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“A finalidade da reabilitação inscreve-se na complexidade do ser
humano e no que há de aleatório na vida de todas as pessoas. Esta
finalidade só pode ser atingida através de um projeto de cuidados
realista e de conjunto. Pressupõe que mudemos frequentemente o
nosso modo de olhar as coisas a fim de melhorá-lo e ajustá-lo às
situações. Este olhar, que ultrapassa aquilo que os olhos podem ver,
demonstra o interesse real pela pessoa do outro.”
Walter Hesbeen (2001)
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RESUMO

Introdução: Os acontecimentos dos quais resultam em lesão medular, podem atingir
o ser humano em qualquer altura da vida. A lesão medular é uma situação dramática
que uma pessoa pode vivenciar trazendo repercussões não só para si como para a
família, em particular para o cuidador familiar.
Objetivos: Compreender as vivências do cuidador familiar da pessoa com lesão
medular e conhecer as experiências do cuidador familiar da pessoa com lesão
medular, no sentido de entender o fenómeno em estudo.
Método: Foi realizado um estudo qualitativo de cariz fenomenológico, descrevendo e
compreendendo de forma alargada a realidade dos participantes utilizando como autor
de referência Van Manem. Realizaram-se 22 entrevistas não estruturadas a
cuidadores familiares, tendo em conta alguns critérios gerais, usando como recurso a
gravação áudio. O estudo cumpriu os princípios éticos que lhe são inerentes.
Resultados e Considerações finais: Da análise realizada ao conteúdo narrado, os
principais achados mostram dois subtemas fulcrais “Impacto da deficiência física” e
“Mudanças e adaptação”, que marcam o processo vivido pelos participantes.
Os cuidadores numa fase inicial desenvolvem um processo de sofrimento pelo qual
passam, marcado pela dificuldade em lidar com o seu familiar em vários âmbitos,
mostrando-se condicionados e sobrecarregados denotando algumas necessidades
sentidas, o que altera a sua condição socio económica e o sentimento de falta de
suporte social e económico que daí advém.
Os familiares irão ter de assumir mais um papel para o qual não estavam preparados,
acarretando a sobrecarga desse papel assumido, as mudanças que inevitavelmente
acontecem no ceio familiar, a procura de apoio formal ou informal, já que a prestação
de cuidados é muitas vezes solitária e a busca ou dificuldade em encontrar estratégias
de coping e resiliência que tantas vezes é difícil conseguir atingir e gerir ao mesmo
tempo.
Palavras-chave: cuidador familiar, vivências, lesão medular, enfermagem de
reabilitação.
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ABSTRACT
Background: The events that result in spinal cord injury, can affect the human being at
any time of life. Spinal cord injury is a dramatic situation that a person can experience
bringing repercussions not only for themselves but also for the family, in particular for
the family caregiver.
Objectives: Understand the experiences of the family caregiver to the person with
spinal cord injury and know the experiences of family caregiver to the person with
spinal cord injury, in order to know the phenomenon under study.
Methods: A qualitative study of a phenomenological nature was carried out, describing
and comprehending the reality of the participants in a broader was using Van Manem
as reference author. Twenty-two unstructured interviews with family caregivers were
carried out, taking into account some general criteria, using audio recording as a
resource. The study complied with its inherent ethical principles.
Results and Final Considerations: From the analysis carried out the narrated
content, the main findings show two key sub-themes “Impact of physical disability” and
“Changes and adaptation”, which mark the process experienced by the participants.
Caregivers at an early stage develop a process of suffering they go through, marked by
the difficulty in dealing with their family member in various areas, showing themselves
conditioned and overloaded, denoting some felt needs, which changes their socioeconomic condition and feeling of lack of social and economic support that comes with
it.
Family members will have to assume yet another role for which they were not
prepared, leading to the overload of this assumed role, the changes that inevitably
happen within the family, the search for formal or informal support, as the provision of
care is often lonely and search or difficulty in finding coping and resilience strategies
that are often difficult to achieve and manage at the same time.

Keywords: family caregiver, experiences, spinal cord injury, rehabilitation nursing.
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INTRODUÇÃO
A lesão medular é uma condição dramática e devastadora que pode acontecer em
qualquer altura da vida de uma pessoa trazendo implicações em várias dimensões,
não só em termos físicos, comportamentais, psicológicos e sociais, mas também no
papel que desempenha na família e sociedade (Lynch & Cahalan, 2017; Amaral,
2006).
A lesão medular é uma agressão à espinal medula que pode resultar em perda parcial
ou total das funções motora e/ou sensitiva, comprometendo os sistemas urinário,
intestinal, respiratório, circulatório, sexual e reprodutivo (Cerezetti, Nunes, Cordeiro e
Tedesco, 2012). Na grande maioria dos casos, a agressão à espinal medula acontece
de forma súbita, afetando de forma grave e frequentemente irreversível as
capacidades e funções do indivíduo (Azevedo e Santos, 2006). É mais frequente no
género masculino, que no género feminino na razão de 4:1, onde a idade de maior
incidência, em mais de 50% dos casos, acontece entre os 16 e os 30 anos (Teixeira,
2014; Gupta, Taly, Srivastava, Vishal e Murali, 2008). A nível mundial sabe-se que a
incidência é muito variável consoante o país, contudo em Portugal registam-se cerca
de 40 novos casos/milhão de pessoas/ano, ou seja, 11000 novos casos/ano (Bazenga
et al., 2015). Acontecem sobretudo por consequência de causas traumáticas:
acidentes de viação, acidentes de trabalho, atropelamentos, quedas, acidentes de
mergulho, tentativas de suicídio, atos de violência, ou por causas não traumáticas,
como

patologias

degenerativas,

infeções,

neoplasias,

doenças

malformações e processos degenerativos ou compressivos

vasculares,

(Teixeira, 2014).

Dependendo do nível de lesão, esta pode ainda ser classificada em tetraplegia ou
paraplegia e de acordo com o grau de lesão, pode ser completa ou incompleta
(Bazenga et al., 2015).
A lesão medular, condiciona mudanças importantes na forma de viver e de realizar as
tarefas do dia-a-dia, com o impacto não apenas no indivíduo, mas também nas
pessoas que lhe são mais próximas, nomeadamente a família, mas principalmente a
pessoa que lhe presta cuidados diários, o seu cuidador familiar (Bazenga et al., 2015).
Quando surge o confronto com a deficiência ou incapacidade, o potencial para
alteração de papel torna-se um problema significativo. Acarretam mudanças imediatas,
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onde muitas das vezes têm de assumir um novo papel sem preparação formal ou
treino (Teixeira, 2014). Assimilar esta nova situação não é fácil nem é rápido, requer
tempo e uma adaptação pessoal do próprio cuidador a toda esta nova situação
vivencial. Depende mais dos recursos que o próprio consegue mobilizar, que das
respostas que lhe são oferecidas. Dada a natureza súbita e inesperada de como
alguém inicia um papel como cuidador, este é um acontecimento de vida que
necessita

ser

compreendido

(Pereira,

2013).

A

assunção

desse

papel

é

maioritariamente prestado por indivíduos do género feminino, nomeadamente:
esposas, mães, filhas ou irmãs com idades compreendidas entre os 30 e 50 anos
(Teixeira, 2014).
A responsabilidade pelo cuidar de alguém traduz-se num evento significativo e com
múltiplas repercussões, pela dimensão física, pela duração prolongada no tempo em
que habitualmente decorre, pela possibilidade de diminuição de contactos sociais, pela
alteração dos relacionamentos ou pela necessidade de reorganização da vida pessoal.
Os cuidadores familiares, como foco de interesse na investigação, têm sido estudados
a partir de diferentes perspectivas, contudo algumas dimensões relacionadas com as
vivências do próprio cuidador, têm sido pouco exploradas e pouco investigadas
(Pereira, 2013).
Ao longo do percurso académico e profissional, e tendo em conta os relatos prestados
pelos participantes deste estudo, foi-se criando e consolidando a convicção
relativamente à forma como têm de lidar com estes acontecimentos nas suas vidas.
Proporcionou uma profunda reflexão acerca deste fenómeno sobre as vivências do
cuidador familiar à pessoa com lesão medular, tendo como principal finalidade, à
semelhança de todos os trabalhos desta natureza, adquirir competências no domínio
da investigação, mas principalmente trazer conhecimentos e contributos para a
melhoria dos cuidados em Enfermagem de Reabilitação.
As reflexões e preocupações neste domínio foram, deste modo, impulsionadoras da
realização deste estudo, que se espera, que possa trazer importantes contributos
neste percurso vivencial. Contribui assim, para melhor conhecermos o fenómeno, e
consequentemente, permitir tomadas de decisão mais consistentes, tendo em conta a
vivência dos sujeitos, baseadas em evidências concretas, fomentando conhecimento
de Enfermagem, fundamental para a prática clínica, contribuindo principalmente para o
planeamento dos cuidados de Enfermagem de Reabilitação nesta área de intervenção.
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Perante o que anteriormente foi exposto, é apresentado como questão central: Quais
as vivências do cuidador familiar da pessoa com lesão medular? E sub-questão de
investigação: Quais as experiências do cuidador familiar da pessoa com lesão
medular?
Com intuito de compreender este fenómeno e procurar resposta a esta inquietação,
apresenta-se como objetivo geral:
 Compreender as vivências do cuidador familiar da pessoa com lesão medular.
E como objetivo específico traçado:
 Conhecer as experiências dos cuidadores familiares da pessoa com lesão medular.
Considerando a natureza das questões e dos objetivos da investigação descritos,
optou-se por realizar um estudo com metodologia qualitativa, com uma abordagem
fenomenológica cujo interesse consiste em explorar as experiências subjetivas
vivenciadas tal como se apresentam no seu quotidiano.
Sendo um método amplamente utilizado em enfermagem, o investigador procura
compreender o significado dos fenómenos vivenciados pelas pessoas em determinada
situação de saúde/doença. Tem sempre por base o ser humano como um todo, nas
suas vertentes bio-psico-social-espiritual e consequentemente a natureza holística da
profissão de enfermagem (Ponte, 2009).
O método fenomenológico adotado para este estudo, foi o método de Van Manem,
que procura descobrir a essência dos fenómenos, a sua natureza intrínseca e o
sentido que os humanos lhe atribuem (Van Manem, 1990 como referido por Ponte,
2009). Por conseguinte, procurar compreender as experiências dos cuidadores não
pode ser considerado um aspeto marginal do conhecimento do fenómeno, porque as
questões ligadas aos cuidadores familiares, ao desempenho do seu papel, aos
processos de vida e aos episódios de doença e readaptação são reconhecidas como
trazendo um elevado interesse para o âmbito da enfermagem (Pereira, 2013).
De acordo com o que se pretende com a realização deste trabalho, este encontra-se
estruturado em duas partes principais. A primeira parte apresenta o capítulo I, no qual
evidencia o enquadramento teórico, onde se delineou a problemática, procurando-se
efetuar uma abordagem ao conhecimento já existente sobre o fenómeno, tendo por
base os objetivos do estudo. A primeira abordagem diz respeito à lesão medular.
Seguidamente aborda-se a pessoa e família, mais em particular o cuidador familiar, no
que diz respeito aos caminhos vivenciados.
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A segunda parte deste trabalho subdivide-se em dois capítulos. O capítulo 1 diz
respeito ao estudo empírico, onde se descrevem os aspetos metodológicos que
suportam o percurso da investigação, como sejam o tipo de estudo, questões e
objetivos de investigação, a seleção e caracterização dos participantes, as estratégias
de colheita e tratamento de informação, através da descrição do método
fenomenológico de Van Manem. Também se descrevem os aspetos ético-legais. No
capítulo 2, faz-se a análise e discussão das unidades de significado, em simultâneo
em função do diálogo com a literatura, de forma a compreender as unidades de
significado encontradas, focalizando a atenção no acesso ao fenómeno através da
descrição das experiências subjetivas vividas e descritas pelos participantes. Por
último, são apresentadas a síntese e principais considerações finais que emergem do
mesmo, realizando simultaneamente um balanço do percurso desenvolvido, no sentido
de obter achados das unidades em análise e da sua aplicação à prática de
enfermagem, bem como as limitações encontradas e sugestões para futuras
investigações, referências bibliográficas, apêndices e anexos, elaborados no contexto
da operacionalização deste estudo.
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PARTE I

CAPITULO I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Neste capítulo do enquadramento teórico é realizada uma abordagem do que se
considerou pertinente, sobre alguns aspetos relativos à lesão medular, nomeadamente
no que concerne à perspectiva sobre a mesma, a sua ingerência na vida da pessoa e
família, direcionando esta experiência para as vivências do cuidador, sendo este o
foco neste estudo.

23

1 - LESÃO MEDULAR
A lesão medular (LM) é uma condição dramática e devastadora que pode acontecer
em qualquer altura da vida de uma pessoa, trazendo implicações em várias dimensões
da sua vida. Impõe uma nova condição que transforma o seu estilo de vida obrigandoa à mudança e à adaptação a uma realidade completamente nova, com uma série de
dificuldades e obstáculos, trazendo repercussões não só para si, sobretudo em termos
físicos e emocionais, mas também tendo em conta os diversos papéis que desenvolvia
até ao momento da lesão, como a nível social e familiar (Amaral, 2006).
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 2013 – International Perspectives
on Spinal Cord Injury, revelaram que em cada ano e em todo o mundo, entre 250 000
a 500 000 indivíduos sofrem um qualquer tipo de LM, estimando-se assim uma
incidência anual global de 40 a 80 casos por milhão de habitantes, tradicionalmente
com valores da ordem dos 90% para a etiologia traumática, embora a proporção de
casos de origem não traumática pareça estar a aumentar, bem como a idade dos
indivíduos com LM (Maitan et al. 2018; OMS, 2013, como referido por Rodrigues,
2015).
De acordo com Bazenga et al. (2015), dos dados epidemiológicos existentes sabe-se
que a incidência é muito variável consoante o país, existindo cerca de: 12,1/milhão na
Holanda; 15/milhão nos EUA; 40/milhão no Canadá; 57,8/milhão em Portugal, isto é,
registam-se cerca de 40 novos casos/milhão pessoas/ano, ou seja, 11 000 novos
casos/ano. É mais frequente no género masculino, com mais de 80% dos casos, que
no género feminino, na razão M: F (4:1). Em mais de 50% dos casos, a idade com
maior incidência acontece entre os 16 e os 30 anos, sendo a idade média 33,9 anos
(Teixeira, 2014; Gupta, et al., 2008).
No que diz respeito ao estado civil, está associada a maior taxa de divórcios e menor
taxa de casamentos pós-lesão. Ainda de acordo com as mesmas estatísticas, os
quadros de tetraplegia incompleta são os mais frequentes, seguidos das paraplegias e
tetraplegias completas, representando as paraplegias incompletas os grupos menos
habituais (Bazenga et al., 2015).
Entende-se por LM como um conjunto de manifestações locais ou gerais provocadas
por uma agressão à espinal medula. Devido ao trauma dos elementos neuronais do
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canal espinal, há perda de comunicação entre os axónios que têm origem no cérebro e
suas conexões, afetando a condução dos sinais sensoriais e motores entre o cérebro
e a totalidade das partes do corpo que ficam abaixo do nível de lesão, originando
desta forma as diversas alterações observadas nas pessoas com LM, podendo a
mesma ser total ou parcial (Bazenga et al., 2015; Graça, Nascimento, Lavado &
Garanhani, 2013; Azevedo & Santos, 2006).
Consoante o tipo de LM, pode-se dividir em traumática, sendo esta a mais frequente e
não traumática. Relativamente às LM de origem traumática, na grande maioria das
vezes, ocorrem por uma ação violenta de um agente traumático, quando forças
energéticas externas a atingem, de forma direta ou indireta, podendo com isto causar
alterações estruturais ou fisiológicas à espinal medula e também dos elementos
constituintes da coluna vertebral. Quando isto acontece, a LM pode ocorrer por
compressão, tração ou rutura de tecidos e, nos casos menos comuns, pode ocorrer a
secção física da mesma, cujos danos podem ficar a dever-se a fratura dos corpos
vertebrais com compressão pelos fragmentos; deslocação dos corpos vertebrais com
perda do diâmetro normal do canal raquidiano; estreitamento do diâmetro do canal
raquidiano sem fratura óssea e/ou tração da espinal medula com lesão das estruturas
neurológicas (OE, 2009).
As LM de origem traumática devem-se principalmente aos acidentes de viação, que
correspondem a cerca de 50% das situações ocorridas. As quedas, cerca de 21% são
a primeira causa de LM nas pessoas com mais de 65 anos e esta incidência tem vindo
a aumentar. Outra causa relevante são os acidentes desportivos ou durante a prática
de atividades de lazer, como por exemplo, mergulho em cerca de 10% dos casos
(Prudente, Ribeiro & Porto, 2017; Bazenga et al., 2015).
O nível de lesão vertebral mais frequente é a coluna cervical em 50% dos casos,
nomeadamente C5-C7 e C1-C2 e entre D12 e L2 na região dorso lombar, devido à
grande mobilidade e instabilidade biomecânica da coluna vertebral nestes segmentos
(Bazenga et al., 2015; OE, 2009). Em 35% dos casos a lesão medular ocorre ao nível
torácico dando origem principalmente a lesões completas já que aqui a coluna é mais
estável. Apenas 15% dos casos ocorrem na coluna lombo-sagrada (Bazenga et al.,
2015).
A estabilidade da coluna vertebral é mantida pela presença de três colunas: anterior,
média e posterior, como apresenta a figura 1.
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Figura 1 – Teoria das 3 colunas. Bio mecanicamente a coluna é dividida em 3 partes: coluna anterior,
média e posterior. A coluna média funciona com um “fulcro” ou “pivô” entre as duas colunas anterior e
posterior. Se houver lesão da coluna média, a fractura é considerada instável. Se não houver fratura
desta é considerada estável. São considerados componentes da coluna média o ligamento
longitudinal posterior, o anel fibroso posterior e a porção posterior do corpo vertebral, adaptado de
Rodrigues (2011).

É com a compressão da coluna média que vai levar à lesão medular de origem
traumática, por ação de forças mecânicas ao que se segue uma cascata de eventos
bioquímicos. Ao nível da coluna cervical é a flexão ou extensão forçadas associadas a
compressão axial que levam à lesão medular. A nível da coluna dorsal, em D12 está
mais frequentemente envolvido um movimento de compressão associado à flexão,
enquanto que na coluna lombar em L1 geralmente ocorre distensão associada a flexão
(Bazenga et al., 2015).
Já as LM de origem não traumática devem-se principalmente a processos infeciosos,
alterações vasculares, neoplasias, malformações, processos degenerativos, como a
esclerose múltipla ou processos compressivos, mielopatia e siringomielia. Este tipo de
LM é mais frequente em idosos do género masculino, sendo geralmente incompletas,
com menor compromisso neurológico e menos complicações médicas (Bazenga et al.,
2015, Pereira & Araújo, 2006).
A coluna vertebral é composta por 7 vértebras cervicais (C1 a C7), mas 8 raízes
espinhais cervicais, 12 vértebras torácicas (T1 a T12), 5 lombares (L1 a L5) e 5 sacrais
(S1 a S5). Quanto mais alto for o nível de lesão, maior é o acometimento neurológico
motor e sensitivo do corpo (Rodrigues, 2015).
Dependendo do nível onde ocorre a lesão, pode resultar em alterações, temporárias
ou permanentes, das funções motora, sensitiva e/ou autonómica e complicações
orgânicas abaixo do nível da mesma (Bazenga et al., 2015; Graça, et al., 2013). As
alterações ocorridas podem levar a danos neurológicos relacionados às funções
motora, sensitiva, térmica, circulatória, nomeadamente o surgimento de trombose
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venosa profunda (TVP) ou tromboflebite, alterações a nível trófico e visceral,
salientando-se as disfunções vesicais e anais. Também ocorrem alterações a nível
sexual, designadamente disfunção eréctil e ejaculatória, amenorreia, hipotensão
ortostática ou postural, disreflexia autonómica, acima do nível neurológico de T6,
alterações a nível respiratório, nos quadros de tetraplegia com afetação do nervo
frénico (C3-C4-C5), hiperatividade reflexa medular, anidrose e/ou hiperidrose, além de
outras alterações motoras sensitivas que em conjunto comprometerão a mobilidade e
a independência nas atividades de vida diária (AVD) (Pereira e Araújo, 2006 como
referido por Graça et al. 2013; Azevedo e Santos, 2006). Sartori e Melo (2002) como
referido por Rocha (2014) acrescentam que a pessoa com LM poderá apresentar
distúrbios do humor, ajustamento psicológico e alterações dos aspetos ocupacionais.
As alterações clínicas ocorridas dependem do grau e nível de lesão. Em relação ao
grau, as lesões podem ser classificadas como completas ou incompletas. Nas lesões
completas existe perda sensitiva e paralisia motora total abaixo do nível de lesão
devido à interrupção completa das vias nervosas. Já nas lesões incompletas estão
preservados grupos musculares e/ou áreas sensitivas que não foram afetados
(Cerezetti, et al., 2012).
Dependendo do nível neurológico afetado, pode ocasionar tetraplegia ou paraplegia. A
tetraplegia consiste na diminuição ou perda da função motora e/ou sensitiva nos
segmentos cervicais da medula devido à lesão dos elementos neuronais dentro do
canal medular a esse nível. Resulta no atingimento dos membros superiores, tronco,
membros inferiores e órgãos pélvicos (Prudente, et al. 2017; Bazenga et al., 2015).
A paraplegia apresenta-se como diminuição ou perda da função motora e/ou sensitiva
nos segmentos torácicos, lombares ou sagrados, mas não cervicais da medula,
incluindo lesões da cauda equina e do cone medular, não havendo atingimento dos
membros superiores. Dependendo do nível de lesão, o tronco, os membros inferiores
e os órgãos pélvicos podem estar atingidos (Bazenga et al., 2015).
A esperança média de vida nas pessoas com LM, embora apresente uma tendência
para se aproximar da esperança média de vida da população em geral, esta continua
a depender de fatores, como sejam o nível de LM (a esperança média de vida é maior
nos paraplégicos do que nos tetraplégicos), o tipo de lesão, (completa ou incompleta)
e a idade em que sofreu o traumatismo (Teixeira, 2014; Simões, 2008 como referido
por Rocha, 2014).
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Após um diagnóstico de LM, o indivíduo depara-se com uma condição grave e
incapacitante por um longo período de tempo, ou mesmo para o resto da vida.
Ocorrem modificações na sua imagem corporal e a procura do reconhecimento da
nova condição de deficiência física, pode afetar a relação da pessoa com o mundo que
a rodeia (Borges et al, 2012 como referido por Rodrigues, 2015). De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) (2014), como referido por Rodrigues (2015) as
deficiências são problemas nas funções ou na estrutura do corpo, como por exemplo,
um desvio importante ou perda. Embora possam ser parte ou uma expressão de uma
condição de saúde, não indicam, obrigatoriamente, a presença de uma doença ou que
a pessoa deva ser considerada doente.
Em grande parte dos casos, a deficiência traduz-se em diversas e relevantes
incapacidades, algumas das quais acarretam um impacto social, psicológico e
emocional avassalador na pessoa e sua família. “A relação do corpo com o meio
ambiente altera-se profundamente, necessitando a pessoa de desenvolver novos
mecanismos de resposta aos estímulos e solicitações quer do próprio corpo, quer do
meio ambiente e social. Isto implica alterações importantes nos processos de resposta
previamente apreendidos e integrados” (Henriques, 2004, p.37).
Em virtude da sua gravidade e irreversibilidade, as lesões medulares requerem para
melhoria da qualidade de vida dos indivíduos que sofreram esse trauma, um programa
de reabilitação longo que o ajudará na adaptação a uma nova vida (Rodrigues, 2015).
Assim, de acordo com Spessoto e Reis (2005) como referido por Rocha (2014) como a
LM ainda não pode ser revertida com o tratamento médico existente, a reabilitação é o
caminho que facilita e estimula o lesionado medular a reaprender a controlar as suas
funções perdidas e a obter o máximo de independência possível, adquirindo
competências e uma atitude capaz de resolver problemas e estabelecer metas e
objetivos para a sua vida, tornando-se capaz de viver de forma integral.
A reabilitação pode ser assim entendida como um instrumento de transformação dos
corpos e das mentes das pessoas com deficiência, com vista à sua “normalização” e à
superação das suas limitações físicas (Olivier, 1990 como referido por Fontes &
Martins, 2015).
A assistência a uma pessoa com LM obriga a um conjunto de medidas médicas e de
enfermagem e para isso muito contribui os progressos da ciência da enfermagem,
bem como ao aprofundamento de conhecimentos especializados da Enfermagem de
Reabilitação (OE, 2009). Pela complexidade de que se reveste a LM e pelas suas
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consequências devastadoras, nomeadamente no que concerne à autonomia do
individuo conduz não só à imperiosa necessidade de cuidados de reabilitação, mas
também e principalmente de cuidados e apoio familiares.
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2 - LESÃO MEDULAR - A PESSOA E A FAMILIA
A LM é um acontecimento de vida bastante perturbador para a pessoa em qualquer
fase da vida e por isso as mudanças corporais que se produzem afetam o indivíduo na
sua identidade, provocando uma diminuição da autoestima, autoconceito e alteração
da imagem corporal, vendo-se por isso confrontado com uma nova experiência do seu
corpo, com repercussões a nível físico, psicológico e social (Amaral, 2006), implicando
mudanças nas esferas familiar e sociocultural. As alterações psicológicas nestas
pessoas assumem uma vertente, se não igual, muitas vezes superior à lesão física
(OE, 2009), já que a pessoa se depara com uma condição completamente
desconhecida, grave e incapacitante por um longo período de tempo, ou para o resto
da sua vida (Schoeller, Bitencourt, Leopardi, Pires & Zanini, 2012).
A forma como as pessoas com LM vivenciam as transformações impostas pela lesão,
depende de uma multiplicidade de fatores no que diz respeito à distância temporal
face à ocorrência da lesão, a estrutura socioeconómica, a situação profissional, a
situação familiar e afetiva, o sistema de proteção ativado aquando do acidente (caso
seja essa a situação), o ambiente social da área de residência, etc., sendo aspetos
importantes para a sua adaptação (Fontes e Martins, 2015; Amaral, 2006). Do ponto
de vista das perceções subjetivas do próprio corpo, a pessoa lesionada medular
confronta-se com um sentimento de vulnerabilidade num corpo despojado das
referências anteriores, estando, portanto num campo de maior fragilidade decorrente
de um corpo que falha, que transgride as referências na existência, as referências no
modo ser-no-mundo. Assim entendida, a angústia da transgressão corporal concitanos a reconhecer dimensões de dor, sofrimento e ansiedade existencial onde o corpo
vivido, o conhecimento incorporado do ser-na-vida e as emoções adquirem
centralidade (Fontes & Martins, 2015).
Para se poder melhor preparar, a pessoa desenvolve mecanismos de defesa que a
protegem da realidade e lhe dão tempo para se adaptar. Algumas reações
psicológicas possíveis de serem encontradas são: a negação, ansiedade, tristeza,
depressão, luto, frustração, raiva, choro, regressão, culpabilização, desespero e
agitação psicomotora (OE, 2009). Dado que uma LM afeta todos os domínios da vida
das pessoas (físico, social e psicológico), as necessidades ocorridas estarão
relacionadas às características do indivíduo e ao ambiente em que a pessoa vive
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(Moreno, Zidarov, Raju, Boruff e Ahmed, 2017). Para enfrentar os desafios sobre o seu
funcionamento físico, psicológico e social, uma proporção substancial de pessoas com
LM, precisará de apoio nessas áreas para o resto de suas vidas (Post, Bloemen &
Witte, 2005).
Em decorrência das complicações físicas provenientes da LM emergem outros
problemas

