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Resumo 
 

Neste trabalho propomo-nos fazer um estudo teórico-empírico em torno da problemática das 

doenças crónicas, e suas implicações na família e no centro de saúde. O reconhecimento das 

doenças crónicas como principal causa de morte no país e o seu lugar cimeiro nos internamentos 

hospitalares, confirma a hipótese de que os modos de vida têm contribuído para a deterioração da 

saúde. Tendo como pano de fundo um concelho rural do distrito do Porto, a população em estudo 

é composta por familias com doentes crónicos. O objectivo principal é estudar a articulação da 

família e as mudanças que se operam com o surgimento da doença crónica. Entendendo que a 

família tem um papel fulcral na saúde, na doença e nos comportamentos de saúde, a orientação da 

pesquisa foi definida de modo a destacar três dimensões: a estrutura e funções da família; o modo 

como o doente crónico e família se relacionam com a saúde e a doença crónica e por último a 

relação da família na presença da doença crónica e o acesso aos cuidados de saúde. As questões 

da investigação incidem sobre a forma como os factores socio-económicos, culturais, 

educacionais influenciam a condição das famílias com doença crónica; o tipo de mudanças que 

ocorrem na família na presença da doença crónica; a forma como a família se reestrutura na 

presença da doença crónica e as implicações desta no acesso ao centro de saúde. As hipóteses 

foram formuladas com base no fundamento teórico-empírico de que a experiência da doença 

crónica pode provocar mudanças na família e no acesso aos cuidados de saúde. A metodologia 

processou-se em três fases. Na 1.ª privilegiou-se a pesquisa bibliográfica para elaboração do 

objecto de estudo e enquadramento teórico. Na 2.ª aplicamos um questionário a 142 doentes 

crónicos para estudo dos hábitos alimentares da população com doença crónica. Na 3.ª 

questionámos 142 doentes crónicos e seus prestadores de cuidados de saúde informais para o 

estudo das alterações familiares quando a doença sobrevem. Os resultados do estudo reforçam a 

relevância da rede social formal e informal para o controlo da doença e as variáveis socio-

demográficas revelaram-se como factores importantes na variação das experiências de aceitação e 

adaptação à doença crónica. Foi possível constatar que na presença da doença crónica e de acordo 

com a patologia e a dimensão que esta possa atingir, o doente crónico e sua família iniciam um 

processo de reaprendizagem e reorganizam toda a sua dinâmica interna com intuito de satisfazer, 

as necessidades do doente crónico e restantes membros que com ele vivem, nomeadamente ao 

nível dos comportamentos orientados para a saúde (alimentação e cuidados de saúde). Por outro 

lado, quando o doente crónico necessita de cuidados de saúde continuados é à família que se faz 

esse apelo, conseguindo-se com este estudo provar que apesar das significativas mudanças que se 

têm operado na família e na progressiva tentativa de igualdade entre os géneros, o trabalho 

doméstico no âmbito da saúde é efectuado maioritariamente pelas mulheres.  
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Résumé 

Dans ce travail nous proposons une étude théorique-empirique autour de la problématique des 

maladies chroniques et leurs implications dans la famille et dans le Centre de Santé. La 

reconnaissance des maladies chroniques comme la principale cause de mortalité en Portugal et 

aussi leur place primordial dans les internements hospitaliers, confirme l’hypothèse que le mode 

de vie contribue à la détérioration de la santé. Prenant comme terrain de recherche une canton 

rurale du District du Porto, la population étudiée est composé pour les familles comprenant des 

patients chroniques au sein de leur environnement. L’objectif principal consiste à étudier 

l’articulation de la famille et les changements découlent de l’apparition de la maladie chronique. 

Comprenant que la famille a une rôle essentiel dans la santé, la maladie e les comportements de 

santé l’orientation de la recherche a été définie détacher trois dimensions: la structure et la 

fonction de la famille; le mode comme le malade chronique et sa famille se relacione avec la santé 

et la maladie chronique, et finalment la liaison de la famille en présence de la maladie chronique 

et l’accès aux soins de la santé. Les questions d’investigation tombent sur la forme comme les 

facteurs socio-économiques, culturels et éducatifs influencent les conditions des familles avec une 

maladie chronique, le type de changements qui surviennent dans la famille en présence de la 

maladie chronique et les implications de celle-ci pour l’accès au Centre de Santé. Les hypothèses 

ont été formulées en ayant par fondements théorique-empirique et prouvent que la maladie 

chronique peut provoquer des changements dans les familles et aussi dans l’accès aux soins de 

santé. La méthodologie de travail se présente en trois phases. Dans la première on a privilégié la 

recherche bibliographique pour élaborer l’object d’étude et son encadrement théorique. Dans la 

deuxième on a appliqué un questionnaire à 142 malades chroniques a la fin d’étudier les habitudes 

alimentaires de la population avec une maladie chronique. Dans la troisième nous avons 

questionné 142 malades chroniques et les soigneux informelles chargées de les soigner de santé, 

pour étude des altérations familiales quand survient la maladie. Les résultats de l’étude renforcent 

l’avantage de la rets social, formel et informel, pour contrôler des maladies et les variables socio-

démographiques se sont révélées des facteurs très importants dans les varations des essais 

d’acceptation et d’adaptation à la maladie chronique. On a eu la possibilité de constater que en 

présence de la maladie chronique et d’après la pathologie et la dimension qui la même peut 

atteindre, le malade chronique et sa famille initient un procès de réapprentissage et ils réorganiser 

toute sa dynamique interne avec l’intention de satisfaire les besoins du malade chronique et des 

autres membres qui habitant avec lui, en particulier au niveau des comportements face à la santé 

(alimentation et soins de santé). D’un autre côté, toute les fois que le malade chronique a besoin 

de soins continus de santé c’est à la famille que l’on fait appel, et on est arrivé à prouver avec cet 

étude que malgré les changements ocurus au sien de celle-ci et l’essai progressif d’égalité des 

« sexes », le travail domestique de santé est effectué, majoritairement, par les femmes.                           
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Introdução  
 

“Após ter descoberto que a vida não tem qualquer 
sentido, nada mais nos resta do que dar-lhe 
sentido” 
  Lucien Blaga  

 
Este trabalho, realizado no âmbito do I Curso de Mestrado em Sociologia, área de 

especialização em Sociologia da saúde, tem como objectivo estudar a articulação da família e 

as mudanças que se operaram com o surgimento da doença crónica no contexto da sociedade 

rural. Neste sentido, procura-se estudar a importância da família face à doença crónica; 

analisar as mudanças familiares com um problema de doença crónica; tomar consciência dos 

avanços, recuos e resistências na intervenção com a família; contribuir para a compreensão do 

funcionamento da família; evidenciar a importância do trabalho doméstico da saúde. O 

reconhecimento das doenças crónicas como principal causa de morte no país e o seu lugar 

cimeiro entre os internamentos hospitalares, confirma a hipótese de que os modos de vida dos 

utentes têm contribuído para a deterioração da sua saúde. A elevada prevalência de factores de 

risco associados às doenças crónicas obriga a que se tenha especial atenção à sua efectiva 

prevenção, detecção e correcção, tendo em atenção que o conceito concentra todas as acções 

de prevenção da doença e promoção da saúde. Obriga, igualmente, a adopção de medidas 

integradas e complementares, multidiciplinares e intersectoriais que potenciem na população 

portuguesa a redução dos riscos de contrair doenças crónicas, a concretização do seu rápido e 

adequado tratamento e tomada de medidas de prevenção secundária que reduzam a sua 

recorrência. O desenvolvimento das ciências da saúde veio demonstrar que a morte ocorrida 

em idades precoces, no mundo ocidental, deve-se sobretudo a doenças causadas ou agravadas 

pelos modos de vida da população. Em Portugal, algumas das doenças crónicas estão 

directamente associadas ao desvirtuamento da nossa tradicional dieta mediterrânea, pelo 

tabagismo não controlado na idade adulta e o aumento em jovens, o aumento do abuso do 

álcool e sedentarismo, que favorecem o aparecimento de diabetes mellitus tipo 2, a obesidade, 

a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, entre outras. Estas por 

sua vez conduzem para o aumento da morbilidade e da mortalidade precoce. Num relatório 

divulgado na Conferência Internacional da Diabetes em Paris (2002), os especialistas estimam 

que anualmente os custos com a Diabetes Mellitus em todas as pessoas dos 20 aos 79 anos de 

idade são de pelo menos 153 Biliões de dólares. As doenças crónicas, na sua generalidade, 

são doenças silenciosas, com elevados custos sociais e de saúde, e implicam uma 

reestruturação séria da família especificamente ao nível dos hábitos alimentares e de exercício 

físico, uma vez que o doente crónico e seus familiares têm que aprender a viver e a gerir a 
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situação de doença. Apesar de nos dias de hoje, a maioria da população ter conhecimento da 

necessidade de alterar os seus modos de vida, diminuindo os comportamentos de risco, 

continua a ter dificuldade em corrigir erros alimentares, como reduzir o sal, as gorduras e as 

calorias, a não fazer exercício físico, não deixar de fumar e reduzir o álcool, a não controlar as 

níveis de colesterol e de açúcar no sangue e continua a não se submeter a exames periódicos 

de saúde, os quais são fundamentais para o controlo das doenças crónicas, principalmente 

quando existe o risco genético ou confirmação de história familiar de doença crónica. 

Considera-se de extrema importância que se aprenda a lutar para se viver com mais saúde, 

mais bem-estar e melhor qualidade de vida até ao fim.  

A bibliografia internacional e portuguesa sobre o assunto é escassa. Os poucos estudos 

disponíveis têm um carácter exploratório e quase sempre localizado, permitindo apenas 

questionar aspectos parciais da família com doença ou a partir de contextos sociais restritos 

ou, ainda, a partir de determinadas doenças crónicas.  

 Os sistemas familiares e a doença crónica foram aqui considerados como elementos 

que operam num quadro complexo e mutável de interacções e que definem entre si uma 

relação de interdependência sistemática. Com efeito, a investigação empírica tem mostrado a 

possibilidade de se afirmar a presença de uma relação estreita e directa entre a família, a saúde 

e a doença. As recentes descobertas da sociologia, da medicina e da história sobre a família 

confirmam a coexistência, no espaço e no tempo, de padrões familiares, estrutura e funções 

diferentes. De igual modo, se considerou que os discursos sobre a perda das funções e tarefas 

familiares se orientam mais para o campo das ideologias do que da análise sociológica.  

 A família enquanto organização social tem sofrido enumeras alterações, 

principalmente na era avançada da industrialização e das novas tecnologias. Surgem novas 

formas de família e consequentemente novos modelos de intervenção junto das mesmas. A 

família, nos nossos dias, tornou-se preocupação social, política, educacional, porque constitui 

a célula base da sociedade e porque as transformações de que tem sido alvo parece que 

oferecem resistência à sua evolução saudável, ou seja, as pressões e as evoluções societárias 

impõem um ritmo à família que a “empurra” para as tarefas rotineiras, não permitindo muito 

espaço para o desenvolvimento do afecto (não querer isto dizer que o mesmo não exista mas, 

assume contornos diferentes) e das actividades lúdico-recreativas. A família é o núcleo central 

de tudo e está em mutação. As funções da família foram diluídas e/ou transferidas para outras 

instituições (creches, jardins de infância, atl’s, centros de dia e de convívio, lares...), fruto da 

integração da mulher no mercado de trabalho, bem como a evolução/globalização da 

sociedade e do conceito de família.  Não é só a evolução da família que se deve analisar mas, 
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também as mutações internas e externas do ecossistema onde esta se insere, pois sugere novas 

perspectivas e opções, que até então lhe eram estranhas. Talvez por esta razão, têm sido 

desenvolvidos documentos legislativos que ressalvam benefícios sociais para as famílias. Por 

outro lado, assiste-se à produção teórico – cientifica de literatura sobre a família que ilustra 

bem as alterações crescentes e galopantes da mesma e a preocupação em protegê-la e 

defendê-la. Neste estudo, partiu-se do pressuposto de que a família assume formas diversas, 

de acordo com os contextos em que participa. Por isso não se procuram relações de 

causalidade directa, que porventura se tornariam redutoras do carácter multidimensional e 

interacionista dos processos de mudança social. Assim, privilegiou-se a observação dos 

sistemas familiares: a sua imaginação e capacidade de superação de obstáculos, relativamente 

a mudanças na estrutura do seu grupo, na presença de doença crónica. Foi assim possível 

estabelecer, como enunciado geral, que sob certas condições o aparecimento da doença 

crónica parece funcionar como elemento restruturador dos espaços familiares rurais e estar na 

base da permanência de elementos tradicionais dos sistemas familiares.   

Com a emergência de novas intervenções na família, os profissionais sentem 

necessidade de a abordar no seu contexto holístico, numa perspectiva sistémica com o intuito 

de contribuir para o seu desenvolvimento biopsicossocial integral. A análise sistémica 

pressupõe a correcção de um certo determinismo a que a família estava sujeita, uma vez que 

sugere que se estude todo o contexto familiar, desde a análise de cada um dos seus membros 

isoladamente, à interacção que estes estabelecem entre si, bem como com o meio social e 

ambiental envolvente (amigos; rede de vizinhança; em suma com as redes formais e informais 

de apoio social).  

Os profissionais que trabalham com famílias ao serem confrontados com um problema 

estrutural ou funcional destas, são confrontados, igualmente, com sérias dúvidas sobre a 

intervenção a assumir e eficácia/qualidade da mesma, bem como ao nível da interacção 

comunicacional estabelecida.  

Conseguiu-se, então, que as hipóteses desenhadas assumissem contornos de um 

modelo teórico-empírico, capaz de contribuir para o esclarecimento e compreensão da 

realidade concreta em análise. O estudo da articulação entre família e saúde/doença crónica 

funcionou como elemento de mediação da análise da mudança familiar. A investigação 

centrou-se num quadro restrito, de modo a assegurar a unidade e a coesão da análise.  

A orientação da pesquisa foi definida de modo a fazer destacar três dimensões: a 

estrutura e funções da família, o modo como a família se relaciona com a doença crónica e a 

relação da família na presença da doença crónica e acesso aos cuidados de saúde, 
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consideradas como partes fundamentais dos processos de mudança familiar, saúde e doença 

crónica em espaço rural. Esta escolha permitiu a selecção de fenómenos sociais a estudar, 

pretendendo-se evitar a abundância de pormenores sobre o quotidiano das famílias na 

presença de doença. Para a condução da pesquisa valorizou-se o objecto de análise em espaço 

social em que, por um lado, as transformações sociais gerais da população portuguesa não 

tivessem sido completamente conseguidas e, por outro lado, a solidariedade familiar 

assumisse importância significativa, características estas apresentadas pelo concelho de Baião. 

Esta escolha não foi isolada e independente, sendo que dependeu de diversos factores, 

nomeadamente o facto de exercermos actividade laboral no concelho. A pesquisa sofreu 

recuos diversos, atingindo profundidades diferentes.  

A escolha dos métodos e técnicas necessárias à investigação empírica, constituiu um 

dos momentos mais delicados, porque se exige que o investigador operacionalize o modelo 

teórico e os objectivos definidos. As relações da família, no interior do seu lar, no quadro de 

laços de parentesco, e a capacidade de educação para a saúde ou inovação das famílias face à 

doença, às transformações sociais rurais e o desenvolvimento de estratégias de resolução dos 

problemas impõe o uso de métodos que possibilitem o contacto directo com as famílias e que 

conciliem a perspectiva macrossociológica. O método de estudo de casos afigurou-se o mais 

adequado, pois a observação das famílias no seu próprio espaço permite a compreensão da 

relação com a saúde e a doença, definidas caso a caso, de acordo com a multiplicidade de 

factores intervenientes na acção. O estudo de caso é precisamente caracterizado pela sua 

natureza intensiva, decorrente da amplitude da observação e da profundidade temporal que 

permite, pela sua flexibilidade na escolha das técnicas de investigação e, por último, pela 

natureza heterogénea e abundante da informação recolhida, tendendo mesmo à saturação, 

relativamente a certos aspectos considerados cruciais. (N. Lourenço, 1991:14). Aqui o 

estudo de casos será utilizado para a construção de sistemas de categorias e de modelos 

indispensáveis à análise e à compreensão da mudança familiar ao ritmo da doença crónica. As 

técnicas utilizadas privilegiaram os contactos directos com as famílias, embora a pesquisa 

documental tivesse sido amplamente praticada. O inquérito por questionário foi o meio mais 

utilizado para a recolha da informação, tendo sido aplicado ao doente crónico e ao seu 

prestador informal de cuidados de saúde. Recorremos, também, aos censos de 1991/2001 e 

aos dados informáticos do centro de saúde de Baião. Na apresentação dos resultados da 

pesquisa deu-se destaque às dimensões que orientaram a análise.  

Do ponto de vista estrutural o presente trabalho é composto por três capítulos. O 

capitulo I é dedicado à apresentação da problemática do estudo. Apresenta-se a 
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conceptualização teórico do objecto de estudo, fazendo uma abordagem à dimensão objectiva 

e subjectiva da doença crónica, à importância da família na relação com a saúde e o trabalho 

doméstico da saúde, seguindo-se uma breve exposição de alguns condicionalismos do 

concelho em estudo. Finaliza-se com a apresentação das questões da investigação e as 

hipóteses formuladas.  

O enquadramento teórico inicia-se pela análise das mudanças familiares ao longo dos 

tempos, pela análise dos conceitos saúde/doença, concretamente doença crónica, assumindo-a 

numa dimensão bio-psico-social e cultural. Depois elaboramos a relação entre a família e a 

saúde/doença crónica, considerando a família como factor fundamental na educação para a 

saúde e na prestação de cuidados continuados de saúde informais, assim que um dos seus 

membros viesse a necessitar.  

Este capítulo finaliza com a apresentação da metodologia, os instrumentos de recolha 

de dados utilizados, as variáveis, a construção da amostra, e o tratamento estatístico da 

informação 

O capitulo II diz respeito à descrição do espaço onde se desenrolou a investigação 

empírica. Aqui desenham-se as características particulares do concelho de Baião, permitindo 

perceber as vantagens e as condicionantes de se viver num concelho cuja ruralidade é 

fortemente presente. Apresenta-se, igualmente, os resultados de um inquérito por questionário 

sobre o tipo de alimentação praticada pelos doentes crónicos, com intuito de percebermos a 

informação que têm e como a colocam em prática. 

No capitulo III apresentam-se os resultados da investigação empírica junto de doentes 

crónicos e prestadores de cuidados de saúde informais, bem como a discussão dos resultados 

tendo em conta o quadro conceptual, com intuito de perceber de que forma é que a doença 

invadiu o espaço familiar e provocou inesperadas mudanças, bem como perceber de que 

forma é que essas mudanças foram percepcionadas.  

Por fim surgem as conclusões onde é dado realce aos resultados que consideramos 

mais relevantes, procurando identificar as suas implicações para a prática do cuidar e a partir 

delas, formulando algumas sugestões no sentido de uma intervenção profissional.  

Tendo por base várias investigações desenvolvidas no âmbito da sociologia da família 

e de áreas afins procura-se aqui, desenhar algumas linhas de resposta às questões levantadas. 

Nem sempre foi fácil percorrer o caminho que tínhamos inicialmente proposto, valeu-nos 

contudo a nossa persistência e a dos orientadores, a paciência e colaboração dos profissionais 

de saúde e a curiosidade das famílias pelas coisas da universidade e o reconhecimento pelo 

interesse que esta lhes manifestava.  
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Capítulo I  
 

1.1. Problemática 
 
1.1.1. – Doença Crónica - Dimensão Objectiva e Subjectiva 

 

A abordagem cientifica das mudanças familiares em consequência de um dos seus 

membros apresentar doença crónica não tem sido objecto de estudo em Portugal. Daí que, sob 

o ponto de vista sociológico os estudos sobre esta temática, quer a nível nacional quer a nível 

internacional, não abundem. Após uma pesquisa bibliográfica cuidada e criteriosa, de 

trabalhos sociológicos e das ciências da saúde, alusiva ao tema em estudo, apercebemo-nos da 

quase inexistência de estudos que trabalhem a divisão do trabalho e as tarefas/funções dos 

elementos no interior da família, relativamente à vivência da doença crónica, bem como a 

preocupação da saúde e da doença. Apenas conseguimos descobrir literatura sobre pessoas 

idosas dependentes e escritos sobre doenças crónicas no âmbito da saúde mental e doenças 

metabólicas. Neste contexto, refira-se F. Walsh et al. (1988), que desenvolveram vários 

estudos e escreveram diversos artigos e obras onde explicitam as perturbações crónicas que 

atingem também a família, mas em contexto de saúde mental, tendo inclusive compilado um 

trabalho que relata a experiência da família com elementos portadores de doença crónica nos 

âmbitos da esquizofrenia, depressão, perturbações de limite, de ansiedade, alimentares 

(anorexia e bulimia), continuidade e descontinuidade no uso/abuso de substâncias tóxicas 

(toxicodependências), e doentes com uso crónico de medicação. Em 1993, G. Devins et al., 

desenvolveram um estudo sobre a Artrite Reumatóide Crónica e suas implicações no 

indivíduo. G. Cresson, em 1995, publicou um livro sobre o trabalho doméstico de saúde. M. 

Gameiro no ano de 1999, publica um livro sobre o sofrimento da doença, referindo-se à 

doença na sua globalidade. L. Brito, no ano de 2002, publicou um trabalho da área da saúde 

mental e psiquiátrica, onde analisa a saúde mental dos prestadores de cuidados de saúde a 

idosos dependentes. O objectivo desses estudos é aumentar os conhecimentos dos problemas 

que implicam, confrontando com as estratégias de superação de obstáculos na presença de 

doença, neste caso concreto da doença crónica. 

A leitura desses manuais, entre muitos outros, revelou-se importante visto que, embora 

não estejam directamente associados à área em estudo, permitiram o desenrolar de linhas 

orientadoras para o desenvolvimento do presente trabalho. Estas leituras demonstraram 

aproximações a esta problemática, embora o contexto seja, agora, diferente. O objectivo geral 
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do presente trabalho é analisar a produção de saúde e de cuidados de saúde informais, 

inseridos na vida quotidiana das famílias com doentes crónicos. 

Esta investigação traduzirá a operacionalização da experiência das mudanças 

familiares na presença da doença crónica, através de uma metodologia qualitativa e 

quantitativa, na construção e validação de um instrumento de análise. Constitui-se como um 

ponto de partida para uma abordagem mais científica da doença crónica, do ponto de vista 

multidisciplinar, reflectindo o encontro de algumas ciências como a sociologia, a medicina, a 

psicologia, entre outras. A ideia de que a família possa ser o contexto principal da 

responsabilidade pela saúde, ou que esta pudesse ser uma preocupação permanente na vida 

familiar é pouco estudada na sociologia da saúde e da família e dos papéis dos diferentes 

sexos. As alterações introduzidas na presença da doença crónica não deverão ser 

descontextualizadas dos outros aspectos da vida familiar, uma vez que se postula a existência 

de uma forte correlação entre os diferentes domínios da vida familiar, como a educação, as 

actividades profissionais, a gestão de recursos, ... Por outro lado, a análise das mudanças 

familiares não deve ser efectuada, unicamente do ponto de vista das necessidades médicas ou 

de saúde, ou ainda apenas em conformidade com as prescrições dos profissionais de saúde 

mas, deve atender, igualmente, às noções de saúde/doença no contexto familiar, permitindo 

compreender a dinâmica e a actividade da mesma. Até porque este estudo parte do principio 

que os conceitos de saúde, doença e cuidados de saúde são reconstruções em função dos 

objectivos que se fixam às famílias e às dificuldades que estas encontram na sua prossecução. 

