja receita reverteu integralmente
para o CACIL.
Esta iniciativa resultou do trabalho em comunidade,
com a participação de 25 cuidadores informais e da
Escola Secundária de Lousada, com a participação dos
alunos de Artes na realização de várias ilustrações
alusivas ao ato de cuidar.
É também relevante referir que em 2021 o CACIL criou
um logótipo, como imagem do serviço, criado pelos
alunos de Artes e Multimédia da Escola Secundária de
Lousada, os quais criaram ainda o logótipo da Bolsa
'Lousada Cuida'.
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CUIDADORES INFORMAIS NO CACIL
O CACIL desde o início da sua atividade identificou no concelho 528 CI (cuidadores principais e cuidadores secundários).
Destes a equipa aplicou protocolo de entrevista e avaliação a 303 cuidadores principais.
Importa, mais uma vez, ressalvar que o CACIL entende por cuidador principal aquele que assume a responsabilidade da
prestação e gestão dos cuidados (independentemente de residir ou não com a pessoa cuidada) e como cuidador secundário,
os cuidadores que apoiam o cuidador principal e partilham cuidados à mesma pessoa. Esta ressalva é importante pois o
entendimento legal de cuidador principal é diferente, sendo apenas considerado aquele que coabita com a pessoa cuidada e
dedica-se em permanência à prestação de cuidados.
Em 2021 foram abertos 85 novos processos de acompanhamento (PA) a cuidadores principais, que cumulativamente aos 103
que transitaram dos anos anteriores e 9 processos já existentes sem necessidade de intervenção até à data mas que foram
ativados em 2021, perfizeram um total de 197 processos com plano de intervenção.

CI (Principais e Secundários)
CI prinicpais (Protocolo de Avaliação)
CI com Processo de Acompanhamento
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INDICADORES DE INTERVENÇÃO
Em 2021 o CACIL sistematiza a recolha de dados de 303
cuidadores, os quais prestam cuidados a 349 pessoas, pois
existem cuidadores a assegurar cuidados a mais do que uma
pessoa dependente.
Considerando a situação pandémica da COVID19, o CACIL
manteve as intervenções do foro grupal e comunitário através
de vídeoconferência. Foram dinamizados em 2021 dois grupos
psicoeducativos online e um grupo de ajuda mútua, com um
total de 15 CI envolvidos.
A intervenção manteve o foco no acompanhamento psicossocial
individual junto dos cuidadores, tendo sido realizadas 2477
diligências de intervenção.

Ao longo do ano foram ainda acompanhados 23 CI
consulta de psicologia e 15 usufruíram de sessões
capacitação em contexto de grupo, com o objetivo
aumentar e diversificar as estratégias ao nível
prestação de cuidados.

em
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Nas ações de capacitação, estando criada a rede de
trabalho da parceria com o Projeto 'Cuidar de Quem
Cuida', os recursos humanos da área da psicologia e
saúde das parcerias locais e os profissionais de saúde da
Unidade de Cuidados Continuados da SCML, coparticiparam com a equipa do CACIL na dinamização dos
grupos de trabalho.

No âmbito deste acompanhamento, as parcerias locais foram
mobilizadas, privilegiando o envolvimento das respostas já
existentes na intervenção e acompanhamento individual junto
dos CIs, consubstanciadas em 1244 diligências de articulação,
das quais 101 para acesso aos apoios e direitos da Segurança
Social (PSI, Pensão de invalidez, Complemento por Dependência
e Estatuto do Cuidador Informal - 74) e produtos de apoio.
Ainda neste domínio de ação, foram realizadas 452 entrevistas
presenciais,

700

atendimentos

telefónicos

e

81

visitas

domiciliárias.
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2477
Diligências de Intervenção para
apoiar os cuidadores informais
de Lousada

1233
Atendimentos (presenciais,
telefónicos ou no domicílio)
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS
CUIDADORES

Fazendo uma análise sociodemográfica do perfil dos cuidadores, 85.6 % são sexo feminino e 14.4% do sexo
masculino, a maioria dos indivíduos situa-se nos 41 aos 65 anos (71.6%).
Destaca-se com grau de importância o facto de aproximadamente 3% dos CI terem mais de 80 anos e 16.2% têm
entre 65-80 anos, o que potencia a exposição a um maior desgaste e o risco da garantia da continuidade dos
cuidados.
Verifica-se uma prevalência do baixo nível de escolaridade: 5.9% não sabem ler nem escrever, 6.3% tem o 1º Ciclo de
Escolaridade Básica (CEB) incompleto, 32.5% tem o 1º CEB, 28.4% o 2º CEB e 15.5% o 3º CEB.