nomeadamente

pelo

distanciamento

e

isolamento

social,

por

constrangimento, rejeição associados à auto-estima do indivíduo. No entanto, esta
problemática, não só afeta a pessoa com LM, mas também o seu núcleo familiar bem
como outras pessoas importantes (Azevedo & Santos, 2006).
Além das repercussões a nível pessoal e familiar, o grau de incapacidade, o momento
em que esta ocorre tanto na vida da pessoa como na dos membros da família, bem
como o papel que exercia na família antes da lesão, é que irão determinar o quanto a
família terá que se organizar e reestruturar, para atender às novas necessidades
geradas a partir das novas condições de saúde (Nogueira, Rabeh, Caliri & Haas, 2013;
Sanne & Niels, 2011; Scramin & Machado 2006).
Peixoto e Santos (s/d) referem que uma doença de carácter crónico, como no caso da
LM, não só ameaça a pessoa na sua individualidade, mas também a sua unidade
familiar, provocando alterações prolongadas, visto despoletar alterações funcionais, no
desempenho de papéis e consequentemente no “poder” que o elemento afetado
detinha na família.
Dado o acontecimento inesperado da LM, este pode desencadear um clima
inapropriado para o funcionamento familiar, visto que os indivíduos geralmente não
estão preparados para lidar com a deficiência (Ruiz, et al., 2018).
Perante a constatação desta situação imprevisível e irreversível, surgirão uma série de
reações e comportamentos nos membros da família, muitas vezes, mecanismos
adaptativos face à situação, onde a família tem oportunidade de repensar valores e
formas de se relacionar, propiciando afeto e assistência a todos os membros. O modo
como cada elemento da família vivencia este processo de adaptação varia bastante,
implicando uma alteração a nível da estrutura individual de valores e o
estabelecimento de uma nova rotina para o sistema familiar (Fernandes, 2011).
Contudo, a família deve estar preparada para proporcionar todo o apoio que auxilie na
adaptação a esta nova condição e no desejo de seguir a vida em frente, mesmo com
as novas limitações e perspectivas. A família é condição essencial para a (re)
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adaptação da pessoa na reconstrução da vida. Embora somente ela possua a
deficiência, todos os elementos da família acabam por ser afetados (Schoeller et al.,
2012), ainda que quando bem preparadas e minimamente estruturadas, as famílias,
apresentam um papel essencial no quotidiano e nas vivências das pessoas com LM
(Ruiz et al., 2018). O seu apoio contribui para a sua qualidade de vida e capacidade
em participar na sociedade (Zanini, Amann, Brach, Gemperli, & Rubinelli, 2021).
A vivência da deficiência, e incapacidade ao afetar a pessoa com LM e a sua família
acaba também por promover não só sofrimento pelas perdas como uma mudança na
maneira de perceber a pessoa havendo propensão para inversão de papéis (Abreu e
Ramos 2007). Dadas as dificuldades sentidas por parte da família, muitas vezes
precisam de tempo para se ajustarem à mudança relativa ao estado de saúde do seu
familiar, podendo negar essa realidade vivida. É importante que os familiares não
percam a sua identidade e referência dentro do sistema e que haja flexibilidade na
estrutura familiar, para garantir que os membros desempenhem os seus papéis,
assumindo outros apenas quando isso for necessário para lidar com as mudanças
ocasionadas. Caso contrário, os papéis podem-se confundir, e a estrutura ficar
prejudicada tornando-se num problema significativo (Scramin e Machado, 2006). A
visão da deficiência acaba por estar associada à situação de morte em vida, gerando
um processo de luto pelas perdas que envolvem exatamente a imobilidade, a
dependência, o isolamento, as incertezas e a dor. Logo, o estado psíquico vivido pela
família é de perda e de morte e para se tornar possível a receção do familiar “real”, é
necessária a vivência do “luto” pelo familiar “perdido” (Azevedo & Santos, 2006).
Tendo em conta o papel da família na continuidade dos cuidados é relevante enfatizar
a necessidade de ensino da mesma, através do planeamento de atividades durante o
seu processo de internamento, percebendo quais as suas reais necessidades. É
preciso orientá-la, mostrando-lhe de forma mais organizada os cuidados necessários,
esclarecendo dúvidas e certificando-se da incorporação das orientações dadas a ela,
mais em particular com o cuidador para que este se torne capaz, já que a tarefa de
cuidar de um indivíduo dependente é desgastante e implica riscos para o próprio
(Scramin e Machado, 2006), já que por vezes tem sido dada pouca atenção à
identificação das necessidades e habilidades dos cuidadores familiares para prestar
cuidados a indivíduos com LM após a alta (Jeyathevan, Cameron, Craven e Jaglal,
2019). Deste modo, os indivíduos com LM e suas famílias, bem como os profissionais
de saúde devem trabalhar em conjunto para atender mais efetivamente às diversas
necessidades pós-lesão (Moreno et al., 2017), identificando possíveis estratégias
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ajudando-as a aumentar competências e autoeficácia para o cuidado (Jeyathevan, et
al., 2019).
A família, enquanto unidade, caracteriza-se fundamentalmente pelas inter-relações
estabelecidas entre os seus membros, num contexto particular de organização,
estrutura e funcionalidade. Vista como um conjunto de indivíduos ligados por relações
em permanente interacção com o exterior constitui-se como um grupo complexo com
funções sociais definidas (Figueiredo, 2009 como referido por Rodrigues, 2015).
Segundo, Sequeira (2010) como referido por Melo, Rua e Santos (2014), a família é
considerada um sistema social primário, dentro do qual o indivíduo é cuidado e se
desenvolve a nível físico, pessoal e emocional. Constitui-se como o grupo primário de
apoio, tendo um papel primordial no cuidado a longo prazo. Nesta linha de
pensamento, Petronilho (2013) refere que a família é um sistema aberto, sendo
variável segundo a forma como está organizada, possuindo uma dinâmica própria que
lhe traz individualidade e autonomia, encontrando-se em contínua transformação,
adaptando-se às diferentes exigências das diversas etapas do ciclo vital, garantindo a
continuidade e desenvolvimento dos seus membros. Embora o núcleo familiar tenha
como objetivos principais proporcionar bem-estar, ser o agente principal da
continuidade, de desenvolvimento, proteger e dar suporte emocional aos seus
membros, é tanto mais reforçada quanto mais se confronta com a necessidade de
cuidar dos seus elementos atingidos por uma doença súbita e prolongada. Face a
estes acontecimentos, procuram reorganizar-se, no sentido de se adaptarem ao
processo de transição com implicações sociais, económicas e estruturais. É
impreterível que a pessoa seja apoiada por outrem para a satisfação das suas
necessidades, visando a manutenção da sua saúde e bem-estar associados, surgindo
o papel de cuidador familiar ou informal (Fernandes & Ângelo, 2016; Branco, 2015).

2.1 - CUIDADOR FAMILIAR DA PESSOA COM LESÃO MEDULAR
Procurar compreender a experiência do cuidador familiar é entrar num universo
complexo e ao mesmo tempo singular (Fernandes & Ângelo, 2016).
Ser-se cuidador de um familiar com LM, implica adaptar-se a um novo papel, com as
inerências que isso acarreta, bem como o desafio que este papel requer (Eberhard,
Lauener & Imhof, 2019).
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O cuidador familiar assume a responsabilidade pelo cuidado à pessoa dependente nas
suas várias necessidades, dividindo o seu tempo e atenção entre as novas exigências
com o familiar que sofreu de LM, e as suas próprias atividades e funções profissionais,
familiares, sociais e conjugais (Nogueira et al., 2013).
Segundo Yuaso (2007) como referido por Schnaider, Silva e Pereira (2009) o cuidador
familiar é um elemento fundamental na dinâmica dos cuidados sociais necessários às
AVD’s dos portadores de LM, que têm a sua independência comprometida, ficando
vulnerável pela diversidade e complexidade dos cuidados que tem de assumir e pelas
mudanças que esta situação pode desencadear nos seus próprios processos de vida.
Muitas pessoas lesionadas medulares beneficiam física e emocionalmente em ter um
prestador de cuidados (cuidador familiar), ou seja, um parceiro de cuidados (Sanne e
Niels, 2011). Segundo os mesmos autores ter um cuidador familiar, como parceiro de
cuidados é um forte indicador para uma adaptação mais bem-sucedida face a esta
nova etapa de vida.
A definição de cuidador faz-se distinguindo cuidador primário ou informal/familiar, de
cuidador secundário ou formal e cuidador terciário. Por cuidador primário ou
informal/familiar entende-se todo o membro da família ou pessoa significativa da rede
social do individuo, que assume a responsabilidade principal pelo cuidado ao indivíduo
dependente de forma continuada sem ser remunerado, fazendo-o de forma voluntária
assumindo a responsabilidade da organização ou assistência e prestação de
cuidados. Geralmente sem formação na área da saúde, aprende e exerce cuidados a
outra pessoa sem contar necessariamente com preparação técnica e/ou emocional,
sendo o cuidado prestado de modo parcial ou integral à pessoa com dependência
(Branco, 2015; Melo et al., 2014; Nogueira et al., 2013; Azevedo e Santos, 2006). O
cuidado informal também pode ser assumido por amigos, vizinhos ou outros, mas
normalmente, é a família que assume a responsabilidade da organização ou
assistência e prestação de cuidados (Melo et al., 2014). Também, na CIPE® versão
2.0 (ICN, 2011), o membro da família prestador de cuidados é definido como
“prestador de cuidados: Responsável pela prevenção e tratamento da doença ou
incapacidade de um membro da família” (p.115).
Já o cuidador secundário ou formal é a pessoa contratada pela família, com formação
profissional compatível com os cuidados, que presta e geralmente remunerado
(Nogueira et al. 2013; Azevedo e Santos, 2006). Por último, o cuidador terciário é
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alguém que presta cuidados quando solicitado, ou em situações de emergência
(Pereira, 2013).
Segundo a tipologia de cuidadores familiares ou informais, estes são na sua maioria,
mulheres-cuidadoras (dado que a prevalência de LM é muito superior nos homens) esposas, mães, filhas, noras - casadas, que na maior parte das vezes coabitam com a
pessoa dependente, realizando outras atividades além da prestação de cuidados,
abdicando muitas vezes das suas carreiras para cuidar do familiar com LM ou
acumulando esta prestação de cuidados pessoais com a sua atividade profissional,
sendo que a sua faixa etária se situa, maioritariamente acima dos 50 anos.
Socialmente a prestação de cuidados é atribuída ao papel da mulher cuidadora,
apresentando esta um maior nível de sobrecarga em comparação aos homens
(Branco, 2015; Pereira, 2013; Oliveira et al., 2012; Hoffman e Rodrigues, 2010; Pereira
e Felgueiras, 2009). Também Imaginário (2004) como referido por Petronilho (2013)
refere que as principais razões que levam a que a maioria dos cuidadores familiares
seja do sexo feminino são justificadas pela educação recebida e com a construção
social das funções da mulher.
Neste quadro há uma tendência, mesmo que temporária, para que um dos membros
da família, habitualmente a mulher, transforme radicalmente a sua vida pessoal para
passar a viver em função da pessoa com LM. Nestas situações, as relações familiares
passam a estruturar-se em torno de papéis de cuidador e de recetor de cuidados
agindo os restantes membros da família em conformidade com este núcleo central. A
delegação de responsabilidades por parte do estado conduz a duas consequências. A
primeira leva um assinalável esforço da parte da estrutura familiar que frequentemente
acarreta situações de tensão interpessoal e a segunda reitera-se um quadro de
monitorização da pessoa com deficiência que constituída como sujeito passivo e
dependente, se vê despojada de uma relação de cuidado capaz de lhe conferir
autonomia de decisão e controlo sobre a sua vida (Fontes & Martins, 2015).
O acesso a determinados serviços essenciais no processo de inclusão na comunidade
– onde se incluem serviços de apoio domiciliário, serviços de fisioterapia e
enfermagem, remodelações de modo a tornar a habitação acessível ou mesmo vagas
nas unidades de cuidados continuados – são extremamente morosos, obrigando a
contínuas e insistentes diligências junto das entidades. Por isso o estado-providência
português caracteriza-se precisamente pela existência de diferentes regimes de
segurança, com graus distintos de generosidade e pelo fraco nível de proteção social
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dos grupos economicamente mais desfavorecidos. No caso das pessoas com LM sob
exclusiva proteção do regime geral de segurança social, esta situação é vivenciada
não só através do baixo valor e do carater não universal das prestações sociais, mas
também através da maior dificuldade no acesso a serviços de reabilitação, a cuidados
de saúde, a acompanhamento médico, a ajudas técnicas e a outros elementos
facilitadores da sua inclusão (Fontes e Martins, 2015). Perante este facto, o papel de
cuidador familiar reveste-se de extrema importância na rede de apoio informal, sendo
um importante recurso no tratamento de indivíduos com LM, assegurando a
continuidade dos cuidados do seu familiar dependente nesta transição para o contexto
domiciliar (Moreno et al., 2017; Sanne & Niels, 2011).
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3 - PARADIGMAS NA ENFERMAGEM
Com a evolução da Enfermagem como ciência, os profissionais passaram a questionar
sobre a forma de utilização das práticas tradicionais, surgindo apontamentos que
levaram ao desenvolvimento de um corpo de conhecimento específico como
fundamento para o exercício da Enfermagem. Procurando acompanhar esta
necessidade, surgem as teorias de enfermagem, as quais proporcionaram o
fortalecimento da disciplina no sentido de intervir de forma significativa na promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde (Piccoli et al., 2015).
Várias são as teorias que foram emergindo até ao paradigma atual, convergindo para
uma visão holística do ser humano, cuidado humanístico, que vai além da concepção
de saúde (Piccoli et al., 2015).
Ao escolher uma teoria de enfermagem para fundamentar e direcionar o cuidado deve
ser considerado a adequação e a aplicabilidade à situação de enfermagem em que
será utilizado (Tremarin, Gawleta & Rocha, 2009).
De acordo com os objetivos deste estudo, no que diz respeito a conhecer as vivências
e compreender as experiências dos cuidadores familiares da pessoa com LM, estes
acabam por nos remeter para a Teoria de Transição de Meleis, dado que as vivências
são geradoras de mudança e adaptação, não só a nível indivídual como familiar,
chamando-se de transições.
A Teoria das Transições proposta por Afaf Meleis teve influência do interacionismo
simbólico e das ideias de Florence Nightingale elencando algumas razões pelas quais
a transição deve ser considerada o foco da enfermagem uma vez que os enfermeiros
ajudam indivíduos e seus familiares na vivência de diversas situações e a lidar com a
multiplicidade de alterações que essas situações ocasionam. Assim sendo, define
transição como um processo complexo multidimensional que pode causar e afetar
mudanças na vida, saúde, relacionamentos e meio ambiente (Meleis, 2010 como
referido por Piccoli et al., 2015).

3.1 - TEORIA DAS TRANSIÇÕES DE MELEIS (VIVÊNCAS TRANSACIONAIS)
Constata-se que a vivência de processos de transição saúde-doença revelam-se
altamente marcantes, pelas mudanças significativas encontradas individualmente, mas
também de dinâmica familiar, passando subitamente, de uma vivência quotidiana de
situação de saúde e estabilidade para uma situação de doença com tudo o que daí
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decorre (Mendes, 2018). Normalmente assume-se que toda a mudança provoca
stress, independentemente da carga positiva ou negativa de que se faz acompanhar.
As mudanças envolvem perdas de situações conhecidas e estáveis e ganhos que nem
sempre são inicialmente percebidos, pois algo novo gera incertezas (Scramin &
Machado, 2006).
A transição para o papel de cuidador, nem sempre se faz de uma forma planeada ou
esperada, muitas vezes é um acontecimento súbito e um processo complexo que
envolve muitas variáveis inerentes à prestação de cuidados, designadamente os seus
recursos pessoais e sociais, capacidades, conhecimentos e a sua disponibilidade,
evidenciando um conjunto de necessidades (Sequeira, 2010). O cuidador fica assim,
vulnerável pela diversidade e complexidade dos cuidados que tem de assumir e pelas
mudanças que esta situação pode desencadear nos seus próprios processos de vida,
necessitando de se organizar e preparar adequadamente, para planear e restabelecer
as rotinas e reduzir o caos durante o período de transição a fim de a vivenciar de
forma saudável este novo papel (Rittman et al., 2004 como referido por Pereira &
Silva, 2012; Raj, Maningadan & Jacob, 2006).
De acordo com a CIPE® versão 2.0 (ICN 2011, p.69), entende-se por papel de
cuidador “papel do indivíduo: interagir de acordo com as responsabilidades de cuidar
de alguém; interiorizar a expectativa mantida pelas instituições de cuidados de saúde
e profissionais de saúde; membros da família e sociedade relativamente aos
comportamentos apropriados ou inapropriados do papel de um prestador de cuidados;
expressar estas expectativas sob a forma de comportamentos e valores; sobretudo
relativamente a cuidar de um membro da família dependente”.
A vivência da transição, conceito central na prática de enfermagem, é algo fulcral
neste processo, assim, no que diz respeito ao seu conceito, este não se refere apenas
à mudança em si, mas engloba processos psicológicos envolvidos na adaptação a um
evento que implica mudança. As transições são definidas como a “passagem de uma
fase da vida, condição ou de um estado para outro…refere-se aos processos e
resultados de uma complexa interação entre a pessoa e o ambiente. Pode envolver
mais do que a pessoa e o seu envolvimento no contexto e situação” (Meleis &
Trangenstein, 1994, p.256 como referido por Pinto & Pereira, 2012).
A transição consiste em passar de um estado (lugar ou condição) estável para outro
estado estável requerendo por parte da (s) pessoa (s), a incorporação de
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conhecimentos, alteração do seu comportamento e mudança na definição do self
(Meleis & Sawyer, 2000 como referido por Guimarães & Silva, 2016).
A mudança está associada à teoria da crise, tal como nos refere Meleis na Teoria das
Transições, de processos de transição quer sejam decorrentes do desenvolvimento,
de saúde/doença ou situacionais e que explicam todo este processo (Meleis, 2010
como referido por Fernandes & Ângelo, 2016).
Importa então compreender a Teoria das Transições de Meleis: uma teoria de médio
alcance, segundo a qual, é composta pela natureza das transições (tipos, padrões e
propriedades); fatores condicionantes facilitadores e inibidores da transição (pessoais,
comunidade e sociedade), tais como conhecimentos e capacidades dos indivíduos, o
significado pessoal, as crenças, culturas e atitudes, as condições socio económicas e
também os recursos comunitários e sociais disponíveis aos cuidadores familiares;
padrões de resposta a este processo (indicadores de processos e indicadores de
resultados) nomeadamente o seu envolvimento, a confiança evidenciada e as
estratégias de coping a que estes recorrem, que se esperam adequados, para que os
indicadores de resultados, no domínio de novas competências (integração do novo
papel), sejam os mais eficientes e saudáveis possíveis, e terapêuticas de enfermagem
que sejam coerentes com as experiências únicas de doentes e das suas famílias
(cuidadores), promovendo respostas saudáveis à transição, tornando-os mais
competentes para tomar conta dos seus familiares dependentes requerendo uma base
teórica sólida (Schumacher & Meleis, 2010 como referido por Rodrigues 2015), como
mostra a figura 2.
Natureza das transições

Condicionalismos da
transição: Facilitadores e
inibidores

Tipos

Indicadores de
processo

Pessoais
Desenvolvimental
Situacional
Saúde/doença
Organizacional

Significados (conhecimentos e
capacidades dos indivíduos)
Crenças culturais e atitudes
Condição socioeconómica
Preparação e conhecimento

Modelo/Padrões
Único/simples
Múltiplos
Sequenciais
Simultâneos
Relacionados
Sem relação

Comunidade

Sociedade

Sentimentos
identificados
Interagir
Localizar-se e estar
situado
Desenvolver confiança e
adaptação (coping)

Indicadores de
resultado
Domínio de novas
competências
Integração fluida e
nova identidade

Domínio/Propriedades

Conhecimento/Conscienciali
zação
Ajustamento/Envolvimento
Mudança e diferença
Período de transição
Pontos críticos e
acontecimentos

Padrões de Resposta

Terapêuticas de Enfermagem

Figura 2 - Modelo de Transições em Enfermagem, adaptado de Meleis et al.
(2010).
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Esta teoria aborda fenómenos e conceitos específicos que refletem a prática. O
processo

de

transição

caracteriza-se

pela

sua

singularidade,

diversidade,

complexidade e múltiplas dimensões que geram significados variados, determinados
pela perceção de cada indivíduo. As transições são os resultados de mudanças na
vida, saúde, relacionamentos e ambientes (Rodrigues, 2015)
Relativamente à sua natureza, as transições podem ser de diferentes tipos:
desenvolvimental (relacionadas a mudanças no ciclo vital), situacional (associadas a
acontecimentos que implicam alterações de papeis), saúde/doença (quando ocorre
mudança do estado de bem-estar para o estado de doença) e organizacional
(relacionadas ao ambiente, mudanças sociais, políticas, econômicas ou intraorganizacional). Apresentam diferentes padrões: simples (única transição) ou
múltiplas; sequenciais (ocorrem em intervalos de tempo distintos) ou simultâneas;
relacionadas ou não relacionadas. São percebidas como padrões de multiplicidade e
complexidade por não serem autónomas, nem mutuamente exclusivas. São
complexas, multidimensionais e possuem propriedades que são essenciais às
experiências de transição, como a: consciencialização, nível de empenho, mudança e
diferença, espaço temporal da transição, eventos e pontos críticos (Meleis & Sawyer,
2000 como referido por Guimarães & Silva, 2016).
A consciencialização está relacionada à perceção, conhecimento e reconhecimento de
uma experiência de transição. É uma característica que define a transição, cuja
ausência significa que o indivíduo pode não ter iniciado a experiência de transição. O
seu nível influencia no nível de empenho, que é definido como o grau de envolvimento
da pessoa no seu processo de transição. O indivíduo só pode envolver-se depois de
se consciencializar das mudanças físicas, emocionais, sociais ou ambientais. São
exemplos de empenho a procura de informações e a proatividade. Todas as transições
desencadeiam mudança e para compreendê-la é fundamental identificar os efeitos e
seus significados.