Um aspecto que se considera relevante deste trabalho é a não sobreposição da experiência da 

doença crónica com a morbilidade física e psicológica da pessoa doente. A doença crónica, 

ultrapassa as dimensões física e psicológica, sendo um fenómeno mais global, que envolve 

esferas psicossociais mais alargadas como as dimensões familiar, social e laboral, existencial 

e/ou espiritual. Assim, este trabalho parte de uma conceptualização bio-psico-social da doença 

crónica, com natureza multidimensional e subjectiva. Entendida a doença crónica como 

separada de morbilidade remete-nos para o facto de a doença crónica, em todas as suas 

dimensões, se tornar um fenómeno legítimo do cuidar. Depois, implica uma avaliação cuidada 

do estar doente além da dimensão biológica e finalmente exige que todos os profissionais de 

saúde estejam preparados para lidar com a faceta do cuidar, não sendo a doença crónica 

remetida apenas para a esfera da prestação de cuidados no domicílio por familiares e/ou 

instituições de apoio social. Tudo isto implica um trabalho multidisciplinar das ciências 

sociais e das ciências saúde. 
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De acordo com L. Rebelo (1996) e C. Paúl et al. (2001:101) as doenças crónicas 

constituem na actualidade um dos maiores problemas que a medicina e as ciências da saúde 

enfrentam, dado o peso que representam nos sistemas de saúde e de segurança social. H. 

Machado (2003:250) refere que as doenças crónicas são a principal causa de morbilidade e de 

mortalidade dos países desenvolvidos e a despesa com a mesma corresponde a uma 

percentagem elevada do PIB. Contudo, os responsáveis pela preparação de médicos na área 

das doenças crónicas, gerontologia e cuidados continuados, têm negligenciado esta situação.  

Desde o século XIX que a medicina desenvolveu técnicas que facilitaram o tratamento 

das doenças infecciosas e em contrapartida, nas últimas décadas, observou-se o aumento das 

doenças crónicas. Ou seja, o sucesso da medicina curativa associada à mudança dos modos de 

vida evita que as pessoas morram tão cedo, aumentando a sua longevidade mas, tem como 

consequência o aumento das doenças crónicas, de tal modo que a segunda metade do século 

XX viu as doenças crónicas assumirem o lugar principal no sistema de saúde (J. 

Ribeiro,1998:91). Estas segundo Blanchard (1982, citado por J. Ribeiro, 1994:182), são 

doenças que devem ser geridas, pois exigem uma adaptação permanente por parte do doente e 

seus familiares. Segundo R. Shuman (1996), o aparecimento de uma  doença crónica é uma 

situação não-normativa que poderá constituir um forte agente gerador de stresse. É natural 

que a situação de doença seja vivida como uma experiência de sofrimento, nomeadamente as 

que implicam um elevado nível de comprometimento orgânico-fisico e de mudanças tão 

profundas na prática de vida diária.  

De acordo com o Despacho Conjunto n.º 861/99, alínea b), do Ministério da Saúde, e 

do Ministério do Trabalho e da Solidariedade a doença crónica é uma doença de longa 

duração com aspectos multidimensionais, com evolução gradual dos sintomas e 

potencialmente incapacitante, que implica gravidade pelas limitações nas possibilidades de 

tratamento médico e aceitação pelo doente cuja situação clínica tem de ser considerada no 

contexto da vida familiar, escolar e/ou laboral, que se manifeste particularmente afectado. A 

experiência de uma doença crónica de prognóstico pouco favorável elevará o nível de 

sofrimento e colocará a pessoa que apresenta a doença crónica “presa” à sua condição de 

doente. Esta situação conduzindo ao isolamento e ao desânimo pode diminuir a capacidade 

do doente crescer e viver o presente e investir, quer nos processos terapêuticos e aproveitar 

os recursos psico-afectivos e sociais, quer no futuro. As doenças crónicas são muito variadas 

e potencialmente podem atingir qualquer sistema do indivíduo, o mais importante é que a 

doença crónica altera a vida do indivíduo e da sua família. A doença crónica é a principal 

responsável pelo desfasamento entre a curva da mortalidade e da morbilidade, ou seja, o 
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aumento do fosso entre esperança de vida e qualidade de vida. Vários estudos1 apontam para 

um efeito directo da doença crónica na qualidade de vida dos indivíduos afectados e dos seus 

familiares, bem como a um nível macro, nas economias dos países que assumem para si as 

responsabilidades de saúde e segurança social.  

Segundo Sobel (1979), (citado por J. Ribeiro, 1994:182), nos EUA 50% da população 

sofre de uma doença crónica, passando este valor, segundo Rodin e Salovey para 86% nos 

indivíduos de mais de 65 anos (idem, ibidem). No nosso país e mesmo a nível mundial é 

possível conhecer com alguma exactidão a percentagem de população que em determinado 

período de tempo faleceu e qual a sua causa de morte, com que idade e o sexo. Contudo é 

difícil, quantificar a percentagem de população que nesse período desenvolveu uma doença 

crónica. Assim, é difícil conhecer a percentagem da população portuguesa que tem doença 

crónica. No entanto, podem-se fazer estimativas. Em Portugal as doenças crónicas estão 

agrupadas em: Neurológicas (ex.: epilepsia); Metabólicas (ex.: diabetes); Respiratórias (ex.: 

asma, mucoviscidose); Renais (ex.: insuficiência renal crónica); Cardíacas (ex.: acidentes 

vasculares cerebrais, hipertensão arterial, doença isquémica do coração ...); Transmissíveis 

(ex.: SIDA) e Oncológicas. Segundo F. Ferreira (1990:295), as principais causas de morte no 

país são as doenças cardíacas, as oncológicas e os acidentes de viação. Neste sentido, as 

doenças crónicas são a principal causa de morte da população portuguesa, ultrapassando as 

doenças agudas. Embora a doença crónica seja muitas vezes associada a pessoas idosas, será 

redutor afirmar que só estas são afectadas pelas doenças crónicas. Muitas doenças crónicas 

como a diabetes, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, doença de Parkinson e 

Alzheimer podem afectar qualquer indivíduo independentemente da sua idade. Em muitos 

casos elas geram situações de total dependência de uma terceira pessoa, geralmente uma 

mulher da família (esposa, filha, nora, irmã,...), cujo esforço e solicitude são essenciais para 

manter o doente com o máximo de bem-estar que se pode esperar. Contudo, ressalve-se que 

há doenças crónicas que apenas exigem cuidados mais apurados do próprio doente, de uma 

certa reaprendizagem dos seus modos de vida, como por ex. a alimentação, o exercício físico. 

Uma vez que se tornaram sobrecarga económica para os sistemas de saúde e da 

segurança social, porque gastam verbas altíssimas no apoio continuado aos doentes crónicos 

que enchem as consultas e os hospitais, mobilizando e consumindo uma percentagem 

considerável dos recursos existentes, tem sido imputado às doenças crónicas uma grande 

responsabilidade pela falência ou crise dos respectivos sistemas. Neste sentido, e dado o 

discurso da crise económica e do aumentos das despesas dos serviços de saúde e da segurança 

                                                           
1 Confrontar Paúl et al. (2001:101) 
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social, o apelo ao regresso ao domicilio familiar e à desinstitucionalização torna-se mais 

vincado, na tentativa de diminuir esses défices. Assim, têm sido desenvolvidos alguns estudos 

empíricos sobre a implicação das doenças no seio familiar. Inicialmente os profissionais de 

saúde, nas suas práticas, desenvolviam uma abordagem individual da doença crónica, 

tentando perceber as alterações fisico-orgânicas, centrando a sua atenção nas alterações e/ou 

componentes genéticas, ou na história individual do doente, suas estruturas de personalidade e 

atributos pessoais. Não obstante, o estudo do funcionamento, dinâmica e estrutura familiar 

começam a ser encarados como factores centrais e que provavelmente contribuem para o 

desenvolvimento da doença (I. McWhinney, 1994). O contexto diário da vida familiar em 

geral, associado à necessidade de adaptação constante da sociedade moderna, a articulação 

das funções familiares como a saúde, a educação, a alimentação, entre outras são estudados 

para se perceber de que forma o ambiente pode exacerbar ou mitigar as vulnerabilidades 

biológicas pré-existentes. Neste sentido, M. Quartilho (2001:61), refere que o século XX foi 

decisivo para a emergência da sociologia médica. Os anos 50/60 consolidaram a aliança entre 

a sociologia e a medicina devido a factores convergentes importantes como por ex.: o 

aumento a esperança de vida à nascença, tornando-se agora mais prevalentes as doenças 

crónicas, degenerativas, muitas vezes relacionadas com o envelhecimento da população, os 

modos de vida e outros factores sociais. Cada indivíduo estabelece uma interacção com o 

meio familiar, social e físico em que está inserido. Essas interacções vão contribuir para o 

construto do significado e experiência de “doença crónica”. Cada família desenvolve uma 

representação cognitiva implícita da doença, processada de acordo com o conhecimento que 

tem sobre a doença, assim como a informação que obtém do médico, dos membros da família, 

amigos, comunicação social e internet. Estes elementos tornam-se fundamentais na 

representação e implicação que o nome da doença tem socialmente, crenças sobre a evolução, 

controlo, consequências e limitações da doença. Segundo M. Quartilho (2001:11), um dos 

mais poderosos geradores de efeitos culturais sobre a saúde, a doença e a medicina é a própria 

experiência. É na experiência quotidiana que, as normas, valores externos e as emoções 

interagem de tal modo que o indivíduo sente profundamente aquilo que é realmente 

fundamental para ele e as pessoas que estão próximas de si.  

Para G. Devins et al. (1993), a doença crónica pode quebrar com os modos de vida do 

indivíduo ao interferir com o seu envolvimento em actividades valorizadas e interesses. Esta 

desorienta o indivíduo e seus familiares “obrigando-os” a reorientar a suas vidas e leva-as a 

pensar de modo diferente. Deste modo, entender as noções de saúde e doença crónica é um 

preâmbulo para compreender as actividades familiares. A doença crónica implica uma série 
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de transformações, que podem pôr em risco o bem-estar psicossocial e contribuem para o 

aumento da sintomatologia psicológica através da redução de acessibilidade a experiências 

positivas da vida, bem como comprometer sentimentos de auto-controlo, nem que seja por um 

curto período de tempo. [F. Walsh et al. (1988); G. Devins et al. (1993)]. Segundo G. Devins 

et al. (1993), estas representações estão associadas à qualidade de vida, incluindo a satisfação 

de vida, estados de humor positivos e negativos, auto-estima, sintomas depressivos, conflitos 

conjugais, ajustamentos, distúrbios do humor, pessimismo, afastamento/isolamento social e 

redução de convívios de lazer. Mas, as doenças crónicas podem variar na magnitude de 

intrusão de doença e nos domínios da vida em que causam impacto.  

Analisar as variáveis familiares e as doenças crónicas requer uma ruptura com a visão 

tradicional que separa o corpo da alma para uma perspectiva holística. O desenvolvimento de 

uma perspectiva integrada, segundo F. Walsh (1988:5), de distúrbios psiquiátricos e médicos 

requer atenção para o recíproco impacto das influências biológicas e psicossociais. M. 

Quartilho (2001:28), refere ao citar Engel (1980) que o modelo biopsicossocial, consagrado 

historicamente como uma resposta ao imperativo cultural do modelo biomédico, surgiu, 

também, como necessidade de afirmar o doente nesta dupla condição de sujeito e de 

organismo, através de uma filosofia sistémica que defendia as relações hierárquicas entre os 

diversos sistemas envolvidos, a sua interdependência e carácter dinâmico.  No entanto, esta 

análise aumenta o conhecimento da importância e ao mesmo tempo as complicações da 

interacção entre o biológico e o social; individual e o familiar. No círculo profissional, ainda 

subsistem os que continuam a trabalhar o doente numa perspectiva individual e os que 

valorizam em primeiro lugar o contexto familiar e social do doente. De acordo com M. 

Quartilho (2001:28), o modelo biopsicossocial tranquiliza os profissionais ao revelar que 

afinal tudo está interligado, mas a verdade é que muitos clínicos continuarão a privilegiar a 

dimensão biológica e outros manifestarão preferência pelas dimensões psicológicas e/ou 

sociais da doença. Ainda na linha de pensamento do aludido autor (2001:15), o sofrimento 

dos doentes deve ser entendido, muitas vezes, como reflexo de uma interacção negativa com  

as suas circunstâncias de vida, num espaço relacional. Assim, pode-se inferir a importância 

dos factores sociais, interpessoais, culturais e familiares acima dos constrangimentos 

biológico-orgânicos (H. Machado, 2003).  

Em suma, pode-se interpretar a doença crónica como uma doença que deve ser gerida, 

que afecta a vida familiar, o relacionamento com outras pessoas, e com os cuidados de saúde. 

Por outro lado, a família, amigos, vizinhos, grupo social mais alargado e profissionais de 
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saúde podem funcionar como elementos facilitadores ou não no tratamento e adaptação à 

doença crónica.  

Os doentes crónicos são vistos na comunidade como actores socais activos, autónomos 

e em continuo processo de auto-regulação. É no meio social envolvente que se encontram os 

factores facilitadores ou constrangedores para o tratamento e reabilitação das pessoas. Por 

outro lado, os factores pessoais, fortemente condicionados pelo meio social envolvente não 

devem ser esquecidos. Neste contexto, competindo aos serviços de saúde um 

acompanhamento e actuação atempada, deverá exigir que as equipas multiprofisisonais 

comuniquem eficientemente com os doentes crónicos e seus familiares, nomeadamente com 

as pessoas que lhes prestam os cuidados de saúde nos domicílios. 

Daqui decorre um conjunto de questões fundamentais que orientaram a investigação: 

1. De que forma os factores socio-económicos, culturais, educacionais e 

estatutários influenciam a condição das famílias com um elemento com doença 

crónica? 

2. Que tipo de mudanças ocorrem de facto na família na presença da doença 

crónica e o que é que a doença crónica impede o indivíduo e seus familiares de 

fazer? 

3. Que estratégias são utilizadas pela família na aprendizagem de novas 

experiências e na tentativa de resolução das diferentes fases da doença crónica, 

isto é, como é que a família se reestrutura na presença da doença crónica? 

4. De que forma essas novas aprendizagens são vividas pelos diferentes membros 

da família?  

5. Quais as implicações da doença crónica no acesso ao centro de saúde? 

 

1.1.2.- Família e Trabalho Doméstico na Saúde e na Doença  

 

A família tem influência no conceito individual de saúde e doença, dado que é a 

primeira instância do processo de socialização e é dentro da mesma que se processam as 

primeiras noções de saúde, doença e cuidados de saúde. É na família que se desenvolve o 

sentimento pessoal de auto-estima e de competência. A acção desenvolvida pela ou para a 

pessoa com um problema de saúde depende desse auto-conceito e da definição familiar da 

doença. Os factores ambientais, sociais, culturais e económicos, bem como os recursos da 

comunidade para dar resposta às necessidades da saúde, influenciam os riscos e 

comportamentos de saúde familiares.  
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O trabalho doméstico da família é plurifuncional, mal definido ao nível das tarefas e 

funções e inserido numa rede de relações e de prestações pessoais. No trabalho doméstico, as 

diferentes dimensões da socialização estão presentes: a saúde, a educação, o lazer, o conforto, 

a segurança. No essencial, o trabalho doméstico no âmbito da saúde é invisível, efectuado 

sem contrapartida monetária e maioritariamente pelas mulheres. Por outro lado, não se 

deveria reduzir ao conjunto de tarefas particulares uma vez que se insere nas relações sociais 

que unem a família, a sociedade e são essas relações que dão o sentido às famílias (G. 

Cresson, 1995:97). A saúde, ao nível da família não é redutível a um trabalho técnico, é um 

trabalho de amor, de solidariedade e de criação das relações humanas. Mas, as dificuldades 

são muitas e urge questionar: onde começam e onde terminam? A educação, a vida de casa, a 

educação para a saúde e/ou os cuidados de saúde estão intimamente imbrincados, não só na 

prática do quotidiano mas, também, nas normas sociais e nos papéis esperados. Este trabalho 

doméstico desenvolvido no seio familiar é de longo prazo e contribui para assegurar a 

reprodução da saúde dos seus membros, procurando o seu bem-estar e o melhor nível de 

saúde possíveis. Neste sentido, o trabalho doméstico da saúde não se pode reduzir à esfera 

privada, uma vez que, embora primeiramente seja a família a beneficiar dos elementos 

saudáveis, eles tornam-se necessários para o bom funcionamento da sociedade (G. Cresson, 

1995:65). Reconhecendo que o trabalho doméstico e de saúde se entrecruzam, e porque 

tradicionalmente este papel correspondia maioritariamente às mulheres, ainda hoje subsiste a 

ideia de que é à mulher que compete criar e manter as condições de vida necessárias e 

favoráveis à saúde; à prestação de cuidados (os pais são os primeiros a transmitir noções de 

saúde e doença e em função desses conselhos desenrolar-se-ão todo um conjunto de acções 

positivas ou mais negativas em torno da saúde e da doença); servir de intermediária com o 

exterior (instituições de saúde e profissionais que trabalham as doenças crónicas) e fazer face 

às crises (gerir conflitos familiares, gerir as diferentes necessidades dos seus membros, fazer 

face às solicitações urgentes). Todo este trabalho desenrola-se em contexto arbitrário, entre as 

diferentes necessidades, todas legítimas mas, que não podem ser satisfeitas em simultâneo (G. 

Cresson, 1995:74). O significado social da família tem sido assente na função mediadora 

entre a sociedade e os elementos familiares. A família tem a dupla responsabilidade de dar 

resposta às necessidades de saúde dos seus membros, quer da sociedade a que pertence. Sendo 

que a família prepara os seus membros para fazer face às exigências sociais.  

O movimento de desinstitucionalização do doente, com início nos anos 90 colocou 

muitos doentes crónicos nos seus agregados familiares. Começou a emergir, implícita ou 

explicitamente, a ideia de que a família e a intervenção familiar era recomendada porque 
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conhece melhor as necessidades do doente, assim como o desenvolvimento do espírito do 

respeito pelo mesmo, inserindo-o no meio familiar, e ainda pelo valor da colaboração familiar 

na promoção e melhoria da funcionalidade do doente. Na ausência de leis sociais, realmente, 

eficazes em caso de doença, o indivíduo que não tem outra solução, volta-se para os parentes 

mais próximos, constituindo grupos domésticos alargados no seio dos quais funcionava uma 

entreajuda recíproca (M. Segalen, 1999: 48). Com o movimento de desinstitucionalização e a 

necessidade de providenciar na comunidade serviços de apoio aos doentes crónicos e às 

famílias, os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e assistentes sociais) têm, na sua 

intervenção, assumindo a família como elemento fundamental, colocando-a no centro de todo 

o processo de mudança e aprendizagem face à nova realidade. A corroborar ainda mais esta 

situação temos a legislação a seu favor. Assim, no Decreto-lei n.º 281/03 de 8 de Novembro, 

do Ministério da Saúde, que se aplica aos serviços e entidades integrados na rede de prestação 

de cuidados continuados, que prestam cuidados em interligação com a rede de prestação de 

cuidados primários e com os hospitais integrados na rede, pode ler-se no seu enquadramento o 

seguinte: de salientar que na prestação de cuidados de saúde em geral a família e a 

comunidade social têm constituído e deverão continuar a intervir como factores essenciais e 

indispensáveis no apoio aos seus concidadãos, nomeadamente aos mais frágeis e 

carenciados. A sua iniciativa e acção são fundamentais, não apenas para evitar o 

prolongamento de estadas de regime de internamento por razões alheias ao estado de saúde, 

com também para a reabilitação global e a independência funcional dos doentes, o apoio 

domiciliário e ocupacional de que necessitam e  reinserção social a que têm direito. Neste 

sentido, se enaltece o contributo (...) das instituições particulares de solidariedade social, (...) 

que ao longo dos anos têm prestado cuidados de saúde complementares ou continuados a 

utentes do SNS. A  par do seu empenho credenciado na continuidade dos cuidados de saúde 

(...), acresce uma relação de melhor custo-benefício para o Estado e uma maior proximidade 

do utilizador com a sua comunidade familiar e social. Quanto aos princípios da rede, o artigo 

4º do mesmo decreto, na sua alínea a) refere a família como elemento determinante da 

relação humanizada, constituindo o suporte e lugar privilegiado para a pessoa carenciada.  

Se a família já sentia a responsabilidade dos cuidados de saúde dos seus elementos, sem não a 

ter descorado, a lei vem reforçar a importância da família e da comunidade social, procurando 

ainda, através de um custo–beneficio para o utente (que poderá ser discutível), reduzir o 

internamento hospitalar. 

É comunmente aceite que a maioria das prestações efectuadas pela família, no âmbito 

da saúde têm como objectivo directo ou indirecto assegurar o bem-estar, a boa saúde e/ou a 
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cura dos elementos. O aparecimento dos novos modelos de organização familiar dadas as 

mudanças estruturais, socio-económicas, culturais e jurídicas na sociedade portuguesa, nos 

últimos trinta anos, tais como a organização social do trabalho, a entrada massiça da mulher 

no mercado de trabalho, na existência de novos valores sócio-culturais, nas transformações de 

mentalidade, pelas novas descobertas de ciência e da técnica, nomeadamente, os 

contraceptivos, a consequente diminuição do número de filhos, tem contribuído para a 

diminuição dos tempos dedicados ao trabalho e à partilha das responsabilidades familiares, 

assim como para a dificuldade das famílias em assegurar os cuidados de saúde dos seus 

elementos. No entanto, apesar das mudanças estruturais assinaladas na família, o núcleo 

familiar mantém o seu papel educacional e cultural, não deixando de ser consensual quanto 

aos valores, às funções fundamentais e à solidariedade entre os seus membros.  

A família, segundo M. Leandro (1998:41), é uma instituição universal e ancestral, e 

tem mostrado, ao longo dos tempos, uma dupla capacidade: de resistência e de adaptação. 

Esta perspectiva permite compreender que as profundas transformações sociais, económicas, 

jurídicas e políticas se reflectem na família e no entanto, esta continua a ser um valor 

fundamental das sociedades. Todos os estudos feitos a nível internacional e mesmo nacional 

apontam a importância da família nesse sentido. O inquérito aos valores europeus realizado 

em 1990 nos países da Comunidade Europeia revelou que para 82% dos europeus (e 63% dos 

portugueses), a família constitui um valor muitíssimo importante (A. Nunes de Almeida, et 

al., 1993). Assim, pode-se aferir que, apesar de existirem muitos discursos sobre a crise das 

famílias, o que se observa serão mutações profundas das mesmas, onde os valores, crenças e 

modos de vida estão abalados e, progressivamente, substituídos por modos de vida mais 

adequados às exigências societais. M. Segalen (1999:9), refere que a família, é o lugar que 

proporciona o apoio efectivo dos seus membros. Embora o fenómeno familiar seja universal, 

assume configurações muito diversas consoante as sociedades.  