Escolaridade dos CI
Não sabe ler nem escrever
1º Ciclo incompleto
1º Ciclo de escolaridade
2º Ciclo de escolaridade
3º Ciclo de escolaridade
Secundário
Licenciatura
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Relativamente à dimensão ocupacional 19.9% encontra-se a trabalhar, destes 16.2% trabalham a tempo inteiro,
acumulando a prestação dos cuidados ao trabalho; 27% estão desempregados e a maioria destes encontra-se nesta
situação, devido à necessidade de assegurar cuidados a tempo inteiro, não conseguindo conciliar a função com o
exercício profissional.
Relativamente aos escalões de rendimento, observa-se uma prevalência significativa (29.9%) de rendimentos
mensais até os 750€, 7% dos CIs têm rendimentos até ao valor dos Indexante dos Apoios Sociais - IAS e 29.5% de
750€ a 1000€ mensais. O que considerando a existência de agregados familiares com pelo menos dois ou mais
elementos é manifestamente insuficiente, sobretudo tendo em linha de conta as necessidades acrescidas à
prestação de cuidados. Este indicador demonstra a maior exposição dos cuidadores informais à pobreza e exclusão
social.
Analisando o indicador da Saúde, observa-se que 53.1% dos cuidadores apresentam problemas de saúde crónicos e
quando questionados sobre a influência da prestação de cuidados na sua saúde 69.4% considera que esta função
influenciou negativamente e 69.7% afirma que observaram agravamento do seu estado de saúde.
Quando questionados sobre a periodicidade da procura de cuidados de saúde para si a maioria refere ir ao médico
apenas uma vez por ano (43.2%) e 10.6% refere não ir ao médico. O que mais uma vez é demonstrativo da
dedicação ao outro e da passagem para segundo plano das suas necessidades e expectativas.
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CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS

Num olhar mais focado na Caracterização da Prestação dos Cuidados, a partir dos dados recolhidos nas
entrevistas e fazendo um retrato do exercício da função de cuidador informal, confirma-se que os CI estão
expostos a uma grande sobrecarga.
Dos 303 entrevistados apenas um não é familiar e mantém como elo de relacionamento com a pessoa cuidada a
vizinhança, os restantes são familiares, na sua maioria de 1º grau (40.8% filhos; 22.2% pais, 18.1% esposa; 6.5%
marido e 5.9% nora/genro). Apenas 6.5% são familiares em 2º e 3º grau. Importa ainda destacar o facto de que
14.9 % dos cuidadores prestam cuidados a mais do que uma pessoa. A maioria dos cuidadores coabita com a
pessoa cuidada (79.3%).
Relativamente à duração do exercício da função de cuidador é relevante o número significativo de pessoas que
são cuidadores há mais de 10 anos (37.2%) e destes 18.3% presta cuidados há mais de 25 anos, situações estas
que concernem sobretudo a pais com filhos com deficiência.

Números de anos na prestação de cuidados
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Relativamente à regularidade na prestação de cuidados 95.9% fá-lo diariamente. No que respeita ao número
de horas diárias necessárias à garantia dos cuidados 42.3% dos cuidadores presta cuidados durante 13 a 24
horas diárias e destaca-se ainda o facto de 29.8% estar 24 horas por dia com a pessoa cuidada e 20.1% exercem
sua função durante 7 a 12 horas/dia, os restantes prestam cuidados menos que 6 horas/dia.
Quando questionados sobre o apoio e partilha da prestação de cuidados, verifica-se que 60.6% têm apoio
de outros cuidadores, destes 78.8% são familiares, 6% são cuidadores formais e 24.5% tem serviço de apoio
domiciliário (SAD) para apoiar o CI, o que muitas vezes acumulam o apoio de SAD com o apoio familiar.
No que concerne ao motivo que conduziu à necessidade de desempenho da função de cuidador 7.1% resulta da
ocorrência de acidente (pessoal ou de viação) e os restantes são devido a problemas de saúde.
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CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS

A grande maioria das pessoas cuidadas apresentou mais do que uma doença, relacionadas ou não entre si,
observando-se maior expressividade dos Acidentes Vasculares Cerebrais com 25.7%.
Dos problemas de saúde que causaram a incapacidade da pessoa cuidada destacam-se também com maior
prevalência a doença crónica com 23.1%; seguidos das demências - 20%; 17.6% referem-se ao processo de
envelhecimento que pela condição da idade conduzem à situação de idosos dependentes; 16.5% devido a
deficiências congénitas e adquiridas: 7.8% doença psiquiátrica; 7.2% doenças oncológicas; 5.4% doenças
neurológicas e degenerativas e 2.7% outros.

Motivo que originou a dependência e necessidade CI

Acidente pessoal ou de viação
Doença crónica
Demência
Acidente vascular cerebral
Deficiência
Doença psiquiátrica
Doença neurológica e degenerativa
Consequências do envelhecimento
Doença oncológica
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Quando questionados sobre se aquando da situação de saúde que originou a necessidade da prestação de
cuidados tiveram formação/capacitação sobre como prestar os cuidados, 95.9% refere que não. Apenas os
restantes referem ter tido orientações claras sobre como lidar com a pessoa dependente, a maioria relacionadas
com os serviços de saúde que acompanham a deficiência na infância.
Com base nos resultados da avaliação da Sobrecarga do Cuidador da escala de Zarit, é preocupante o facto de
62.1% apresentarem sobrecarga intensa e 21.1% sobrecarga ligeira e apenas os restantes não apresentam níveis
de sobrecarga. Este indicador fundamenta intervenção prioritária junto dos CI, uma vez que a sobrecarga social,
física e psicológica é impactante quer na prestação de cuidados quer ao nível da saúde e bem-estar do cuidador,
acrescendo outros problemas de saúde do próprio e podendo comprometer a continuidade da prestação de
cuidados.
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83.2%

39.4%

Dos cuidadores informais
apresentam níveis de sobrecarga
física, psicológica, social e
económica. Destes 62.1%
apresentam nível elevado de
sobrecarga.

Dos cuidadores informais de
Lousada não têm suporte ao apoio
na partilha da prestação de
cuidados.

95.9%
Presta cuidados diariamente,
destes 42.3% presta cuidados 13h a
24h/dia dia e 29.8% 24h/dia.
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37.2%
Presta cuidados há mais de 10 anos
e muitos destes 24h/dia.
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AVALIAÇÃO DAS METAS PROPOSTAS PARA
2021

Dinamizar a rede local de trabalho da parceira 'Cuidar de Quem Cuida' e implementar grupos
psicoeducativos e de auto-ajuda para CIs.
Em 2021 foram dinamizados dois psicoeducativos online e um grupo de ajuda mútua, com a
participação dos parceiros locais.

Procurar apoios das empresas no âmbito da responsabilidade social.
Durante o ano de 2021 o CACIL contou com o apoio de 5 voluntários de uma empresa local que
apoiou alguns CIs em AVDs, como realização de compras e de pequenos arranjos.

Implementar uma bolsa de cuidadores formais para substituir o CI, permitindo a realização das
suas necessidades individuais e pessoais.
A SCML celebrou protocolo de parceria com a autarquia e iniciou a implementação desta nova
resposta a partir de maio de 2021.
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METAS 2022

Alargar a abrangência da resposta da Bolsa 'Lousada Cuida'.

Implementar o Serviço de capacitação no domicílio, através do projeto (Re)aprender,
permitindo diversificar os apoios aos cuidadores informais.

Criar uma plataforma de registo dos processos individuais dos CIs no CACIL,
reduzindo o consumo de papel na instrução dos processo familiares.
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