Estas devem ser exploradas segundo

a

sua

natureza,

temporalidade, gravidade e expectativas pessoais, familiares e sociais. A mudança
pode estar relacionada a eventos críticos ou desequilíbrios, que levam a alterações
nas ideias, perceções, identidades, relações e rotinas (Guimarães & Silva, 2016).
As transições são também caracterizadas pelo espaço temporal, ou seja, pelo fluxo ao
longo do tempo. Essa propriedade estende-se desde os sinais iniciais de antecipação,
perceção ou demonstração de mudança, passando por períodos de instabilidade,
confusão e stress até um eventual fim, em que é atingida novamente a estabilidade.
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Os eventos críticos ou pontos de viragem estão, frequentemente, associados com a
consciência de mudança ou diferença e com um maior envolvimento na experiência de
transição correspondendo a um período de maior vulnerabilidade já que encontram
dificuldades para desempenhar o autocuidado e o cuidar (Guimarães & Silva, 2016).
À luz desta teoria, se se procurar compreender o tipo de transição que os cuidadores
familiares experienciam, esta é uma transição do tipo situacional (Schumacher &
Meleis, 2010 como referido por Melo et al., 2014). Este tipo de transição inclui
situações inesperadas que ocorrem na vida dos mesmos, requerendo uma redefinição
dos seus papéis e/ou integração de novos (Meleis, 2005 como referido por Pinto &
Pereira, 2012).
Esta situação exige dos cuidadores familiares a necessidade de se organizarem no
seu quotidiano de vida de modo diferente, gerindo o tempo e adotando um novo ritmo
no desenvolvimento das AVD’s, levando-os a abdicar de alguns aspectos que
consideravam importantes para o seu bem-estar (Pereira & Silva, 2012).
Considera-se, por isso que a Teoria das Transições de Meleis é a que melhor se
adequa para compreender situações complexas como a de uma LM e as vivências
associadas aos cuidadores familiares (Meleis et al, 2000 como referido por Rodrigues,
2015).
Torna-se importante a coordenação com os profissionais de saúde, nomeadamente os
enfermeiros de reabilitação para satisfazerem as suas necessidades e manterem o
adequado nível de saúde e bem-estar (Raj et al., 2006). Deste modo, os enfermeiros
de reabilitação ao assistirem às mudanças e exigências que advêm das necessidades
dos familiares na atividade de prestar cuidados e na assunção do papel de cuidador
familiar, são os profissionais de saúde que, devido à sua atividade e proximidade, que
os preparam para esta nova etapa, promovendo e incentivando a aquisição de novos
conhecimentos, aprendizagem de habilidades e capacidades relacionadas com a
situação vivenciada, para facilitarem todo o processo e facultarem uma melhor
adaptação, estabelecendo parcerias com os mesmos (Meleis, 2010).
O desenvolvimento de conhecimento sobre esta problemática pode tornar mais
explicita a natureza do papel de cuidador familiar e estabelecer a base para uma
abordagem mais sistémica nesta avaliação do fenómeno da transição para o papel de
cuidador (Schumacher, 1995; Schumacher et al., 2000 como referido por Petronilho,
2013).
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O enfermeiro de reabilitação deverá conhecer devidamente os recursos que o
cuidador possui para poder ajustar melhor as suas intervenções e otimizá-las,
conferindo sensação de controlo e segurança ao mesmo. Também da necessidade de
informação em geral, é importante a informação sobre os apoios e ajudas que dispõe
sendo determinantes para uma transição eficaz para o seu novo papel, pois a partir
deles é possível obter informações de saúde, suporte profissional e redes de apoio
comunitário (Melo et al., 2014).

3.2 - VIVÊNCIAS DO CUIDADOR
Desde que há vida existem cuidados. Cuidar, é um ato de vida que tem como
finalidade básica, assegurar a manutenção e continuidade da existência. O ato de
cuidar é comum a todas as culturas, embora as suas formas de expressão possam ser
as mais variadas, cabendo à família esse papel, pois é essencialmente ela que
executa e se responsabiliza pelo cuidado. Nas doenças incapacitantes, como é o caso
da LM é necessário a presença de um cuidador que proporcione esses cuidados
(Batista et al., 2012), já que é um processo complexo, que envolve inúmeras variáveis
com influência mútua entre si nomeadamente do cuidador, da pessoa com LM, do
contexto e do ambiente em que os mesmos se desenvolvem (Sequeira, 2010, como
referido por Melo et al., 2014).
As emoções e os sentimentos vivenciados na transição para o papel de cuidador, gera
inicialmente um impacto, culminando numa verdadeira explosão de sentimentos muito
intensos vivenciados pelo cuidador familiar, onde as relações interpessoais podem ser
afetadas (Fernandes e Ângelo 2016). Durante a promoção de cuidados diários pode
haver estreitamento de laços afetivos, vínculos, intimidade e reciprocidade entre o
cuidador e a pessoa cuidada. Este cuidado pode favorecer uma relação muito
próxima, podendo gerar, por vezes, conflitos entre ambos. Desta forma, essa relação
pode causar sentimentos de opressão, pesar, tristeza, entre outros. Quando se trata
de um familiar, o vínculo pode tornar-se maior e a relação de compaixão e
solidariedade fazer com que o cuidador familiar esteja sujeito a este misto de
sentimentos diante desta situação (Batista et al., 2012). Quando os cuidadores
familiares são cônjuges, a relação de intimidade pode ser afetada e os conflitos
poderão surgir, já que experimentam uma perda de companheirismo, desistindo de
aspetos das suas próprias vidas, podendo resultar em sentimentos de frustração,
raiva, fadiga, exaustão e depressão (Fernandes e Ângelo 2016). Raj et al., (2006),
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sublinham-se ainda que a interrupção da vida sexual, restrições de cadeira de rodas,
mudança de personalidade na pessoa com LM e problemas associados ao
autocuidado: incontinência vesical, são considerados motivos de sofrimento nos
cuidadores familiares (cônjuges).
São diferentes as motivações que levam alguém a decidir a assumir o papel de
cuidador informal/familiar. Normalmente o parentesco, o género, a proximidade física e
afetiva determina a assunção do papel de cuidador principal, pressupondo que este
seja um membro da família (Prudente et al., 2017). Contudo, outras razões também
poderão ser apontadas, ainda que com menor expressão, tais como, o facto de ter
sido decisão da família ou por não haver mais ninguém que desenvolvesse esse papel
(Pereira, 2013).
Na maioria das famílias a escolha do cuidador ocorre de forma subtil, mas é
influenciada pelas características e experiências pessoais de cada membro da família,
pelo contexto em que se encontram e pelas relações de cumplicidade desenvolvidas
ao longo do tempo. Por exemplo, se um membro da família se encontrar
desempregado ou sem qualquer atividade pode influenciar na decisão da escolha do
cuidador. O cônjuge ou filhos são naturalmente “eleitos” por motivos de cumplicidade
nos relacionamentos. A coabitação é outro fator de onde naturalmente surge o
cuidador (Sequeira 2010, como referido por Rodrigues, 2015).
Também as representações/significados sociais do cuidar somados à necessidade
premente de cuidar do familiar e a ausência ou deficiência de uma rede de suporte
formal passam a determinar a escolha do cuidador. Vendo-se muitas vezes com o
medo de não cuidar adequadamente, além da necessidade de redefinição dos projetos
de vida e das relações pessoais e sociais (Azevedo & Santos, 2006).
A assunção da responsabilidade pelo cuidar de alguém traduz-se num evento
significativo, com múltiplas repercussões, quer sejam pela dimensão física, pela
duração prolongada no tempo em que habitualmente decorre, pela possibilidade de
diminuição de contactos sociais, pela alteração dos relacionamentos ou pela
necessidade de reorganização da vida pessoal, necessitando de tempo e esforço para
gerir adequadamente as mudanças ocasionadas, confrontos com diversos desafios
diários a fim de vivenciar de forma saudável a transição para este novo papel (Pereira,
2013).
Também Graça et al., (2013) refere, que a tarefa de cuidar do familiar dependente,
neste caso do lesionado medular, é exaustiva e stressante, principalmente pelo seu
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envolvimento afetivo com o familiar cuidado e pela transformação de uma relação
anterior de reciprocidade numa relação de dependência, em que o cuidador passa a
ter restrições em relação à sua própria vida, uma vez que dispensa a maior parte do
seu tempo e de seus cuidados à pessoa de quem cuida mais do que de si mesmo
descurando muitas vezes cuidados com a sua própria saúde.
O número de horas que muitos cuidadores familiares gastam a prestar cuidados
equivale grande parte das vezes a um emprego a tempo inteiro (McKay et al., 2020).
A ausência de tempo que o cuidador familiar dispõe para si próprio muitas vezes é
insuficiente, dada a insuficiência de recursos sentindo perda de liberdade,
manifestando várias mudanças no seu estilo de vida, limitando-se a cuidar do outro
não desfrutando das atividades de lazer como de socialização, causando infelicidade e
desânimo (Melo et al., 2014; Batista et al., 2012).
Diante destas circunstâncias surgem dificuldades a nível dos problemas relacionais,
das restrições sociais, das reações ao cuidar e do apoio familiar com as quais os
cuidadores familiares se deparam. Estas dificuldades quando não são satisfeitas
podem traduzir-se em consequências nefastas, designadamente, ansiedade, stress
fadiga, constrangimento, frustração, redução da autoestima e sobrecarga com
consequência na qualidade de vida para os próprios e família, já que quanto maior a
dificuldade, maior será o impacto físico, emocional e social (Sequeira, 2010 como
referido por Melo et al., 2014; Graça et al., 2013; Nogueira et al., 2013; Scramin &
Machado, 2006).
No desempenho do seu papel, o cuidador familiar passa por várias situações, entre as
quais a própria sobrecarga pelo papel que desempenha, já que as novas actividades
irão exigir mudanças no seu estilo de vida, com comprometimento na sua saúde, nos
seus vínculos sociais e o seu status económico, tornando-se um desafio conciliar o
papel de cuidador com a manutenção dos diversos papéis e relações sociais,
originando tensão e conflito neste âmbito (Fernandes & Ângelo, 2016; Nogueira et al.,
2013).
Das diversas consequências negativas que assolam o cuidador familiar, a maior talvez
seja a sobrecarga. Por vezes, o distanciamento dos amigos e também a falta de
participação de outros elementos da família nos cuidados à pessoa com LM é um fator
que contribui para o aumento da mesma (Batista et al., 2012). A sobrecarga é uma
experiencia altamente individualizada. É muitas vezes definida como sendo a medida
em que os cuidadores percebem que a prestação de cuidados teve um efeito adverso
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no seu funcionamento emocional, social, financeiro, físico ou espiritual (Scholten et al.,
2018).
Pereira (2013) refere, que existem duas dimensões ligadas ao conceito de sobrecarga,
nomeadamente a sobrecarga objetiva, isto é, que se relaciona com as atividades que
os cuidadores familiares têm de realizar e com as repercussões produzidas e
verificáveis na vida familiar e de saúde e a sobrecarga subjetiva, ou seja, que se
relaciona com a perceção que os cuidadores familiares têm sobre o fato de se
sentirem presos, oprimidos, ultrapassados nas suas capacidades e força, que o ato de
cuidar pode desenvolver. Os fatores mais fortemente associados à sobrecarga do
cuidador são os comportamentos problemáticos do familiar cuidado (Halvorsen et al.,
2022) e o tipo de relação que mantinham, o género e a idade do cuidador, nível de
educação, seu status ocupacional, as perdas ocupacionais e financeiras e de suporte
social decorrentes da doença e as dificuldades dos doentes no desempenho de papéis
sociais. Também a sobrecarga no cuidador está intimamente associada à depressão
no cuidador, bem como ao estilo e o grau de resolução de problemas e o grau de
dependência dos LM (Kuzu, Perrin &Pugh Jr., 2021).
Da sobrecarga financeira e dos custos que emergem do cuidado informal à pessoa
dependente, evidenciam-se também outro tipo de perdas pelas quais o cuidador sofre,
nomeadamente abandono do trabalho para se dedicar somente ao cuidado e às
tarefas domésticas, resultando em dificuldades financeiras para toda a família
destacando assim a necessidade de apoio económico que daí advêm, colocando-se
como barreiras, acabando algumas vezes por restringir a qualidade do cuidado
(Batista et al., 2012; Oliveira, et al., 2012). É importante que haja flexibilidade em
termos de horário laboral, para assim conseguirem conciliar o cuidado prestado à
pessoa dependente com o emprego e a fonte de rendimento que precisam de manter
(Jorgensen et al., 2009 como referido por Melo et al, 2014; Ryn et al. 2011).
Face ao contexto vivencial da LM, esta requer um coping substancial, principalmente,
por parte do seu cuidador familiar. Este processo de ajustamento pode resultar numa
significante sobrecarga psicológica trazendo consequências emocionais severas
(Charlifue, et al., 2016; Raj et al., 2006).
Os cuidadores ao vivenciarem alterações nas suas vidas podem levar ao surgimento
de doenças em decorrência desta função, refletindo a importância e a necessidade
destes em receberem o adequado suporte psicológico e emocional para que se sintam
preparados e fortalecidos para intervir neste processo. Desta forma, o bem-estar dos
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cuidadores tem de ser cuidadosamente considerado e salvaguardado, devido ao alto
risco em desenvolver mais morbilidades psiquiátricas e psicológicas severas (Chan,
Lee & Lieh-Mak, 2000).
Dada a exigência que o papel de cuidador requer, a importância do apoio emocional,
desempenha uma função decisiva na adaptação e no exercício do mesmo neste
período de grande vulnerabilidade do seu familiar, proporcionando um processo de
transição e integração saudável devido ao medo, o desespero e a insegurança sobre o
desconhecido e o futuro a partir daquele momento (Fernandes e Ângelo, 2016).
Perante a confrontação com inúmeros desafios, o cuidador familiar precisa de apoio
de profissionais (apoio formal), de seus familiares e amigos (apoio informal), já que os
sentimentos de impotência, de perda pessoal, perda de papéis, perda de relações
sociais e de incompetência para tarefas específicas e desgastantes, dirigidas para um
“novo” familiar, acarreta o envolvimento numa crise desoladora, que desorganiza a
vida de todos (Azevedo e Santos, 2006). A família e os amigos são um importante
recurso para o cuidador, não só pelas relações interpessoais e organizacionais, mas
principalmente pelo apoio psicoemocional que disponibiliza, já que a falta do mesmo e
o não reconhecimento do seu papel enquanto cuidador pode dificultar o processo de
transição (Melo et al., 2014). Também a falta de suporte social influencia na
determinação da quantidade e intensidade das implicações negativas referenciadas
pelos cuidadores familiares, uma vez que a falta de recursos da comunidade e apoios
que as pessoas podem utilizar, aumentam a sua vulnerabilidade, trazendo sofrimento
(Batista, et al., 2012).
A aquisição de estratégias de coping e resiliência mostram-se eficazes, sendo
condição facilitadora na prestação de cuidados e no transpor das dificuldades que
possam advir, necessitando desenvolver novos padrões de funcionamento, adequados
à situação de crise por forma a recuperar a estabilidade (Fernandes & Ângelo, 2016).
Tanto o coping quanto a resiliência são processos relacionados a situações de stress
capazes de provocar mudanças no sistema familiar. Enquanto o coping foca a
estratégia de como se lidar com a situação, a resiliência concentra-se no resultado das
estratégias, que compreende a adaptação bem-sucedida (Cerezetti et al. 2012).
A importância do apoio emocional, necessário para gerir melhor os diferentes tipos de
reações emocionais, tais como ansiedade, medo e incerteza, deve-se ao facto de que
as estratégias de coping a que os cuidadores mais recorrem serem normalmente
centradas nas emoções, realçando, a importância de estratégias que permitam a
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resolução de problemas tais como a aprendizagem de formas de lidar com o stress,
sentimentos, medos, solidão de modo a diminuir o stress do cuidador. Daí a
importância da aquisição e promoção de estratégias de coping que sejam eficazes
para a resolução de problemas, centradas nos mesmos e não na vertente emocional.
O apoio emocional acaba por ser um agente facilitador, evidenciando a aprendizagem
de formas para lidar com o stress de forma eficaz e saudável (Blake 2008 como
referido por Melo et al., 2014; Cruz et al, 2010, Stengerg et al., 2010).
O coping é definido como um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais
utilizados com o objetivo de lidar com exigências específicas internas e externas, que
surgem em situações particulares, avaliadas como sobrecargas, ou seja, que excedem
os recursos pessoais, processo que aponta o aperfeiçoamento entre o equilíbrio
interno e externo, o físico e o emocional. Já a resiliência diz respeito à capacidade
humana para enfrentar experiências adversas, vencê-las e sair fortalecido ou
transformado (Cerezetti, et al., 2012).
Brickell et al. (2020) acrescenta ainda que a resiliência tem sido conceituada com
definições variadas, como uma característica inerente, um processo dinâmico, um
estado de desenvolvimento, uma habilidade, um mecanismo de defesa em resultado,
todos conceitos centrais de adaptação pessoal e adversidade.
No âmbito da física, a resiliência refere-se à capacidade que um corpo possui de voltar
ao seu estado natural, após sofrer deformação. Por outro lado, em psicologia, a
resiliência envolve flexibilidade, otimismo, ousadia, autoestima e autoconfiança para
redefinir o contexto em que a pessoa se encontra inserida, transformando a
adversidade em possibilidade de desenvolvimento pessoal e espiritual. Os fatores de
resiliência identificados dividem-se em três níveis diferentes de fatores: suporte social
(eu tenho), habilidades interpessoais (eu posso) e força intrapsíquica ou interna (eu
sou/eu estou) (Cerezetti, et al., 2012). De acordo com Chwalisz (1996) como referido
por Dickson, et al. (2011) as estratégias de coping são consideradas um bom preditor
do ajustamento do cuidador.
O coping inicial e adaptação a uma deficiência é um período de resposta imediata.
Este pode ser um momento difícil para os relacionamentos familiares. A capacidade de
ajustamento e adaptação será influenciada pelo estadio de desenvolvimento em que
se encontra e pela perceção do mundo, influenciada pelo otimismo e autoeficácia
podendo as famílias muito ansiosas, superprotectoras incentivar à dependência da
pessoa (Chan et al., 2000).
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O coping efetivo do cuidador familiar geralmente ocorre quando este dispõe de
recursos internos e externos adequados para utilizar, existem laços familiares e
unidade, e a família tem a capacidade de mudar de direção e modificar os papéis
dentro da mesma (Cerezetti, et al., 2012). Assim a família, em particular o cuidador
familiar, precisam desenvolver estratégias eficazes de coping e resiliência com
técnicas de gestão de stress para realizar as várias tarefas de desenvolvimento e
funções familiares, sendo que as variáveis que melhor promovem uma adaptação ao
contexto de LM são idades jovens, segurança financeira, pessoas com mais locus de
controlo interno e um bom apoio social (Chan, et al., 2000).
É de extrema importância, o reconhecimento das necessidades dos cuidadores
familiares, sendo estes focos de atenção e ação, de modo a que consigam manter o
adequado nível de saúde e bem-estar e, de igual modo, possam garantir a
continuidade nos cuidados prestados à pessoa com LM (Melo, et al., 2014). Contudo,
o enfermeiro de reabilitação também pode contribuir neste processo transacional, com
tudo o que advém do mesmo incentivando e estimulando a exteriorização das
emoções, procurando compreender o individuo numa tentativa de promover a
adaptação à nova situação (Chaves, Cade, Montovani, Leite & Spire, 2000).
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PARTE II
CAPÍTULO I - ESTUDO EMPIRICO

Neste capítulo irá ser abordada a operacionalização desta investigação. Assim será
referenciado sumariamente o tipo de estudo, as questões e objetivos da mesma bem
como a seleção de participantes, a sua caracterização, a colheita de informação, o
tratamento da informação e os princípios ético-legais da investigação que foram
considerados.
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1 - METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
Em qualquer estudo de investigação a escolha criteriosa do método a aplicar é
fundamental para o seu desenvolvimento e concretização. Para obter respostas às
questões colocadas e para atingir os objectivos propostos é fundamental optar pela
metodologia mais adequada à problemática em estudo, pois é através desta que se
estuda, descreve e explicam todas as etapas do estudo a realizar. Segundo Fortin,
Côté e Filion (2009) a fase metodológica consiste em definir os meios de realizar a
investigação, sendo que é no decurso desta que o investigador determina a sua
maneira de proceder para obter as respostas às questões de investigação (…)
acrescentando que “…as decisões tomadas na fase metodológica determinam o
desenrolar do estudo”.