Há uma considerável diversidade entre as famílias com a mesma doença crónica, na 

forma como interagem, se relacionam, desenvolvem estratégias de superação de obstáculos, e 

respondem ao doente crónico.  E por outro lado, nem todos os indivíduos com a mesma 

doença crónica respondem ou têm a mesma forma de compreender e lidar com a doença. Em 

muitas situações quando se observa o agravamento da doença crónica, a família é acusada e 

responsabilizada por esse agravamento. Sendo que, muitas vezes, é o próprio doente que 

recusa a ajuda familiar e considera (por se sentir melhor) que já não necessita de tantos 

cuidados. Estas situações podem desenvolver na família sentimentos de inadequação e culpa 

face ao acompanhamento do doente. Isto pressupõe que se deve atender às funções da família 
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ao nível da saúde e da doença, ao impacto da responsabilização da família, perceber o que 

esta sente quando é moralmente punida por uma situação que provavelmente não estará ao seu 

alcance.  

Um verdadeiro sistema de análise requer que se reconheçam as recíprocas influências 

do indivíduo, a família, e outros sistemas sociais. Tem-se assistido a um aumento dos 

conhecimentos das necessidades para agregar os problemas familiares com doentes crónicos. 

O impacto da doença, o stresse que se desenvolve, associado ao stresse pré-existente 

deveriam ser tidos em consideração na abordagem clínica e social dos doentes crónicos e seus 

familiares. A intervenção familiar por parte dos profissionais, deveria incluir redução do 

impacto do stresse da doença crónica na família; fornecer informação sobre a condição 

médica, física e psicológica; potencialidades e limitações do doente crónico e seus familiares, 

bem como os recursos da comunidade. 

Para melhor compreendermos a natureza das relações entre a família, doença crónica e 

centro de saúde, é necessário ter uma visão mais ampla das comunicações que os familiares 

estabelecem entre si, entre a família e profissionais de saúde e entre estes e o indivíduo 

portador de doença crónica. Segundo F. Walsh (1988:65), talvez seja importante reconhecer 

as necessidades para combinar estratégias de intervenção no tratamento das doenças crónicas. 

Quando a doença crónica implica componentes bioquímicas, a doença pode ser tratada e até 

mesmo estagnada (como a esquizofrenia, doenças maniaco-depressivas, perturbações 

afectivas, abuso prolongado de estupefacientes e álcool) através de um controlo sistemático 

do tratamento, que por sua vez poderá conduzir a uso excessivo de fármacos e até 

internamentos sucessivos. Alguns autores referem que, a conjugação de terapias familiares, 

grupos de ajuda mútua e uso de fármacos podem ser altamente benéficos no tratamento de 

indivíduos com doença crónica e na interacção com seus familiares.  

Um desafio ainda maior e com profundas implicações para o tratamento é que nem 

sempre é claro o que é melhor para o doente e o que é melhor para a sua família. Isto é, é 

perfeitamente possível que um tratamento planeado como sendo o melhor para o doente 

crónico seja uma fonte de stresse para a sua família e vice-versa. Podem-se citar dois 

exemplos que clarificam a situação. Assim, a administração de insulina pode ser fundamental 

para o doente mas, stressor para a família se implicar aumento das responsabilidades desta, 

nomeadamente no alertar para o horário da administração. Outro exemplo será o caso dos 

doentes com AVC, onde a fisioterapia e a alimentação se revelam de extrema importância 

para o doente mas, para a família revela-se num esforço financeiro, readaptação alimentar da 

família, readaptação do espaço habitacional, rompimento com as rotinas familiares diárias e 
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alteração das prioridades familiares. Desta maneira, a estabilidade e adaptação do indivíduo à 

nova realidade implica, igualmente, um acompanhamento aos seus familiares. Um familiar 

com doença crónica provoca mudanças a todos os níveis da família. Os papéis e 

responsabilidades dentro da família têm significados diferentes. Entende-se por 

responsabilidade, as funções que cada um tem dentro da família e os papéis incluem o que 

cada um é, como é visto e o que é esperado de cada um. Com a presença de um doente 

crónico pode haver uma alteração nos papéis e responsabilidades de cada um, alterando-se a 

dinâmica familiar. Uma das mudanças será a maior responsabilidade no tratar o doente. 

Outras mudanças prendem-se com a alteração das rotinas domésticas. A. Giddens (2000:186), 

salienta que as famílias, hoje, organizam os seus respectivos deveres individuais domésticos e 

os seus laços com o meio social de várias formas.  

Culturalmente existe uma maior diversidade de crenças e valores familiares. De 

acordo com M. Ribeiro (1997:34), existem formas de existência social altamente matizadas e 

diferenciadas, o que de forma imediata e clara denuncia e revela a mistificação de 

conceptualizar as mulheres como entidade social única. No interior de cada unidade familiar 

as mulheres constituem um grupo heterogéneo. As suas posições no sistema de parentesco 

(filha, esposa, mãe, ...) e na cadeia etária, são vectores que as hierarquizam em obrigações, 

direitos e deveres, e ao mesmo tempo as separam em aspirações, expectativas e 

oportunidades. Os padrões tradicionais de divisão sexual do trabalho, considerando que as 

mulheres têm como principal responsabilidades as tarefas e funções domésticas, são uma 

fonte de tensão, conflito e limitação à sua inserção no mercado de trabalho porque reduzem o 

seu grau de mobilidade; criam inibições subjectivas à sua disponibilidade para aceitação de 

trabalho fora de casa (isto é, a inexistência ou escassez de oferta de alternativas socializadas 

para algumas tarefas domésticas – creches, jardins de infância, centros de dia e convívio, lares 

– que predomina ainda nos meios rurais) e tem-se desenvolvido a racionalização à não-

necessidade de inclusão no processo de socialização das mulheres, de elementos de 

habilitação profissional (em Baião é frequente as mulheres possuírem apenas a instrução 

primária completa e em apenas alguns casos o ciclo preparatório. Contudo, ainda subsistem 

muitas situações de mulheres que sabem ler e escrever mas não têm diploma de instrução 

primária completa), sendo que esta situação restringe consideravelmente as opções que o 

mercado de trabalho oferece. 

À ideologia de domesticidade das mulheres contrapõem-se a ideologia do homem 

ganha-pão, o responsável, por definição, do sustento da família. A pressão desta ideologia é 

limitadora e desincentivadora da participação das mulheres no mercado de trabalho porque, 
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por um lado, legitima o reconhecimento da prioridade dos homens face às oportunidades de 

emprego e, por outro lado, poderá induzir a equiparação daquela participação feminina à 

revelação da incapacidade ou fracasso masculino para satisfazer uma norma social (M. 

Ribeiro, 1997:37; A. Giddens, 2000:182).  

 

1.1.3.- Algumas Condicionantes Sócio – Culturais e Geográficas de Baião e as 

suas Implicações na Saúde.  

 

Tendo iniciado funções em Junho de 2002 no Centro de Saúde de Baião, com 

responsabilidades na área de apoio psico-social ao utente, família e meio social, 

principalmente em grupos de especial vulnerabilidade e acompanhamento na prestação de 

cuidados de saúde aos utentes e seus familiares, pretende-se com esta investigação ir ao 

encontro das necessidades sentidas pela população abrangida pelo centro de saúde. Após a 

realização do conhecimento socio-geográfico do concelho de Baião, de visitas domiciliárias e 

entrevistas exploratórias, observou-se a existência de alguns factores constrangedores no 

desenvolvimento psicológico, cultural e social das famílias na presença de doença crónica. 

Dentro destes destacam-se a dispersão do concelho e o isolamento de alguns pequenos 

aglomerados habitacionais, a falta de habitações com condições mínimas de habitabilidade 

(muitas sem luz ou água, casas de banho incompletas e fora do domicílio, habitações de 

construção antiga com obras de melhoramento insuficientes,...), insuficiência de recursos 

económico-financeiros para fazer face às despesas mensais fixas (habitação, alimentação, 

medicação e por vezes aquisição de ajudas técnicas), disfunção familiar e/ou enfraquecimento 

dos laços familiares e fraca rede de solidariedade na vizinhança; os hábitos culturais e sociais 

muito enraizados com influência significativa nos modos de vida e saúde dos indivíduos, 

como o uso excessivo do álcool, carne de porco e enchidos, sendo que é muito frequente 

trabalhar para obter dinheiro para comprar vinho, mesmo que outras necessidades fiquem por 

satisfazer. 

Em Baião, subsistem factores que contribuem de forma significativa para o isolamento 

social e cultural dos seus conterrâneos, tais como dificuldade nas acessibilidades (Baião não 

possui boas estradas e apresenta uma distância considerável entre as freguesias do concelho e 

dos concelhos vizinhos), confinando os seus residentes ao seu espaço habitual. Por outro lado, 

os laços de solidariedade social e de vizinhança estão mais esbatidos ou porque as habitações 

apresentam distâncias significativas (dois quilómetros) umas das outras ou então porque se 

afastam, não convivem embora não apresentem nenhum motivo aparente, referindo que são os 
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condicionalismos da vida. O problema é particularmente sentido pelas famílias com doença 

crónica quando necessitam de cuidados sistemáticos e continuados.  

Da observação directa nas consultas de serviço social no centro de saúde coadjuvada 

com as visitas domiciliárias verificamos que o papel da mulher, especialmente com filhos, 

está muito confinado à área doméstica (higiene da casa, tratamento de roupas, confecção de 

refeições, educação dos filhos, ao cultivo dos campos – fonte de sustento familiar; e prestação 

de cuidados de saúde aos familiares que necessitem), sendo que o homem trabalha fora e por 

isso é a fonte de rendimentos da família. Em Baião, devido às mudanças socais que se 

observam, como o aumento da escolarização feminina, a necessidade de contribuir para a 

economia comum não só através da agricultura mas, também de uma actividade remunerada, 

com a diminuição do número de filhos e a própria importância da comunicação social, as 

mulheres começam, muito lentamente a ingressar no mercado de trabalho. M. Segalen (1999), 

refere que mesmo nas sociedades menos desenvolvidas este fenómeno é significativo, até 

porque nas famílias carênciadas é frequente o homem emigrar. Este fenómeno é visível no 

concelho de Baião, sendo frequente o marido migrar ou emigrar tornando-se num elemento 

muito ausente para as esposas e filhos. Os locais preferenciais de migração são Vila Real, 

Cinfães, Resende, Lamego e Porto, já os de emigração são a França, Suíça, Alemanha, 

Luxemburgo e Inglaterra, para exercerem actividade laboral nos âmbito da construção civil e 

apanha de frutas. Esta divisão social do trabalho cria situações de insatisfação expressa pelas 

mulheres. Esta afirmação é confirmada pela verbalização das mulheres como se pode 

depreender de um extracto das entrevistas exploratórias a utentes: gostava de trabalhar, 

ganhar o meu dinheiro, mas  a quem deixo o meu filho e quem toma conta do meu pai, ou 

irmão, ou filho, ou marido se estiverem doentes. A opinião social sobre as famílias é muito 

valorizada. Há um sentimento moral, de dever na prestação de cuidados de saúde ao outro. Na 

situação social de doença, a mulher relega para segundo e ou terceiro plano a sua função de 

esposa e mãe para se tornar cuidadora de saúde. Esta situação está fortemente associada ao 

receio do mal dizer, como algumas utentes expressam nas entrevistas exploratórias: o que 

diriam os vizinhos se não tratasse do meu pai, ou irmão doentes. Eu não sou má pessoa. 

Segundo a teoria de Durkheim, dir-se-ia que, em contraposição à solidariedade orgânica, 

resultante das funções diferenciadas e interdependentes na moderna divisão do trabalho nas 

sociedades modernas, os indivíduos em comunidade, manifestando uma solidariedade 

mecânica partilham de uma identidade e de uma consciência colectiva, caracterizadas por um 

conjunto relativamente coeso de sentimentos, crenças, valores, significados e símbolos, cuja 

ofensa e/ou transgressão provocaria na consciência colectiva estados fortes e emotivos, 
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levando à penalização de comportamentos entendidos como desviantes ou que fugissem à 

norma (por ex.: esposa que não abdica da actividade laboral remunerada para prestação de 

cuidados a um familiar portador de doença crónica e que esta exija esse esforço). Segundo M. 

Silva (1998:43), há que reconhecer que numa determinada comunidade os esquemas de 

percepção, as interacções e vivências não só vão modelando as condutas dos moradores de 

determinada colectividade, como inclusivamente (re)criam entre eles um determinado grau 

de identidade geo-social e cultural. (...) As dimensões sociais e simbólicas constituem uma 

componente inerente a qualquer sociedade e por isso postular a sua centralidade na acção 

humana não implica forçosamente assumir uma postura culturalista(...), mas torna-se um 

elemento fundamental na compreensão das dinâmicas e interacções sociais. Ainda na linha 

de pensamento do autor citado (pág. 47), o modelo psicológico moderno, nalgumas das suas 

variantes, acentua apenas um dos momentos que está em maior ou menor medida, 

normalmente presente em cada acção humana: os processos de motivação, as disposições e 

os tipos de orientação facultados pela experiência e as redes de interacção. Com efeito, estes 

autores contribuem, como referem Bourdieu, Bader, Benschop, para explicar a diversidade 

de hábitos, representações e estilos de vida entre actores originários ou situados na mesma 

condição social.  

Em alguns contactos domiciliários observou-se que, a prestação de cuidados de saúde 

eram assegurados mesmo que os projectos de vida da família tenham que ser alterados ou 

adiados. No tratamento, prestação de cuidados ao doente crónico, a família vai experienciar 

um conjunto de sentimentos e emoções que devem ser analisados e discutidos de forma séria, 

não simulada, sem intimidação ou violência para que a prestação de cuidados e a mudança 

familiar seja efectiva e positiva. No processo de mudança que a família enfrenta face à 

doença, a mesma deve sentir que todos os seus movimentos e estratégias estão seguros e 

permitirão uma adaptação evolutiva, tendendo para o equilíbrio desejado, onde cada elemento 

processa uma nova aprendizagem A família deve ter consciência das suas capacidades, 

vulnerabilidades, quando evoluiu positivamente, quando se sente um caos, e que estratégias 

pode experimentar para ultrapassar as sucessivas crises. Considera-se que na presença da 

doença crónica se a família não desenvolver uma comunicação aberta entre si e não for 

apoiada numa mudança e nova aprendizagem no lidar com o doente crónico, os sentimentos 

de escalada vão-se fazer sentir, podendo a família alcançar a rigidificação e até mesmo a 

ruptura. Tudo indica que as relações familiares estão ancoradas apenas nas preferências 

pessoais e nos sentimentos, e em alguns casos podem tornar-se efémeras, inscrevendo-se na 

lógica da actual modernidade (Balandier, citado por M. Leandro, 1998: 48). Dado tratar-se de 
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um concelho tão disperso, as famílias com doentes crónicos encontram-se também dispersas, 

tornando-se difícil a partilha de experiências sentimentos, sofrimentos, partilhas de vida, 

provocando situações de isolamento, tristeza, vergonha, baixa auto-estima e desolação. 

Em termos de saúde, foram efectuadas entrevistas exploratórias aos profissionais de 

saúde com intuito de sinalizarem factores que consideram como intervenientes no 

desenvolvimento de patologias crónicas. Das entrevistas, inferem-se respostas comuns e 

voltadas com especial destaque para o uso excessivo de álcool e dieta alimentar desregrada 

com consumos excessivos de carnes vermelhas e fumados. Segundo os profissionais de saúde 

é muito raro um agregado familiar não ter problemas relacionados com o alcoolismo, sendo 

que a grande maioria dos internamentos efectuados no centro de saúde de Baião estão directa 

ou indirectamente relacionados com o álcool e a dieta desregrada (AVC’s, oligofrenia, 

cirroses, gastrites, diabetes,  úlceras, ...). Da entrevista efectuada ao enfermeiro responsável 

pelos cuidados na comunidade verificamos que os problemas dos agregados familiares como 

hábitos alimentares desregrados, uso excessivo de álcool, isolamento social e geográfico, 

cansaço dos prestadores de cuidados de saúde aos doentes no domicílio e falta de respostas 

sociais de apoio adequadas, são os que se encontram na primeira linha das preocupações dos 

profissionais que procuram melhorar a qualidade de vida dos doentes crónicos e seus 

familiares, procurando, igualmente, promover o direito de cidadania. Por outro lado, refere o 

Sr. Enfermeiro, dado que não se efectua prestação de cuidados domiciliários pelos 

enfermeiros ao fim de semana e feriados, é efectuado o ensino de técnicas e práticas de 

educação para a saúde aos familiares. Não obstante, estes referem que se sentem inseguros na 

prestação de cuidados aos doentes na ausência do Sr. Enfermeiro, especificamente em doentes 

crónicos muito dependentes (por ex.: AVC’s).  

Preocupadas com a dimensão familiar, social e geográfica, pretende-se com este 

estudo conhecer as condições familiares, socio-económicas e habitacionais da população de 

Baião com um elemento familiar com doença crónica, perceber o relacionamento do doente 

crónico com a sua família, verificar as mudanças operadas nos projectos de vida da família. 

Ao nível da saúde procura-se perceber os sentimentos face à situação de doença, seus modos 

de vida, e relação destes com a saúde, perceber o relacionamento do doente crónico com o 

prestador informal de cuidados de saúde, nível de dependência do doente, nível de 

intervenção do prestador de cuidados de saúde informal e relacionamento com os 

profissionais de saúde e acesso ao centro de saúde; e finalmente perceber o grau de inserção 

social do doente crónico. Este trabalho poderá contribuir para um planeamento eficiente, para 

o estabelecimento de prioridades num programa que procure promover a melhoria dos níveis 
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de saúde das famílias e a racionalização dos recurso da comunidade, que englobe acções de 

educação para a saúde e de acção social e que envolva toda a comunidade local, regional e 

nacional (de acordo com as necessidades e metas estabelecidas). 

Atendendo ao exposto, procuraremos estudar alguns objectivos específicos como: 

analisar a relação existente entre a informação recebida sobre a doença dos indivíduos e os 

comportamentos de saúde que adoptam; identificar alguns factores facilitadores ou 

dificultadores na mudança familiar e novas formas de aprendizagem individual, familiar e 

social devido à presença da doença crónica; conhecer as condições de aprendizagem face à 

doença crónica; sinalizar as estratégias adoptadas pelos familiares na presença de doença 

crónica; sinalizar as competências e capacidades dos familiares na relação com o centro de 

saúde. Neste estudo, importa perceber como é que a doença crónica altera a dinâmica do 

indivíduo e seus familiares. O processo de investigação desenvolveu-se fundamentalmente no 

sentido de encontrar resposta para as cinco questões orientadoras da investigação com o 

intuito de facilitar a compreensão do tema e testar as três hipóteses. As questões da 

investigação incidem sobre o domínio da vivência dos fenómenos de mudança familiar em 

consequência da doença crónica. Partimos do princípio de que essa mudança, a ter ocorrido, é 

uma experiência objectiva (dependendo dos modos de vida; da alimentação; da convivência 

social;...) e subjectiva, complexa, englobando sensações, pensamentos, emoções e 

sentimentos desagradáveis associados a danos e/ou ameaças à integridade da pessoa como ser 

biopsicossocial, envolvendo a construção de significados pessoais acompanhados de uma 

forte carga afectiva (T. McIntery, 1995), por sua vez as hipóteses expressam uma relação 

plausível entre as experiências objectivas e subjectivas de saúde/doença relacionadas com 

mudanças familiares.  

A doença crónica consome energia continuamente e provoca apatia, passividade e até 

mesmo alguma resignação. Ao enfrentar a doença crónica as famílias tomam consciência que 

as informações atribuídas pelos profissionais de saúde facultam o lidar com o problema. A 

doença crónica provoca sofrimento e ao mesmo tempo pode-se revelar o motor de 

desenvolvimento e crescimento do indivíduo e sua família ou ter o efeito inverso e provocar a 

ruptura familiar ou ainda, a família contribuir para o adoecimento progressivo de um dos seus 

elementos. Acresce a tudo isto que, cada conflito superado ensina o indivíduo a viver e 

enfrentar melhor a doença crónica. Esta permite a descoberta de muitos caminhos árduos e 

complicados até que se encontre o equilíbrio bio-psico-social e ecológico desejado. 

Nos condicionalismos concretos em que nos apresentamos, propomo-nos estudar três 

aspectos fundamentais desta problemática: o primeiro prende-se com o significado de 
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saúde/doença e os efeitos da doença crónica sobre as mudanças familiares; o segundo prende-

se com as condições de readaptação generalizada que a doença crónica implica e o último 

prende-se com o apreender das relações que se estabelecem entre as famílias e o acesso aos 

cuidados de saúde.  

Estabelecido o objectivo geral, os objectivos específicos, as questões orientadoras, 

tentaremos comprovar ou refutar as hipóteses que se apresentam.  

 

1.2 Hipóteses 

 
Na tentativa de atingir os objectivos a que nos propusemos desenvolveremos o nosso 

trabalho em torno de três hipóteses fundamentais que passamos a formular:  

 Hipótese 1 - Tanto sob o ponto de vista profissional e socio-cultural como sanitário, a 

doença crónica de um elemento da família vai alterar toda a sua organização e dinâmica 

interna e externa;  

 Hipótese 2 – O emergir da doença crónica está correlacionada com as condições 

familiares e socais de existência e as experiências objectivas e subjectivas da doença;  

 Hipótese 3 - O fenómeno da doença crónica, fazendo emergir novas relações entre a 

família e os profissionais de saúde, contribui para desencadear entre eles novas 

aprendizagens em termos de saúde e doença e da própria maneira de lidar com esta nova 

situação. 

 

 

1.3. -  Enquadramento Teórico 

  

Neste ponto pretendem-se analisar os conceitos relevantes para a investigação, como o 

de família, saúde e doença crónica, sem perder de vista o âmbito deste estudo – a 

compreensão sociológica. Procura-se efectuar uma reflexão sobre os conceitos, 

nomeadamente a relação das características e funções da família com a importância na saúde, 

de que forma a saúde e a doença interferem nos processo de mudança familiar. Consideramos 

que estes conceitos são interdependentes e dependem do contexto socio-cultural, económico, 

habitacional e geográfico onde as famílias estão inseridas e desenvolvem as suas acções, 

assim como os seus modos de vida.   
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1. 3. 1. Mudanças familiares ao longo dos tempos 

 

A palavra família deriva do latim “família”, e apareceu em Roma derivado de 

“famulus”, que quer dizer servidor (M. Leandro, 2001:38). Na sua acepção antiga a família 

designava em Roma o conjunto de pessoas (parentes e domésticos) e bens patrimoniais que 

viviam e estavam sob a autoridade do “pater familias”. O significado da palavra família tem 

evoluído ao longo da História, e os diversos modelos de família variam com as culturas (ex.: 

matriarcal, patriarcal, poligamica, nuclear). Existe um polimorfismo da família descrito por 

sociólogos, historiadores, antropólogos, segundo o sistema de classificação ou tipologia 

diferentes. Embora importante não nos vamos deter na explicitação do conceito mas, limitar-

nos-emos à centralização de alguns aspectos. Importa perceber que o conceito inspirou 

diversas ciências como a sociologia, a medicina, a história, a antropologia, a demografia, a 

estatística, que em muito contribuíram para a construção deste objecto sociológico. A 

tradição, a religião, a cultura, o contexto político, económico e social determinam um número 

elevado de parâmetros, cuja complexidade dificulta uma definição clara da instituição 

“família”. Na sociedade actual há uma variedade de formas de vida familiar e a reflexão sobre 

a vida familiar incide nas estruturas mas, também, nas funções, nos papéis e nas 

representações e nas relações. A estrutura de uma família representa as posições ocupadas 

pelos indivíduos que estão envolvidos dentro da unidade familiar de uma forma regular, com 

ocorrência de interacções e relações. Em todas as famílias cada membro ocupa uma 

determinada posição ou tem um determinado estatuto, como por ex. marido, esposa, filho, 

irmão,... e por isso cada membro da família ocupa, habitualmente, várias posições em 

simultâneo. Os indivíduos são orientados por papéis que são as expectativas de 

comportamento, obrigações e de direitos que estão associados a uma dada posição na família 

ou grupo social. Os factores sociais e culturais que influenciam o desempenho de um papel 

implicam padrões de mudança social, ambiguidades, contradições, modificações e alternativas 

nas definições correntes de papel. Por outro lado, todas as famílias têm certas funções que são 

desempenhadas para manter a integridade da unidade familiar e dar resposta às suas 

necessidades e às expectativas da sociedade. Dentro delas  destacam-se as funções de 

geradora de afecto, proporcionadora de segurança e aceitação pessoal; proporcionadora de 

satisfação e sentimento de utilidade; asseguradora da continuidade das relações; 

proporcionadora de estabilidade e socialização e impositora da autoridade e do sentimento do 

que é correcto. A estas acrescenta-se uma função básica da família que é proteger a saúde dos 

seus membros e dar a poio e resposta às necessidades básicas durante os períodos de doença.  
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Cada época, cada sociedade, cada grupo social, conhecem as suas formas familiares. 

Sociedade e família são produto de forças sociais, económicas e culturais comuns. Daí que, 

embora o fenómeno familiar seja universal assume configurações muito diferentes e diversas, 

de acordo com a sociedade onde se inscreve (M. Segalen, 1999:15). C. Saraceno (1997:206), 

salienta que a família surge simultaneamente como uma entidade natural e uma entidade 

institucional e regulamentada, quer ao nível da legitimidade quer relativamente às relações 

entre cônjuges e gerações. De acordo com M. Leandro (1998:41), a família entendida como 

uma instituição fundamental das sociedades, tem mostrado ao longo dos tempos uma dupla 

capacidade de resistência e adaptação. A experiência histórica revela esta dupla capacidade. 

Esta afirmação permite-nos compreender que as profundas mudanças sociais, económicas, 

culturais e políticas se reflectem na família e que esta continua a ser um valor fundamental 

das sociedades. Permitem, ainda, compreender que foram poucas as instituições que 

conseguiram atravessar as mudanças mencionadas e resistir-lhes. A família pode ser, ainda, 

considerada, simultaneamente como espaço físico, relacional e simbólico, reconhecido 

universalmente como espaço privilegiado de construção individual e de reprodução social.  

Os estudos que têm sido feitos em Portugal no domínio familiar, não sendo 

abundantes, têm constituído, no entanto, uma valiosa aproximação a uma realidade tão 

complexa como é a das relações familiares que têm uma expressão multidimensional, 

procurando evitar reducionismos deformistas. Por outro lado, também não abundam estudos 

sobre as questões da família, a saúde e a doença. Segundo J. Viegas et al. (1998:46) e A. 

Torres (1999:83), desde os anos 70 que se operem profundas transformações na família 

portuguesa, que irão ter repercussões na saúde e na doença, bem como na prestação de 

cuidados de saúde aos seus elementos. A explicação do aparecimento dos novos modelos de 

organização familiar como as famílias monoparentais, famílias reconstruídas e casais 

homossexuais, devido à crescente autonomia e liberdade individual no plano da vida privada, 

deve-se à constatação de que se operam mudanças estruturais e socio-económicas na 

sociedade portuguesa. Os primeiros elementos que permitem uma explicação plausível desta 

afirmação são apresentados pelos indicadores demográficos: a taxa de nupcialidade tem vindo 

a diminuir desde a década de setenta, os casamentos civis e outras formas de viver a 

conjugalidade, como as uniões de facto, vão proliferando. A frequência de divórcios tem 

aumentado. Todos estes factores vão ter implicações no assegurar, manter ou melhorar os 

níveis de saúde dos seus elementos porque há projectos de vida instituídos. Embora a família 

ocidental, tanto no passado como no presente, se  apresente de forma diversificada quanto à 

sua estrutura, considera-se que a industrialização e a urbanização foram processos decisivos 
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para a afirmação da família nuclear, nos séculos XIX e XX. A educação, a saúde e a 

solidariedade social ficam, desta forma concentradas no casal. O ritmo de vida e de trabalho 

das sociedades europeias actuais, concretamente a portuguesa, tem implicações sociais na 

organização e funcionamento familiar e, de certa forma pressupõe uma desvinculação com as 

estruturas familiares mais antigas. Contudo, isto não significa que as redes de solidariedade 

social deixem de existir mas, por diversas dificuldades, tais como a distância geográfica e a 

constante valorização do bem estar individual, torna-se diferente. Por outro lado, M. Leandro 

(1998:46), salienta que o ingresso da mulher no mercado de trabalho profissionalizado, 

proporcionando-lhe o acesso ao salário, provoca deste modo uma brecha nas fronteiras entre 

o espaço doméstico e, ao invés, abre-lhe novas perspectivas no espaço público e no universo 

das suas relações sociais e aspirações. Estão, assim, dados os primeiros passos no seu 

processo de construção da autonomia e da individualização. Simultaneamente, o acesso à 

escolarização, vai permitir a formação de novos elementos cognitivos que permitem pensar-

se e situar-se diferentemente em relação à família, à saúde, à doença, ao trabalho, à 

sociedade, à religião, aos valores tradicionais e da modernidade contemporânea. No entanto, 

a família continua a ser procurada pela generalidade dos indivíduos que fazem dela um espaço  

fundamental de partilha e de vida.  

Em tempos passados, o agregado familiar incluía um grupo alargado constituído por 

pais, elementos ascendentes e descendentes, parentes colaterais e os servidores. A dimensão e 

estrutura da família revelavam uma organização subjacente à transmissão de práticas e valores 

culturais, relacionando-a com o poder, a riqueza, o trabalho e as interacções que 

desenvolviam. Na sociedade rural, a propriedade de terra era um bem capital. Nos nossos 

dias, o homem procura emprego fora de casa, regendo-se pelas leis da produção e do 

capitalismo, sendo remunerado de acordo com as suas habilitações literárias, experiência 

profissional e de acordo com a oferta e a procura. 

M. Leandro (1998:56), refere que apesar da família investir cada vez mais na sua 

privacidade, no afectivo e no emocional, e parecer ocupar-se cada vez menos dos idosos, esta 

não rompeu de modo algum as relações com o parentesco.  C. Saraceno (1997) diz que a 

família encerra duas dimensões distintas mas, que convivem lado a lado, por um lado, a 

intimidade e afectividade, espaço de autenticidade, solidariedade e privacidade, por outro 

lado, a opressão, a obrigação, a violência, e o egoísmo.  A crescente importância da vida 

privada teria como consequência o afastamento da comunidade local, e do viver sob o 

constante olhar da vizinhança. Todavia, o controlo da família passa agora, também, para o 

Estado e suas instituições. Assim, vamos ao encontro do pensamento de Durkheim que refere 
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que a família privatizando-se, é simultaneamente, cada vez mais dependente das instituições 

públicas e das influências externas (M. Leandro, 1998: 54; M. Segalen, 1999:305).  

Assim sendo, não é viável analisar a família de forma linear, em termos de 

consanguinidade e/ou de coabitação, pois ela ultrapassa os critérios objectivos da propriedade, 

da descendência, ou mero refúgio privado, para ocupar o centro da vida pública, com vínculos 

à sociedade, à religião e à política da comunidade.  A família, embora e ainda que por vezes 

em situação de conflito, aparece como elemento fundamental e um espaço onde se desenvolve 

o inter-reconhecimento e a própria identidade. A família é sinónimo de segurança e engloba 

alguns aspectos importantes como a pertença, a função e a relação afectiva. É na família que 

os indivíduos conseguem encontrar e reconstruir as principais componentes da sua identidade. 

Neste sentido, pode-se referir que os sentimentos e a qualidade das relações revestem uma 

importância crucial, especialmente na presença de uma determinada doença, e principalmente 

se esta apresentar um cariz crónico. 

Do ponto de vista sociológico, pode-se referir que as mudanças familiares estão, ainda, 

longe de estabilizarem. O processo de recomposição social, mudança e continuidade sob 

outras formas de valores e práticas, constituem elementos importantes para a compreensão do 

contexto onde ocorrem as mudanças familiares.  

 

1.3.2. – Família e Saúde  

 

Nos dias de hoje, uma questão que cada vez é mais conhecida pelos profissionais de 

saúde e pela sociedade em geral é que a saúde e a doença inscrevem-se na relação médico e 

outros técnicos de saúde e doente, e igualmente no contexto social e familiar. 

No que se refere à relação entre a família e a saúde, no século passado e no presente 

século apresentam-se muitas contradições dialécticas, exigindo um grande esforço de 

adaptação da família a estas contradições, provocando mutações psicossociais importantes, 

quer no desenvolvimento da família, quer no indivíduo portador de doença crónica. Importa 

lembrar que desde tempos remotos a família exerce um papel importante acerca da saúde dos 

seus elementos. Acontece porém que estes aspectos são muitas vezes ignorados pela própria 

noção de serviço de saúde, quase sempre limitado aos profissionais de saúde, esquecendo o 

trabalho das famílias a este respeito. Da investigação histórica sobre a família no contexto da 

saúde e da doença ressalta a solidariedade como a característica mais marcante da família. 

Vários estudos (M. Leandro, 2001, citando L. Berkman, 1984; L. Bozzini, M. Renaud, 1987) 

de cariz sociológico têm revelado que a influência do contexto social onde as pessoas estão 
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inseridas e o suporte social de que dispõem exercem um papel fundamental sobre o estado de 

saúde dos seus membros e na sua ausência potenciam estados de morbilidade (P. Adam, C. 

Herzlich, 1996; G. Cresson, 1995).   

Numa análise sobre o processo de mudança da família em Portugal e na Europa, 

verifica-se que o nosso país tem algumas especificidades. Assim, apresenta uma taxa de 

nupcialidade mais elevada, uma taxa de nascimentos fora do casamento mais baixa, 

indiciando níveis de convivência em união de facto mais baixa (mas com tendência a subir, 

sendo que em 1999 os censos registavam 8%), uma taxa de divórcio um pouco mais 

moderada que o resto da Europa, uma percentagem, ainda, pequena de pessoas a viver sós, e 

uma percentagem elevada de indivíduos a viver em agregados domésticos extensos e/ou 

alargados (A. Torres,1999). Estes factores, podem de certa forma, indiciar que em Portugal, a 

especificidade das famílias portuguesas, no contexto europeu, ainda se caracteriza pela 

valorização e uma aproximação à instituição familiar. Contudo, os valores portugueses 

tendem a aproximar-se dos valores europeus. Refira-se, ainda, que de um modo geral em 

Portugal, tal como no resto da Europa, a mudança familiar ocorre quando social e 

culturalmente estão reunidas as condições necessárias para o efeito. É de salientar que as 

mudanças familiares tornaram-se mais evidentes e operatórias a partir do momento em que 

mudaram as condições de trabalho, da economia em geral e das mentalidades (M. Leandro, 

1998:46).  

Dado o anonimato, o isolamento a que muitas famílias estão confinadas, e a solidão 

dos aglomerados populacionais em que hoje vive grande parte da população ocidental, 

frequentemente acontece que as pessoas se recolham na família para conseguirem ultrapassar 

esses sentimentos.  

A família no seu contexto mais amplo apresenta dificuldades para um 

desenvolvimento saudável, dados os constrangimentos sociais e económicos que lhe são 

impostos e a sociedade, por sua vez, não se liberta das excessivas propensões materialistas. A 

família, na linha de pensamento de C. Saraceno (1997:202), é obrigada a adaptar-se a regras e 

imposições externas e por outro lado, subsiste uma visão da família como o produto e, ao 

mesmo tempo, o sujeito de intercâmbios e estratégias complexas entre os elementos da 

família, a família, a sociedade e o Estado. Contudo, torna-se necessário ter cuidado com este 

determinismo, pois a família actual não deixa de poder conter em si mesma a possibilidade de 

uma certa unidade, em sentido dinâmico, capaz de vitalizar a existência e inter–relação dos 

componentes familiar. As funções de saúde e de prestação de cuidados de assistência em 

situação de doença da família não lhe pode/deve ser alienada. É na família que esta função se 
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torna mais genuína, uma vez que pela sua natureza, só aí a relação estabelecida é 

integralmente pessoal, constituindo-se um clima de multivivências socio-afectivas entre os 

seus membros. Neste sentido, a família constitui a primeira instância da sociedade, garante do 

equilíbrio desejável na sociedade mais abrangente  (Rodrigues-Lopes, 1997:11).  

A família é um sistema social primário dentro do qual o indivíduo se desenvolve, é 

cuidado, torna-se apto para o convívio social e é onde o crescimento físico, pessoal e 

emocional é promovido. O modo de vida tem um papel determinante, sendo que é na família 

que se elaboram e vivem uma grande parte dos hábitos que dizem respeito à saúde, ao 

equilíbrio físico, mental e relacional. A família, como unidade, desenvolve um sistema de 

crenças, valores e atitudes face à saúde e à doença que são expressas e demonstradas através 

dos comportamentos de saúde e doença dos seus membros (estado de saúde da família). 

Todos os domínios da vida são considerados (alimentação; poluição, longevidade, condições 

de emprego,...). Na opinião de A. Pitrou (1984) a influência da família sobre a saúde e a 

doença é diversificada, mas é no interior desta que se formam as atitudes, os hábitos que se 

relacionam com a saúde, o equilíbrio físico e mental. E como refere G. Cresson (1995:41-42) 

o quadro de vida familiar determina a higiene da vida. O ritmo de vida e o modo de vida 

familiar forjam pouco a pouco o indivíduo. Todos os domínios da vida são atingidos (a 

alimentação, a poluição, a habitação, as condições de emprego dos pais, ...); eles são, ao 

mesmo tempo, objectos possíveis de uma intervenção dirigista do Estado, dos serviços 

públicos e de uma reivindicação de iniciativa por parte das famílias.  A verdade, é que a 

partir da família se conjugam grandes mudanças acerca da saúde e mudanças de atitudes 

correlacionadas com ela. E mais uma vez G. Cresson (1995) salienta que  são as famílias com 

índices de escolarização mais elevados e melhor condição social que exercem um papel mais 

interventivo na saúde, quer através das práticas da vida quotidiana, nomeadamente ao nível da 

alimentação, da higiene, da tentativa de conciliação entre as relações familiares e sociais e os 

horários de trabalho, quer recorrendo mais assiduamente aos serviços de saúde e médicos, 

seguindo com mais persistência as orientações e recomendações dos profissionais de saúde ou 

das campanhas nacionais ao nível da melhoria dos níveis de saúde e consequentemente 

melhoria da qualidade de vida.   

Parte-se da convicção de que a família é o centro de debates sobre a saúde e o bem-

estar mas, não se questiona como é que ela gere ou mantém a sua saúde e o seu bem-estar. Na 

divisão do trabalho entre parentes, é à mulher que se atribuem os cargos da educação dos 

filhos, da organização e gestão da casa e da vida doméstica. Neste sentido, é, também, à 

mulher que se remete o cargo de educação para a saúde, fazendo da mulher um verdadeiro 
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agente dos cuidados de saúde primários no interior da família. A mulher representa a família, 

os cuidados, a saúde dos outros; é ela que está atenta à saúde dos seus membros, aos sintomas, 

à medicação, à alimentação, à higiene pessoal; à manutenção do ambiente físico domiciliário 

favorável ao doente, à manutenção do ambiente psicossocial domiciliário favorável, à 

educação para a saúde, à tomada de decisões em situação de agravamento da doença, aos 

primeiros socorros, aos cuidados de reabilitação, ao envolvimento na saúde da comunidade,  

pois são elas que asseguram os cuidados de saúde quer seja na vida privada (domicílio), quer 

seja no domínio público (instituições de saúde). Esta é uma visão estereotipada e tradicional 

da mulher dentro da esfera familiar, são as qualidades silenciosas que são utilizadas pelos 

profissionais das áreas da saúde e do social, para colmatar as deficiências do Estado. A forma 

como a família desempenha as suas responsabilidades de cuidados de saúde e a sua habilidade 

para o fazer é influenciada pela estrutura, divisão/repartição do trabalho, estatuto 

socioeconómico e etnia. Neste sentido, pode-se afirmar que os doentes crónicos que tenham 

elevados níveis de integração social e intensos suportes de apoio afectivo, social, material, 

cognitivo e normativo, revelam-se mais capazes de ultrapassar a doença quando esta 

sobrevem. Em muitas relações familiares, há mulheres que apesar de trabalharem fora de 

casa, se ocupam de familiares que necessitam de cuidados de saúde, mesmo que com os quais 

tenham mantido relações hostis durante toda a vida. Ainda no âmbito do trabalho feminino, 

saliente-se que na maioria dos casos as mulheres, mesmo que desenvolvam actividade laboral 

remunerada e a tempo inteiro, continuam a ocupar-se mais com as tarefas domésticas, 

educativas e de prestação de cuidados do que os homens e se um deles tiver que sacrificar a 

carreira profissional para prestação de cuidados a um familiar que deles necessite é, 

normalmente, à mulher que tal sacrifício é patenteado (A. Torres, 1999:77; L. Brito, 2002:44). 

Assim, se uma criança, ou idoso ou doente necessitar de cuidados e assistência a expectativa 

de que a filha, nora, sobrinha, neta, mãe, irmã acorram parece mais obvia e natural, mesmo 

que isto signifique alterar todo o seu projecto de vida pessoal e familiar. Esta situação reforça 

a ideia do trabalho feminino como uma tarefa milenar, natural e gratuita. Poder-se-à, ainda, 

afirmar que as relações familiares constituem regras morais, criam direitos e obrigações 

morais aos quais é difícil não corresponder. Estas normas morais aparecem num quadro 

modelado pelas forças culturais, sociais e económicas. As obrigações familiares não 

constituem regras impostas pelo exterior mas de certa maneira há uma negociação e/ou 

imposição familiar no cuidar, onde as influências exteriores têm o seu peso (M. Segalen, 

1999:124/125). A partir dos anos 70, a maioria das mulheres têm uma dupla actividade: 

familiar e profissional, esta última não se desenvolve só por emancipação ou prazer mas, por 
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necessidade. Nos dias de hoje, o casal precisa de trabalhar, beneficiando de um salário, para 

contribuir para as despesas mensais fixas. Dada essa necessidade, as mulheres estão menos 

disponíveis devido ao facto de exercerem actividade laboral remunerada fora dos seus 

domicílios2. Embora se verifique um ligeiro aumento da participação masculina nas tarefas 

domésticas, estas, bem como as funções de mediadora com o padre (religião) e o médico 

(saúde), continuam a ser atribuídas à mulher. Os psicossociólogos definem esta divisão como 

resposta comportamental de um indivíduo a normas sociais e a modelos culturais. O papel do 

indivíduo consiste em assumir os comportamentos concretos esperados nos diferentes 

elementos do agregado familiar, e mais geralmente pela sociedade. Para estes profissionais, 

no seio do casal, papéis e estatutos estão estritamente articulados. Daí a importância da 

divisão sexual do trabalho e dos papéis para determinar o lugar de cada um na família (M. 

Segalen, 1999: 245).  

A mulher mantém-se continuadamente ligada às funções próprias de satisfação das 

necessidades do grupo familiar (sejam elas a saúde, a educação, o trabalho na propriedade 

familiar e no interior da aldeia, a socialização das crianças, o controlo e gestão dos bens 

familiares, a prestação de cuidados aos idosos e doentes dependentes); a este propósito, refere 

C. Saraceno (1997:74), é de notar que esta continuidade intergeracional simbolicamente 

mediada mais pela afectividade do que pelo controlo, não é isenta de conflitos e tensões, 

porque estão implícitas dimensões da identidade pessoal e familiar. O homem, pelo contrário, 

surge sobretudo associado ao mundo da produção. A alusão ao estudo da separação de 

funções e papéis revelou-se pertinente porque em Baião observa-se uma realidade muito 

idêntica. Sendo um concelho rural, as suas famílias caracterizam-se por uma dimensão um 

pouco mais elevada da família; uma maior estabilidade familiar e uma percentagem inferior 

de separações/divórcios, devido talvez ao processo de socialização e interiorizarão de normas; 

e uma divisão social de trabalho mais tradicional, isto é, as funções são repartidas em função 

do sexo. M. Segalen (1999:84), diz que a coesão familiar é tão forte, o prestígio retirado da 

antiguidade da família tão vivo que a aldeia tem dela uma imagem que marca a distanciação 

                                                           
2 Ainda assim, e de acordo com os dados da Eurostat (Knüppel, 1995) relativamente à divisão sexual das tarefas 

revela que os homens portugueses são os que menos colaboram na realização das tarefas domésticas, sendo que, 

segundo as esposas, 72% não colaboram nas tarefas. Apenas e só os espanhóis se encontram em situação 

superior à dos portugueses, uma vez que 80% dos homens espanhóis não participam na execução das tarefas 

domésticas.  
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adquirida ao longo das gerações3. As representações familiares prevalecentes constroem um 

modelo de família, segundo as teorias de Parsons, onde se observam papéis conjugais 

distintos e complementares, um sistema de autoridade rígido e hierárquico – dos pais sobre os 

filhos e do homem sobre a mulher.  Segundo C. Alves (2002: 34 e ss.), a família reflecte as 

actividades e a influência dos seus membros. As dimensões da autoridade ou do poder que 

caracterizam a família são os elementos que afectam a tomada de decisões no seu seio. Os 

diferentes papéis que os membros da família devem assumir, tanto no plano de funcionamento 

do lar como no que concerne a outras tarefas específicas, são adaptados como lógicos em 

função do processo de socialização e reforçados pelo controlo social. Em nenhum outro grupo 

como na família se tomam decisões conjuntas. Os recursos que a família dispõe são 

normalmente limitados o que implica, por um lado, a procura de satisfação das necessidades 

de cada membro e por outro, o consenso necessário para a coesão do grupo.  

As capacidades para a criação de um suporte social sólido dependem, essencialmente, 

das características do doente crónico para o efeito e das condições sociais e culturais em que o 

mesmo cresceu e se desenvolveu. Numa visão de solidariedade social, J. Nunes (1995) 

salienta que em Portugal vivemos numa familia-providência, dado que esta constitui o 

principal apoio de solidariedade ao doente, assim que a situação o exija, tal como já 

referimos. A este respeito, se nos anos setenta se falava em morte da família (D. Coper, 

1971), as políticas sociais e de saúde implementadas hoje em Portugal vão no sentido de 

revalorização da família (ainda que com características diferentes: família refúgio, família 

protecção, família providência. M. Leandro, 2001), tentando com estas medidas obviar o 

máximo possível o internamento hospitalar e procurando reinserir rapidamente o doente 

crónico na sua família e meio social envolvente. Nos dias de hoje, muitos dos elementos da 

família estão dispersos durante o dia: pelas suas actividades laborais, pela escola. A 

articulação entre estas tarefas e a prestação de cuidados de saúde revela-se complexa, 

sobretudo para as mulheres, a quem, tendencialmente, são atribuídos os cuidados continuados 

de saúde. Atendendo a esta dualidade de tarefas, inquieta-nos o facto de saber se a sociedade, 

no seu conjunto está a pensar seriamente sobre este assunto, que entre vários aspectos conduz-

nos à reflexão séria sobre a organização e divisão sexual do trabalho na família e no emprego, 

as regalias sociais relacionadas com o Estado-Providência, a reorganização da solidariedade 

social, as relações entre instituições sociais e de saúde, profissionais de saúde e famílias, 

                                                           
3 Este tipo de análise sociológica da família rural está sujeita a críticas. De facto, para conhecer certas 
características das famílias rurais, deve-se conhecer as finalidades destas; as funções e os processos que 
asseguram a coerência interna e externa das famílias rurais no passado e presente. 
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situada socialmente, assim que a doença surja e exija uma maior mobilização e 

disponibilidade familiar.  