1.1 - TIPO DE ESTUDO
No sentido de compreender as vivências dos cuidadores familiares da pessoa com
LM, recorre-se a um estudo qualitativo de cariz fenomenológico, cuja finalidade é
explicar a estrutura ou essência das experiências vividas, a partir da descrição da
realidade que os participantes viveram em primeira mão procurando interpretá-la,
utilizando como autor de referência, Van Manem (1990).
A metodologia qualitativa consiste na descrição de modos ou de tendências visando
fornecer uma descrição e uma compreensão alargada de um fenómeno (Parse, 1996
como referido por Fortin et al., 2009). De acordo com este paradigma, os fenómenos
são os únicos e não previsíveis e os esforços são orientados para a compreensão total
do fenómeno estudado (Fortin et al., 2009).
Procura-se que este estudo seja de cariz fenomenológico, dado que permite fazer uma
descrição de um determinado fenómeno ou a descrição da aparência das coisas
enquanto experiências vividas, experiências essas que dão significado a cada
perceção da pessoa sobre determinado fenómeno (Streubert & Carpenter 2013).
A investigação fenomenológica considera as experiências humanas tal como são
descritas pelos participantes, dando ênfase no processo interativo pelo qual os
indivíduos dão uma significação a uma determinada situação social. A fenomenologia
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visa descrever a experiência, extrair a natureza dos fenómenos e a significação que as
pessoas lhe atribuem (Van Manem, 1990, Rouseau Saillant, 1996 como referido por
Fortin et al., 2009).
A descrição da experiência e significados vividos permite ter acesso à forma como as
pessoas concretas vivenciam o seu mundo à luz da sua sensibilidade, e da atribuição
de significados próprios, permitindo a obtenção de uma descrição reflexiva sobre
sentimentos e pensamentos resultantes, que é dado a partir do vivido e da realidade
das vivências intencionais. O fenómeno surge no discurso e não na descrição, é algo
concreto e não idealisticamente deduzido. É uma parte estrutural da consciência e vai
sendo reconhecido à medida que a sua análise se desenvolve e aprofunda, sendo
objeto ou aspeto que se conhece através dos sentidos mais do que através do
conhecimento. Assim, a preocupação da fenomenologia é descrever o fenómeno, pois
é a descrição rigorosa deste que permite chegar à essência (Ponte, 2009). Também
Streubert e Carpenter (2013) relatam que o fenómeno é descrito tal como é
experimentado conscientemente, sem teorias de explicação causal é tão livre quanto
possível de preconceitos e pressupostos.
A fenomenologia é no fundo uma tentativa sistemática para desocultar e descrever a
estrutura significativa interna das experiências vividas (Van Manem, 1990 como
referido por Pereira, 2013).
Segundo Streubert e Carpenter (2013), procura-se seguir a referência de Van Manem
(1990), dado que permite envolver-se numa investigação existencial, implicando
explorar o fenómeno através de colheitas de dados, recorrendo à experiência pessoal
como ponto de partida, traçar fontes etimológicas, procura de frases idiomáticas,
obtenção de descrições experienciais dos participantes, localização das descrições,
experiências na literatura e consulta de literatura, arte e outras inspirações
fenomenológicas. Segundo Pereira (2013), o método de Van Manem (1990) descreve
e interpreta o sentido da experiência vivida e suas dimensões, através do uso de
escrita e reescrita. No fundo de acordo com este autor reside o seu interesse na
compreensão do mundo vivido tal como pode ser descoberto nos seus mais variados
aspectos.
Segundo Van Manem como referido por Mendes (2018) a finalidade da fenomenologia
é transformar a experiência vivida numa expressão textual da sua essência. O texto é
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ao mesmo tempo um reviver reflexivo, a apropriação reflexiva de algo significativo: um
conceito pelo qual o leitor é poderosamente animado no seu ou sua experiência vivida.
Como método de investigação, a fenomenologia traz à enfermagem a oportunidade
para descrever e clarificar os fenómenos importantes para a prática, a formação e a
investigação. Os investigadores que selecionam esta abordagem devem basear as
suas decisões na adequação e na necessidade de clarificar mais profundamente os
fenómenos selecionados, onde este método apoia novas iniciativas para os cuidados
de enfermagem onde o objeto de estudo não é acessível por outros métodos de
investigação e experiência (Streubert & Carpenter 2013).

1.2 - QUESTÕES E OBJECTIVOS DE INVESTIGAÇÃO
Tendo em conta o que o estudo requer, procurou-se definir a questão central e subquestão, tendo por base a experiência enquanto enfermeira no serviço de lesionados
vertebro-medulares do Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro –
Rovisco Pais (CMRRC-RP), das discussões construtivas e de crescimento com os
orientadores.
Uma questão de investigação é uma interrogação explícita referente a um domínio que
se deve explorar de modo a obter novas informações, procurando delimitar o âmbito
deste. A questão de investigação é um enunciado claro e não equívoco que descreve
os conceitos examinados, especifica a população-alvo e sugere uma investigação
empírica. Numa investigação qualitativa, habitualmente são formuladas uma questão
central e subquestões. A questão central toma forma de uma questão aberta geral que
está em relação com o tipo de estudo adotado, nomeadamente dizem respeito a uma
experiência de vida particular (Fortin et al., 2009). Também Polit, Beck e Hungler
(2004) nos refere que os pesquisadores qualitativos, em geral, estão interessados num
aspeto de um tópico que é pouco entendido e sobre o qual pouco se sabe e por essa
razão se desenvolvem questões de pesquisa detalhadas antes de ir para o campo.
Em investigação qualitativa, as questões são reformuladas à medida que o estudo
avança e que a informação se acumula (Fortin, et al., 2009).
Assim, neste estudo a questão central e a sub-questão de investigação, levantadas à
medida que o estudo se foi desenvolvendo foram:
 Quais as vivências do cuidador familiar da pessoa com lesão medular?
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 Quais as experiências do cuidador familiar da pessoa com lesão medular?
A partir destas questões de investigação formuladas, foram definidos como objetivos
de estudo:
 Compreender as vivências do cuidador familiar da pessoa com lesão medular.
 Conhecer as experiências do cuidador familiar da pessoa com lesão medular.

1.3 - PARTICIPANTES DO ESTUDO
Quando falamos em estudo qualitativo falamos em participantes e não em amostra,
isto porque “os indivíduos que cooperam no estudo têm uma parte mais ativa do que
passiva e são por isso, denominados informantes ou participantes do estudo” (Polit, et
al., 2004, p.44). Streubert e Carpenter (2013) defendem que “os indivíduos são
seleccionados para participar na investigação qualitativa de acordo com a sua
experiência em primeira mão, com a cultura, processo social ou fenómeno de
interesse (...) com a finalidade de descreverem uma experiência em que participaram”
(p.29). O envolvimento ativo dos participantes na pesquisa ajuda quem está
interessado nas suas experiências ou culturas a compreenderem melhor as suas vidas
e as suas interações sociais. A escolha adequada do contexto e dos participantes
ajudará a desenvolver um trabalho de investigação com sucesso. Saber como aceder
e como desenvolver mais eficazmente uma relação de confiança com as pessoas que
pretende conhecer ajudará a alcançar os objetivos do estudo.

1.3.1- Seleção de participantes
Os participantes são selecionados com a finalidade de descreverem uma experiência
em que participaram. Ao contrário da investigação quantitativa, não há necessidade de
selecionar os indivíduos de modo aleatório, porque a manipulação, o controlo e a
generalização dos resultados não são o objetivo da pesquisa. O resultado de um
estudo qualitativo deve ser de maior compreensão dos fenómenos (Krasner, 2001
como referido por Streubert & Carpenter, 2013).
A escolha dos participantes deste estudo foi feita de acordo com a sua experiência,
tendo em conta os objetivos do mesmo, assegurando dessa forma uma relação íntima
com o fenómeno, dentro dos critérios gerais do estudo, sem manipulação ou controlo.
A escolha de participantes foi feita tendo em conta alguns critérios, nomeadamente:
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 Cuidadores familiares que tivessem um laço familiar com a pessoa lesionada
medular;
 Cuidadores familiares que prestassem cuidados no domicílio a pessoas com lesões
medulares (paraplegia e tetraplegia) há pelo menos 6 meses;
 Cuidadores familiares com capacidades cognitivas para compreender e responder
às questões formuladas;
 Cuidadores familiares que aceitassem participar no estudo.
Em relação ao número de participantes, Fortin, et al., (2009, p.327) referem que se “o
objetivo do estudo consiste em explorar e descrever fenómenos, a amostra será de
pequeno tamanho”. As mesmas autoras acrescentam que nos estudos qualitativos
cujo objetivo é desenvolver conhecimentos, as amostras pequenas são suficientes
para obter as informações necessárias para o fenómeno em estudo.
Polit, et al., (2004), referem que “as decisões de amostragem do pesquisador
qualitativo são orientadas pelos dados”. Estas autoras referem ainda, que muitos
pesquisadores acabam por usar o princípio da saturação, que ocorre quando os temas
e as categorias dos dados tornam-se repetitivos e redundantes, não trazendo mais
nenhuma informação nova com a recolha mais de dados.
Streubert e Carpenter (2013) corroboram a ideia que a colheita de dados continua até
o investigador acreditar que a saturação foi alcançada, isto é, quando não surgem
novos temas ou essências e os dados se repetem o que impossibilitam a
predeterminação do número de participantes para determinado estudo. A recolha de
dados deve continuar até que o investigador esteja convicto de que a saturação foi
alcançada.
Relativamente aos participantes (cuidadores familiares) deste estudo, teve-se contacto
com os mesmos no serviço de consultas externas, em consultas de seguimento de
pós-alta dos 6 meses, no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região Centro –
Rovisco Pais (CMRRC - RP). Previamente obteve-se autorização do Conselho de
Administração do CMRRC - RP e da Comissão de Ética e dos participantes antes do
momento da consulta, onde foram apresentados o tema e os objetivos do estudo para
posterior realização das entrevistas, que segundo Fortin, et al., (2009), o contacto com
os participantes pode-se fazer pessoalmente ou por telefone.
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1.3.2 - Caracterização dos participantes
O grupo era constituído por vinte e dois participantes (cuidadores familiares), e após
lhes terem sido apresentados o tema e os objetivos do estudo no dia da consulta,
aceitaram participar no mesmo, tendo-lhes sido apresentado o consentimento
informado. Foi-lhes explicado que a entrevista iria ser gravada e iria decorrer em local
calmo e reservado.
Do grupo de participantes apresentado, este era maioritariamente composto por
indivíduos do género feminino, (18 mulheres e 4 homens), casados (19 casados e 3
solteiros/viúvos), com graus de escolaridade variável entre eles, com uma média
aproximada de idades de 55,8 anos, em que o participante mais novo tinha 35 anos e
o mais velho 78 anos. Quinze destes participantes apresentavam atividade laboral ou
eram reformados e sete não apresentavam atividade laboral, tal como é apresentado
na Tabela 1.

Tabela 1- Caracterização dos participantes no estudo
E.

Idade

Género

Nº1

52

Feminino

Nº2

35

Feminino

Nº3

45

Feminino

Estado civil
União de
facto
União de
facto

Escolaridade

Situação
Laboral

Parentesco

Caracterização da
lesão medular da
pessoa (familiar)

12º ano

Desempregada

Filha

Parap. AIS D NN T4

Esposa

Parap. AIS A NN T7

Esposa

Parap. AIS A NN T2

6º ano

Estação de
serviço
Professora de
português

Casada

Licenciatura

Doméstica

Mãe

Parap. AIS C NN L2

Nº4

56

Feminino

Casada

4º ano
(1º ciclo)

Nº5

63

Feminino

União de
facto

12º ano

Reformada

Esposa

Tetrap. AIS D NN C5

Nº6

56

Feminino

Casada

4º ano
(1º ciclo)

Desempregada

Esposa

Parap. AIS A NN T3

Nº7

45

Feminino

Casada

Licenciatura

Educadora préescolar

Esposa

Tetrap AIS C NN C4

Nº8

48

Masculino

Casado

9º ano

Técnico comercial

Marido

Parap. AIS A NN L3

Nº9

48

Feminino

Casada

6º ano

Doméstica

Esposa

Tetrap AIS A NN C4

Nº10

73

Feminino

Casada

Reformada

Esposa

Parap. AIS A NN T12

Nº11
Nº12

50
45

Feminino
Feminino

Casada
Casada

Operária fabril
Operária fabril

Esposa
Esposa

Parap. AIS D NN T5
Parap. AIS A NN T10

Nº13

60

Feminino

Casada

Doméstica

Esposa

Parap. AIS A NN T10

Nº14

73

Feminino

Casada

Reformada

Mãe

Parap. AIS C NN
indeterminado

Nº15

65

Feminino

Viúva

Reformada

Mãe

Tetrap. AIS A NN C4

Nº16

70

Feminino

Casada

Reformada

Esposa

Parap. AIS A NN T11

Nº17

58

Feminino

Casada

Desempregada

Esposa

Parap. AIS D NN T11

Nº18

39

Feminino

Solteira

Designer

Filha

Parap. AIS D NN T10

3º ano
(1º ciclo)
9º ano
9º ano
4 º ano (
1º ciclo)
3º ano
(1º ciclo)
Licenciatura
4º ano
(1º ciclo)
4º ano
(1ºciclo)
Mestrado

55

Nº19

55

Masculino

Casado

Nº20

78

Masculino

Casado

Nº21

45

Masculino

Solteiro

Nº22

68

Feminino

Casada

12º ano

Reformado do
exército

Genro

4º ano
(1º ciclo)
9 º ano
4º ano
(1º ciclo)

Reformado

Marido

Parap. AIS A NN T6

Serralheiro civil

Filho

Parap. AIS C NN T8

Doméstica

Esposa

Parap. AIS A NN T9

Parap. AIS D NN T8

1.4 - COLHEITA DE INFORMAÇÃO
Ao estudar as vivências dos cuidadores familiares à pessoa com LM e tendo como
objetivo refletir sobre o significado dessas vivências, a entrevista não estruturada,
apresentou-se como um modo de abordagem que melhor pôde responder à
concretização dos objetivos do estudo, considerando então que seria o instrumento de
colheita de informação mais adequado. Segundo Fortin, et al., (2009) a entrevista não
estruturada fornece ao participante a ocasião de exprimir os seus sentimentos e as
suas opiniões sobre o tema tratado. O objetivo é compreender o ponto de vista deste.
Polit, et al., (2004, p.251) também reforçam que “os métodos de auto-relato não
estruturados ou pouco estruturados oferecem flexibilidade”.
Em geral o pesquisador coloca uma questão ampla, onde se pretende elucidar as
perceções do mundo do participante, sem imposição da visão do pesquisador (Polit, et
al., 2004). Também de acordo com Streubert e Carpenter (2013) a entrevista não
estruturada usa uma ou mais perguntas orientadoras, não havendo estrutura limitada,
dando aos participantes a oportunidade de descrever completamente a sua
experiência, proporcionando também maior liberdade de respostas.
A entrevista não estruturada é utilizada nos estudos qualitativos, quando o
investigador quer compreender a significação de um acontecimento ou fenómeno
vividos pelos participantes. As questões abertas, mais frequentes na entrevista não
estruturada, deixam o participante livre para responder como quiser promovendo a
vantagem de favorecer a livre expressão do pensamento e de permitir um exame
aprofundado da resposta do participante (Fortin, et al., 2009).
Com a concretização do presente estudo, e no sentido de facilitar a comunicação e de
traçar um eixo condutor que permita ao investigador certificar-se que as questões que
se pretendem ser abordadas nesta pesquisa sejam respondidas, construiu-se um
guião de entrevista (Apêndice II).
O guião de entrevista foi construído tendo por base as vivências dos cuidadores
familiares à pessoa com LM; nos objetivos desta investigação; no conhecimento
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anterior detido resultante do exercício profissional da investigadora e das discussões
construtivas entre esta e orientador do estudo de investigação.
Foi elaborado com uma questão principal e uma sub-questão, sendo questões abertas
para que os participantes pudessem exprimir livremente as suas vivências e
experiências. As entrevistas foram realizadas de modo individual, com uma previsão
do tempo médio um pouco variável, estando a entrevista relacionada com a
recetividade do entrevistado, a sua disponibilidade e obtida a exaustão nas descrições.
O período de entrevistas decorreu entre os meses de Junho a Agosto de 2018, às
quartas-feiras, dia em que se realizavam as consultas de seguimento dos 6 meses em
lesionados medulares, com consentimento dos participantes e realizada em gabinete,
no serviço de ambulatório do CMRRC-RP.
As entrevistas foram guiadas pela questão norteadora: Quais as suas vivências
enquanto cuidador de uma pessoa com lesão medular? A busca de informação
ocorreu até ao momento em que esta se começou a tornar repetida e o objetivo da
pesquisa respondido.
De acordo com Streubert e Carpenter (2013), os participantes decidirão que acesso à
informação irão permitir ao investigador, pois estes podem não desejar partilhar os
seus pensamentos ou sentimentos de um determinado modo. Assim, as entrevistas
terminaram quando os participantes expressaram ter chegado à exaustão das
descrições das experiências vividas ou não quisessem expressar mais nenhum
pensamento.

1.5 - TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO E MODELO DE ANÁLISE
Nos estudos qualitativos, o pesquisador recolhe principalmente dados qualitativos, que
são descrições narrativas, sendo obtida a partir de conversas com os participantes
(Polit, et al., 2004). No contexto do estudo em questão, a colheita de dados foi
realizada através de gravação áudio, com posterior transcrição das entrevistas na
íntegra, seguindo-se a análise interpretativa, a partir do conteúdo referido pelos
participantes, até encontrar as unidades de significado. Na pré-análise foi realizada
uma primeira leitura das entrevistas impressas destacando-se os pontos de interesse,
seguido da exploração do material com leitura minuciosa e exaustiva de todo o
conteúdo. Após isto realizou-se a codificação das mensagens por meio de esquemas
diferentes, com apreensão dos subtemas, os quais foram agrupados, gerando
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unidades temáticas. A categorização fornece por condensação uma representação
dos dados em bruto. Por fim realizou-se a inferência a partir dos dados obtidos os
quais foram analisados e discutidos com a literatura e agrupados conforme
características comuns destes elementos. Desse exaustivo processo analítico
emergiram dois temas, sendo eles: “Impacto da deficiência física” e “Mudanças e
adaptação”. O tema é a unidade de significado que se liberta naturalmente de um texto
analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. Todas
as entrevistas foram transcritas em dias subsequentes o que permitiu agregar o
processo de registo e transcrição de informações sobre as reações dos participantes
ao abordarem determinados aspetos das suas vivências.
Bardin (2011, p.40) refere que a metodologia utilizada para a análise das entrevistas
tem por base a análise de conteúdo, que consiste num “conjunto de técnicas de
análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição de conteúdo das mensagens”, cujo objectivo é inferir conhecimentos
relativos às experiências relatadas.
Quando os investigadores acabam de colher os dados é necessário a sua análise. O
uso de técnicas abertas de entrevista, a gravação e transcrição irão aumentar o rigor.
É essencial um equipamento de gravação de qualidade, sendo que também os
investigadores deverão fazer notas escritas (Streubert e Carpenter, 2013). Também,
Fortin, et al., (2009), referem que os dados devem ser transcritos e registados antes
de serem analisados. Para a análise dos dados é necessária uma análise de
conteúdo. Trata-se de medir a frequência, a ordem ou a intensidade de certas
palavras, de certas frases ou expressões ou de certos factos e acontecimentos.
Ordenam-se os acontecimentos por temas, mas as características do conteúdo a
avaliar são geralmente definidas e predeterminadas pelo investigador.
De acordo com Streubert e Carpenter (2013) o processo real de análise de dados
geralmente assume a forma de agrupamentos por dados semelhantes, sendo que este
agrupamento de ideias é referido como temas, que são unidades estruturais de
significado dos dados. Eles ajudam os investigadores a agrupar a informação e a
descobrir significado de acordo com o que os investigadores observaram e viram.
Bardin (2011) acrescenta ainda que depois dos resultados em bruto estes serão
tratados de maneira a serem significativos e válidos, onde posteriormente após o
tratamento permitirão estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e
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modelos os quais condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela
análise, sendo este autor que serviu de referência a esta mesma análise.
Para melhor compreensão do autor utilizado neste estudo, seguidamente é
apresentado o esquema 1 referente aos procedimentos e passos do método
fenomenológico de Van Manem, que serviram de referência.

Método fenomenológico de Van Manem
Passos

Procedimentos

1. Orientação para o fenómeno;

Regresso à natureza da experiência vivida

2. Formulação da questão;
3. Explorar suposições e pré-entendimentos;

4. Exploração do fenómeno: gerar dados usando a

Investigação existencial

experiência pessoal, rastrear fontes etimológicas frases
idiomáticas, descrições experienciais dos participantes,

literatura, artes, etc;
5. Consulta de literatura fenomenológica;
Reflexão fenomenológica

6. Condução da análise temática – revelando temas,
isolando

declarações,

compor

transformações

linguísticas, acometendo descrição de fontes artísticas,

7.Determinar temas essenciais;
8 . Atender a língua falada;

Escrita fenomenológica

9.Exemplos variados,
10.Escrita,
11.Re-escrita

Esquema 1 - Modelo Fenomenológico de Van Manem, adaptado de Connell, (2003)

1.6 - CONSIDERAÇÕES ETICO-LEGAIS
A natureza imprevisível da investigação qualitativa faz emergir questões éticas
distintas

e

não

antecipadas.

É

responsabilidade

do

investigador

examinar

constantemente bem como questionar as componentes éticas do seu trabalho. Os
participantes têm de ser protegidos e o investigador tem de permanecer sensível ao
surgimento de potenciais e preocupações éticas (Streubert & Carpenter, 2013).
A profissão de enfermagem desenvolveu o Código de Ética que proporciona
orientações relacionadas com assuntos da prática e da investigação (American Nurses
Association, 2001 como referido por Streubert & Carpenter, 2013).
Assim sendo, a prática diária da profissão de enfermagem exige dos profissionais uma
postura ética, que defenda os princípios éticos sólidos e proteja os seres humanos,
sendo que no Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE) estão
acautelados os direitos dos cidadãos. Assim no capítulo IV – Exercício e intervenção
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dos enfermeiros, no número 1 do artigo 8º está descrito que “no exercício das suas
funções, os enfermeiros deverão adotar uma conduta responsável e ética e atuar no
respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos” (OE, 2015,
p.101).
No que concerne à investigação, as considerações éticas são e sempre serão de
consideração crítica. Comprometer-se com um estudo de investigação implica a
responsabilidade pessoal e profissional de assegurar que o desenho do estudo seja
sólido do ponto de vista ético e moral (Streubert e Carpenter, 2013). Também Fortin, et
al., (2009) referem que qualquer que sejam os aspetos estudados, a investigação deve
ser conduzida no respeito pelos direitos da pessoa. As decisões conformes à ética são
as que se fundamentam sobre os princípios do respeito pela pessoa e pela
beneficência. Qualquer que seja o tipo de estudo ou a estratégia que utiliza, o
investigador é chamado a resolver certas questões de ordem ética. Também Streubert
e Carpenter (2013) referem que os investigadores têm de observar certos princípios
quando conduzem qualquer investigação que envolva seres humanos, nomeadamente
o princípio da beneficência, em que os participantes não podem ser lesados; o
princípio da autonomia, em que é necessário obter o consentimento informado e a
participação dos participantes deve ser voluntário. Também devem ser assegurados
aos mesmos a confidencialidade e o anonimato, sendo também apoiados pelo
princípio da justiça.
No que diz respeito aos procedimentos legais e éticos, fez-se o pedido de autorização
do Conselho de Administração e Comissão de Ética do CMRRC – RP, para a
realização do estudo e proceder à recolha dos dados (Apêndice I). Os participantes
foram devidamente informados sobre o tema e os objetivos do estudo, marcando a
entrevista pessoalmente aquando da realização das consultas de seguimento dos 6
meses, sendo precedida de assinatura do consentimento informado, e novamente
esclarecido o caráter voluntario da participação. Também foi pedida autorização
escrita para gravação áudio da mesma, onde foi assegurado o direito ao anonimato e
à confidencialidade dos seus relatos. Foi-lhes explicada que só seriam utilizados
excertos de texto, ou seja, unidades de significado (Apêndice III). Assim, o
“consentimento esclarecido significa que o sujeito obteve toda a informação essencial,
que conhece bem o conteúdo e que compreendeu bem aquilo em que se envolve”
(Fortin, et al., 2009, p.186), tendo poder de escolher livremente, capacitando-os a
escolherem voluntariamente participar na investigação ou a declinar (Polit et al., 2004).
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CAPITULO II – ACHADOS: APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO

Neste capítulo será efetuada a apresentação, análise e interpretação das narrativas
dos participantes, tendo em consideração o objetivo deste estudo, isto é, procurar
compreender as vivências dos cuidadores familiares à pessoa com LM.
Desta análise e interpretação das mesmas, surgem as vivências dos cuidadores
familiares,

apresentadas

em

unidades

de

significado,

procurando

realizar

simultaneamente a discussão dos mesmos com o referencial teórico.
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No sentido de dar resposta aos objetivos e às questões de investigação, os dados
devem ser processados e analisados de modo coerente para que os padrões e
relacionamentos possam ser evidenciados (Polit, et al., 2004).
O cuidador tem de superar muitos desafios para exercer com precisão seu papel.
Perante isto, as vivências dos cuidadores familiares surgem, na maior parte das vezes,
das experiências vividas, das crenças e das representações que possuem sobre o
cuidado (Diogo, 2000 como referido por Oliveira, 2011).
De acordo com o tema deste estudo: “Vivências do cuidador familiar da pessoa
com lesão medular”, e perante a análise efetuada aos relatos dos participantes, os
dois grandes temas que se salientam a partir da análise fenomenológica efetuada
foram: “Impacto da deficiência física” e “Mudanças e adaptação”. Este esquema
interpretativo, apenas foi concluído após a análise e interpretação das narrativas. No
entanto por se pensar ser de melhor leitura será apresentado de seguida, um
esquema com os subtemas e suas respectivas unidades de significado, conforme a
representação do esquema 2.

Esquema 2 - Categorização do fenómeno em estudo.
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1 - IMPACTO DA DEFICIENCIA FISICA
A LM tem consequências profundas a nível pessoal, social e económico, não só para o
indivíduo como para os seus familiares/cuidador e suas redes sociais. O impacto da
LM vai para além das limitações da mobilidade individual da pessoa, do autocuidado e
necessidades psicológicas associadas a mudanças fundamentais no funcionamento e
no bem-estar da família (Foster, Amsters & Carlson, 2005).
Após a análise efetuada, os participantes deste estudo com quem se dialogou, deixam
perceber alguns aspetos considerados relevantes, naquilo que o impacto da
deficiência física do seu familiar acarreta nas suas vivências enquanto cuidadores de
alguém que sofreu de LM.
Dado ser um estudo qualitativo de cariz fenomenológico, este tema “Impacto da
deficiência física” é apresentado em unidades de significado, nomeadamente: o
“Processo de sofrimento”, “Lidar com o familiar deficiente”, o “Condicionamento
pessoal e social”, passando pelas “Necessidades sentidas pelos cuidadores
familiares”, a “Sobrecarga do cuidador”, as “Dificuldades financeiras” e por último
“Falta de suporte social e económico”. Estas unidades de significado irão ser
analisadas e discutidas em simultâneo em cada ponto.
Para as famílias, a natureza imprevista da lesão leva alguns membros a uma “carreira
inesperada” como cuidadores familiares. Como estes normalmente não têm treino
para as tarefas de cuidar, eles podem sofrer transições de papéis, tensão, isolamento,
sobrecarga, pouca satisfação em atividades de lazer, dificuldade em permanecer
empregado e alterações nos relacionamentos conjugais (Moreno et al., 2017).
Os problemas comuns vivenciados pelos cuidadores familiares de pessoas com LM
incluem isolamento social, exaustão física, sofrimento emocional, rompimento de
relacionamentos, suporte social e público inadequado e tensão financeira (Foster et
al., 2005).
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1.1 - PROCESSO DE SOFRIMENTO
A LM é normalmente um evento que causa sofrimento pela forma abrupta como surge
na vida das pessoas. Muitas vezes são os familiares a principal fonte de assistência à
pessoa portadora de LM (Teixeira, 2014).
Dada a situação inesperada com que têm de lidar, os cuidadores familiares vêem-se
confrontados com circunstâncias muito difíceis, inerências da própria situação, pelo
choque em que todas estas envolvências incidem, pelo sofrimento e meio envolvente,
vivendo muito intensamente, sem que consigam ter respostas e estar preparados para
tal. O processo de sofrimento é constituído pela visão que o cuidador tem da
deficiência sendo visto como um processo permanente e das consequências que daí
advém, tal como refere Azevedo e Santos (2006), em que este processo surge numa
visão da deficiência pautada em representações/ações negativas numa perceção
estigmatizada.
Eles têm de lidar com o choque e são confrontados com a perda e o medo do
desconhecido (Eberhard et al, 2019), o que encontramos no nosso estudo, conforme
os excertos apresentados de seguida:
“Foi um choque muito grande… inicial, porque o acidente não é…são
aqueles imprevistos… esta situação atual é um choque enorme…” [E3]
“A vivência logo à partida começa com a realidade da doença em si, que é
traumatizante, horrível, são experiências incríveis, muito sofrimento…” [E5]
“É complicado, porque de repente vi o meu marido numa cadeira de rodas
(…) No inicio foi duro, chorei muito… e revolta-me ainda, porque se fosse
um acidente, mas não foi assim tudo do nada, foi doença, foi uma infeção
na medula…” [E11]
“…. Nestas situações nunca estamos preparados…” [E17]
Os cuidadores muitas vezes precisam de reconstruir as suas vidas, bem como saber
iniciar o seu papel de modo a poder dar apoio nas AVD’s, cuidados pessoais e apoio
emocional a seus familiares com deficiência (Jeyathevan et al., 2019).
Outra situação que causa sofrimento no cuidador refere-se à vivência do sofrimento
por parte do outro, o presenciar essa situação dia-a-dia, ver o declínio do outro, que
antes era saudável e independente e de um momento para outro ficou
doente/incapacitado, como referem os participantes E2, E3 e E13.
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“Um homem que andou a vida toda, e que de um dia para outro, de um
minuto para outro sabe que não vai conseguir andar… como é que nós
familiares e mesmo um psicólogo, convence ou tenta convencer uma
pessoa, que andou a vida toda e que de um momento para outro não
anda. Isso é desgastante, é muito complicado…” [E2]
“Na situação dele não, vem uma complicação, depois vem uma infeção,
depois são as dores neuropáticas que aumentam. Parece que está a
regredir ou as coisas estão a complicar aos pouquinhos. Custa-me ver o
decair dele e as coisas na situação dele nunca vão melhorar… temos que
ser realistas…” [E3]
“…. Para mim é muito difícil, quando eu o vejo com dores e se começa a
queixar e eu não puder fazer mais nada por ele. Tento apoiá-lo e explicar
que ainda há pior que nós…” [E13]
Na visão do cuidador, o sofrimento que existe no processo de cuidar é também
influenciado pela perceção do sofrimento do outro, já que a dependência o torna
incapaz de assumir a sua vida (Azevedo & Santos, 2006).
O facto de emocionalmente ser muito difícil viver esta situação, mostra a fragilidade
por parte do cuidador, a dificuldade em gerir esta questão e a afetação que trouxe
para o seu contexto e qualidade de vida, juntamente com o sentimento de estagnação
e resignação da mesma, como referem os participantes E3, E4, E5, E9 e E14.
“Procurei controlar o meu lado emocional, porque estava fragilizada. Se
deixar vir à tona, eu não faço nada (…). Foi muito desgastante. Havia dias
que, achava que não chorava à frente dele (…). Foi muito complicado…”
[E3]
“Foi uma situação difícil e não esperava que acontecesse, porque o meu
filho sempre foi saudável, muito ativo, trabalhador e bem-educado…” [E4]
“Sentia medo, sentia-me muito ansiosa, muito nervosa, mas tentava não
aparentar isso para ele…” [E5]
“A minha vida parou. Se for a dizer… não tenho qualidade de vida, não vou
dizer que tenho se não tenho (…). Agora a minha vida parou totalmente.
Claro que eu às vezes começo a pensar para mim. Quando ele teve este
acidente eu tinha 38 anos. Eu era uma pessoa nova, não é. E a partir dali a
minha vida parou totalmente…” [E9]
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“…Não há alegria, sinto-me muito triste. Procuro levar um dia de cada vez
e levar a minha cruz… tenho de me conformar…” [E14]
De acordo com Ebrahimzadeh, et al., (2013), os problemas emocionais encontrados
durante o período de cuidado são outro fator contributivo para o défice de qualidade de
vida.
Mediante este facto, se a saúde do cuidador for afetada, nomeadamente o seu bemestar emocional, também a saúde do indivíduo com LM será afetado negativamente
(Eberhard et al., 2019).
Também o cuidado prolongado no tempo acaba por ser um fator que contribui
negativamente para o sofrimento, não trazendo qualidade de vida para o cuidador.
“Porque é o que ele diz, já basta não puder andar mais, quanto mais estar
limitado a certas tarefas que poderia fazer e não pode mesmo… e claro
quem é cuidador custa sempre (…) São nove anos que estou sempre
dedicada a ele…” [E3]
Face ao que é relatado pelos participantes, os cuidadores referem menor satisfação
devido ao aumento de horas de cuidado e assistência necessária para as atividades
de vida diária (Lynch & Cahalan, 2017).

1.2 - LIDAR COM O FAMILIAR DEFICIENTE
No contacto com o familiar com LM, há uma dificuldade na perceção da realidade,
surgindo várias complicações. Complicações essas que podem ou não ser
imediatamente compreendidas. Nomeadamente, na questão física como relata um
participante, “nunca imaginei que uma pessoa paraplegia fosse tão limitada… dá
trabalho é claro, mas quando uma pessoa gosta faz-se tudo não é…” [E2], o que
mostra a dificuldade que existe ao tentar entender como funciona uma pessoa com
LM. Contudo, uma participante refere mesmo um desconhecimento total, perante
aquilo que a esperava: “partindo do contexto de… de ser humano, não é (…) portanto,
houve todo um fator surpresa, portanto … desde o início não sabia absolutamente
nada o que me esperava…” [E7]. Apesar da situação vivencial, a participante (E2)
também faz referência à dificuldade vivida, mas por outro lado, a fortificação do vínculo
com o seu familiar.

66

Por vezes a doença implica que exista mais união entre membros da família,
funcionando a LM como um fortalecedor do vínculo familiar (Ruiz et al., 2018), como
refere a entrevistada E2:
“Preparei-me logo para aquilo que vinha… percebi logo o trabalho que ele
ia dar para o futuro não é, mas pronto (…) eu não tinha experiência
nenhuma, eu não sabia como havia de lidar com ele, porque não sabia que
uma pessoa paraplégica fosse tão limitada… vamos ganhando experiência
aos poucos, vamos conhecendo…” [E2]
Quando o cuidador é confrontado com a realidade sobre a forma de cuidar de um
familiar com LM e o que isso acarreta para a sua vida, a incerteza no futuro e os
medos associados a uma vida de indecisões, de indefinições como descreve a
participante (E5).
“Foi-nos confrontada com essa realidade começamos a pensar como vai
ser? E agora a preparar o futuro, o nosso futuro. No dia em que teve alta e
viemos embora, aí é que começou o aperto…” [E5]
Embora os cuidadores procurem-se adaptar aos seus novos papéis, estes acabam por
ser

um

desafio

às

novas

exigências

impostas

que

o

cuidado

requer

independentemente da trajetória da doença do individuo com LM (Eberhard et al.,
2019).
A dificuldade em lidar com o seu familiar em termos comportamentais é outro aspeto
apontado, já que a circunstância da incapacidade no lesionado medular pode levar à
modificação de comportamentos perante uma realidade que é manifestamente
adversa, como refere a participante E10 e E12:
“Este processo de cuidar é constante e depois ele é um tipo de pessoa,
que nem sempre foi muito amável e às vezes exige demais e eu não tenho
mais para dar…” [E10]
“Depois que foi para casa, uma pessoa fica em pânico, porque eu acho
que dizia para a minha filha: “Será que eu já nem sei do que é que ele
gosta de comer? Será que já nem sei do que é que ele gosta de fazer?
Deu-me a sensação que deixei de conhecer a pessoa que tinha em
casa…” [E12]
Post et al., (2005) referem que os familiares cuidadores podem ter de lidar com
possíveis consequências psicológicas negativas do lesionado medular, entre elas a
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mudança de comportamento da pessoa, sendo que o stress provocado pode manterse devido às exigências contínuas. Também Khan et al. (2021) acrescenta que o
comportamento dos doentes acaba por aumentar o stress ou sobrecarga nos
cuidadores.
Também a dificuldade que é para o cuidador ter de lidar permanentemente com
questões físicas aliadas ao sofrimento do próprio familiar, encontram-se presentes no
cuidado constante, causando dificuldade e sentimento de frustração por não conseguir
lidar com as mesmas, como refere a participante E18.
“As dores eram tão agudas, a medicação que lhe era prescrita não tinha
qualquer efeito e então aquela frustração de “O que fazer mais? O que dar
mais? Ou o que é possível fazer mais? Que droga é que lhe possa dar
mais para que não sinta a dor?” Era mais esse sentimento de frustração e
impotência, de ver um sofrimento que não é na nossa pele, mas que
estamos a ver a outra pessoa, o outro ser…” [E18]
Somado ao desgaste físico e emocional, quando o controle e poder são
desesperadamente necessários ou desejados, a experiência da impotência vivida
acentua sentimentos de “estar no limite” (Azevedo & Santos, 2006).

1.3 - CONDICIONAMENTO PESSOAL E SOCIAL
Face às circunstâncias com que se deparam os cuidadores, estes vêem-se
condicionados na sua vida pessoal e familiar, bem como na sua vida profissional e
social, tendo de modificar os seus hábitos de vida. O ter de abdicar, das suas rotinas,
da própria vida para cuidar do seu familiar, tal como refere Prudente et al., (2017), leva
o cuidador a realizar a árdua tarefa de cuidar de uma pessoa com dependência física,
abdicar das atividades que geralmente realiza na sua vida diária, como lazer e
atividade profissional, afastando-se do contacto com outras pessoas.
O quotidiano da vida sofre mudanças, que se traduzem em ter de deixar o que
consideravam vida própria, dadas as repercussões nas diferentes AVD’s. A falta de
tempo passou a ser uma preocupação constante, imprimindo ao quotidiano da vida
novas exigências dando origem a novos significados (Pereira & Silva, 2012).
Como se pode ver pelas descrições, os cuidadores acabam por se dedicar à tarefa de
cuidar quase de uma forma exclusiva, tendo de deixar de lado tarefas que davam
prazer anteriormente realizar, acabando por comprometer o seu tempo pessoal para
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lazer, para o descanso ou outros momentos pessoais, segundo os participantes E3,
E7, E9, E15, E19 e E21.
“As saídas também ficaram limitadas por causa dele, mas também não
quero que ele pense que se tornou um empecilho na minha vida…” [E3]
“Deixei de ir a outros sítios, não é? Como é óbvio. Enquanto cuidadora
tentei conciliar ao máximo com as situações. Enfim, uma série de coisas…
depois habituei-me a entrar num determinado registo…” [E7]
“A nossa vida mudou totalmente, não é. A gente se quiser ir para algum
lado, agora não pode. De resto a nossa vida parou…. Parou totalmente,
porque para eu o pôr num carro preciso de ajuda…” [E9]
“Nós também vivíamos numa casa, juntinho à escola onde eu trabalhava.
Portanto eu até nos intervalos vinha a casa ver como ele estava…” [E15]
“A nossa vida do dia-a-dia mudou completamente (…) antigamente
tínhamos férias, tínhamos tudo e agora somos cuidadores só…” [E19]
“Desde que se passou esta situação comecei a ter menos tempo para
mim, passei a ocupar-me mais com as tarefas de casa (…) Passei foi a ter
menos tempo livre, porque dantes podia sair principalmente ao fim-sesemana e agora estou mais limitado…” [E21]
Neste sentido, a necessidade da presença do cuidador ao lado da pessoa com
deficiência resulta em perda de privacidade e de momentos de lazer, que contribuem
para a crise no decorrer do tempo (Azevedo & Santos, 2006).
O trabalho doméstico, cuidado com os filhos e responsabilidades familiares das
cuidadoras forçam muitas vezes ao abandono ou restrição social de aspetos de lazer
na sua vida (Raj, et al., 2006). Também atividades sociais, tal como comunicação e
relações

com

amigos

e

pessoas

próximas

são

profundamente

afetados

(Ebrahimzadeh, et al., 2013).

1.4 - NECESSIDADES SENTIDAS PELOS CUIDADORES FAMILIARES
Mediante os relatos dos participantes, algumas necessidades sentidas por parte dos
mesmos e com as quais se iam deparando, estavam relacionadas sobretudo com as
suas dificuldades, as suas fraquezas e impotências, a necessidade de expressão de
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sentimentos, sentimento de utilidade, bem como a necessidade de apoio por parte de
outros (família, amigos) e principalmente pelos profissionais de saúde, associado à
necessidade de informação.
Segundo Moreno et al. (2017), os cuidadores familiares de pessoas com LM relatam
necessidades de informação, como a mais importante, bem como a necessidade de
apoio emocional e por vezes as menos atendidas. Também Eberhard et al. (2019)
fazem referência à necessidade que os cuidadores têm de se sentirem envolvidos no
cuidado, no apoio emocional bem como a promoção de conhecimento acerca do
sistema de saúde.
Nestas circunstâncias, os participantes assumem o seu papel de cuidadores, sem que
se sintam preparados face a situações angustiantes e que provocam grande stress
físico e emocional, referindo o sentimento de falta de ajuda, como relatam os
participantes E2, E7. De acordo com Oliveira et al. (2012) a necessidade de apoio é
fundamental para ajudá-lo a lidar com as mudanças ocasionadas e diminuir a
ansiedade no convívio com o doente.
“A minha médica de família nunca teve um doente destes. Não tinha
conhecimento de certas coisas que um paraplégico depende… há muita
falta de informação na nossa sociedade…” [E2]
“Isto era um bicho-de-sete-cabeças para a médica de família, para a
enfermeira do centro de saúde, para todo o conjunto de técnicos. A gente
chegava ali ao pé da porta para fora e ninguém sabia o que era isto (…).
Pronto, aquilo que mais me moí enquanto cuidadora, é sentir-me
responsável por tudo o que lhe possa acontecer, porque já tivemos várias
situações, vários episódios de engasgamento…” [E7]
As famílias sentem necessidade de serem integradas nos cuidados ao seu familiar
com LM, para que desta forma se preparem para o seu novo papel, sendo que o apoio
à família deve ser adaptado às suas necessidades individuais, porque as
necessidades podem variar significativamente (Eberhard et al., 2019).
Como refere Fontes e Martins (2015), na grande maioria dos casos, nem os centros de
saúde, nem os serviços de apoio domiciliário prestados pela rede social de apoio à
deficiência dispõem de especialistas em LM, que possam apoiar eficazmente. Muitas
das vezes no regresso à comunidade, as respostas institucionais para as pessoas com
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LM, são mínimas no que se refere tanto à qualidade quanto à cobertura de serviços e
estruturas de apoio existentes.
Inúmeras são as exigências que recaem sobre o cuidador, primeiramente relativa à
condição e estabilidade do familiar com LM e ao mesmo tempo em que o cuidador
precisa aprender as diversas especificidades que surgem da patologia, necessitando
de aprender os cuidados para com o lesionado medular (Prudente et al., 2017).
Durante a abordagem com os participantes, também a necessidade que os cuidadores
sentiam em ter de saber fazer e saber ser perante as adversidades, dado que se
encontravam sozinhos, sentido algum desamparo, mediante as situações que surgiam,
como refere o participante E3.
“Tinha de saber agir, porque não tinha ninguém a quem pudesse recorrer
(…) Portanto há sempre situações em que me sinto impotente, eu quero
estar em todo o lado ao mesmo tempo, mas não dá…” [E3]
Azevedo e Santos (2006) referem o sentimento de dever e responsabilidade, segundo
os quais é exatamente como se deve agir face às dificuldades da pessoa cuidada.
Neste estudo há participantes que reforçam a ideia de que apesar das dificuldades
com que se deparam procuram estar presentes incondicionalmente em todos os
momentos, apoiando em tudo, revelando dedicação e o esforço de bem cuidar e
valorização pessoal, como mostra o participante E5.
“Eu tenho consciência que fui o apoio dele e fui um bom apoio. Fui um bom
apoio porque estive lá sem lamúrias, sem cobranças, sem dizer faz isto ou
faz aquilo, porque é que fizeste isso. Não cobrava nada e pronto. Tentava
sim aconselhá-lo muitas vezes, olha em vez de fazeres assim, porque não
fazes assado. Pronto este tipo de coisas, mas nunca foi um peso para
mim…” [E5]
Muitos cuidadores expressam uma conexão poderosa com os seus familiares,
reforçando a ideia de ser a razão para a sua continuação do seu dever (Ebrahimzadeh
et al., 2013).
Também algumas das necessidades sentidas por parte dos cuidadores, dizem
respeito à falta de ensinos realizados, à falta de acompanhamento por parte dos
profissionais tal como mostram os participantes E6 e E13.
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“Não sabia se estava a fazer bem ou se não estava, não tinha a quem
perguntar (…) não me fizeram ensinos…” [E6]
“…. Foi difícil, tinha medo de o magoar, não sabia como lhe havia de
mexer, por isso eu pedi no hospital para me explicarem e me ensinarem a
fazer algumas coisas…” [E13]
Por vezes, os cuidadores familiares referem medo e preocupação por sentirem que
não são capazes de corresponder às exigências da prestação de cuidados. A falta de
preparação e segurança traduzindo-se em dúvidas (Pereira & Silva, 2012).
O participante E12 refere a falta de apoio para conseguir expressar sobre o que está a
vivenciar, expor os seus sentimentos e suas necessidades sentidas.
“…. Isto é uma situação que tem dias que consigo falar, mas nestes dias
que ando mais sensível, vou muito abaixo. Começo a falar, tanto quanto
me perguntam… isolei-me bastante (…) tenho fases em que ando assim
mais em baixo (…) não quero que as pessoas me vejam triste, evito ao
máximo…” [E12]
Embora os membros da família possam se adaptar ao seu novo papel de cuidadores,
o papel permanece desregulado, uma vez que as exigências do cuidador mudam
dependendo da trajetória da doença da pessoa com LM (Eberhard et al., 2019).
Sentimentos contraditórios, como amor e ódio, alegria e sofrimento, euforia e
depressão, aceitação e rejeição, são frequentes nos cuidadores (Prudente et al.,
2017).