 

1.3.3. Saúde e Doença  especificamente Doença Crónica 

 

1.3.3.1 Saúde 

 

A saúde é uma das primeiras, senão a primeira, prioridade das pessoas, das famílias e 

dos governos (C. Paúl et al., 2001: Prefácio XII). De acordo com M. Leandro (2001), nas 

sociedades modernas a saúde enquanto noção (conceito médico, biológico, filosófico, 

espiritual, social, psicológico e económico) e enquanto objecto de qualidade e 

prolongamento de vida sã dos seus indivíduos e das populações e de luta contra a doença e a 

morte, mobiliza todos os sectores da actividade humana, social e cultural.  

Vários são os autores que têm efectuado pesquisas exaustivas sobre a evolução do 

conceito da “Saúde”. Não sendo esse o nosso propósito, limitar-nos-emos à focalização de 

alguns aspectos que, neste contexto, nos parecem mais relevantes.  

 A convivência com a saúde/doença é tão antiga quanto a existência humana (P. Nossa, 

2001:9). De acordo com o aludido autor (2001:99), a percepção da saúde, como condição 

essencial à vida humana, é pertença universal de todas as sociedades e culturas. Pela 

observação, experimentação e benefícios usufruídos dos estados saudáveis, o homem 

aprendeu a valorizar a saúde.  

Desde há muito que os profissionais que se preocupam com as ciências sociais e da 

saúde, nomeadamente as relacionadas com um visão mais abrangente da situação de saúde, 

têm vindo a produzir novas perspectivas ou a fazer reviver antigos conceitos que foram postos 

de parte na época áurea do desenvolvimento das especialidades médicas. Esta preocupação, 

conjuntamente com o apoio da OMS, organizou alguns momentos de reflexão. Um dos mais 

importantes terá sido a Conferência de Alma-Ata, em 1978, de onde saiu o conceito de 

Cuidados de Saúde Primários, originando o documento “Saúde para Todos no Ano de 2000”. 

Não nos vamos deter a analisar este documento de extrema importância mas, sublinharemos 

que as reflexões que originou, quer sobre as diversas interpretações da sua aplicabilidade, 

quer dos obstáculos à sua concretização, influenciaram fortemente as conclusões da posterior 

reunião em 1986 dando origem à Carta de Ottawa. 

 L. Silva et al. (2002:166), defendem que a saúde é encarada como uma realidade 

dinâmica que diz respeito ao bem-estar global das pessoas e das comunidades e na qual estão 
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implicadas as dimensões orgânica, psicológica e relacional das pessoas, assim como, as 

dimensões sociais e culturais da organização e do funcionamento das sociedades. No conceito 

de saúde actual inclui-se a consciência de que a doença é um processo simultaneamente 

exógeno e endógeno e não se refere exclusivamente às perturbações objectivamente 

detectáveis, convergindo a situação fisiológica e mental com o suporte relacional e o meio 

social. A saúde é um direito humano fundamental e um valor universal que desde há muito 

preocupa o Homem e que se deve assumir como um recurso ao alcance de todos.  

Pode ser definida como um equilíbrio funcional, mais ou menos estável, de cada ser 

vivo num meio ambiente que geralmente se faz acompanhar de factores desfavoráveis, em 

que, tanto a saúde como a doença se inscrevem num meio familiar e social que compreende o 

suporte social de que o indivíduos dispõem (M. Quartilho, 2001).  

P. Nossa (2001:99), salienta que a saúde é uma condição natural e abstracta de 

normalidade enquanto a doença é encarada como um estado de desequilíbrio que não se 

deseja dominante. O conceito de saúde tem vindo a sofrer reformulações várias, 

interrelacionando factores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Autores como F. 

Mendes (1996:166) e M. Drulhe (1996:135/136), referem que é precisamente no 

particularismo da relação do sujeito social com o seu grupo de pertença e com a sociedade, 

bem como a forma como as pessoas assimilam a informação médica e a adequam aos seus 

próprios saberes e às suas crenças, que se podem descobrir as componentes sócio-culturais 

que se encontram subjacentes à representação social da saúde e da doença produzida. O nível 

de saúde da população está intimamente associado ao modo de vida (rendimento, profissão, 

exercício físico, alimentação saudável, consumo de tabaco e álcool, ...); ao meio ambiente ( 

qualidade de habitação e qualidade de área de habitação – rural ou urbano, ...); às 

características pessoais (nível de educação, hereditariedade ...) e aos cuidados de saúde. 

Segundo o Modelo de Saúde de Grossman (citado por McGuire,1992), a saúde depende 

directamente da herança genética, da idade; dos estilos de vida; do meio ambiente e da 

depreciação natural. Estes elementos influenciam a saúde e a procura de cuidados de saúde. A 

representação social da saúde e da doença exprime sempre a relação das pessoas com a 

sociedade e a doença surge como o resultado de um modo de vida, fruto da interacção com a 

sociedade muitas vezes nociva. C. Herzlich et al. (1991), mostram que as representações 

sociais que as pessoas desenvolvem face à saúde diferem muito da definição da OMS., 

afirmando-se como universos práticos e simbólicos das pessoas e grupos de pertença. São 

construções que permitem a orientação dos indivíduos e apresentam-se sempre como um 

modo de interpretação da sociedade pelo indivíduo e relação do indivíduo com a sociedade, 
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sendo que a saúde está sempre associada à própria vida e em função do trabalho e do bem-

estar.  

A saúde, sendo um conceito dinâmico, pode experimentar-se de várias formas. De 

acordo com P. Nossa (2001:99) e I. Domingues et al. (2002:265), existem quatro dimensões 

que oferecem à saúde perspectivas plasmadas em modos de ver desenvolvidos em diferentes 

disciplinas. Assim, pode sentir-se de forma positiva, isto é, resistência, robustez física, 

ausência de mal-estar e estado de conforto e de sensação de confiança e segurança pessoal 

(concepção psicossocial); como ausência de doença, como o não sentir do corpo (silêncio dos 

órgãos – R. Leriche), não se pensar nela a não ser quando nos encontramos doentes, ou pode 

ser vivida como uma experiência de que se tem clara consciência, pela sensação de bem-estar 

funcional (concepção médica); a saúde como pré-requisito funcional para a manutenção do 

vigor e do equilíbrio adaptativo da vida das pessoas e da sociedade (concepção político-legal) 

e a saúde como factor de produtividade e riqueza (concepção económica). A Saúde é um 

conceito polissémico, com definição incompleta, mas é comunmente aceite a definição 

atribuída pela Organização Mundial de Saúde (1948), que designa a saúde como um estado 

completo de bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou 

enfermidade. Esta definição, elogiada pelas inovações que apresentou, principalmente no que 

à multidimensionalidade diz respeito (físico, mental e social), foi, igualmente, criticada pela 

inatingibilidade da meta (“total” bem-estar). Segundo J. Lobera et al. (1996:11), o avanço 

tecnológico, o conhecimento mais profundo do homem, o aumento do nível cultural, fizeram 

com que a definição da saúde como ausência de doença ficasse ultrapassada. Por sua vez, P. 

Nossa (2001:100) salienta que para que tal fosse possível de concretizar seria necessário 

conceber o processamento das interacções organismo humano/meio físico num ambiente 

asséptico, conduzindo-se a uma utopia nas relações intra e inter-pessoais, de modo a que se 

atingisse o ambíguo bem-estar difícil de mensurar em termos fisiológicos, bioquímicos, 

psicológicos e sociais. Dubos (1968, citado por P. Nossa, 2001:101), salienta que a saúde não 

deve ser considerada um estado ideal de bem-estar conseguido através da completa 

eliminação da doença mas, como um modus vivendi que permita a homens imperfeitos ter 

uma vida compensatória e não demasiadamente difícil apesar de viverem num mundo 

imperfeito. De salientar que a OMS, modificou, em 1978 na Conferência de Alma-Ata, a 

referida definição, dado que na formulação dos objectivos da estratégia de “Saúde para todos 

no ano 2000” a palavra “completo” é suprimida, assinalando-se como objectivos a atingir, 

para todos os habitantes do mundo um nível de saúde suficiente para poderem trabalhar 

produtivamente e participarem activamente na vida social da comunidade a que pertencem 
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(OMS; 1985). A multidimensionalidade referida encaminha-nos para uma visão holística da 

pessoa que se constitui como um todo biológico, psicológico e social, constituindo esse todo 

mais do que a soma das partes. Por outro lado, deixa de se encarar a saúde exclusivamente 

como ausência de doença ou disfunção física para, no âmbito do modelo bio-psico-social, se 

começar a ter em  consideração uma diversidade de aspectos psicológicos e socio-ambientais 

da saúde. Esta noção desafia e de certa forma enfraquece a dominância do modelo biomédico 

prevalecente até então, para começar a emergir a perspectiva biopsicossocial, na qual se 

enquadra na sua plenitude a sociologia da saúde. Este novo ramo da sociologia, ao assentar 

num modelo holístico, encara o ser humano como um todo e como um agente activo e 

responsável pela sua condição de saúde ou doença.  

Das várias definições de M. Navarro, citando Christoph Djours (2000:89), parece ser a 

mais adequada e pertinente uma vez que considera a saúde como a capacidade de cada 

Homem, Mulher ou Criança para criar e lutar pelo seu projecto de vida pessoal e original em 

direcção ao bem-estar.  

Sanmartí (1990, citado por J. Precioso et al., 2000:462), explica que não considera 

ser sempre verdade equiparar o bem-estar à saúde pois, por exemplo, um doente crónico pode 

sentir completo bem-estar. Este critério subjectivo - bem-estar - é difícil de traduzir em termos 

de observação ou de dados fisiológicos ou bioquímicos precisos mensuráveis. A definição não 

considera a possibilidade de um continuum entre a saúde e a doença, nem a capacidade de um 

organismo funcionar, mesmo sem um “completo bem-estar”.  

As preocupações com o Bem-Estar e a Saúde originaram uma crescente procura de 

cuidados de saúde, com o consequente aumento das despesas e ruptura dos orçamentos dos 

serviços. A saúde é a justificação de todas as acções empreendidas pela medicina e a 

justificação da própria ciência médica (F. Mendes, 1996:170). Contudo se os cuidados de 

saúde forem eficientes e promotores de saúde podem conduzir à melhoria do estado de saúde 

da população. Não são os investimentos nos cuidados de saúde em milhões de contos que 

melhoram os níveis de saúde da população. De acordo com M. Quartilho (2001:67), um bom 

estado de saúde depende de factores situados fora do sistema de cuidados de saúde. Uma 

sociedade que pretenda melhorar os níveis de saúde deve investir na educação, na correcção e 

estreitamento das diferenças salariais, na construção de ambientes laborais saudáveis, 

prossecução de objectivos de justiça numa sociedade cada vez mais igualitária e, por tanto, 

mais saudável.  
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1.3.3.2. Doença / Doença Crónica 

 

 C. Herzlich et al. (1991: Introdução), demonstram-nos que os sociólogos e 

antropólogos foram os primeiros cientistas a tomar consciência que a doença, a saúde e a 

morte não se podiam reduzir às evidências orgânicas, naturais e objectivas, pois estas não são 

suficientes face à organização da sociedade.   

 Tal como no conceito de saúde, também encontramos grande dificuldade em encontrar 

uma definição de doença. Num sentido tradicional, esta é considerada como um fenómeno 

objectivo que se caracteriza pela alteração do funcionamento do organismo biológico. Casos 

há, contudo, em que a pessoa vive uma situação de doença como um fenómeno subjectivo.  

 Autores como F. Ferreira (1990:15); M. Quartilho (2001:79), P. Nossa (2001:113); C. 

Paúl et al. (2001:76) e L. Silva et al. (2002:168), referem que a doença é um estado objectivo 

ou subjectivo mas, de causa identificável caracterizada pela disfunção do organismo, órgãos 

ou sistemas orgânicos, traduzido por sintomas ou sinais clínicos de natureza anatómica, 

fisiológica, bioquímica ou psíquica, geralmente acompanhados de sofrimento.  

 A doença aparece, muitas vezes, de forma imprevisível, sendo necessário tratar e 

curar. O tempo intervém como mediador entre a interpretação dos sintomas, a natureza da 

doença/problema de saúde e a decisão a tomar: esperar que os sintomas aliviem e a sensação 

de doença e mal-estar passem, ou consultar o médico. C. Paúl et al. (2001:51), salientam que 

a distribuição da doença é desigual, pois consideram que a doença depende muito mais do 

peso e do poder dos factores psicossociais do que da exposição a certos tóxicos do ambiente 

físico, sendo que a falta de coesão social, a negação  do sentimento de pertença e a baixa auto-

estima dos elementos pertencentes a uma sociedade são factores muito determinantes na 

situação de saúde/doença.  

 F. Mendes, (1996:168), refere que a doença é um fenómeno que ameaça a sociedade 

no seu conjunto. Talvez por esta razão, as sociedades desenvolveram e desenvolvem 

mecanismos de defesa contra as doenças, assim como teorias para a diagnosticarem, 

justificarem e tratarem ou pelo menos tentarem controlá-las. A nível mundial existe uma forte 

tendência para tratar a doença, compreende-la e explicá-la.  Para M. Quartilho (2001:16/17), 

as experiências da doença evoluem em espaços de negociação, legitimação e negação, 

elementos activos e passivos, avanços e recuos, estratégias de posicionamento, sendo que a 

doença, numa palavra, é sempre biológica e cultural.  

 Assumindo o conceito holístico de saúde, anteriormente abordado, poderemos definir 

melhor doença referindo que, é uma alteração do estado de saúde, e uma vez que se considera 
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o ser humano como um ser bio-psico-social e cultural, o estado de saúde e doença vão ter 

sempre os aspectos biológico, psicológico e social (B. Esteban et al., 1995), não se podendo 

avaliar a doença sem se considerar as características psicológicas individuais, bem como, o 

contexto familiar e social em que surge.  

 A doença é, um estado de desequilíbrio, em que estão diminuídos ou deteriorados o 

aspecto social, físico, emocional e intelectual da pessoa, assim como o seu funcionamento. M. 

Gameiro (1999:53), salienta que a doença constitui uma situação considerada pela pessoa 

como uma limitação e uma ameaça, perante a qual os seus recursos e processos habituais de 

resolução de problemas são avaliados como não totalmente satisfatórios. Para F. Mendes 

(1996:169), a doença surge como o produto do modo de vida, de uma sociedade nociva, que 

ataca uma natureza intrinsecamente saudável, a do indivíduo. O modo de vida e a sociedade 

moderna, articuladas entre si, funcionam como o principio de coerência que estabelece as 

diversas relações entre o biológico e o social. De acordo com C. Herzlich et al. (1991), P. 

Nossa (2001:110) e M. Quartilho (2001:62), estar doente é uma experiência social e não 

apenas uma experiência biológica e C. Paúl et al. (2001:25), referem que as doenças são 

produtos construídos socialmente, acabando o próprio corpo por ser também um produto de 

práticas sociais. Neste sentido, pode-se aferir que a doença é uma realidade social construída e 

o doente um actor social. Esta ideia conduz para a noção de doença como fenómeno social 

total. O modelo actual de abordagem da doença liga-a cada vez mais ao comportamento e aos 

modos de vida das pessoas, encarando a doença, como referem C. Paúl et al. (2001:21 e 75), à 

luz do contexto psicossocial e das microculturas que rodeiam os indivíduos e famílias e vendo 

na prevenção a forma mais eficaz de a combater.  

 F. Leal (2003:40) refere que o doente ao receber a má notícia sobre a sua doença tem 

tendência para acentuar o seu estilo habitual de superação de obstáculos. De acordo com F. 

Mendes (1996:169), C. Paúl et al. (2001:102), e T. Dethlefsen et al. (2002), o indivíduo tem 

necessidade de dar sentido à doença, de compreender o que lhe aconteceu, de encontrar as 

causas que justifiquem a doença que o atingiu. Esta situação evidencia que as pessoas têm 

necessidade de negociar uma nova relação com o social. As percepções, crenças e atribuições 

que os indivíduos têm acerca da doença ou saúde podem desempenhar um papel importante 

no seu comportamento (A. Couto, 1998; P. Nossa, 2001:111). Na maior parte dos casos a 

doença representa uma situação nova e contingente que as pessoas tentarão compreender, 

procurando as suas causas e analisando as possibilidades de controlo. Se atribuímos, referem 

T. Dethlefsen et al.(2002), à doença um propósito e um sentido, as alterações impostas na 

conduta permitirão retirar algumas conclusões a respeito da doença. O doente costuma opor 
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resistência às mudanças forçadas na sua vida, e na maior parte dos casos procura neutralizá-

las o mais rápido possível e prosseguir o seu caminho, o seu projecto de vida. Autores como 

P. Nossa (2001:111) e F. Leal (2003:40), H. Machado (2003:235) dizem que o médico se 

pode tornar uma importante fonte de apoio social, com o intuito de diminuir o desconforto, 

tomando como base as influências culturais e as expectativas dos doentes em relação à 

terapêutica a seguir, adoptando uma actuação criteriosa. Para o efeito deverá reforçar as 

defesas saudáveis e adaptativas do doente e minimizar os danos dos comportamentos nocivos. 

A este propósito, vários estudos, demonstram que a realidade da doença não é a mesma para o 

doente e médico. neste sentido, refere F. Leal (2003:40/41), o sofrimento causado por uma 

má noticia é de algum modo mitigado se o médico mostrar consideração pelos sentimentos do 

doente, se tiver tempo, como é desejável, para responder a perguntas e se garantir ao doente 

que será continuadamente apoiado, mesmo quando a cura não for possível. O discurso da 

ciência e da tecnologia e o discurso da doença, da dor e do isolamento social e físico constitui 

a condição do doente. A abordagem crítica da medicina pode contribuir para a tomada de 

consciência desta diferença, chamando a atenção da importância para o próprio médico, de 

aspectos subjectivos implicados no discurso clínico e existencial do doente, o qual constrói o 

significado da doença integrando-a na sua situação biográfica única. A diversidade cultural e 

a mudança social implicam que, também, a medicina possa ser vista como um produto da vida 

social. Esta perspectiva (conhecida por construtivismo social) implica que se veja a medicina 

como um processo de construção, o que significa que as doenças contemporâneas podem ser 

compreendidas em termos da sua ligação com as categorias sociais. Já F. Mendes (1996:181), 

salienta que a relação que se estabelece entre o indivíduo e a doença pode formular-se em 

termos de poder, isto é, em termos daquilo que se pode fazer, dos meios que se podem 

accionar para enfrentar a doença. Confrontando F. Mendes (1966:184) e C. Paúl et al. 

(2001:69), observamos que uma das formas de encarar a doença é considerá-la como uma 

situação de crise geradora de stresse, que põe em acção mecanismos adaptativos que resultam 

numa maior ou menor capacidade de adaptação. A doença conduz ao conhecimento de áreas 

ainda não totalmente vividas (nomeadamente relações de afectividade e solidariedade 

familiar, de vizinhança e social, ...). Segundo M. Quartilho (2001:39), a doença grave 

corresponde a uma perda do destino e mapa, que orientavam previamente a vida da pessoa: o 

doente e a família são, então obrigados a pensar de modo diferente. As histórias que são 

contadas revelam a sua experiência da doença, subordinadas a convenções sociais e culturais. 

Para P. Nossa (2001:110), o poder detido por um indivíduo ou família, pelo seu estatuto social 

ou categoria profissional, credencia de uma forma mais ou menos categórica a sua asserção de 
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doença, ainda que esteja repleta de subjectividade. A cultura afecta o modo como o indivíduo 

atende às diversas sensações e as transforma em queixas médicas. Talvez por isso, dentro da 

sociologia da saúde, muitos investigadores se tornaram defensores da teoria do social 

labeling, isto é, a forma como se considera o doente é determinado antes de mais pela sua 

posição social e pelas normas sociais do grupo a que pertence do que por sinais e sintomas 

objectivamente definidos e universais. Neste contexto, defende F. Leal (2003:41) o modo 

como se comunica ao doente o diagnóstico clínico e a terapêutica, mesmo que tecnicamente 

estejam correctos, influencia de forma muito importante a maneira como o doente vai reagir 

a ambos. Então, para diminuir o desconforto, refere a mesma autora, existe o protocolo de 

Buckman (utilizado nas doenças oncológicas mas, pode ser utilizado noutras doenças), que 

quando é utilizado ajuda na transmissão das más noticias. Este protocolo contempla seis 

passos e só a partir do quarto é que se entra na partilha da informação propriamente dita, se o 

doente assim o entender. Dar más noticias inclui: preparação e escolha do local adequado; 

perceber o que o doente já sabe; saber o que é que o doente quer saber; dar a noticia; 

responder às emoções e às perguntas do doente e propor um plano de acompanhamento e 

encerrar a entrevista.   

 Se as pessoas atribuírem causas incontroláveis à sua situação tenderão a desenvolver 

uma expectativa de incontrabilidade face aos aspectos futuros e por isso apresentam reacções 

mais negativas, de desânimo, falta de esperança e de depressão. Lipowski (citado por P. 

Nossa, 2001:111), enumera os principais significados psicológicos vivenciados pelos doentes: 

a doença como ameaça ou desafio que é preciso enfrentar e vencer (é o conceito que mais 

coincide com o dos próprios médicos); a doença como perda, quer em termos concretos quer 

em termos simbólicos, o que poderá conduzir a uma reacção emocional de luto; a doença 

como ganho ou alívio que consciente ou inconscientemente pode conduzir à aceitação 

exagerada ou prolongada do papel do doente (sick role) e a doença como punição, justa ou 

injusta, podendo dar lugar a diversos tipos de reacções emocionais, desde a depressão à 

revolta. H. Machado (2003:227), referindo-se à doença crónica diz-nos que o sofrimento do 

doente crónico ultrapassa a sintomatologia clássica – dor, impotência funcional, deformidade, 

podendo mesmo chegar à humilhação. Sente que está condenado a sofrer, que nunca mais vai 

ser o mesmo, as relações consigo próprio e com os outros alteram-se, como que se algo se 

desmorona-se.  

 C. Paúl et al. (2001:76 e ss.), citando Radley (1994), argumentam que as afirmações 

sobre saúde/doença evidenciam o uso simultâneo do conhecimento médico e das crenças do 

senso comum, embora a perspectiva médica seja, frequentemente, considerada como uma 
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autoridade. Esta noção conduz-nos para a subjectividade e para a representação social da 

doença. O comportamento da doença é uma resposta aprendida socialmente e as pessoas 

respondem aos sintomas de acordo com a definição da própria situação. Essas definições são 

influenciados pela família, pelas pessoas de referência, pela socialização e experiências 

passadas e pelo nível cultural das pessoas. Os comportamentos relacionados com saúde e 

doença, numa perspectiva sociológica podem ser vistos como um continuum que admite 

respostas a percepções de bem-estar ou mal-estar, compatível com a formulação de estádios 

cronológicos. Assim, segundo Shuman (1965), citado por C. Paúl et al. (2001:77) e M. 