1.5 - SOBRECARGA DO CUIDADOR
Sendo o ato de cuidar, um ato global e complexo envolve inúmeras variáveis por parte
do cuidador, surgindo naturalmente a sobrecarga no mesmo, podendo ser de natureza
física com o agravamento na maioria das vezes de problemas de saúde também de
natureza psicológica/emocional, social e económica. Os cuidadores reconhecem que
os cuidados prestados acabam com a sua saúde mental, física e vida social e o seu
status financeiro (Khan et al., 2021), como nos conta alguns participantes E2, E3, E4.
“…Bem! É cansativo (…) Precisa de ajuda para tudo, digamos assim, para
o cocó, para tomar banho..., mas é complicado…” [E2]
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De acordo com Lynch e Cahalan (2017) realizar cuidados íntimos, nomeadamente
gerir cuidados com a bexiga e intestinos, acaba por ser difícil para ambas as partes.
“…. É a paralisia dele não é, o não ser independente, é isso que torna
desgastante. O ter de ir ao café e ter de o levar, não o deixar sozinho, … é
isso… O ter de fazer o cocó com ajuda também. O não conseguir ir à casa
de banho…. Acho que isso é muito mau, tanto para ele como para nós
familiares…” [E2]
“Eu não tinha força física para o conseguir levantar, fazer as transferências
e levá-lo, porque ele não colaborava nada e para mim foi muito difícil…”
[E3]
“…. Com a situação do G. a minha saúde piorou. Eu sofro de síndrome
vertiginoso e então quando isso aconteceu, piorou (…) Apesar de tudo
tenho apoio da parte da psiquiatra, da parte da neurologista e está tudo
controlado, mas mesmo assim não se esquece, é difícil…” [E4]
Mediante os relatos, muitas vezes os cuidadores acabam por assumir uma sobrecarga
que compromete o processo de independência para ambos, diante de aspetos
psíquicos, afetivos, culturais e sociais que se interpõem na vida de ambos (Azevedo &
Santos, 2006).
Por conseguinte, neste contexto de cuidar de um lesionado medular, a gestão do lado
emocional revela-se deveras muito complexo como refere a participante E5.
“…. Emocionalmente foi muito desgastante para mim, porque eu estava
habituada a que ele me desse muito apoio na nossa vida diária…” [E5]
As adversidades acabam por ser as mais interiorizadas, podendo acarretar
consequências nefastas para os cuidadores. Caso não sejam resolvidas devidamente
podem levar a estados de ansiedade e depressão, as quais se podem apresentar
como o passo inevitável do desenvolvimento do stress (Peixoto & Santos, s/d)
Nestas circunstâncias mais difíceis e segundo Dickson et al., (2011), os cuidadores
familiares acabam por se tornar vulneráveis à síndrome de burnout, onde referem
comummente sintomas de stress, depressivos e redução de satisfação de vida.
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O cuidar pode ter um efeito negativo na saúde mental dos cuidadores referindo que a
depressão e a ansiedade se encontram prevalentemente entre estas pessoas
(Ebrahimzadeh et al., 2013). Por vezes, os cuidadores não estão preparados nem
mentalmente capazes de lidar com a complexidade do cuidado devido à falta de
capacidades e treino (Khan et al., 2021).
Dadas as dificuldades sentidas, a sobrecarga faz-se sentir no âmbito psicológico, onde
a maior parte das vezes se desenvolve uma depressão, como referem os participantes
E12, E14 e E18.
“…. Depois é assim, uma pessoa acaba também por ficar revoltada, vai-se
abaixo, entra em depressão…” [E12]
“… Mas eu, apanhei uma depressão e nunca mais… nunca mais… e quem
está ao pé do doente… sofre o doente, mas quem está ao pé não sofre
menos…é assim…” [E14]
“…A experiência de estar com ela 24 sobre 24h, 7 dias por semana, foi…
resumindo numa palavra é desgastante, muito desgastante…” [E18]
O impacto na saúde e bem-estar dos cuidadores familiares tem sido comummente
referido com uma saúde pobre, ansiedade e depressão, acabando por desenvolver
problemas a longo prazo (Foster et al., 2005). A maior parte destes cuidadores
familiares sofre de depressão ou apresentam sintomas depressivos. A depressão
acaba por ter uma correlação direta com as necessidades emocionais, físicas, sono e
psicológicas (Teixeira, 2014). Ainda distúrbios de sono e isolamento são aspetos
comummente referidos pelos cuidadores familiares de pessoas com LM (Lynch &
Cahalan, 2017). Maitan et al., (2018) reforça a ideia que a depressão e um estado de
saúde mental pobre são fortes preditores de sobrecarga.
A falta de ajuda para a prestação de cuidados juntamente com a necessidade de
realizar as tarefas domésticas propicia ao aumento da sobrecarga física trazendo
consequências negativas, como é referido pelos participantes E6, E8 e E9.
“…. Eu sofro da minha coluna, ando à rasquinha (…). Depois com o passar
do tempo comecei a ficar cansada, tanto que depois ele conseguiu vir para
aqui mais um tempo e eu aliviava mais a minha cabeça e agora
ultimamente está a ser muito difícil porque, não tenho ninguém que me
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ajude e tenho que limpar a casa, tratar do meu homem… tudo (…). É um
stress todos os dias. Levanto-me às sete, sete e pouco para tratar dele,
deixa-lo pronto…” [E6]
“Inicialmente andava cansado da cabeça com tudo o que foi acontecendo,
mas pronto foi-se suportando…” [E8]
“…Ele teve muitos problemas, foi muito difícil, porque até ganhei uma
depressão (…). Sou eu sozinha a cuidar, é para lavá-lo, é para vesti-lo, é
para mudá-lo para a cadeira, é para pô-lo para a cama. É muito, muito
difícil e chego a um certo ponto, esgotada…” [E9]
As participantes E10 e E11 também acabam por fazer referência ao facto de cuidarem
sozinhas dos seus familiares, sem terem ajudas nenhumas e num processo que já tem
um longo tempo, sendo que o cuidado prolongado no tempo acaba por evidenciar
mais a sobrecarga.
“…E não tenho ajudas nenhumas, nem sei como hei-de arranjar (…). Já é
muito tempo, estou a ficar muito atrapalhada com esta situação (…) tenho
tendinites nos braços, estou a ficar aflita e todos os dias penso: “O que vou
fazer se tiver que cair também?” [E10]
“…. Cuido sozinha dele. Tenho dois filhos, mas um está em Viseu e outro
está no Porto a trabalhar (…). É assim, tenho de fazer tudo sozinha, é em
casa, é no campo, porque temos um quintalzinho e cultivamos as nossas
coisinhas e tenho de ser eu a fazer…” [E11]
De acordo com Weitzenkamp, et al., (1997), muitos dos problemas mencionados pelos
cuidadores, reportam-se a perda, solidão e isolamento, neste contexto. Muitos aspetos
da vida diária influenciam o início da sobrecarga nos cuidadores, nomeadamente a
necessicidade de ajuda nas AVD´s e isolamento social (Maitan et al.,2018). Também
Lynch e Cahalan (2017) referem que existe baixa satisfação com a vida que é referida
por cuidadores principalmente devido a aumento do número de horas em cuidados e
AVD’s.
Também em associação as questões físicas têm um forte impacto na saúde, como
relatam os participantes E7 e E16.
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“…. Passei o inverno todo na fisioterapia, farta de levar quentes,
massagens e companhia limitada e continuava com dores (…). Tenho
muitos problemas de saúde, na minha coluna, tenho um joelho todo
desgraçado. Faço sobrecarga sobre o joelho, depois tenho de aliviar a
carga desse joelho, volto a fazer carga para o lado contrário, e dou cabo
da anca que também está desgasta…” [E7]
“…. É muito complicado e depois se eu tivesse saúde, tudo anda. Mas eu
não… além dos meus ossos, porque eu cansadinha dos meus ossos, é o
meu coração, tomo muita medicação para o coração. E agora vou levar
uma “pilha” no coração, porque eu agora tenho mal, tenho sofrimento (…)
quando comecei a tratar dele ao princípio, senti-me muito mal, pois foi a
partir dai que começaram os problemas do meu coração, a agravarem-se,
agravarem-se (…) [E16]
Sintomas de desgaste emocional e físico são devidos à avaliação subjetiva do cuidado
como oneroso e não recompensador (Elliott, 2000). A questão da pressão da
sobrecarga tem impacto físico nos cuidadores, causando dores nas costas e
osteoartrite nos joelhos, bem como uma condição geral de saúde baixa. Acaba
também por ter um efeito negativo na saúde mental mostrando que a depressão e
ansiedade são altamente prevalentes nos cuidadores (Ebrahimzadeh et al., 2013).
Os cuidadores idosos vêm-se bastante sobrecarregados com o trabalho. De acordo
com Oliveira et al., (2012) é frequente encontrar pessoas idosas responsáveis pelo
cuidado, o que aumenta a sobrecarga para estas pessoas, que já enfrentam
problemas relativos ao processo de envelhecimento como desgaste físico e a
diminuição de força e da agilidade, como é relatado pela participante E16.
“A minha cara já é de velhinha e pronto já tenho 70 anos, mas mesmo
assim fiz-me velha antes de tempo. Já fiz umas poucas de operações e
ando assim…” [E16]
Segundo Blanes, Carmagnani e Ferreira, (2007) os cuidadores têm tendência a
desenvolver mais psicopatologia, do que doença física, indo mais ao médico e
relatando pior saúde do que na população em geral. Também o facto de se ser
cuidadora é um fator de risco para o surgimento de psicopatologias e de acordo com
Raj et al., (2006) ser-se do género feminino, com baixa educação é significantemente
associado a depressão e ansiedade.
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Tal como é referido por estes participantes, é evidente que os cuidadores familiares se
sentem sobrecarregados nas suas responsabilidades e que o menor suporte social
acarreta maior sobrecarga (Teixeira, 2014).
Estes

relatos

são

maioritariamente

de

cuidadoras,

são

elas

que

estão

permanentemente a cuidar dos seus familiares, são elas que se sentem mais
afetadas, sobrecarregadas com as exigências que a prestação de cuidados lhe trouxe
às suas vidas. Também a falta de uma rede social que dê apoio contribui para um
elevado nível de sobrecarga (Oliveira et al., 2012).

1.6 - CONDIÇÃO SOCIOECONÓMICA
Diante das circunstâncias vivenciadas relativamente aos cuidados prestados à pessoa
com LM, os cuidadores sentem que a sua a vida a nível da condição socioeconómica
acaba por sofrer interferências, na questão laboral e económica. Os participantes que
têm emprego sofrem invariavelmente alterações nas suas rotinas laborais, tendo de
modificar o seu trabalho, alterar o seu horário ou tendo mesmo de o abandonar. É
retrato disso mesmo o que os participantes E3, E11, E14, E17 e E18 referem:
“…Como cuidadora, digamos que interferiu com a minha vida profissional
na altura porque estava numa instituição particular e tive que o deixar
(emprego) porque ele precisava muito da minha ajuda. Tinha de faltar
muito ao serviço para ir com ele. Ou então também vinham as recorrentes
infeções urinárias, que lhe causavam muitas dores e tinha de faltar para
estar com ele e, portanto, tive mesmo de me despedir desse trabalho.
Ainda estive mais um ou dois anos e depois despedi-me…” [E3]
“…. Eu tive de deixar de trabalhar para estar ao pé do meu marido…” [E11]
“…. Depois naquela altura podia ter arranjado um trabalho melhor na
Câmara, quando aconteceu isto e não fui porque andava com ela, pronto…
tinha a minha ocupação com ela…” [E14]
“… Tive de deixar de trabalhar para estar com ele em casa, porque não o
deixava sozinho…” [E17]
“…. Deixei por exemplo, de trabalhar na altura como designer gráfico…”
[E18]
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Muitos cuidadores são muitas vezes forçados a deixar os seus empregos
remunerados,

devido

aos

seus

novos

papéis

de

cuidadores,

resultando

frequentemente em dificuldades financeiras para a família envolvida (Lynch &
Cahalan, 2017).
Dadas as circunstâncias acontecem invariavelmente mudanças, a nível económico
com gastos acrescidos como relata esta participante (E6), já que quem trabalhava era
o marido e de um momento para outro perdem a sua fonte de rendimento, tendo
dificuldades acrescidas.
“…Muitas vezes não tinha dinheiro para quase nada, porque estava
habituada a uma vida que o meu homem me dava, trabalhava e ganhava
bem e a gente tinha uma vida desafogada. Agora eu ando a esticar o
dinheiro e é mais complicado…” [E6]
Nesta medida e de acordo com Ellenbogen et al., (2006) a LM tem um impacto
económico e imediato significativo na família, principalmente se a pessoa que sofreu
de LM for o principal assalariado da família, pode ser necessário que o cônjugue ou
mesmo outro parente retorne ao trabalho por razões económicas.
As várias necessidades da pessoa com LM obrigam muitas vezes, a que o cuidador
familiar tenha a necessidade de criar flexibilidade de horário laboral, mudar de
emprego, deixar de trabalhar durante um período ou por vezes ficar em casa para
prestar cuidados. No entanto, o cuidador familiar vê-se confrontado com a
indispensabilidade de trabalhar para suportar os custos inerentes a satisfação das
necessidades do seu familiar (Teixeira, 2014).

1.7 - FALTA DE SUPORTE SOCIAL E ECONÓMICO
Neste aspecto, os participantes reforçam a ideia da falta de apoio que esperavam que
fosse

proporcionada

por

parte

de

entidades

governamentais/do

estado,

nomeadamente a segurança social, quer fossem em apoios monetários, ou
fornecendo ajuda profissional paga para melhor poderem suportar as dificuldades
exigidas pelos cuidados de seus familiares. Há participantes que fazem essa mesma
referência, E2 e E6
“…. Acho que devia haver mais cuidados por parte da segurança social,
devia haver mais ajudas. Deviam proporcionar ajudas tais como: arranjar
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uma pessoa permanente ao pé destas pessoas que precisam e que estão
limitadas. Na minha opinião a segurança social devia pagar a uma pessoa
para cuidar de pessoas com este tipo de limitações (…). Se não tivesse o
meu marido num centro de dia, que sou eu que estou a pagar do meu
bolso, porque a segurança social não está a pagar nada… se não o tivesse
no centro de dia, tinha o meu marido em casa sozinho, porque eu tenho
que ir trabalhar, tenho de ganhar a vida na mesma. Acho que é nisso que
devia de haver mais ajudas, é nesse sentido…” [E2]
“…. Estamos num mundo cada vez pior, porque eu estou a tratar do meu
homem e um dia que eu não possa tratar não sei quem vai tratar dele.
Porque eu estou a receber 106€ ou 108€ de tratar dele. Não é esse
dinheiro que vai dar para estar a tratar dele. Meu homem não está com
300€ por mês de reforma de invalidez, com mais 108€ ou 106€ que recebo
de estar a cuidar dele, que não é nada. É uma miséria. É com isto que vivo
e tenho uma filha a estudar…” [E6]
Há uma preocupação particular com a falta de assistência providenciada aos
cuidadores familiares quer sejam por parte de entidades públicas ou privadas (Foster
et al., 2005).
Neste estudo temos o exemplo da participante E9, que sente uma falta de apoio total,
por parte das entidades da segurança social, não teve ajudas referindo apenas que
recebeu os produtos de apoio fornecidos pelo Centro de Reabilitação.
“… E pronto, estas coisas assim constantemente e claro, uma pessoa vêse sozinha. Mas ainda se tivesse o apoio de alguém. Alguém com quem
pudesse falar, ter uma ajuda, não é (…) eles podiam olhar, porque
infelizmente está assim, não é porque quis…, aconteceu, não é. Mas eles,
por nós termos uma casa, baseiam-se na casa… E então os direitos? Nós
não temos direito a nada. Nós não temos direitos a apoios técnicos, de
segurança social, nada… tenho a agradecer a este Centro Rovisco Pais,
muito, muito, porque muitas coisas que ele tem foram dadas a partir daqui,
porque a segurança social da nossa zona, nada, nada…” [E9]
As pessoas com LM dependentes do sistema nacional de saúde e do serviço de
segurança social, dada a morosidade e a dificuldade em obter estes apoios, a
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execução de adaptações acaba por ficar dependente do esforço financeiro das
famílias [ou outros] (Fontes & Martins, 2015).
A mesma ideia é partilhada pelos participantes E10, E11, E13 e E16, sobre a
dificuldade sentida diante da situação e o sentimento de desamparo, na aquisição de
ajudas, que os cuidadores sentem que não existe ou não acontece, e onde as
dificuldades se fazem sentir.
“… E não tenho ajudas nenhumas, nem sei como hei-de arranjar…” [E10]
“…. É assim, a vida muda toda de um dia para outro… é muito difícil… e
depois eu estou muito revoltada, porque não há ajudas de ninguém (…) A
nível da segurança social, que eu ainda pedi ajuda, mas foi-me logo
negado… porque eu vejo tanta gente com o rendimento mínimo…” [E11]
“…. Agora temos mais despesas, não é estar a chorar, sei que há pessoas
piores que eu, mas pronto temos certas limitações…” [E13]
Diante destes factos há autores que referem que os apoios prestados podem ser
entendidos como qualquer informação falada ou não, e o fornecimento de
material oferecidos que se conhecem e que resultam em efeitos emocionais e
comportamentais, ajudando ou não a favorecer o enfrentamento das dificuldades
da nova vida, que são determinantes para a assunção do papel de cuidador
(Ruiz et al., 2018; Fernandes & Ângelo, 2016).
Também se vive o sentimento de resignação perante as dificuldades que
surgem, sendo difíceis de superar, nomeadamente em termos financeiros, como
refere a participante E16.
“…. Já o levei 3 vezes à junta médica para ver se ele recebe o
complemento (…) eram cento e pouco euros. Era pouco mas era um
adiantamentozinho. As sondas é que o centro de saúde nos fornece, mais
de resto não somos ajudados em nada. Tenho de comprar o resto e então
só o que eu gasto em resguardos. Mas pronto é o que tem de ser. É
sempre a gastar… é assim a vida, levar um dia de cada vez até que Deus
queira (…). É uma vida diária todos os dias assim, é todos os dias e vamos
vivendo assim. Só que estou numa situação…a segurança social…estou
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numa situação péssima, porque não tive informação e nem sei se o médico
de família saberia me dizer…” [E16]
A participante E7 refere falta de acompanhamento/apoio institucional, falta de
preparação de algumas instituições para receber pessoas com estas limitações,
sentindo-se por isso desamparada, sem encontrar grandes alternativas na
comunidade, que no imediato pudessem ser viáveis, acarretando dificuldades para a
família.
“… Há uma grande falha no sistema nacional de saúde, com as famílias
que acabam por ser vítimas deste tipo de “catástrofes”, deste tipo de
situações, porque não há um acompanhamento, porque não há um apoio
psicológico, não há nada, zero… que ajude o cuidador a aprender a
aceitar, a encarar as coisas, a procurar formas alternativas (…)
Retaguardas, não havia nenhuma. Eu cheguei ao ponto de ir ter com o
diretor dos meus serviços e de falar com ele e saber o que é que a
legislação prevê, porque o J. vai para casa, vai ter alta e não tenho
instituição nenhuma para o pôr, porque não há instituições com este tipo
de respostas (…) tentei contratar uma empresa de prestação de serviços
ao

domicílio,

tentei

o

centro

de

dia,

tentei

contratar

alguém

individualmente…” [7]
A carência de serviços de apoio constitui, todavia, um forte obstáculo à autonomização
da vida não só das pessoas com LM como também de seus cuidadores em Portugal,
que quase invariavelmente acabam por ter de recorrer à ajuda familiar, quando assim
é possível. Esta realidade coloca a maioria dos lesionados medulares numa situação
de dependência face à família, reforçando e naturalizando a imagem das pessoas com
deficiência como dependentes e incapazes de gerir as suas vidas e, desta forma,
condicionando o processo de reconstrução identitária (Fontes & Martins, 2015).
Tal como acontece noutros setores populacionais, também no caso da maioria das
pessoas com LM, a diminuição da responsabilidade estatal tem sido compensada por
um aumento da responsabilidade familiar, continuando a ser estas o crucial suporte
económico, psicológico e social das pessoas com LM (Fontes & Martins, 2015).
Contudo, “compete ao Estado promover a celebração de protocolos nomeadamente
com autarquias locais e as instituições de solidariedade social, com vista à criação de
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uma rede descentralizada de apoio de serviços e equipamentos sociais à pessoa com
deficiência” (Dec. Lei nº 38/2004 de 18 de Agosto).
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2 - MUDANÇAS E ADAPTAÇÂO
Com a crescente expectativa de vida de pessoas que adquirem deficiências, como é o
caso da LM, há um número maior de cuidadores familiares envolvidos em papéis de
cuidar (Foster et al., 2005). Muitas serão as mudanças e adaptações que
inevitavelmente ocorrem na vida do cuidador familiar tendo de se adaptar aos novos
papéis que irão surgir na decorrência das suas funções. Por isso também a
sobrecarga desses papéis irá despoletar situações novas, mais em particular, dentro
do ceio familiar onde essas mudanças serão vividas de forma mais intensa. Dadas as
circunstâncias a procura de apoio formal e informal, bem como o desenvolvimento de
estratégias de coping e resiliência poderão ajudar neste processo de adaptação às
vivências enquanto cuidador familiar.
As Mudanças e adaptação serão apresentadas em unidades de significado,
nomeadamente “Transição de papéis”, “Sobrecarga de papéis”, “Mudanças familiares”,
a procura de “Apoio formal/informal” e por último “Estratégias de coping e resiliência”.
Estas unidades de significado irão ser analisadas e discutidas em simultâneo em cada
ponto.

2.1 - TRANSIÇÃO DE PAPÉIS
Para os cuidadores familiares o início do papel é sempre um momento marcante, dado
que se vêem confrontados com sucessivas dificuldades, associadas principalmente a
atividades físicas e de autocuidado.
Na decorrência do papel de cuidador é inevitável que na transição para o mesmo,
ocorram mudanças que acontecem de forma repentina em suas vidas. O ter de
assumir novas tarefas, traz novas responsabilidades, novas adaptações inerentes ao
novo papel. Para alguns destes participantes, esse papel iniciou-se de forma gradual,
contudo para outros foi de forma mais repentina, sendo por isso um fenómeno
inesperado, como fazem referência os participantes E1, E2, E5 e E6.
“…. Como tinha a bactéria, comecei a usar luvas de cada vez que ela ia à
casa de banho (…). Desde que ela adoeceu, comecei a cozinhar e não
tinha muita experiência, não tinha jeito nenhum para aquilo…” [E1]
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“…. Com a continuação do tempo vamos ganhando experiência aos
poucos……,

vamos

ganhando

experiência

aos

poucos,

vamos

conhecendo… dantes demorava a vesti-lo em uma hora, agora se calhar já
não… demoro a vesti-lo em meia hora, e a experiência vamos ganhando
aos poucos…” [E2]
“…. Sempre me esforcei ao máximo para que ele estivesse confortável e
foi um bocado difícil compatibilizar a situação dele com tudo aquilo que
estávamos habituados, eram rotinas completamente diferentes, não é. Mas
aquilo para mim, foi do tipo” tem de ser” e aconteceu, pronto…” [E5]
“…. Tenho que resolver coisas das finanças, disto e daquilo. Sou eu para
tudo. Sinto-me cansada (…). Aprendi no dia-a-dia a tratar do meu homem
(…). Era eu que o lavava, porque ele não se conseguia lavar (…) sou eu
que o visto, sou eu que o calço, ele só veste a camisola, mais nada (…).
Foi difícil. Nunca tinha lavado uma pessoa, mas cheguei a ver como se
lavava a pessoa (…). Ajudo-o a fazer o treino intestinal, para fazer as
necessidades, tenho de o pôr para a cadeira para fazer o treino. Depois
tenho de o pôr em cima de um resguardo na cama para o lavar…” [E6]
O cuidador ao tentar manipular uma variedade de tarefas simultaneamente pesa sobre
os cuidados gerando um fardo. Ao papel de cuidador acresce-se uma multiplicidade de
papéis previamente existentes que dificultam a assunção deste novo papel. Ao
conciliar o papel de cuidador familiar com a manutenção dos diversos papéis e
relações sociais, o que pode originar tensão e conflito neste âmbito (Fernandes &
Ângelo, 2016).
O facto de subitamente ter de assumir um novo papel, traz novas perspectivas, no
conhecimento desta nova realidade, levantando muitas questões, no que se refere à
adaptação a esta nova situação, principalmente na forma como se têm de prestar
esses cuidados, como refere a participante E7.
“…Para além da adaptação, aprender a lidar com muitas coisas novas, …
humm… desde posicionamentos, formas de fazer higiene, formas de o
alimentar, de satisfazer as necessidades básicas, porque ele não faz nada
por assim dizer (…). Eu aprendi muita coisa a ver os seus colegas a
trabalharem e via como eles faziam e às vezes trocávamos experiências.
Eu via como faziam e depois ia tentar fazer daquela maneira, mas depois
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não conseguia, depois alterava qualquer coisita. Depois quando os
encontrava cá eu dizia: “Experimentei fazer assim e assim… Então deixame experimentar também, não sei quê”. Acabava por haver este tipo de
partilha…” [E7]
Também os receios e medos associados à nova situação traz uma série de
imposições e alterações face ao desconhecido, interferindo com a sua forma de viver o
dia-a-dia, como refere a participante E9.
“…. Uma pessoa sozinha e no início tinha-se medo de tudo. Qualquer
coisa que estivesse diferente, já era um caos para mim, porque não estava
habituada, com aquele sistema e pronto…” [E9]
“… A minha dificuldade foi em tudo, porque aquilo era uma coisa nova para
mim, não é… e tão depressa estava bem, como de repente não estava. E
depois são idas para o hospital constantemente e uma pessoa vê-se ali
sozinha, a fazer tudo e foi muito complicado…” [E9]
Toda a situação nova, desconhecida, traz consigo a ambiguidade, afirma que o
fracasso em a superar configura a passagem de uma situação para a crise
propriamente dita. Esse insucesso pode-se dar tanto pela impossibilidade do individuo
organizar-se frente a uma nova condição, como pela impossibilidade de modificar ou
desestruturar uma situação antiga, agora revestida de novas características (Azevedo
& Santos, 2006).