Quartilho (2001:83 e ss.), a pessoa doente passa por cinco estádios: 1 – experimentar os 

sintomas; 2 – assumir o papel de doente; 3 – contactar o médico; 4 – assumir o papel de 

doente dependente e 5 – recuperar e reabilitar-se. A experimentação de sintomas caracteriza-

se pelo aparecimento de sinais e sintomas, definidos pelo doente em termos da sua 

interferência com o funcionamento social normal.  

O contactar o médico ou recurso aos serviços de saúde depende das variáveis socio-

demográficas. Vários estudos apontam para o facto de os homens parecerem mais relutantes 

em procurar ajuda médica do que as mulheres. As determinantes fisiológicas que justificam a 

procura de ajuda médica, segundo Zola (1973), citado por M. Quartilho (2001:86), são a 

disponibilidade de assistência médica; os recursos financeiros do doente; o fracasso ou 

sucesso de tratamentos anteriores, fora do sistema de cuidados de saúde; o modo como o 

doente percebe a doença e o modo como os outros percebem a doença que o indivíduo 

apresenta. Isto demonstra que o recurso aos cuidados de saúde se relaciona com factores 

sociais, psicológicos e culturais.   

O que conduz o doente ao médico é o desconforto e o seu significado e 

secundariamente as suas causas. Na doença crónica o desconforto varia desde maçador, 

inveterado, persistente, aterrador, atroz, até terrível (H. Machado, 2003:230). O assumir o 

papel do doente dependente está relacionado com o tipo de doença que se desenvolve, das 

dinâmicas familiares, social e cultural marcadas por preconceitos, tradições, normas e crenças. 

As pessoas que esperam um resolução rápida do seu problema têm naturalmente reacções 

diferentes, daquelas que, pela natureza crónica da doença, são obrigadas a múltiplas consultas, 

internamentos e eventual acentuado prejuízo das suas condições físicas ou mentais.  

No caso da doença crónica, o indivíduo sofre uma série de mudanças a vários níveis: 

psicológicas, funcionamento corporal, social, familiar, podendo resultar situações 

complicadas, que podem incluir separação/privação da família e amigos e mesmo mudança de 

papéis sociais. De acordo com C. Herzlich et al. (1991: cap. IV) e  M. Quartilho (2001:79), as 
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doenças crónicas em cada época histórica são mais do que doenças no sentido biológico 

restrito (como por ex.: o cancro e a SIDA), reflectindo medos, preocupações das pessoas e 

traduzindo ao mesmo tempo as transgressões morais da sociedade. Logo, falamos de algumas 

doenças que implicam associações simbólicas com consequências no modo como os doentes 

se vêem a si próprios e, também, na forma particular como são olhados, discriminados ou 

rejeitados pelas outras pessoas e pelas instituições, influenciando as sua experiências 

subjectivas e significados que lhes são atribuídos. Ou seja, a compreensão global do 

significado de uma doença crónica deriva da construção social feita à sua volta. Para essa 

construção, diferente caso a caso, contribuem as ideias, os valores das pessoas que convivem 

com o doente, incluindo profissionais de saúde, as modas e os tempos. Sob a sua influência 

constroem-se os repertórios (H. Machado, 2003:227). As doenças crónicas costumam 

interferir na qualidade de vida das pessoas, contudo as características individuais e os 

diferentes modos de vida fazem com que o impacto proporcionado pelas doenças seja diverso 

e muitas vezes não se relacione com a gravidade ou prognóstico da doença propriamente dita 

(A. Fernandes et al., 1998), assumindo-se assim que, o estado de saúde pode influenciar a 

qualidade de vida do indivíduo e seus familiares sem, contudo, a determinar.  

As doenças crónicas são variadas e podem afectar qualquer um dos sistemas orgânicos 

e apesar da diferença etiopatogénica há aspectos que se aplicam às várias situações de 

cronicidade: consistir em situações que se prolongam no tempo, afectando profundamente a 

vida do doente crónico e sua família; com implicação física, social e emocional; requerer uma 

ligação contínua aos serviços de saúde; alterar a dinâmica familiar; envolver sempre alguma 

incapacidade, e ao longo do tempo, pode-se tornar irreversível.  

O indivíduo necessita de funcionar e de se relacionar em estado de equilíbrio e as 

pessoas não toleram um estado de crise por muito tempo. Assim, algumas pessoas adoptam 

respostas e mecanismos de superação de obstáculos que poderão conduzir a uma adaptação 

positiva, saudável, enquanto outras poderão conduzir a ajustamentos não saudáveis e a 

deterioração psico-social. Sendo assim, a crise em si mesma pode constituir um ponto de 

partida e de viragem na vida da pessoa e seu agregado familiar resultando ou num 

ajustamento saudável ou, por outro lado, num ajustamento não saudável. Normalmente, 

perante a doença crónica a família, frequentemente, necessita de se envolver em novos 

comportamentos e modos de vida para estabilizar a sua condição. Novos comportamentos 

orientados para a saúde que exigem a integração de novos modos de vida. Cabe ao médico 

valorizar as narrativas no contexto de uma comunicação aberta e perceber as experiências do 

doente, quase sempre vividas em silêncio, raramente partilhadas com os médicos, devido 
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talvez ao estatuto que os distancia e ao ambiente de premência que se vive em grande parte 

das consultas.  

O confrontar-se com uma doença crónica é pois, quase sempre um desafio, até porque 

com o adoecer surgem o medo, o sofrimento e a ansiedade. Um problema pode ser 

estabilizado ou eventualmente controlado mas, a pessoa não pode esperar, na maioria das 

vezes, voltar a um nível de saúde semelhante à anterior ao aparecimento da doença (J. Lewis 

et al., 1993).  

Numa primeira fase os doentes crónicos recorrem a mecanismos de defesa, procurando 

de uma forma ou de outra, aliviar o sofrimento e alterar a realidade. H. Machado (2003:228/9) 

ilustra muito bem as diferentes mecanismos de defesa mais utilizados: alteração artificial dos 

factos negando-os; esquecendo-se deles ou aceitando os factos mas, minimizando-os; 

alteração dos sentimentos atribuindo-o os sentimentos e preocupações aos que lhe estão mais 

próximos (projecção) ou transferindo emoções para os outros (deslocação); e alteração da 

interpretação dos factos adoptando comportamentos infantis (regressão) ou analisando o 

problema em geral mas, mantendo-se à parte (racionalização).     

Muitas doenças crónicas não têm grande impacto na vida das pessoas e seus 

familiares, que de um modo relativamente simples conseguem gerir a situação, mas as 

doenças crónicas graves representam uma crise na vida das pessoas, implicando por parte 

destas um processo de aprendizagem no lidar com os sintomas do dia-a-dia e o controlo da 

terapêutica. Situação esta que por vezes vai para além do ajustamento à própria doença, 

podendo alargar-se a aspectos sociofamiliares e financeiros (L. Brannon et. al., 1997). 

As situações de doença crónica, cuja natureza prolongada vai afectar a pessoa e a 

família nas várias formas possíveis, numa vivência de constante procura de conseguir um 

estado máximo das suas funções e bem-estar, pois quando se trata de uma condição incurável, 

a meta realista dos cuidados é proporcionar, tanto quanto possível uma vida que seja 

confortável, satisfatória e funcional. Quando o doente crónico aceita a sua doente é altura dele 

se questionar sobre o “que fazer?”. Primeiramente fala com a família, os amigos, pede uma 

opinião ao farmacêutico, há quem tenha fé nas práticas “sagradas”, “endireitas” e “videntes”, 

e por fim quando a situação não se resolve procura a medicina científica. A doença crónica 

desencadeia múltiplos factores de stresse fisiológico e psicológico e os doentes crónicos, 

assim como os seus familiares, podem ser ameaçados por potenciais perdas e mudanças no 

modo de vida. É no contexto da família, no espaço habitacional, no emprego que se identifica 

o mal-estar, que se ajusta a linguagem transmitida pela cultura para se explanar o que se sente. 

A avaliação e interpretação dos sintomas e consequentemente a ajuda de procura médica 
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sucedem-se por fases. Um doente crónico e seus familiares têm de enfrentar os aspectos 

biológicos e físicos da doença, ao mesmo tempo que são forçados a fazer adaptações pessoais 

e sociais de acordo com as mudanças nas suas vidas, provocadas pela evolução da própria 

doença crónica. São-lhes, então, impostos problemas adicionais de aprendizagem de modos 

de lidar com restrições que lhes possam ser feitas sobre as actividades da vida diária, 

necessitam de maior ou menor apoio, devendo desenvolver modos de atender às necessidades 

do doente crónico, entre muitos outros. A definição da doença crónica para o indivíduo e sua 

família e a experiência da vivência com doença crónica é fundamental para o planeamento da 

intervenção do profissional de saúde. Na nossa intervenção diária como profissionais de saúde 

deparamo-nos, frequentemente, com o facto de nem todos os doentes crónicos com o mesmo 

diagnóstico clínico, em fase de evolução da doença similar e com o mesmo tratamento, 

reagirem da mesma forma. Observa-se uma grande variedade das respostas ao tratamento, 

evolução, apresentação de sintomas, formulação de queixas, entre outros aspectos, 

confirmando, então, a importância das variáveis psicossociais na situação de doença. A 

análise sociológica, argumenta que a doença ou possibilidade de um indivíduo ficar doente, 

está intimamente associado às condições sociais específicas.  

 

1.3.4. Famílias e Relação com Doença Crónica 

 

O aumento do número de doentes crónicos no conjunto da população portuguesa em 

geral começa a tornar-se preocupante, nomeadamente pelas suas repercussões a nível social, 

económico e na saúde em especial. Relativamente a este último aspecto a doença crónica 

surge associada ao envelhecimento da população, a um aumento substancial das necessidades 

de apoio e cuidados pessoais e de saúde. A doença crónica afecta a vida familiar, o 

relacionamento com as outras pessoas e com os cuidados de saúde mas, seguindo o principio 

ético da medicina, a informação sobre a patologia do paciente só pode ou deve ser transmitida 

à família com o consentimento implícito ou explicito do doente. No entanto, F. Leal 

(2003:41) diz que muitas vezes são os familiares os primeiros a serem informados das más 

noticias, “exigindo” a informação porque são eles os possíveis prestadores de cuidados, ou 

porque querem preparar o doente e acham que este se sentirá melhor ou mais à vontade se 

forem os familiares a preparar para a má noticia  e depois os médicos são confrontados com o 

pedido de nada ser dito ao doente. Esta situação poderá ser constrangedora para o médico por 

dois motivos: primeiro porque o seu dever é em primeiro lugar para com o doente, 

principalmente se tiver conhecimento que o doente está interessado em saber a gravidade da 
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doença e em segundo lugar não deve hostilizar os familiares. A este respeito F. Leal 

(2003:41) diz-nos que face a esta situação o médico deve seguir o conceito de não impor a 

verdade ao doente se este não quiser saber mas, não deve mentir ao paciente se este lhe 

perguntar. (...)e tranquilizaremos a família dizendo que nada diremos ao paciente que ele 

não queira saber. Claro está que há situações, em que se justifica mais dar a noticia à família 

do que aos doentes, nomeadamente quando apesar de terem sido dadas as noticias aos doentes 

as oportunidades de recolher informações sobre a sua doença, este não o faz, ou  então se  o 

doente for considerado incapaz para receber e entender a notícia. Não obstante, o médico 

deverá tentar demonstrar aos familiares a tensão que o silêncio solicitado pode causar a ambas 

as partes. Por um lado o médico que não está a cumprir o seu dever ético, por outro lado 

porque a família está a adiar o luto, pois ela agirá como se nada estivesse a acontecer e o 

doente finge que está tudo bem e que nada sabe para não preocupar a família. Esta situação 

impede que se solucionem os casos, pois faz com que o doente se sinta cada vez mais sozinho 

e impedido de falar abertamente sobre a doença e as suas necessidades e ou preocupações 

fundamentais. Por sua vez a família não se preparará para o luto.  

Até há algumas décadas atrás a maioria dos cuidados eram assegurados pela família 

nos seus domicílios. Nos dias de hoje, há um ressurgir dessa resposta de cuidados, uma vez 

que a actual política portuguesa faz o apelo constante à família no apoio à saúde e ao cuidar 

dos seus membros. Devido à relação cada vez mais desfavorável que se verifica nos países 

ocidentais, em Portugal e em Baião, entre a população activa e a população dependente, a 

situação económica obriga à contenção das despesas públicas na área da saúde e da segurança 

social. Neste contexto, tendo como objectivo a autonomia e a qualidade de vida e dos 

cuidados, tem vindo a redobrar-se a ênfase e interesse nos cuidados continuados, 

nomeadamente no que se refere aos cuidados prestados pelos familiares no domicílio. 

As transformações demográficas, sociais e familiares que se vêm operando na 

sociedade portuguesa determinam novas necessidades para certos grupos populacionais, tais 

como idosos, pessoas com deficiência, pessoas com problemas de saúde mental e pessoas 

com doença crónica. A crescente necessidade de prestação de cuidados continuados de saúde 

a esses grupos decorre quer do envelhecimento da população, quer da alteração dos 

equilíbrios sociais, nomeadamente da estrutura familiar e de fenómenos de desertificação. O 

conhecimento e desenvolvimento tecnológico tem vindo a revolucionar os conceitos de saúde, 

cuidados de saúde, hospital e os de outras respostas de saúde, de solidariedade e de segurança 

social. A prestação de cuidados de saúde no domicilio e em ambulatório aparece, segundo o 

Despacho conjunto n.º 407/98 de 18 de Junho, do Ministério da Saúde e do Ministério do 
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Trabalho e da Solidariedade, como a forma mais humanizada de resposta mas, exige o 

estabelecimento de redes sociais de apoio integrado que garantam a efectiva continuidade de 

cuidados necessários. A intervenção familiar é reconhecida dado o conhecimento das 

necessidades do doente, os laços de afecto e, ainda, pelo valor da colaboração familiar na 

promoção e melhoramento da funcionalidade do doente (apelo à saúde e ao cuidar).  

Até à data de hoje, os estudos de famílias com severos distúrbios provocados por 

doença crónica, têm sido, geralmente, centrados no diagnóstico individual, com intuito de 

identificar interacções entre factores associados com a doença. De facto, a descoberta de 

factores familiares raramente são tidos em consideração, salvo se estiverem directamente 

associados à patologia apresentada pelo doente crónico. Convém salientar que, 

provavelmente, as variáveis familiares deveriam ser analisadas, uma vez que apesar de gerais 

e de impacto não específico, podem contribuir para a potencialidade e/ou vulnerabilidade 

individual e até mesmo familiar. R. Grangeia et al. (1996:250), dizem que os doentes crónicos 

e suas famílias estão sujeitos a situações de grande stresse. Para L. Brito (2002:16), os 

progressos da medicina criaram uma nova e vasta categoria de pessoas essenciais: os 

prestadores de cuidados de saúde. E com esta nova categoria vieram à superfície novos 

problemas de saúde, tais como a saúde física e mental dos prestadores de cuidados de saúde a 

doentes crónicos, sujeitas a um stresse onde se avultam o esforço físico, a tensão permanente, 

a falta de tempo para dormir e cuidar de si, o isolamento progressivo do seu meio social, a 

vergonha e o solidão. Segundo L. Brito (2002:31/2), além dos aspectos socio-económicos e 

demográficos, é fundamental compreender a prestação de cuidados a doentes crónicos, uma 

vez que inclui mais do que aspectos instrumentais e físicos como a alimentação, a 

administração de medicação, e mobilização, que normalmente são medidos. A aludida autora, 

citando Brown e Stetz, refere que consideram que a prestação de cuidados requer um esforço 

contínuo a nível cognitivo, emocional e físico, muitas vezes não reconhecido e 

inadequadamente recompensado. Quem cuida está consciente da situação de contínuo 

agravamento e degeneração do familiar que recebe os cuidados, a relação prévia com o 

familiar doente e a inversão de papéis que frequentemente ocorre aumentam a probabilidade 

de conflitos, raramente a responsabilidade da prestação de cuidados é partilhada por mais de 

uma pessoa, para além de, também, raramente corresponder a uma situação de escolha 

assumida. Assim, indo de encontro ao pensamento de M. Quartilho (2001:39), a experiência 

subjectiva da doença não é delimitada pelos corpos, tem um carácter transpessoal, afectando o 

próprio e os que com ele vivem e convivem. De acordo com C. Paúl et al. (2001:102), a 

variabilidade do significado da doença e da experiência da doença crónica está intimamente 
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associada aos recursos a que o doente e família têm acesso – tempo, energia, dinheiro, apoio 

social, meio físico adequado, serviços formais que aumentem a sua independência – ou de 

variáveis psicológicas – características da personalidade, capacidade de superação das 

dificuldades e/ou obstáculos.  

Vários estudos (L. Brito, 2002; M. Quartilho, 2001) têm vindo a sugerir que as pessoas 

que prestam cuidados a doentes crónicos, frequentemente sofrem alterações adversas na vida 

familiar e social, para além de manifestarem um aumento sensível da sua morbilidade, 

sobretudo ao nível da saúde mental. O processo de prestação de cuidados sendo contínuo, 

complexo e dinâmico é caracterizado por constantes variações, ao longo dos tempos, nas 

necessidades e sentimentos de quem recebe e de quem presta os cuidados, em função da 

própria evolução da doença e da situação de incapacidade ou dependência, do contexto 

familiar e da fase do ciclo familiar, das redes de apoio social, dos sistemas de crenças e de 

como a família percepciona todos esses factores. Reconhecer as recíprocas influências do 

indivíduo, família e outros sistemas sociais torna-se fundamental na análise da família na 

presença da doença crónica. Recentes investigações sobre boa funcionalidade familiar 

demonstram que se devem promover os laços familiares e as competências da família para 

que esta consiga promover o melhor bem-estar, o melhor nível de saúde possível e qualidade 

de vida para o doente crónico. As famílias não são semelhantes e têm necessidades 

específicas, em consequência das suas condições de vida, da sua história, das características 

do doente crónico. Para intervir na e com a família é importante situar o ponto em que se 

encontra a família no seu ciclo vital. De acordo com D. Sampaio (1999:106), a primeira coisa 

a fazer é verificar em que momento ocorrem determinadas alterações e se correspondem ou 

não a momentos de instabilidade. De seguida, fazer uma avaliação dos recursos e 

competências que cada família dispõe; depois, determinar em conjunto o assunto sobre o qual 

se têm de tomar uma decisão, isto é, determinar as necessidades, os objectivos e as 

prioridades das famílias na presença da doença crónica, por último, assumir a decisão por 

consenso de todos os elementos do agregado familiar (ou pelo menos dos elementos do 

agregado familiar que decidiram ter uma participação activa no processo de readaptação face 

à doença crónica). A participação dos elementos do agregado familiar é fundamental e refere-

se à partilha das tarefas e das responsabilidades entre os elementos da família e a equipa de 

saúde. As representações sociais que a família desenvolve face à presença da doença crónica 

desempenham um papel importante, na compreensão das relações com o meio envolvente. 

São constituídas com base nas crenças, valores, atitudes, preconceitos e no saber-fazer. Essas 

representações orientam as condutas das famílias nas relações com os outros. Se a família 
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acreditar que pode ter um papel activo na melhoria da saúde dos seus membros terá um papel 

mais participativo e confiante. Por outro lado, se a família acreditar que o profissional de 

saúde é um perito, capaz de a ajudar na adaptação à situação de doença crónica, irá 

desenvolver expectativas concretas face à solução do problema. A pessoa com doença 

crónica, seus familiares e profissionais de saúde são guiados pelas próprias representações 

sobre o seu papel na educação para a saúde e na readaptação da pessoa com doença crónica, 

através das suas expectativas em relação aos outros, das suas atitudes e preconceitos dos seus 

saber-fazer. É muito difícil uma pessoa mudar a maneira de pensar, como é muito difícil 

proceder de forma diferente. A família, na presença de doença crónica, necessita de ser 

reajustada para assegurar mais um apoio efectivo do que uma responsabilidade formal da 

incapacidade de um dos seus elementos. C. Paúl et al. (2001:103), salientam que a instalação 

de uma doença crónica comporta, para além de consequências psicossociais complexas, 

consequências instrumentais tais como a alteração de tarefas e do projecto de vida das 

familias, fazendo com que ao sofrimento físico e psicológico se associem dificuldades 

materiais que podem diminuir a qualidade de vida pessoal e familiar. 

Sendo a educação para a saúde, uma das funções da família, o papel desta é fomentar o 

desenvolvimento dos seus elementos no meio familiar. Trata-se de uma missão comum a 

todas as famílias mas, na verdade, as dificuldades e as incapacidades face à presença da 

doença crónica, exigem conhecimentos actualizados que nunca lhes foram ensinados, no 

decorrer das suas experiências. Por outro lado, a família deve, também, assegurar o bem-estar 

de todos os seus membros e fomentar o desenvolvimento e a sua integração no grupo-família. 

Contudo, quando um dos seus elementos é portador de uma doença crónica, esse bem-estar 

pode, ficar condicionado. A família, segundo R. Grangeia et al. (1996:250), é a pedra angular 

dos sistemas de suporte do doente crónico. A integridade da família é fundamental no apoio 

ao doente crónico afastado da escola/trabalho, dos professores/colegas de trabalho e amigos 

durante médios/longos períodos de tempo e submetido a inúmeras terapias de tratamento, a 

maioria das vezes invasivas e penosas. De acordo com os mesmos autores, os pais/familiares 

têm um papel modulador fundamental nas respostas do doente crónico às situações 

desagradáveis. A ansiedade familiar tem um efeito negativo na atitude do doente crónico à 

hospitalização; à dor e às diferentes formas terapêuticas. Mais uma vez se observa que a 

atitude da família pode ser favorável ou não na adequação às situações de saúde/doença. 

Normalmente, na nossa sociedade, a pessoa que provavelmente cuidará do doente 

crónico será a mulher: a mãe ou a esposa ou a filha, a nora, a sobrinha,  o que irá alterar o 

processo de desenvolvimento normal das famílias, além das exigências financeiras que 
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acarreta. Daí a necessidade de apoio especial a este tipo de famílias. Esse apoio deveria ter em 

atenção a fase da doença, o tipo de família e os recursos existentes a nível do suporte social e 

mecanismos de superação de obstáculos. L. Brito (2002:38), citando Lazarus refere que 

apesar de existirem estilos pessoais de coping4, estes são altamente contextuais, pois para 

serem efectivos têm de mudar ao longo do tempo e ajustar-se às diversas circunstâncias. Para 

M. Pereira (1997:24), a família precisa de sentir que possui controle sobre o seu destino. 

Segundo D. Sampaio (1999:108), é fundamental perceber como é que a família resolve os 

seus conflitos. É importante que defina objectivos, aprenda a lidar com as situações de crise e 

adquira competências para iniciar mudanças individuais, familiares e sociais. O suporte social 

é um dos predicatores mais fortes na resolução de problemas da família. C. Paúl et al. 

(2001:103), demonstram os recursos que as famílias têm disponíveis (materiais, sociais e 

educacionais), assim como o contexto biográfico no qual a doença crónica surge e se 

desenvolve, serão relevantes. Os profissionais devem reforçar os recursos que possuem. As 

famílias que estiverem privadas desta rede, ou a tiver em índices baixos ou, ainda, pouco 

articulada, experimentam mais períodos de dificuldade de ultrapassar as crises, encontram-se 

mais só e mais indefesas face às exigências como aos riscos ligados à sua participação na 

sociedade. A ajuda apresenta um carácter mais regular e é mais frequentemente prestada por 

parentes mais próximos que por outros, eventualmente estranhos, não ligados por laços de 

parentesco. Isto poderá significar que as famílias e indivíduos com menos recursos têm menos 

alternativas e ao mesmo tempo estão são mais dependentes dos parentes próximos. Por isso a 

solidariedade familiar pode, nestes casos, apresentar-se mais explicitamente com as 

características da imposição necessária.  