2.2 - SOBRECARGA DE PAPÉIS
Com esta repentina mudança surge uma multiplicidade de papéis, por parte do
cuidador familiar. São mais encargos assumidos, novas situações com que tem de
lidar. O quotidiano da vida acaba por sofrer mudanças, que se traduzem em ter de
deixar o que consideravam ser uma vida própria, dadas as repercussões trazidas por
este novo acontecimento. O impacto da assunção de novos papéis acaba por se
evidenciar em sobrecarga. Tem-se o exemplo do participante E1 que refere isso
mesmo.
“…. Foi muito difícil em todos os sentidos, principalmente nesse em que
tinha o apoio dele para tudo e de repente vi-me a ter que fazer tudo (…)
Muitas vezes, ou tenho que faltar ao serviço para estar com ele ou estou
85

sempre a adiar certas coisas (…) Temos de saber conciliar a vida pessoal
com o apoio que lhe tenho de dar, mal ou bem tenho de conciliar as duas
coisas, com ou sem ajudas, nós temos que viver na mesma…” [E1]
Segundo Blanes et al., (2007), a responsabilidade não é só pelo cuidado prestado ao
indivíduo com LM, mas também tarefas domésticas sem ajuda de um cuidador
secundário.
Também Oliveira et al. (2012), refere que é bastante frequente os cuidadores
desempenharem as suas tarefas, praticamente sozinhos, ou seja, tornarem-se
cuidadores exclusivos. Neste sentido, os participantes deste estudo das entrevistas
E5, E6, E9, E13 e E15 fazem essa mesma referência. O sentimento de estar sozinho é
muito comum nas vivências que relatam, neste contexto de cuidado do lesionado
medular.
“De repente vi-me sozinha, perdida e ter de tratar de tudo, cuidar de tudo,
mesmo em termos de burocracias e coisas tão banais como ir a uma
oficina tratar do carro…” [E5]
“Tenho que resolver coisas das finanças, disto, daquilo. Sou eu para tudo.
Sinto-me cansada…” [E6]
“Eu tenho de fazer tudo. Mas ele come pela mão dele, conduz a cadeira
elétrica. Do resto basicamente não faz mais nada…” [E9]
“Não tenho ninguém assim a fazer, sou eu que faço tudo… trato da casa,
trato das compras, trato do marido, trato de mim…” [E13]
“Nunca tive outras ajudas externas, outras pessoas a cuidarem do F.,
sempre cuidei eu…” [E15]
Apesar deste sentimento vivido pelos cuidadores, estes acabam por expressar uma
poderosa conexão com os seus familiares, sendo a principal razão da continuidade do
seu dever (Ebrahimzadeh et al., 2013).
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2.3 - MUDANÇAS FAMILIARES
As mudanças a vários níveis estão implícitas nesta nova fase da vida dos cuidadores,
quer sejam a nível de rotinas, quer seja a passar a ajudar incondicionalmente o seu
familiar.
Mudanças de natureza relacional, como por exemplo, do papel de conjugue para
cuidador, entre indivíduos com LM e suas famílias podem desafiar física, psicológica e
socialmente a família dada a carga de trabalho aumentada, estes cuidadores, não
terão escolha senão fazer ajustes na própria relação (Jeyathevan et al., 2019;
Ebrahimzadeh et al., 2013).
“…. Estamos cá para o ajudar… para seguir em frente não é, porque
somos família…estamos cá para o apoiar acima de tudo…” [E2]
Aqui tem-se uma cuidadora da E4, que relata a sua vontade em superproteger o seu
familiar, demonstrando deste modo a sua maneira em lidar com a situação.
“…. Era a minha vontade de lhe chegar as coisas, para pôr as coisas na
mesa (…). Custou-me muito habituar-me a não ajudá-lo (…). Tenho
tentado fazer tudo por ele, o melhor possível, a ajuda-lo, a animá-lo…” [E4]
De acordo com Ruiz et al., (2018), por vezes a superproteção familiar presente pode
atrapalhar todo o processo de readaptação.
Quando os cuidadores são cônjugues, a mudança no relacionamento íntimo,
nomeadamente a perda de intimidade pós-lesão também é relatada por duas
participantes (E5 e E12) como uma mudança nas suas vidas, contudo a participante
da E5, refere que isso acaba por não ser um problema crucial na sua vida.
“…A parte sexual, que terminou, não é. E dizer que isso me incomoda, …
não me incomoda. Sei que poderá ter uma reversão, mas se não tiver
também não me incomoda. Somos felizes como estamos… Essa parte
entre um casal é fundamental, mas para já está assim, posta de parte…”
[E5]
“Também na relação na parte íntima, também não há…” [E12]
A mudança do papel de conjugue para cuidador, acaba por ser um fator-chave na
mudança da dinâmica da relação, causando uma tensão no casal (Jeyathevan et al.,
2019). Devido ao alto nível de cuidado conjugal com o lesionado medular, mudanças
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na identidade de papel são relatadas com perda de intimidade e relações sexuais
(Lynch & Cahalan, 2017).
Também ocorrem mudanças dentro da família alargada, pela interiorização da
situação de vida. Contudo a participante E7 procura reestruturar o tipo de vida que
tinha mantendo padrões.
“…. Em termos de adaptação familiar, da família mais alargada, pais,
sogros e companhia limitada, no início era uma grande confusão para toda
a gente (…). Isto foi uma grande reviravolta na vida que tínhamos. Exigiu
uma grande restruturação pessoal e familiar…” [E7]
Perante os factos é essencial que os membros da família sejam envolvidos em toda a
logística no planeamento de cuidados, por forma a sentirem-se melhor integrados
(Eberhard, et al, 2019).
Por sua vez outras famílias procuram entreajudar-se em conjunto e dar apoio entre si,
estar presentes.
“…. Mesmo assim, temos sido felizes. Apesar da situação dele, tenho
tentado gerir da melhor maneira. Os meus filhos têm ajudado (…).
Portanto, posso dizer que até hoje somos uma família muito unida (…).
Nós somos muito amigos dele, tanto os filhos, como os netos, como a
nora. A família é toda muito amiga dele e os amigos, ele tem muitos
amigos…” [E13]
Perante uma situação em que o acontecimento se sucede numa fase muito precoce,
onde já há a adaptação a esta nova realidade, como refere a participante E15, acaba
por interiorizar como sendo normal.
“De modo que nós entre os diferentes membros da família sempre nos
fomos adaptando e revezando naquilo que o F. precisou. Por isso o
precisar de cuidar dele nunca foi nada de outro mundo, é normal, porque
sempre foi desde muito cedo…” [E15]
Após um período, o cuidador familiar adapta-se à situação e tem o sentimento de
superação destas necessidades. Ao longo do tempo as necessidades tornam-se
menos prevalentes à medida que o cuidador se torna mais experiente, apesar da
condição da pessoa se deteriorar (Fernandes & Ângelo, 2016).
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Também dadas as circunstâncias, muitos cuidadores procuram substituir a pessoa em
tarefas, achando que eles não são capazes de realizar, como relata esta participante
E12.
“…Tanto que às vezes em casa, ele diz-me: “Eu posso-te fazer isto”, mas
eu sei que erro nesse aspeto, mas se for eu a fazer é que fica bem feito
(…) Depois tenho o cuidado de o ajudar em tudo aquilo que ele necessita,
porque ele sozinho em casa não consegue…” [E12]
A mesma participante (E12) relata mudanças muito acentuadas a nível da sua relação
conjugal e a forma com se comunicam também mudou bastante. Por vezes a
separação pode ser um fator que pode acontecer nesta fase e que esta participante
ponderou. Também o participante da E19 refere a dificuldade que se põe na vida
conjugal.
“…. Temos uma relação, assim, um bocado distante, desde o início,
porque ele prefere andar um bocado isolado, calado (…) tenho um
relacionamento assim muito esquisito (…). Depois eu começo de início a
falar bem para ele com calma, mas depois vejo que ele não reage, que não
colabora, que é teimoso. Eu parto para a agressão verbal, porque não
tenho paciência. Acabo por dizer que mais valia ter morrido naquele dia,
que não devia ter uma segunda oportunidade (…) E é isso, tem dias bons,
tem dias péssimos e depois moí-me a cabeça também a mim… passamos
a vida a discutir e depois eu penso muitas vezes se vale a pena estar ao
lado de uma pessoa assim (…). É uma revolta (…) mas ele deixa-me
muitas vezes revoltada. E depois digo muitas vezes aquilo que devia e
aquilo que não devia. Por isso não é fácil e não temos um ponto de
equilíbrio. Parece que está tudo bem, mas não está…” [E12]
“...A vida de uma pessoa, a conjugal isto é muito difícil, para lhe dizer, que
a nossa vida foi alterada e nós somos atualmente como dois cuidadores
que trabalham para o bem comum, mas a nossa vida conjugal alterou-se
muito… isto está complicado…” [E19]
Há uma enfatização sobre a quantidade significativa de características negativas
associadas ao papel, incluindo a perda de identidade sentida pelo cuidador,
juntamente com profundas mudanças de papel entre o lesionado medular e o
cuidador. Devido ao alto nível de cuidado conjugal com o lesionado medular,
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mudanças na identidade do papel são relatadas com perda de intimidade e relações
sexuais um tema comumente relatado (Lynch & Cahalan, 2017).
Devido às mudanças ocorridas, o aumento de sobrecarga ao longo do tempo,
dificuldade em adquirir estratégias de coping eficazes, promovem uma insatisfação
nas suas relações pessoais, particularmente entre cônjuges (Elliott & Berry, 2009).
Também surge o medo do inesperado perante as preocupações relativas às
mudanças que aconteceram em suas vidas, como refere a participante da E17.
“… Mas não o deixo sozinho em lado nenhum, porque tenho muito medo,
(…). Depois se ele parte uma perna…” [E17]
Perante a mudança também o cuidador familiar sente o dever de cuidar do seu
familiar. Foster et al., (2005) referem que os cuidadores familiares geralmente
demonstram um compromisso duradouro e no caso dos cônjuges um forte sentido de
obrigação, contribuindo para os resultados positivos para o indivíduo, tal como é
descrito pela mesma participante (E17).
“…. Vivo com o meu marido, tenho de tratar, tenho de cuidar, tenho de
fazer o que tem de ser…” [E17]

2.4 - PROCURA DE APOIO FORMAL/INFORMAL
Vendo-se condicionados alguns destes cuidadores sentiram necessidade de procurar
apoio quer fosse formal, nomeadamente institucional (centro de dia, unidades de
cuidados continuados ou outro) ou informal, dadas as dificuldades pelas quais têm de
passar, sendo apoiados por amigos, vizinhos, pessoas mais próximas, tal como
referem os participantes E2, E8, E9, E17 e E20.
“…Ele está no centro de dia, … passa lá só o dia, torna-se um bocadinho
mais fácil, tanto para ele que gosta de lá estar e tanto para nós familiares,
… digamos assim “não é um frete”. É mais aliviado…” [E2]
“…E como sou bombeiro, tenho muitos amigos bombeiros e quando
precisava pedia-lhes e eles resolviam ou iam com ela para o hospital (…)
Muitas das vezes eu não podia, mas tinha sempre alguém de retaguarda
para ajudar até eu chegar...” [E8]
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“…Ele já tem ido para uns centros para me dar um bocadinho de descanso
a mim, não é, mas é muito complicado mesmo assim…” [E9]
“…. Também tenho vizinhos que me apoiam muito. Tudo o que peço, eles
estão prontos a ajudar…” [E17]
“…. Quando ela chegou a casa tinha tudo preparado e então a partir daí
vão lá as senhoras do centro de dia, fazer a higiene, dar-lhe banho, todos
os dias e a partir daí eu dou-lhe a comida, ela come pela mão dela, eu é
que preparo tudo …” [E20]
As dificuldades que os cuidadores estão sujeitos condicionam em muito a sua
dinâmica pessoal, de vida. Nesta medida, torna-se num dos momentos mais sensíveis
e que exige o suporte da rede social de apoio, como a família e os amigos, uma vez
que os rumos da aceitação serão trilhados desde esse momento de interiorização e
elaboração intensa da vivência da perda (Fontes & Martins, 2015).
Nem sempre a procura de ajuda formal é fácil, já que segundo alguns cuidadores,
estes deparam-se com a falta de preparação das instituições (IPSS, centros de dia,
apoio domiciliário) para apoiar. Por vezes a chegada desses cuidados nem sempre
acontece, devido à falta de resposta por parte das instituições, em manter os cuidados
a estas pessoas como é referido pelas participantes E7 e E18.
“…. Claro! É uma pessoa nova e ninguém quer uma pessoa nova na
instituição, como é óbvio. As instituições infelizmente não estão
preparadas para isto. Entretanto não conseguia recrutar ninguém que
estivesse disponível para garantir os cuidados básicos de higiene, os
treinos intestinais, o acompanhamento, que na altura fazia algaliações
intermitentes…” [E7]
“…O que eu sinto em relação à minha mãe, é que vivemos nos arredores
de uma cidade e que os cuidados domiciliares existem, mas não chegam.
Demoram um ano em lista de espera, dois anos em lista de espera…”
[E18]
No que se refere ao apoio formal ou informal, este pode passar por apoio de amigos,
familiares e o apoio de instituições (Peixoto e Santos, s/d). Mas dadas as
circunstâncias seria importante que houvesse o desenvolvimento de políticas públicas
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de saúde específicas para os cuidadores, pois existem poucas ações governamentais
voltadas para as famílias das pessoas com deficiência (Prudente et al., 2017).

2.5 - ESTRATÉGIAS DE COPING E RESILIÊNCIA
Os cuidadores precisam de aptidões proactivas e instrumentais para atender aos
requisitos diários face às exigências dos cuidados pessoais ao indivíduo. Alguns
cuidadores podem simplesmente não ter aptidões necessárias para lidar efetivamente
com esses problemas, outros podem estar predispostos a experimentar níveis altos de
tensão emocional, independentemente das tarefas de cuidar objectivamente definidas
(Elliott, 2000).
Contudo, o facto de os participantes vivenciarem momentos complexos de difícil
gestão pessoal, alguns referem buscar alguma resiliência no lado mais emocional, da
relação e na cumplicidade que mantinham, como refere esta participante (E3).
“… Mas também quando via que eu estava determinada e nada disso me
abalava. Estávamos nisto juntos, e a partir daí como temos uma
cumplicidade muito grande, tornou-se mais fácil…” [E3]
A maioria dos cuidadores procura estratégias focadas na emoção para ajudá-los a
modular o stress inerente no cuidado à pessoa com LM (Chan, 2000).
A procura de estratégias ligadas à emoção na busca de uma força interior, de uma
valorização pessoal, ter o sentimento de um dever para cumprir, como uma missão
conforme é referido pela participante da E5.
“…. Pronto, olhando para trás, eu desvalorizo às vezes um pouco, porque
eu acho que às vezes até sou uma pessoa forte. Sou forte porque tentei
dar a volta e consegui. Consegui sobrepor-me de certa maneira a mim
mesma, porque eu sabia que tinha de ser assim e eu consegui estar lá
para ele sempre (…). Eu acho que vi aquilo quase como uma missão. Eu
tenho de conseguir levar isto a bom porto, e foi (…). Eu batalhei muito e
ele também principalmente…” [E5]
A eficácia do coping é influenciada pelo otimismo, que por sua vez estará relacionado
com uma melhor adaptação não só física como psicológica, tendo assim um forte
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impacto no mesmo. A influência do otimismo na eficácia do coping mostra que a
personalidade tem um importante papel na gestão do stress (Peixoto & Santos, s/d).
O tentar procurar estratégias, nomeadamente no conforto da família, procurando apoio
emocional para conseguir lidar com o stress causado pela presente situação.
“…. Eu ia ter com a minha mãe e irmã para poder desanuviar um
bocadinho…” [E5]
O cuidado familiar oferece assistência funcional, apoio social e incentivo emocional
(Min-Gu, et al., 2018).
Outros, como é o caso da participante E7, para além de ter procurado encarar as
coisas com alguma naturalidade, aceitando, também refere ter tido uma situação muito
gratificante de aprendizagem. Esta participante referiu acreditar em si e nas suas
habilidades para gerir a situação vivendo um dia de cada vez, procurar ter um olhar
positivo, aceitando a situação tal como ela se apresenta e recordar o tempo bem
passado com o seu familiar.
“…. Eu encarei tudo com naturalidade, tinha que ser. Eu não fugi, porque
normalmente as pessoas não aceitam e admiram-se como é que eu aceito
e encaro as coisas desta forma com esta naturalidade (…) Aprendemos a
viver com aquilo que temos e a aceitar aquilo que temos, porque não é,
não é … não podemos viver a pensar e a idealizar aquilo que não tenho
(…) Como cuidadora, por um lado… é uma situação muito gratificante,
embora dependa dos olhos que olham, mas aos meus olhos eu costumo
dizer que sou uma felizarda porque a vida proporcionou-me uma
experiência que muitas das pessoas não têm…” [E7]
Segundo Dickson et al., (2011) referem, que quando se foca em aspetos positivos da
situação, promove o coping, minimizando a depressão e o burnout promovendo o
sentido de controlo.
Halvorsen et al., (2022) acrescenta que fortalecer a expressão de aspetos positivos do
cuidado, pode melhorar a saúde mental.
Por vezes os cuidadores podem descrever as suas experiências de cuidar em termos
positivos relatando que essas mesmas experiências como sendo satisfatórias,
sugerindo então que o cumprimento do papel de cuidador acaba por ser um aspeto
potencialmente positivo na sua vida, podendo aumentar a autoestima e sentimentos
de competência e valor próprio (Ellenbogen et al., 2006).
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“…. Agora, felizmente na minha situação o J. aceitou, eu aceitei, os nossos
filhos aceitaram e toda a família aceitou. É uma nova condição de vida.
Sim senhor, é uma nova real condição de vida (…). Portanto, eu fiz… para
além de ter aceite o acidente e a fatalidade, cada dia para mim era um dia
novo. Eu não criei qualquer expectativa, também um bocadinho para não
me desiludir, por assim dizer…pronto para depois não ficar… como é que
se diz… frustrada. Pronto, e a caminhada foi assim que foi feita. Foi com o
receber aquilo que a vida nos dá. Partilhei desde o início… partilhei tudo
com os nossos filhos (…). Portanto, mais uma aprendizagem e acho que é
nesta linha que todos nós nos pautamos. Portanto em termos objetivos e
num exemplo mais prático, chegamos aqui, temos um obstáculo. Ok, sim
senhor! E agora vou fazer o quê? Baixar os braços, não posso. Isso é
ponto assente e não faz parte da minha vida, do meu pensamento e,
portanto, há que contornar…” [E7]
Também há quem refira, que naturalmente por apresentar bons recursos e
capacidades pessoais acaba por se defender melhor das adversidades, sendo uma
pessoa positiva que vai de encontro aos desafios que as circunstâncias lhe
proporcionaram, como é o caso do participante E15.
“…. Eu por feitio sou uma pessoa bastante positiva, de maneira que, às
vezes quando eu converso com outras pessoas…, eu nunca entrei em
depressão, nunca tive um esgotamento, nada… tenho sempre muitas
ocupações e acho que isso ajuda.” [E15]
No fundo, aos recursos pessoais estão implícitas as capacidades, habilidades, traços
de personalidade, saúde física e emocional, em compreender e resolver as exigências
com que são confrontados (Peixoto & Martins, 2012).
A participante E18 precisou de procurar outras maneiras alternativas de se regenerar
mentalmente para conseguir lidar com a situação do seu familiar e perante o seu papel
de cuidadora. Já que ter a mente ocupada, como por exemplo, ver televisão ou ler,
arranjar tempo para si, andar, praticar exercício e manter interesse por algo extra aos
cuidados acaba por ser outros métodos de relaxamento (Peixoto & Santos, s/d).
“… Como fazemos, deixamos o emprego em “stand by”. Por isso tem de se
ter muito poder de encaixe (…). Eu precisava dessa outra parte de
regenerar mentalmente para voltar com energia para poder tratar bem.
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Então meti-me numa formação em que já era possível ser menos, ou seja,
entre aspas, aquela responsabilidade da pontualidade, do estar presente
todos os dias, não é (…). Então arranjei uma forma de uma organização
por horas, porque havia em duas horas que estou na formação, eu
também, ou estou sentada ao pé da minha mãe a ouvi-la com dores… isso
podia fazê-lo, mas era desgastante para mim, para as duas…” [E18]
Já a participante E4 acaba por ter a sua ajuda fundamentada em ajudas externas,
centradas mais no apoio emocional/psicológico para conseguir internamente fazer
uma boa gestão da situação.
“…Apesar de tudo tenho apoio da parte da psiquiatra, da parte de
neurologia e está tudo controlado, mas mesmo assim, não esquece, é
difícil…” [E4]
Por outro lado, no caso da participante E12, evidencia muita dificuldade em lidar com a
situação do seu familiar e encontrar estratégias, procurando apoio noutro elemento da
família, como forma de minimizar as suas dificuldades e gerir a situação internamente.
“Embora diga que não, nunca aceitei ter apoio psicológico porque sempre
confidenciei com a minha filha, sempre foi o meu pilar e continua a ser o
meu pilar, embora eu tenha descarregado muito nela, porque ela sem
culpa alguma… eu a minha raiva a minha revolta descarregava nela (…)
Sempre fui contra ir atrás de médicos…” [E12]
As necessidades emocionais e interpessoais, nomeadamente, poder contar com
alguém para desabafar e obter o reconhecimento pelo esforço do cuidar por parte dos
amigos a familiares são de crucial suporte para o cuidador (Fernandes & Ângelo,
2016).
Os cuidadores têm um impacto considerável na saúde e no bem-estar de uma pessoa
com deficiência física. Além disso, as suas experiências no papel de cuidador podem,
contudo, interferir adversamente no seu bem-estar pessoal e no seu relacionamento
com a pessoa com LM (Elliott, 2000). Contudo, estes participantes procuraram
encontrar estratégias que pudessem facilitar a sua adaptação, quer fosse por
estratégias internas (centradas nos próprios), quer fosse por estratégias externas
(centradas em elementos exteriores) encontradas.
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Evidências recentes referem que a importância do coping e apoio social entre os
cuidadores tem uma clara implicação nas intervenções psicológicas (Elliott, 2000).
Contudo existem cuidadores que focam as suas estratégias centradas na resolução de
problemas, quando ocorrem mudanças e estratégias centradas na gestão das
emoções quando as situações se encontram mais estáveis (Peixoto & Santos s/d).
Contudo, a resiliência como processo de adaptação à adversidade pode mudar várias
vezes, de acordo com as responsabilidades do cuidado, experiências de vida e
recursos que vão mudando ao longo do tempo (Brickell et al., 2020).
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SINTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegado a este momento, é apresentada a síntese e principais considerações finais
deste estudo. Poucos são os estudos que abordam questões focadas nas vivências
dos cuidadores de lesionados medulares. Perante este facto foi com especial
satisfação que a investigadora se focou em tão crucial assunto, que julgou ser de
extrema pertinência não só para o meio académico quanto para o contexto da prática
clínica.
A LM é um evento complexo que traz alterações em todos os domínios da vida do
indivíduo e também do cuidador familiar, sendo este um componente vital e central do
sistema de saúde em geral, que exigirá apoio e cuidados contínuos (Backx et al.,
2018; Nogueira et al., 2013; Dickson et al., 2011).
Perante isto, apraz dizer que se procurou mostrar de uma forma generalizada, mas
profunda o contexto vivencial dos cuidadores familiares de lesionados medulares, que
devem ser foco da atenção dos enfermeiros de reabilitação, tendo em conta todos os
aspetos do seu percurso. Para isso teve-se em conta alguns critérios, nomeadamente,
que tivessem um vínculo familiar e que cuidassem de seus familiares em casa por um
período mínimo de 6 meses, para que houvesse algum tempo de experiência e dos
seus relatos emergissem vivências sentidas.
Para estes cuidadores, muitas vezes têm que assumir as responsabilidades relativas
ao seu familiar, com impacto nas suas vidas em todos os sentidos, principalmente pelo
nível de sofrimento que causa, pois, ter de lidar com uma pessoa que anteriormente
era independente e autónoma na realização das suas AVD’s, que tinha uma vida
activa e de um momento para outro tudo muda, onde passam a viver uma situação de
dependência.
Quando falamos em vivências falamos em algo muito subjetivo, muito pessoal,
intrínseco a cada um. Cada um vivencia as circunstâncias de cuidar de um lesionado
medular de uma forma muito própria e única, como foi sendo relatado pelos
participantes ao longo deste estudo.
Ser-se cuidador de um familiar com LM, implica conviver com uma série de
transformações em suas vidas, sejam elas pelo impacto que a deficiência acomete no
seu quotidiano, como pelas mudanças e adaptações que posteriormente isso implica,
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tal como é abordado na Teoria de Transição de Meleis, já que face a situações
complexas, exige dos cuidadores a necessidade em se organizarem, e incorporarem
essas mesmas mudanças e adaptações.
Como em muitos outros estudos que abordam temas relativos a cuidadores, estes são
na sua maioria prestados por indivíduos do género feminino (esposas, filhas, noras),
onde existe uma maior preocupação, sendo mais dedicadas aos cuidados
relacionados com a satisfação das AVD’s, são mais pormenorizadas, vivenciam de
forma mais intensa toda a situação evidenciando altos níveis de stress e sobrecarga.
Já os cuidadores do género masculino acabam por ter outra maneira de lidar com a
situação, acabando por ter necessidade de outras pessoas a apoiar, nos cuidados
diretos. Deste modo reforça o papel social da mulher, que sempre foi vista como
cuidadora do lar, da família e do familiar dependente (Prudente, et al., 2017).
Do tema “Vivências do cuidador familiar da pessoa com lesão medular”, os sub-temas
que imergiram deste estudo foram “Impacto da deficiência física” e “Mudanças e
adaptação”.
O impacto da deficiência, vivido pelos cuidadores familiares reveste-se de extrema
dificuldade nos primeiros momentos com que têm de lidar com o seu familiar, num
misto de medos, surpresas, choque, entre outros, para passarem à fase de adaptação
a uma situação com tudo o que daí advém, procurando o restabelecimento dentro de
alguma normalidade sempre que possível.
Algumas são as considerações que se podem extrair deste estudo, tendo em conta o
que estas vivências acarretam na vida do cuidador, nomeadamente no que diz
respeito ao impacto da deficiência, sendo patenteado por alguns aspetos que o
justificam, nomeadamente o processo de sofrimento, dada a situação inesperada e o
choque relativo à situação que aconteceu. A própria visão que os cuidadores têm da
deficiência e o sofrimento que isso denota, associado ao medo do desconhecido e as
perspectivas de futuro de acordo com ideias pré-concebidas. A vivência do sofrimento
do outro e o estar presente todos os dias a ver o seu declínio, bem como a
constatação que o próprio tem do seu problema de saúde. Também a vivência desta
experiência de forma emocional, e o ter de geri-la acaba por mostrar a sua fragilidade
e um sentimento de vida estagnada e resignação da mesma. Ainda o período de
tempo em que decorre a prestação de cuidados acaba por contribuir negativamente.
Mesmo com a confrontação de ter de lidar com o familiar deficiente, acaba por surgir
uma dificuldade em perceber as consequências da LM em termos físicos, havendo um
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desconhecimento total sobre a própria doença. Pensar como vai ser o futuro, acarreta
um momento cheio de indecisões e muitas dificuldades. Também ficou patente neste
estudo que os participantes também fazem referência aos aspetos comportamentais
do seu familiar com os quais têm de lidar, modificando por vezes comportamentos,
acrescidas às dificuldades por questões físicas que tornam as vivências difíceis e
acrescentam sofrimento.
Tendo em conta todo o impacto que estas vivências causam na vida dos cuidadores,
estes deixam de ter o que consideram uma vida normal, pessoal, profissional e social
e passam a ter uma vida condicionada pelo cuidar do seu familiar, ter de abdicar de
algumas rotinas e reconsiderar outras, com as novas exigências que isso traz, tendo
de se dedicar à tarefa de cuidar de uma forma quase exclusiva, sem vida própria, com
perda de privacidade e momentos de lazer, com algum grau de afetação na sua
qualidade de vida.
Muitos são os desafios com os quais o cuidador familiar tem de se defrontar, como por
exemplo, realinhamento do self, lidar com novos relacionamentos sociais e pessoais
(Post et al., 2005).
Ao longo do tempo e durante o processo de cuidar, os cuidadores vão evidenciando
várias necessidades nomeadamente a falta de apoio por parte dos outros (família,
amigos, profissionais de saúde), necessidade de expressão de sentimentos, mas
principalmente falta de informação ou insuficiência da mesma e de acompanhamento
por parte dos profissionais e ainda o receio de não corresponder às exigências que
lhes são pedidas. Neste contexto, ficou evidente por parte dos participantes nos
cuidados diretos a prestar aos seus familiares, o ter de saber fazer e saber ser perante
as adversidades sem que se sintam preparados para isso. Mediante o contexto de
cuidado há relatos de participantes a referir que procuram apoiar incondicionalmente o
seu familiar em todas as suas necessidades, como se de um dever se tratasse.
De acordo com as suas vivências, eles sentem-se invariavelmente sobrecarregados a
vários níveis nomeadamente psicológico/emocional, social e económico, mas
principalmente físico. Grande parte dos cuidadores sente que na consequência disso a
sua situação de saúde física acaba por se agravar, levando a quadros de ansiedade,
stress e depressão. Mediante as situações vividas os cuidadores estão sujeitos a
tensões que debilitam a sua saúde física e mental, em decorrência da necessidade de
assumir novos papéis, além da aceitação da redução de atividades pessoais, como
trabalho e lazer [tendo muitas vezes abdicar dos mesmos] (Oliveira, et al., 2012).
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Os cuidadores familiares muitas vezes experimentam um alto nível de sobrecarga
devido às exigências associadas ao cuidado a estes doentes. Além dos stressores em
suas próprias vidas existe uma notável redução da saúde mental com depressão,
ansiedade, distúrbios de sono, aspetos identificados nos cuidadores de pessoas com
LM, podendo vivenciar um declínio em sua própria saúde física e/ou psicológica. Isso
acarreta um grande impacto no seu bem-estar social reduzindo a sua satisfação de
vida assim como sentimentos de isolamento e perda de identidade (Zanini et al., 2021;
Backx, et al., 2018; Ruiz et al., 2018).
Conjuntamente com estes factos o aumento da sobrecarga acontece por haver
acréscimo de trabalho, já que há necessidade de desenvolver outras tarefas e ainda
por cuidarem maioritamente sozinhos do seu familiar, o que contribui para mais
sobrecarga e baixa satisfação de vida. Scholten et al., (2018) referem que seria
importante monitorizar de forma regular a sobrecarga entre os cuidadores por forma a
detectar possíveis problemas de bem-estar.
Apesar da média de idades se encontrar próximo dos 55,8 anos, dentro deste estudo
encontramos cuidadores em faixas etárias mais avançadas que referem que a
acrescentar à questão física e emocional o fator idade também condiciona nos
cuidados a prestar.
Cuidar de uma pessoa com deficiência física pode apresentar uma experiência de
stress crónico colocando os cuidadores informais em maior risco de reduzir o bemestar e aumentar a morbilidade e mortalidade (Tough et al., 2017).
Outros factores contribuem para que o impacto da deficiência física seja notório,
nomeadamente a condição socio económica, onde acontecem alterações nas suas
rotinas laborais ou porque tiveram de abdicar do trabalho ou porque tiveram de o
modificar para se poderem adaptar ao papel de cuidador, acarretando um impacto
económico significativo. Também Sousa, et al., (2007) como referido por Peixoto e
Martins (2012) referem que as LM trazem graves prejuízos ao individuo e família, em
termos financeiros, dentro da família, profissionais e em termos sociais, acarreta uma
série de alterações inesperadas interferindo com a forma da família viver o seu dia-adia. A modificação do bem-estar num dos seus elementos, nomeadamente no
cuidador, não se vai refletir só nele, mas em toda a família no geral. Os impactos
familiares fazem-se sentir na estrutura, no processo familiar, nas emoções e na própria
doença.
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No decorrer deste processo de cuidar os participantes referem uma falta de apoio total
ou parcial por parte de entidades governamentais ou do estado, nomeadamente da
segurança social, falta de apoio monetário para fazer face àquilo que têm de gastar
com o seu familiar, emergindo o sentimento de desamparo. Também as dificuldades
em encontrar apoio nas instituições fazem-se sentir, pois nem sempre estão
preparados para cuidar de indivíduos com LM.
No momento seguinte as mudanças e adaptação que acontecem, refletem-se na
transição para novos papéis e como tal a própria sobrecarga dos novos papéis que
têm de gerir. As mudanças familiares que são inerentes ao surgimento de novos
processos, a procura de apoio formal e informal para colmatar dificuldades e a
utilização ou não de estratégias de coping e resiliência, são aspetos que
inevitavelmente estão implícitos nas novas vivências.
A transição para novos papéis leva o cuidador a ser confrontado num novo contexto
onde existem novas responsabilidades, novas situações neste novo meio envolvente.
A assunção de um novo papel acarreta o conjugar de mais um papel já aos existentes,
implicando um acréscimo que o cuidador vem a sofrer do qual não estava à espera
dado o papel imergente que tem de assumir, proporcionando novas aprendizagens,
neste novo caminho. Houve uma participante que fez referência a isso mesmo,
embora a maioria dos restantes participantes referisse a dificuldade presente em
desempenhar este novo papel, desenvolvendo-o de forma solitária, acarretando maior
desgaste.
Neste sentido e de acordo com Peixoto e Santos (s/d), famílias que assumem a
responsabilidade de prestar todos os cuidados, referem a situação como sendo uma
experiência negativa, identificando sentimentos de solidão, isolamento e frustração,
sendo por vezes incapazes em resolver e ultrapassar a situação sem ajuda de
profissionais. Muitas das vezes as estratégias a adoptar também estão dependentes
da sua postura para enfrentar as situações, do seu conhecimento e habilidades
adquiridas.
Inevitavelmente mudanças ocorrem e os participantes deste estudo verbalizaram
grandes mudanças, sejam elas a nível das próprias rotinas, mudanças de natureza
relacional, nomeadamente quando os cuidadores são cônjuges, onde o familiar
cuidado muda o seu comportamento, onde há perda de intimidade e de
companheirismo, a mudança do papel de conjugue para o de cuidador, trazendo
alguma tensão, ainda que poucos não demonstrassem ser um problema significativo.
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Os cuidadores de indivíduos com LM experienciam uma variedade de desafios, não só
em termos emocionais como psicológicos e relacionais.
As mudanças que acontecem dentro da família alargada, também acarretam
mudanças significativas, perante toda a restruturação que tem de acontecer dado este
novo acontecimento. Quando o facto acontece precocemente leva a uma adaptação e
interiorização do mesmo de forma natural, acabando inicialmente por se organizar e
adaptar à nova realidade. O mesmo já é mais difícil numa fase da vida mais tardia,
quando a pessoa anteriormente era autónoma e independente. Para que não haja
uma alteração da dinâmica familiar muito acentuada é importante que todos sejam
envolvidos e que se envolvam nos cuidados.
A dificuldade que a LM acarreta na vida de todos e por vezes o medo de não saber
cuidar leva a que muitos cuidadores procurem apoio, seja formal ou informal (amigos,
vizinhos, pessoas mais próximas). Dadas as dificuldades é importante que os
cuidadores se sintam apoiados e que mantenham uma rede de suporte. Durante a
investigação foram relatados por parte de alguns cuidadores sentimento de falta de
preparação por parte de algumas instituições principalmente em lares, centros de dia e
apoio domiciliário. Daí haver um sentimento de desapoio, por parte dos recursos da
comunidade. Neste contexto as estratégias de coping e resiliência, na sua
generalidade revelam-se como aspetos de difícil consecução embora dentro das
dificuldades apresentadas, alguns participantes revelassem busca de alguma
resiliência mais no lado emocional e na relação que mantinham com o seu familiar, o
tentar buscar alguma valorização pessoal, pelo papel que desempenhavam, o
sentimento de dever a cumprir aleado à forma de lidar com a situação promovendo
uma melhor adaptação, não só física como psicológica para a vivência da situação
como um todo. Para outros cuidadores também se tornou importante o apoio de
terceiros, nomeadamente família, pessoas próximas. Também a forma como é
encarada a situação ajuda a amenizar o problema. Por vezes pode ser encarado como
uma aprendizagem dada a forma como a situação é apresentada na sua vida,
acabando por ser um mecanismo de coping eficaz para melhor lidar com a mesma. O
facto de verem o seu papel enquanto cuidador de forma positiva ajuda a encarar essa
situação, buscando mecanismos interiores. De referir que também nesta investigação
a procura de fatores externos é outro aspeto que ajuda a conseguir lidar melhor com a
situação. Contudo houve participantes que não conseguiam arranjar estratégias por
forma a minimizar as dificuldades, sentindo-as de uma forma constante.
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Ao falarmos nos recursos que o cuidador disponibiliza, podemos estar a referirmo-nos
à capacidade de adequação a novas situações, coerência nas decisões a tomar, forma
como estão constituídos e eficácia a resolver os conflitos. Mas também experiências
anteriores, estrutura, função, processo familiar, recursos, capacidades da mesma,
entre outros podendo ser fatores que poderão contribuir para delinear as estratégias
de coping. Neste sentido, os cuidadores com mais probabilidade de adaptação são
aquelas que apresentam um número reduzido de causas de stress em simultâneo, que
têm grande capacidade de funcionamento e comunicação, facilidade de adequação,
encarando as situações numa perspectiva positivista, podendo ser capazes de
desenvolver estratégias de coping. A vulnerabilidade específica e resiliência aos
stressores vão traduzir a capacidade que a família/cuidador tem para se adaptar à
nova vida, dependendo de fatores psicossociais que intervém na reação ao stress
(Peixoto & Santos, s/d).
Os cuidadores de indivíduos com LM muitas vezes têm dificuldade no coping dado o
seu novo papel. Como consequência, o risco de burnout, depressão, ansiedade e
problemas físicos. Contudo, o bem-estar do cuidador é influenciado pelo bem-estar do
familiar cuidado e vice-versa (Eberhard et al., 2019). Portanto os cuidadores têm de
encontrar recursos ao longo das suas vidas para ajudar o lesionado medular sem
comprometer o seu próprio bem-estar (Zanini et al., 2021).
Perante este contexto, o contributo dos enfermeiros de reabilitação apresenta-se como
essencial na confrontação com todo este processo envolvendo a deficiência física,
bem como as mudanças e adaptações do mesmo e incremento da qualidade de vida
das famílias cuidadoras.
O enfermeiro deve ter um papel interventivo nas famílias, junto do cuidador, no sentido
de ajudar a adaptar-se às mudanças, facilitar a comunicação, aumentar a tomada de
decisão promover o coping e reduzir a tensão do papel. Deve ajudar a promover um
ambiente onde a família consiga exprimir as suas inquietações, medos, receios e
sentimentos, por forma a traçar um plano de intervenção, encontrando terapêuticas de
enfermagem para dar resposta às necessidades evidenciadas (Peixoto & Santos s/d) e
acima de tudo, ajudar o cliente a tornar-se o mais independente possível dentro das
suas condições físico-funcionais, promovendo e incentivando o autocuidado através
de orientações e treino de situações, preparando a pessoa com LM da melhor maneira
possível e com qualidade, para conviver social e familiarmente (Scramin & Machado,
2006).
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Esta área do conhecimento é para a enfermagem um campo muito vasto de saber a
ser explorado, com muito a ser descoberto e investigado. É também uma área que
depende da intervenção interdisciplinar, o que coloca para a enfermagem imensa
responsabilidade de contribuição prática e teórica. Investigar sobre as vivências dos
cuidadores de pessoas com LM e o modo como relatam essas experiências é
imprescindível, pois a partir deste conhecimento tornar-se-á possível aos enfermeiros
de reabilitação entender quais são as suas necessidades, contribuindo para que os
cuidados sejam de integral e humano e para a reconstrução de uma vida digna e com
qualidade.
Face a esta realidade importa aumentar a base de conhecimento acerca deste
fenómeno, contribuindo para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem de
reabilitação. Assim sugere-se o aprofundamento de estudos relacionados com as
vivências dos cuidadores familiares, nomeadamente na área da LM.
Sendo este um estudo muito abrangente que procurou estudar as vivências destes
cuidadores principalmente no seu papel de cuidador, a familiares com LM, também
seria benéfico estudar outros aspetos, mais pormenorizados e diretamente
relacionados com as vivências.
As evidências decorrentes da elaboração desta dissertação, têm como implicações
para a prática, o acompanhamento efetivo dos cuidadores na comunidade e a
metodologia utilizada para capacitar os cuidadores para os cuidados, além de alerta
para os enfermeiros para o ajuste das intervenções de acordo com as reais
necessidades dos cuidadores familiares.
Como proposta poder-se-ia criar grupos de apoio para cuidadores de LM, criando por
exemplo um projeto em telesaúde, procurando apoiar os cuidadores em várias
vertentes, nomeadamente a questão educacional e de apoio nos cuidados diretos.
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Dado o tipo de estudo realizado, está-se consciente que as opções seguidas, no
mesmo, não permitem a generalização tradicional dos resultados, uma vez que a
vivência é pessoal e particular. Constata-se, no entanto, de acordo com o autor de
referência metodológica deste estudo, que a possibilidade de transferibilidade
pertence aos leitores, já que a sua compreensão direta parte do essencial da estrutura
dos fenómenos conforme eles se mostram na consciência, sabendo-se que pode ter
implicações para a prática de cuidados em contextos com características semelhantes.
Na fase inicial deste estudo, não foi obtida autorização para contactar os cuidadores
telefonicamente, mas sim só no momento da consulta.
Durante a realização da pesquisa, uma entrevista não ficou gravada e outras duas não
foram consideradas, dado os seus diálogos não serem suficientemente explícitos no
que se pretendia, não tendo sido considerados para este estudo.
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Exmo. Sr. Presidente, do Conselho
de Administração do Centro de
Medicina Física e Reabilitação da
Região Centro – Rovisco Pais

Eu, Cristina Maria Fernandes dos Santos, enfermeira, com o número mecanográfico
2233, a exercer funções no Centro de Medicina Física e Reabilitação da Região
Centro – Rovisco Pais, na Unidade de Lesionados Vertebro-Medulares, a frequentar o
Curso de Pós-Licenciatura em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em
Enfermagem de Reabilitação, na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, vem
requerer a vossa excelência autorização para poder realizar entrevistas a cuidadores
familiares de doentes lesionados medulares, no espaço das consultas externas,
permitindo a realização de um trabalho de investigação cujo tema será: “Vivências do
cuidador familiar da pessoa com lesão medular”.
Este trabalho de investigação é um estudo qualitativo de cariz fenomenológico
encontrando-se sob a orientação do Professor Doutor Fernando Henriques. Surge no
âmbito do referido curso e tem como objetivo principal compreender as vivências e
experiências dos cuidadores familiares enquanto parceiros de cuidados à pessoa com
lesão medular.
Com a realização desta investigação procura-se obter uma melhor compreensão do
fenómeno em estudo, trazendo conhecimento e contributos para a prática de
enfermagem.
Em anexo apresento o guião de entrevista e o termo de consentimento informado, que
será apresentado aos participantes.

Sem outro assunto de momento, pede deferimento
_____________________________
Estudante Cristina Santos

Tocha, Fevereiro de 2018
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APENDICE II
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GUIÃO DE ENTREVISTA
Tema: Vivências do cuidador familiar à pessoa com lesão medular
Apresentação pessoal da entrevistadora/investigadora:

nome, profissão –

Enfermeira e estudante do curso de Pós-Licenciatura e Mestrado em Enfermagem de
Reabilitação
Apresentação do estudo: tema, objetivos, importância da entrevista
Pedido do consentimento: apresentar o consentimento e informar sobre o respeito
pelos procedimentos éticos, bem como, solicitar autorização para gravar em suporte
áudio e realçar o carater confidencial.

Entrevista nº_____

Data: _____/______/_______

Hora de inicio: _______
Hora de términus:_____

Identificação do cuidador:
Idade: ________
Género: M____F____
Estado civil: ____________
Situação laboral: ___________
Grau de parentesco: __________________
Tipo de lesão medular do familiar cuidado:________________________
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Objetivos do Estudo:
•

Compreender as vivências e experiências dos cuidadores familiares da pessoa

com lesão medular.
•

Conhecer os significados que os cuidadores familiares atribuem enquanto da

pessoa com lesão medular.

Questão de Investigação central:
•

Quais as vivências e experiências dos cuidadores familiares da pessoa com

lesão medular?
Sub-questão de investigação:
•

Que significados atribuídos por cuidadores familiares da pessoa com lesão

medular?

Observações:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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APENDICE III
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Declaro que, relativamente à investigação a desenvolver pela Enfermeira Cristina
Maria Fernandes dos Santos sobre as “Vivências do cuidador familiar da pessoa com
lesão medular”, fui informado(a), sobre o seu âmbito, objectivos, garantia de
confidencialidade, do caracter voluntario da minha participação, do meu envolvimento
na mesma e de que posso desistir a qualquer momento. Fui esclarecido (a) sobre
todos os aspectos que considero importantes e as perguntas que coloquei foram
respondidas.
Assim, declaro que aceito colaborar como participante, na referida investigação.

__________________, ________de _____________de_________
(Local, dia, mês)

_____________________________
(Assinatura do participante)

_______________________________
(Assinatura da Investigadora)
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ANEXOS
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ANEXO I
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