 Ao recordar como as famílias não são homogéneas entre si no que diz respeito aos 

recursos, fase do ciclo de vida, modos de enfrentar crises e conflitos, com modelos 

organizativos e culturais diferentes, explica-se, também, como elas são influenciadas e 

interactuam com as políticas legislativas e sociais. Não é relevante para este estudo 

generalizar o desenvolvimento do Estado Providência nos diferentes países e sobre o papel 

que teve na actuação ou desvio de conflitos sociais. Importa salientar que a protecção do 

Estado resulta de necessidade de intervenção face às condições em que o indivíduo e as 

famílias prevêem as suas próprias necessidades: serviços de saúde; de segurança social; apoio 

social na doença, velhice, desemprego, incapacidade; apoio à infância e juventude, entre 

outros. Essa intervenção procura fornecer meios e ao mesmo tempo definir padrões para as 

condições de vida e de bem-estar. Embora as famílias usem e tenham à disposição serviços 

                                                           
 4 Segundo L. Brito (2002:17), “coping” são estratégias de superação de obstáculos. 
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que lhes permitem ajuda no tratamento do doente crónico (como por ex. os serviços de saúde, 

serviços de apoio domiciliário, as ajudantes domiciliárias, educadoras sociais), a verdade é 

que grande parte do trabalho, apoio e assistência a membros não auto-suficientes, desenvolve-

se, em larga medida, nas famílias e nas redes parentais. O trabalho que as mulheres realizam 

na e para a família mostram o recurso escondido das políticas sociais. Assim, o Estado 

Providência procurando o bem-estar social, apoia-se na família, para o seu funcionamento. 

Por outro lado, as formas de repartição do trabalho familiar já não depende apenas da 

organização e exigências do mercado de trabalho mas, também, da organização e exigência do 

sector dos serviços. Segundo C. Saraceno (1997:219), as famílias utilizam os serviços sociais 

como parte de uma estratégia consciente e articulada tendente a maximizar a qualidade de 

vida familiar e individual. O papel das famílias no apoio e na prestação de cuidados a doentes 

crónicos é visivelmente dominante, lado a lado com as instituições. E quando os ministérios 

responsáveis pelos doentes crónicos proclamam publicamente o papel das famílias nos 

cuidados a prestar-lhes, então o parentesco adquire visibilidade, legitimidade e 

funcionalidade. Estas relações de parentesco fazem parte da modernidade, embora o contexto 

tenha mudado. As relações de solidariedade não desapareceram. Têm contornos diferentes. 

Por outro lado, está-lhe imbuída a conotação de gratuitidade e voluntariado. Este tipo de 

situação é presente no actual fenómeno de internamento dos doentes crónicos, sendo que este 

está a diminuir no nosso país, e circunscreve-se a indivíduos com agudização da doença e/ou 

representam um problema para a organização familiar.  

Os modelos de investigação empírica e os métodos de análise, segundo F. Walsh et al. 

(1988:11), aumentaram o fosso de uma visão fragmentada e não conseguiram demonstrar a 

influência recíproca dos factores individuais e familiares no desenvolvimento de doença 

crónica. Segundo o aludido autor, o indivíduo com doença crónica não deve ser analisado fora 

do seu contexto familiar e social. Na maioria das vezes o problema prende-se com a 

inexistência de uma metodologia específica de aplicação ao estudo das doenças crónicas e 

implicações nas famílias.  

 Nos últimos anos observa-se um aumento do conhecimento das necessidades das 

famílias com doentes crónicos com intuito de promover recursos mais adequados para os seus 

problemas. O impacto da doença e o stresse que ela implica, deveriam ser referenciados ao 

profissional de saúde no tratamento/acompanhamento do doente e seus familiares. No 

mínimo, considera-se que a intervenção familiar deveria incluir: 1.  redução do impacto do 

stresse da doença crónica na família; 2. fornecer informação sobre a condição fisíco-orgânica 

do doente, potencialidades e limitações do doente crónico e prognóstico; 3. estabelecer metas 
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concretas para reduzir o stresse; 4. disponibilizar um manual de serviços da comunidade para 

ajudar as famílias a manter os doentes crónicos no seu ambiente familiar e social e 5. 

desenvolver os cuidados de saúde dentro de uma equipa interdisciplinar, recorrendo aos 

diferentes saberes existentes na comunidade, procurando uma visão holística do doente e 

família, bem como um trabalho articulado procurando analisar todas as vertentes da família 

com doentes crónicos. Cada modelo de intervenção familiar deve, efectivamente, registar as 

necessidades da família como uma questão aberta. Algumas intervenções familiares baseadas 

nas teorias comportamentais psico-educacionais demonstram alguma eficácia, particularmente 

quando utilizadas em combinação com medicação e treino de metas sociais (Anderson et al., 

1980, 1986; Fallon et al., 1982; Goldstein et al., 1978, 1981; Hogarty et al., 1986; Leff et al., 

1985 in F. Walsh, 1988). Estes estudos apresentados por Walsh et al. (1988), evidenciam que 

intervenções usadas em períodos de tempo médio/longos reduzem o stresse familiar e 

melhoram o funcionamento da dinâmica do indivíduo com doença crónica e seus familiares.  

 O diagnóstico de doença crónica (como a diabetes, hipertensão arterial, insuficiência 

cardíaca, problemas respiratórios, asma,...) representa cerca de 50% da população que recorre 

aos cuidados de saúde primários. O doente ao ser informado pelo médico que tem uma doença 

crónica sofre uma profunda alteração que vai, em primeiro lugar, alterar a estrutura de ideias, 

percepção, afectos, comportamentos e relações. Ter conhecimento que se é portador de uma 

doença crónica tem impactos psicossociais profundos. Um diagnóstico de doença crónica vai 

desencadear um grande número de mudanças a nível físico (funcionamento corporal e 

aparência física), psicológico (nomeadamente reacções emocionais relacionadas com um 

futuro incerto) e social (na relação de familiares e amigos ou mudança de papéis sociais) 

implicando uma alteração permanente ao modo de vida do doente crónico (A. Canhão et al., 

1996). L. Brannon et al. (1997), referem-se a vários estudos onde salientam que a doença 

crónica produz uma variedade de problemas, e mostram que a doença crónica difere no seu 

impacto, não propriamente tanto em termos da gravidade da própria doença mas, mais no 

modo como interfere com a vida do doente.  

O factor crucial no início da doença é a expectativa face à possibilidade de morte. Há 

doenças crónicas que não estão directamente associadas à situação de morte imediata (como 

por ex. as hérnias discais, cegueira, artrites, ...) mas, há outras que lhe estão directamente 

relacionadas (como por ex. o cancro com metásteses, SIDA, ...) e há outras doenças crónicas 

que não se situam nesses extremos mas, situam-se numa posição intermédia (como por ex. a 

fibrose cística, diabetes juvenil, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial,...). Em suma, 

todas as doenças crónicas diminuem o potencial de controlo do corpo e intimidam os 
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relacionamentos. Os indivíduos com doença crónica temem falecer antes de terminarem o seu 

projecto de vida e de estarem sózinhos em estados avançados da doença. Por sua vez, a 

família receia sobreviver sózinha no futuro. A probabilidade de um utente com doença 

crónica implicar incapacidade e cuidados domiciliários permanentes pode provocar reacções 

familiares diversas. 

A doença crónica varia no seu diagnóstico (agudo ou gradual), percurso (progressivo, 

constante ou episódico) e grau de incapacidade. Quanto ao diagnóstico clinico, podemos 

aferir que há vários sentimentos que a doença crónica pode despertar nos indivíduos. De 

acordo com H. Machado (2003:239 e ss.) a doença crónica tem sido vista desde os tempos 

bíblicos como punição. Os doentes sentem que o infortúnio é merecido, sentem-se culpadas, 

são exigentes com eles próprios e quando a sua interpretação é enviesada tendem a cair em 

depressão. Como regressão, ou seja como experiência humilhante em particular face à perda 

ou diminuição das suas funções. O doente considera-se numa situação dependente e sente 

vergonha. Pode sentir traição. Esta situação é comum nos doentes perfeccionistas,  por isso 

suportam mal a doença, e o seu comportamento para com os profissionais de saúde é de 

irritação. Perda ou alteração é outro sentimento que a doença crónica pode despertar. Isto é, a 

perda ou alteração morfológica de um membro podem desencadear o sentimento de que algo 

importante se alterou e alterando-se essa parte altera-se o todo e o todo pode ser a morte. A  

preocupação, porque a doença crónica é difícil de ignorar, conduzindo inevitavelmente ao 

pensamento do que pode vir a seguir. Esta situação deixa, frequentemente, muito pouco 

espaço para os doentes crónicos se interessarem por outras coisas ou assuntos. Quando se 

passa de melhor para pior, mesmo que não se trate de situações de grande gravidade, o 

sentimento que desenvolvem é de deterioração. O pânico faz parte de uma identidade crónica 

nosológica grave e crónico com repercussões a nível pessoal, familiar e social, porque a cada 

crise a pessoa tem sempre medo de morrer. O vazio é um sentimento comum em doentes 

crónicos depressivos, para quem as limitações decorrentes do seu estado acabam por levar a 

uma situação de impasse.  Os doentes crónicos desenvolvem estes sentimentos porque viver 

uma experiência de doença crónica é diferente das outras doenças. Os doentes sabem que 

terão uma doença para toda a vida, que têm um handicap, por sua vez a doença crónica evolui 

para estados cada vez mais negativos porque por uma lado o doente não consegue fazer face à 

doença, dado que não as entende. Do outro, o médico não consegue tratar as vivências do 

doente porque não estabelece uma comunicação eficiente e aberta, conduzindo aos efeitos 

perpectuadores da doença.   
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Por outro lado, uma doença crónica incapacitante caracterizada por uma evolução 

gradual e percurso progressivo (como por ex. um AVC, cancro, Alzheimer ou esclerose 

múltipla) representa consideráveis níveis de stresse diferentes na família, uma vez que são 

continuadamente sintomáticas e o progresso é severo, do que aquelas doenças de diagnóstico 

agudo (como por ex. epilépsia ou asma) que segue um determinado tratamento, exige 

cuidados mas, não tem um percurso incapacitante. As doenças crónicas de progresso rápido 

(como por ex. cancro galopante, leucemia, ...) exigem estratégias familiares diferentes das 

doenças crónicas de progresso mais lento (como a artrite reumatóide, obstrução pulmonar 

crónica, bronquite crónica, diabetes, ...), uma vez que estas exigem uma adaptação constante, 

provocam sofrimento continuado e poderão exigir recursos externos à família, os períodos de 

alívio face às exigências da doença tendem a ser mínimos. A contínua adaptação e mudança 

estão implícitos. O aumento dos laços e forças familiares são causados pelos riscos de 

exaustão e pela continuada adição de novas formas de prestação de cuidados ao longo do 

tempo. A flexibilidade da família é demonstrada através da reorganização dos recursos 

internos e externos na adequação à situação de doença crónica. As ocorrências podem 

acontecer mas, o utente e sua família são confrontados com uma semi-permanente mudança 

que é estável e predicativa ao longo de um período de tempo considerável.  

 Normalmente, após um período inicial de recuperação, a fase crónica é caracterizada 

por uma limitação definitiva, e dentro destas temos as limitações cognitivas (ex. 

esquecimentos, afasia, atraso cognitivo,...), as sensoriais (ex. cegueira,...) as de locomoção 

(ex. hemiparésia, paraplégia, amputação, ...) e as desfigurações (ex. mastectomias, 

laringectomias, ...) ou limitação residual de algumas funções (ex. diminuição de tolerância ao 

stresse físico, restrição de algumas actividades, ...). Os diferentes tipos de incapacidade 

implicam diferenças específicas nos reajustamentos a readquirir pelas famílias. Por exemplo, 

uma combinação de incapacidade cognitiva e locomoção de uma pessoa com um problema 

cardiovascular (enfarte) ou cerebrovascular (AVC) necessita de uma readaptação familiar 

muito maior do que um utente com uma hérnia discal ou diabetes mas, que mantém as suas 

faculdades cognitivas. Algumas doenças crónicas, como hipertensão arterial, úlcera péptica, 

disfunções endócrinas, enxaquecas, provocam  quase nenhuma, média  ou incapacidade 

temporária, isto é um factor significativo para a família moderar o seu stresse. Para outras 

doenças crónicas, como enfarte miocárdio, AVC, doença de Alzheimer, a incapacidade é 

quase sempre maior, mais grave, e terá implicações severas ao longo do tempo, devido às 

sequelas da doença.  
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As doenças crónicas episódicas (como úlceras pépticas, enxaquecas, esclerose 

múltipla, ...) caracterizam-se por alternância entre períodos estáveis da doença e complicações 

repentinas. Isto é, apresentam baixo nível ou absentismo de sintomas e períodos de alto nível 

ou exacerbação de sintomas. Na maioria das vezes, as famílias, na presença de doença crónica 

episódica podem continuar com uma vida normal, sem grandes alterações da sua rotina diária, 

contudo, o espectro da recorrência da doença está sempre presente nas suas cabeças. Esta 

forma de doença crónica exige uma alteração e adaptação familiar repentina. As formas de 

doença crónica progressiva ou constante podem exigir cuidados continuados no tempo e uma 

recolocação de papéis de cada elemento na família. Enquanto que a doença crónica episódica 

e repentina exige flexibilidade familiar que permita avanços e recuos na forma de adaptação e 

organização familiar. A doença crónica progressiva permite que a família se adapte, também, 

progressivamente aos diferentes estádios da doença, que tenham tempo para se preparar para 

as mudanças e por outro lado permite que todos os elementos da família e o próprio doente 

crónico participem no projecto de vida familiar. Aqui, ressalve-se que o doente crónico deverá 

continuar a ter papéis de responsabilidade e autonomia associados a uma melhor readaptação, 

reabilitação e sucesso na reintegração familiar e social. 

 As fases de uma doença crónica (crise, crónica ou terminal) serão outra característica 

que poderá provocar um desafio diferente na família, requererá diferentes forças, atitudes e 

mudanças na família. A fase da crise inclui cada período sintomático antes do diagnóstico 

clínico, é quando o indivíduo e a sua família têm uma percepção de que algo não está bem 

mas, a natureza exacta e a causa do problema não estão especificados ou claros. Inclui o 

período inicial de reajustamento e de superação de obstáculos depois do problema ter sido 

clarificado, através do diagnóstico e traçado o plano de tratamento. Nesta fase desenvolvem-

se algumas estratégias como as que Maos (citado por F. Walsh et al., 1988:154), descreve: 1. 

aprender a lidar com a dor, incapacidade e sintomas, 2. aprender a lidar com o ambiente das 

instituições de saúde e com os procedimentos de tratamento e 3. estabelecimento e 

necessidade de manter relacionamentos com a equipa de cuidados de saúde. A família precisa 

de: 1. criar um sentido para a doença que maximize a preservação de um sentido de poder ou 

domínio, habilidade e competência; 2. mudar para uma posição de aceitação de uma 

permanente mudança, enquanto mantém um sentimento de continuidade entre o seu passado e 

futuro; 3. enfrentar juntos a necessária reorganização e 4. face à incerteza desenvolver um 

sistema de flexibilidade tendo em vista objectivos futuros. C. Paúl (citada por L. Brito, 

2002:36), refere que as situações de crise e mesmo de ruptura são frequentes, e a única forma 

de aliviar a sobrecarga pessoal e familiar de quem cuida é de facto conhecer e poder intervir 



Mudanças Familiares ao Ritmo da Doença Crónica  

Mestrado em Sociologia, área de especialização em Saúde 67  

junto da população com doença crónica, antecipando-se às suas necessidades específicas e 

apoiando o seu esforço, evitando desta forma que surjam situações de descompensação e 

tristeza familiar. A fase crónica pode ser longa ou curta mas, essencialmente, é o período de 

tempo entre o diagnóstico e o reajustamento face à doença e a terceira fase, onde a doença 

terminal ou morte predominam. É a fase que se caracteriza por mudanças constantes, 

progressivas e episódicas. Nesta fase não se deve manter apenas na fase do comportamento 

biológico da doença mas, num construto psicossocial, onde a presença da doença crónica 

altera o “modus operandi” do indivíduo e sua família, bem como o relacionamento com o 

sistema social mais alargado e as instituições de saúde. A fase terminal insere-se no estádio da 

doença onde a morte se torna aparente e predomina na vida familiar. É uma preparação para o 

luto.  

Esta divisão em fases da doença crónica foi importante para o modelo bio-psico-

social. Cada fase tem, certamente, características independentes e diferenças nos  diversos 

tipos de doenças crónicas e saliente-se que a separação das fases não é assim tão estanque 

quanto parece ser, até porque estão intimamente ligadas umas às outras.  

O reajustamento total da estrutura familiar, de papéis, de resolução de problemas e 

afectividades pode ser igual nos dois tipos de doença crónica (repentina – como por ex. o 

enfarte miocárdio; ou gradual – como por ex. a diabetes) mas, a maneira como cada 

ajustamento ocorre é qualitativamente diferente. Assim, apesar das diversas condições 

médico-terapeuticas, as famílias partilham experiências de vida comuns como resultado da 

doença crónica. O grau de sucesso com que a família com doença crónica negoceia as 

mudanças e integra a doença na vida familiar implica reforço ou enfraquecimento do impacto 

dos factores psicossociais na família e ajustamento individual à doença. Desta maneira, a 

estabilidade e adaptação do indivíduo à nova realidade implica, igualmente, um 

acompanhamento dos seus familiares. Para pensar de forma sistémica sobre o interface da 

doença crónica e família devem-se ter em atenção as necessidades de maneira a caracterizar a 

doença em si mesma. O esquema para conceptualizar a doença crónica requer que se 

mantenham relevantes as interacções entre os aspectos biológicos e psicossociais e 

providenciar uma linguagem comum que transforme ou reclassifique a linguagem biológica 

usual. Este esquema facilitará um pensamento coerente sobre o sistema criado no interface da 

doença crónica com muitos outros sistemas. A doença crónica deve ser conceptualizada numa 

maneira que organize as semelhanças e as diferenças acerca do percurso da doença, para que 

tipo e grau de exigências relevantes na pesquisa psicossocial e prática clínica seja orientada 

para uma intervenção mais eficaz.  
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 Nolan et al. (citados por L. Brito, 2002:45), referem que os factores como a idade, o 

sexo, o grupo étnico, o tipo de relações prévias e a rede social de apoio devem ser tidos em 

consideração para a compreensão da problemática e para a definição de linhas gerais de 

intervenção mas, a actuação a nível do indivíduo e família requererá sempre, a compreensão 

das suas circunstâncias únicas, no seu sistema de valores e crenças, no conjunto de 

significados pessoais atribuídos aos vários elementos da situação.  

A grande variedade de doenças crónicas e as suas mudanças ao longo do tempo têm-se 

apresentado como um grande problema para os investigadores sociais que tentaram identificar 

as variáveis psicossociais mais relevantes no curso e complicações do tratamento da doença 

crónica. A classificação das doenças, que se baseia no critério puramente biológico, que por 

sua vez está enclausurado em formas que vão ao encontro das necessidades médicas, dificulta 

a abordagem das ciências sociais, uma vez que satisfazem o modelo biomédico. Todavia as 

ciências sociais na produção teórica e estudo das interacções sociais preocupam-se com a 

forma como o social influência a saúde/doença dos indivíduos e vice-versa, contribuindo para 

a análise bio-psico-social da saúde/doença. Do ponto de vista tradicional da medicina, o 

diagnóstico da doença é uma preocupação pois, permite conhecer o tratamento a seguir 

(modelo biomédico). Uma visão mais moderna da medicina, valorizando o diagnóstico e o 

plano de tratamento a seguir, valoriza, também, as interacções com os factores psicossociais 

no curso da doença (modelo bio-psico-social). Esta nova abordagem pode conduzir a dois 

problemas: primeiro: descobertas numa doença que depois são generalizadas a todas as 

doenças indiscriminadamente e/ou, segundo: as descobertas não podem ser generalizadas e as 

investigações sobre cada doença têm uma interpretação diferente. A importância dos factores 

psicossociais nas diferentes fases da doença crónica é, também, uma dimensão, igualmente, 

ainda não muito bem compreendida. Um exemplo é que estudos sobre a mesma doença 

crónica (como a esquizofrenia, enfarte miocárdio, ...) apresentam resultados contraditórios e 

as estratégias de superação de obstáculos pela família  nas diferentes fases são também 

diferentes (F. Walsh et al., 1988:146). O problema da variabilidade das doenças e a fase das 

mesmas estão registadas em duas dimensões distintas: 1. as doenças crónicas estão agrupadas 

de acordo com o aspecto biológico idêntico e as diferenças ditam significativas exigências 

psicossociais para o doente crónico e sua família; 2. a primeira fase de desenvolvimento 

natural de uma doença crónica é identificada.  

Das várias pesquisas tornou-se importante criar uma tipologia para facilitar a criação 

de categorias das doenças crónicas. Esta tipologia pretende examinar a relação entre a 

dinâmica familiar e a doença crónica. Esta tipologia conceptualiza a distinção entre o 1. 
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aparecimento da doença; 2. percurso; 3. mudanças, factores externos e  4. grau de 

incapacidade provocado pela doença. Estas categorias foram entendidas como as mais 

significativas no interface doença crónica e família. A este respeito, R. Lazarus (1993), faz 

notar que as estratégias de superação de obstáculos são altamente contextuais, pois para serem 

efectivas têm de mudar ao longo do tempo e ajustar-se às diversas circunstâncias. Nolan et al. 

(citados por L. Brito, 2002:37), propõem que se utilize a distinção entre os recursos internos e 

externos. Os primeiros incluem as capacidades e competências pessoais, as experiências de 

vida e a capacidade reflexiva, entre outras. Os recursos externos incluem os aspectos mais 

utilitários da situação, como os recursos financeiros, as condições habitacionais, as redes 

sociais de apoio, os serviços sociais e de saúde.  

 
1.4 -  Metodologia 
 
 
1.4.1. Metodologia utilizada 
 
 

Este estudo orientou-se no sentido de analisar a experiência da pessoa e da família em 

situação de doença crónica e identificar algumas variáveis psicossociais influentes nessa 

experiência.  

Neste capítulo pretende-se descrever a metodologia utilizada no estudo empírico. 

Assim, inicia-se com a apresentação da metodologia e as técnicas da investigação, critérios de 

selecção da população em estudo e respectiva construção da amostra, as variáveis em estudo, 

os instrumentos e os procedimentos de colheita de dados, e a análise estatística dos dados 

empíricos recolhidos. 

Segundo Lima (1981:10), a metodologia consiste na análise sistemática e crítica dos 

pressupostos, princípios e procedimentos lógicos que moldam a investigação de 

determinados problemas sociológicos. Assim sendo, importa agora saber como proceder à 

investigação, partindo do confronto crítico dos conhecimentos teóricos obtidos pela 

documentação bibliográfica. O contacto com a pesquisa bibliográfica permitiu-nos 

familiarizar com o volume de informação sobre o fenómeno que se propõe investigar e evitar 

o perigo de realizar trabalhos já existentes. Pode estudar o mesmo assunto, mas atribuir-lhe 

uma visão diferente.  

Nesta investigação utilizou-se o marco da interdisciplinariedade como estratégia 

teorico-metodológica, para a compreensão do fenómeno em estudo e do seu contexto tendo, 

principalmente, em atenção os contributos da sociologia, das ciências da saúde, da demografia 

e da estatística. Todo o trabalho empírico teve como base metodológica o inquérito por 
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questionário, mas para prosseguir este estudo recorreu-se simultaneamente a uma 

metodologia de trabalho que integre as técnicas de cariz quantitativo porque permite verificar 

as ocorrências, bem como as de cariz qualitativo (observação directa), pois permitem explicar 

o como e o porquê do fenómeno social em estudo. Assim, em termos de interpretação dar-se-á 

especial relevo aos contributos da sociologia compreensiva (porque explica) e o 

interacionismo simbólico (porque envolve interacções).   

Tendo como premissa do estudo a percepção dos doentes e famílias sobre as mudanças 

na dinâmica familiar face à doença crónica, traçaram-se os objectivos da investigação, que 

assentam em: 

a) caracterizar os doentes crónicos e as famílias dos mesmos; 

b) analisar as implicações da doença crónica no contexto da família e no centro 

de saúde; 

c) analisar a relação entre a obtenção de informação sobre a patologia que 

apresentam e comportamentos que adoptam; 

d) identificar alguns factores facilitadores ou dificultadores na mudança familiar 

e novas formas de aprendizagem individual, familiar e social face à doença 

crónica; 

e) analisar o relacionamento com profissionais de saúde e centro de saúde. 

Estes objectivos exigem uma análise aprofundada do fenómeno, permitindo perceber a 

dinâmica e os efeitos da doença crónica na família.  

A metodologia do presente trabalho desenhou-se em três momentos capitais. O 

primeiro desenrolou-se m torno da pesquisa bibliográfica para elaboração do objecto de 

estudo e enquadramento teórico. No segundo momento, aplicamos um questionário simples 

para estudo dos hábitos alimentares da população de Baião com doença crónica, cujos 

resultados se apresentam no capitulo II, páginas 89 à 97. Num terceiro momento aplicamos 

um questionário à população de Baião com doença crónica e prestadores de cuidados de saúde 

informais para análise do tema do presente trabalho que versa sobre as mudanças familiares 

na presença da doença crónica. Os resultados deste questionário apresentam-se no capitulo III. 

Traçados os objectivos efectuou-se uma pesquisa bibliográfica sobre investigações 

sociológicas pertinentes sobre a família, a saúde, a doença e sociologia da medicina e da 

saúde relacionadas com a problemática em estudo para a definição do projecto de descrição e 

análise, procurando compreender melhor o objecto do estudo, bem como as linhas 

orientadoras para construir o questionário a aplicar à população. Orientando-nos por essas 

investigações retiramos alguns dados pertinentes que possibilitaram mais valias para o 
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presente trabalho nomeadamente no tipo de questões a colocar. Por outro lado, ressalve-se 

que a observação da realidade institucional e da comunidade, as entrevistas exploratórias, bem 

como conversas formais e informais contribuíram, igualmente, para uma melhor compreensão 

da problemática.  

De todas as técnicas empíricas de recolha e tratamento de informação social, o 

inquérito por questionário apresentou-se como a técnica mais adequada à obtenção de 

informação pretendida, considerando-se que vai ao encontro do nosso objecto e objectivo de 

estudo. O inquérito consiste numa interrogação sistemática de um conjunto de indivíduos, 

normalmente representativos de uma população global, com o objectivo de proceder a 

inferências e generalizações. Permite-nos aceder a um elevado número de informações sobre 

os indivíduos. Embora tenhamos consciência de alguns dos limites do inquérito, este 

possibilita o estudo sistemático das atitudes, opiniões, preferências, representações, e 

sentimento subjectivo das acções, entre outros aspectos. Das vantagens do inquérito salienta-

se o facto de ser uma técnica vocacionada para estudos de grande escala, aparentemente fácil 

e simples de aplicar, relativamente rápido, padronizado e rotinizado, prodiga dados 

comparáveis e generalizáveis. Por um lado, as questões fechadas são passíveis de análises 

quantitativas, por outro lado, as questões abertas, após agrupamento num pequeno número de 

categorias, permite a análise de conteúdo. Algumas das desvantagens centram-se no facto de 

gerar o efeito de atomização: as informações recolhidas através das pessoas inquiridas são 

obtidas de forma independente dos contextos e das redes a que pertencem. (Gonçalves, 1998) 

Neste estudo, o inquérito teve carácter local (e não nacional), com o intuito de identificar 

processos dinâmicos vividos pelos utentes e familiares; obter informação única dessa 

população, porque não há populações iguais (por isso pode-se generalizar a essa realidade, ou 

contexto e não a toda a realidade portuguesa) (Gil, 1987). Não se assume portanto, como uma 

obra inacabada, mas um esboço sobre algumas implicações que poderá a doença crónica 

provocar na família e no Centro de Saúde.  

Apesar da nossa escolha recair sobre o inquérito por questionário, estamos conscientes 

das sua limitações, nomeadamente ao facto da veracidade não ser evidente ou garantida, pois 

depende das respostas das pessoas (este facto introduz um perpétuo coeficiente de incerteza 

quanto à validade dos resultados, por mais sofisticados que sejam a recolha, o processamento 

e análise dos dados); a linguagem e à superficialidade das respostas, mas que tentamos 

suplantar com a observação directa.   

Posto isto, foi delimitada a população alvo, que seria a base da nossa investigação. 

Assim, a população em estudo são doentes crónicos e suas famílias inscritos no Centro de 
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Saúde de Baião e as referenciadas ao Serviço Social, tendo-se aplicado os questionários junto 

de 20% das famílias com doentes crónicos inscritos na base de dados do Centro de Saúde e 

20% da famílias com doentes crónicos referenciadas ao Serviço Social. O local de aplicação 

foi o centro de saúde e o domicílio conforme conveniência do doente crónico e prestador de 

cuidados de saúde informal. Saliente-se que, temos consciência que não temos a percepção 

global da realidade mas, de alguns fragmentos da mesma, dado que nenhuma técnica 

metodológica contém em si a capacidade de conhecer e apreender toda a realidade. Neste 

sentido, e insistindo sobre este aspecto, não se trata de um estudo exaustivo das diferentes 

situações, apenas possível a partir de uma amostragem representativa, de forma a abranger 

toda a realidade relativa à saúde, à doença e às mudanças familiares da população em estudo. 

Não esquecemos, contudo, que para que um fenómeno social possa ser estudado 

cientificamente, torna-se necessário conhecer a sua dimensão.  

Na aplicação do instrumento de colheita de dados que visava a análise das mudanças 

familiares e a doença crónica, e partindo do estudo de caso, facilmente nos apercebemos que 

os objectivos do estudo não se limitavam à descrição, abrindo-se espaço para a investigação-

acção. Esta consiste numa compatibilização de processos de produção de conhecimentos 

(sistematizados das diversas ciências sociais) e processos de intervenção social em contextos 

institucionais onde trabalham diversos técnicos de intervenção de saúde e social. Assim, ao 

longo da aplicação do questionário, verificamos que alguns doentes crónicos não tinham 

informações suficientes nem apoio social adequado à sua condição de doente, revelando-se 

fundamental para a melhoria dos níveis de saúde e promoção do direito à cidadania, efectuar 

uma intervenção orientada para a informação sobre benefícios socais, educação para a saúde e 

articulação institucional para melhorar a qualidade de vida (intervenção explanada na 

apresentação dos resultados no capítulo III).  

 

1.4.2. – Os Instrumentos de Colheita de Dados 

 

 Um bom questionário é o que se adapta tanto à problemática que o suscitou, como aos 

objectivos do inquérito e às características e particularidades da população em estudo. A 

elaboração do questionário é uma fase crucial e qualquer erro, inépcia, ambiguidade 

repercutir-se-ão no conjunto das operações ulteriores, incluindo as conclusões. O conteúdo do 

questionário pode pautar-se por questões de facto ou de opinião, fechadas, abertas ou mistas. 

As questões fechadas são mais fáceis de compreender, preencher, tratar, interpretar e 

quantificar, não carecendo de análise de conteúdo, em contrapartida os riscos de 
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artificialismo, enviesamento e influência das respostas são maiores. Por outro lado, as 

questões abertas não são de resposta fixada de antemão, o inquirido é livre de responder nos 

modos e termos que lhe aprouver no espaço reservado para o efeito. Ajustam-se à abordagem 

de temas delicados e tornam-se imprescindíveis sempre que não é possível prever o elenco 

das respostas possíveis. A sua formulação requer especial cuidado e o seu processamento, 

complexo e moroso, exige, normalmente análise de conteúdo. As questões mistas têm 

respostas mais ou menos previstas como nas questões fechadas, mas os inquiridos podem 

optar por explanar mais a resposta. Atendendo ao exposto, o instrumento de recolha de dados 

escolhido por nós, embora recaindo sobre o inquérito por questionário, privilegiou as questões 

abertas. Isto é, a formulação e a ordem das questões foi fixa, mas foi permitido ao inquirido 

responder livremente.  

Na redacção de um questionário a linguagem afirma-se como a componente mais 

sensível e decisiva. Aqui o investigador terá que ser ágil e procurar que todos os inquiridos 

compreendam, e do mesmo modo, todas as questões que são colocadas. As questões devem 

ser claras, concisas e precisas, sem que sejam necessários complementos ou esclarecimentos 

adicionais, para que as respostas sejam adequadas. Assim, a linguagem deve ser o mais 

corrente possível, aproximando-se das categorias linguísticas e mentais da população a 

questionar, pois uma palavra mal compreendida pode provocar alterações dos resultados.  

As diversas questões provocam sentimentos e reacções nos inquiridos, algumas 

indesejáveis pois diminuem a qualidade e a validade dos resultados. Neste sentido, devemos 

detectar as questões susceptíveis de serem acompanhadas desses efeitos e decompo-las ou 

despersonaliza-las. A sequência das questões é, igualmente fundamental, sobejamente que é 

conhecido o efeito de contágio que a resposta a uma questão pode exercer sobre as que lhe 

sucedem. Com efeito, começamos por efectuar questões de identificação (data de nascimento, 

sexo, habilitações literárias, profissão, ...), supostamente questões com grau de dificuldade 

diminuto por serem mais objectivas. As questões de resposta mais complexas ou de 

envolvimento de sentimentos e opiniões, foram formuladas imediatamente a seguir. 

Ultrapassadas estas etapas e após um árduo processo de reestruturação, alcançamos a versão 

provisória dos questionários elaborados por nós. Antes da redacção definitiva do questionário 

procedeu-se a um pré-teste, junto de utentes que se deslocaram ao centro de saúde para as 

consultas programadas com o seu médico de família. Esta etapa consiste em submete-lo ao 

parecer de outras pessoas para aferir da sua aplicabilidade e das suas limitações. Na aplicação 

do pré-teste tivemos particular atenção em perceber se existiam questões que se revelaram 

inúteis e se  repetiam informação.  
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Posto isto, foram efectuadas as  versões finais dos inquéritos por questionário (vide 

anexos I e II).  

Finalizada esta fase procedeu-se, numa primeira fase à aplicação do questionário que 

visava a avaliação dos hábitos alimentares da população de Baião com doença crónica. 

Posteriormente foi aplicado o inquérito que consistia na análise das mudanças familiares na 

presença da doença crónica. Em ambos os casos, os dados foram recolhidos por administração 

directa, quase todos no centro de saúde, à excepção de cinco dada a dificuldade de mobilidade 

dos inquiridos. O tempo de duração necessário para o preenchimento do questionário situou-

se entre os 45 e os 60 minutos, indo ao encontro de autores como Matalon e Ghiglione 

(1978:113) estimando que um questionário, quando o preenchimento ocorre em boas 

condições, ou seja no domicílio da pessoas ou num local tranquilo, pode ser longo mas não 

deve ultrapassar os 60 minutos. Relativamente à análise e tratamento da informação procedeu-

se à sistematização dos dados a nível informático. Os dados foram lançados numa base de 

dados informatizada e processados no programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) – versão 11,0. Os dados de caracterização da amostra serão dispostos em quadros 

compostos de distribuição de frequências e percentagens. Depois foi efectuada a respectiva 

análise. Nas questões abertas socorremo-nos da análise de conteúdo (análise qualitativa), 

agrupando a informação em categorias, pois oferece a possibilidade de tratar de forma 

metódica a informação e testemunhos que apresentem um certo grau de profundidade e 

complexidade, permite satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor metodológico e da 

profundidade inventiva (Pinto et al., 1992). A análise de conteúdo foi indutiva pois as 

categorias foram criadas a partir das respostas fornecidas pelos inquiridos. 

 

1.4.3. – As Variáveis do estudo 

 

As variáveis em estudo foram seleccionadas em função dos objectivos, das questões da 

investigação, das hipóteses e análises exploratórias atrás formuladas.    

Variáveis  dependentes: as variáveis centrais do estudo, constituindo o núcleo das 

questões de investigação e assumindo nas hipóteses o papel de variáveis dependentes são:  

• percepção do doente crónico face às alterações na dinâmica familiar; 

• sentimento relativo à condição de doente crónico; 

• percepção do doente crónico sobre a sua inserção social; 

• percepção de utilização de recursos de saúde (prestador de cuidados de saúde 

informal e centro de saúde). 
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As Variáveis Independentes: atendendo ao conteúdo das hipóteses, foram consideradas 

as seguintes variáveis:  

• Socio – demográficas: idade, sexo, estado civil, habilitações literárias, 

profissão e situação económica, 

• Clínicas: tipo de patologia, informação sobre a doença; 

• Psicocomportamentais: frequência de ida ao centro de saúde, relacionamento 

com prestadores de saúde informais e profissionais de saúde 

 

1.4.4. - Condições de aplicação do Instrumento de recolha de Dados 

 

A aplicação do questionário desenvolveu-se num encontro interpessoal e foi realizada 

em dois contextos distintos. Assim, quanto aos doentes crónicos seleccionados na base de 

dados do centro de saúde, que engloba apenas os doentes com Diabetes Mellitus, a grande 

maioria (90%) dos questionários foi realizada no Centro de Saúde do concelho em estudo. 

Esta situação contou com a estreita colaboração das Enfermeiras de Família. Sendo do nosso 

conhecimento que os doentes diabéticos fazem controlo mensal da sua situação de 

saúde/doença junto das enfermeiras de família, nós solicitamos a sua colaboração para 

sinalizarem os dias de consulta dos diabéticos. Assim, nos dias da consulta dirigíamo-nos para 

o consultório das Sr.ªs Enfermeiras e no final da consulta fazíamos a abordagem para a 

participação no presente estudo. Aqui, os doentes eram informados do âmbito e respectivos 

objectivos do estudo, anonimato e confidencialidade da informação. Dos doentes crónicos 

abordados todos deram consentimento verbal para  participar no estudo. Neste contexto, e 

dado que o gabinete do serviço social se situa na cave e os consultórios das consultas ao 

diabético se situam no 1.º piso e porque alguns doentes apresentavam dificuldades na 

locomoção, o questionário foi aplicado na sala de reuniões do centro de saúde (situada, 

igualmente no 1º piso e muito próximo dos consultórios). O doente crónico encontrando-se 

acompanhado pela pessoa responsável pelos cuidados continuados de saúde no domicílio 

(quase sempre familiar), e porque para o presente estudo havia interesse em oscultar ambas as 

partes, primeiramente aplicávamos o questionário, isoladamente, ao doente crónico; de 

seguida, a sós, aos prestador de cuidados de saúde informais. Os restantes doentes crónicos 

foram inquiridos no domicílio. Esta situação prende-se com vários factores: em primeiro lugar 

porque alguns dos doentes diabéticos tinham consulta de controlo mensal marcada para uma 

data tardia face à necessidade do presente estudo; em segundo lugar porque alguns doentes 

diabéticos apresentavam dificuldade de locomoção.  
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Quanto aos doentes crónicos referenciados ao serviço social, dado que não tinham 

consultas marcadas no centro de saúde, fizemos visita domiciliária. Neste caso, chegados ao 

domicílio do doente crónico fazíamos a nossa apresentação, explicávamos o motivo da visita, 

o âmbito e objectivos do estudo, anonimato e confidencialidade da informação e apelávamos 

à participação no estudo, sendo que a mesma foi consentida verbalmente. Normalmente 

éramos convidados a entrar e permanecíamos na sala de estar ou numa divisão que, 

semelhante à sala de estar, nos era disponibilizada uma cadeira ou banco e um espaço na mesa 

para anotação da informação. Pedíamos, somente que o espaço que nos era cedido que fosse, 

inicialmente, apenas ocupado por nós e pelo doente crónico. Finda a aplicação do 

questionário ao doente crónico, convidávamo-lo a chamar o prestador de cuidados e 

solicitávamos que apenas este permanecesse no espaço que nos fora cedido. Em alguns 

domicílios fomos interrompidos para oferta de chá ou algo para comer, devido quer à 

amabilidade e ao bem-receber dos baionenses, quer devido, talvez, à curiosidade e ao tempo 

que demorávamos na aplicação do questionário. 

Saliente-se que não se observaram sinais de estranheza ou de desconforto pela 

abordagem, apenas curiosidade no estudo e resultados do mesmo. Refira-se, contudo que nas 

patologias cujas sequelas eram mais evidentes (como por exemplo as doenças cardíacas, 

cerebrovasculares e HIV) e cujo cansaço e sofrimento do prestador de cuidados de saúde 

informais eram mais acentuados, observou-se uma necessidade de desabafo.  

 

1.4.5. - Construção da Amostra 
 
 A população alvo em estudo é composta por doentes crónicos que beneficiam dos 

cuidados de saúde primários do Centro de Saúde de Baião e familiar/prestador de cuidados de 

saúde informal.  

Para a realização do estudo utilizou-se uma amostra, recolhida no Centro de Saúde, 

através do sistema informático e do ficheiro do serviço social. A população inscrita em 

31/09/2003, que apresenta doença crónica no Centro de Saúde de Baião da Sub-Região de 

Saúde do Porto é de 634 indivíduos, ressalve-se, contudo, que só estão registados os doentes 

crónicos diabéticos. A estes 634 doentes crónicos acrescem 725 doentes com outras patologias 

crónicas que foram referenciados ao serviço social no período compreendido entre 1 de Julho 

de 2002 e 30 de Setembro de 2003.  
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Os utentes distribuem-se pelos seguintes grupos de doenças crónicas6: alcoolismo 

(16);  doenças mentais (14); cerebrovasculares (13); tuberculosos (11); cardiovasculares (7); 

oncológicos (7); hidrocefalia (1); doença de Alzheimer (1); HIV (1) e insuficiência renal 

crónica (1). Atendendo aos números apresentados, participaram neste estudo 20% dos doentes 

crónicos (128), inscritos na base de dados do centro de saúde e 20% dos doentes crónicos 

referenciados ao Serviço Social (14), totalizando 142 inquéritos, num total de 706 pessoas 

com doença crónica. Esta selecção foi efectuada por nós de acordo com todos os doentes 

crónicos que tinham os critérios de inclusão estabelecidos. Na realização do estudo utilizou-se 

uma amostra aleatória simples (tendo em conta o sexo, idade e condição social) recolhida no 

Centro de Saúde. Optou-se por este tipo de amostra pois permite e salvaguarda a 

aleatoriedade da selecção dos doentes crónicos. Os critérios de selecção utilizados dividiram-

se em duas partes. Quanto à base de dados do centro de saúde foram seleccionados doentes 

crónicos com doença crónica de Diabetes Mellitus, de 4 em 4 nomes que surgiam no monitor. 

Quanto ao ficheiro de serviço social foram seleccionados doentes crónicos com idade superior 

a 18 anos ou inferior a 18 anos, mas com autorização explicita dos progenitores, educadores 

ou tutores e com capacidade interpretativa das questões; haver acordo verbal explícito do 

doente crónico autorizando a sua inclusão no estudo, bem como a utilização das informações 

atribuídas mas, não colocando em causa a confidencialidade das informações; não apresentar 

alterações psicológicas ou psiquiatras; não estar internado. 

A aplicação dos questionários na sua versão final foi realizada nos meses de Agosto e 

Setembro de 2003 para o estudo dos hábitos alimentares da população com doença crónica e 

em Outubro e de Novembro de 2003, para o estudo sobre as mudanças familiares na presença 

da doença crónica. 

Da aplicação dos questionários podemos apresentar a caracterização socio-

demográfica da população em estudo.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
5 Às situações referenciadas ao Serviço Social não se contabilizaram as da Diabetes Mellitus, uma vez que fazem 
parte do universo registado na base de dados do centro de saúde e caso fossem incluídos seriam contabilizados 2 
vezes, enviesando a amostra.  
6 Esta classificação de doenças corresponde ao processo Social e Mapa Estatístico de Serviço Social utilizado na 
Sub-Região de Saúde do Porto. 
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Quadro n.º 1 - Caracterização socio-demográfica dos doentes crónicos inquiridos inscritos no Centro de Saúde 

de Baião 

Patologia 
 

Sexo 
 

Idade 
 

Estado Civil 
 

Regime Beneficiário Hab. Literárias 

 N %  N %  N %  N %  N %  N % 
Diab. 128 90,1 M 72 50,7 

 
10-20 6 4,2 Cas. 111 78,2 

 
ADMG 1 

 
0,7 

 
Analf. 42 

 
29,6 

 
HIV 

 
1 
 

0,7 
 

F 70   
 

49,3 
 

21-30 
 

5 3,5 
 

Sol. 
 

16 11,3 ADSE 
 

5 
 

3,5 
 

Sabe 
ler/esc. 

18 
 

14,1 
 

IRC 1 
 

0,7 
 

 
 

 
 

 
 

31-40 
 

16 
 

11,2 
 

Div. 
 

4 
 

2,8 
 

Seg. Soc 136 
 

95,8 
 

4.º ano 1.º 
Ciclo. 

55 
 

40,1 
 

Oncol. 
 

3 
 

2,1 
 

 
 

 
 

 
 

41-50 
 

28 
 

19,7 
 

Viúv 
 

11 
 

7,7 
 

 
 

 
 

 
 

6.º ano 2.º 
Ciclo. 

14 
 

9,9 
 

Tuberc. 
 

3 
 

2,1 
 

 
 

 
 

 
 

51-60 
 

38 
 

26,7 
 

Outr
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9.º ano 3.º 
Ciclo. 

3 
 

2,1 
 

Cardio. 
 

3 
 

2,1 
 

 
 

 
 

 
 

61-70 
 

28 
 

19,7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12.º Ano 3 
 

2,8 

Cerebro 3 2,1 
 

 
 

 
 

 
 

71-80 
 

14 
 

9,9 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ens. Sup. 2 
 

1,4 
 

      ≥ 81 7 4,5       N/ concl 
ens. 

5 3,5 

Total 142 100  142 100  142 100  142 100  142 100  142 100 

Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico,  Outubro e Novembro de 2003 
 

A amostra, conforme nos é possível observar no quadro n.º 1, é constituída por 50,7% 

doentes crónicos do sexo masculino e 49,3% doentes crónicos do sexo feminino.  

As características clínicas destes doentes, referidas anteriormente, são apresentadas no 

referido quadro, observando-se que a patologia que apresenta maior número de doentes é a 

diabetes Mellitus (90,1%). Os restantes doentes crónicos (9,9%) distribuem-se de forma mais 

ou menos equitativa. 

Da análise quadro n.º 1, e tendo em conta a distribuição etária dos doentes crónicos, 

observa-se, que as faixas etárias com maior percentagem de inquiridos situam-se na idade 

adulta (entre os 31-60 anos, com 57,6%). Ressalve-se, porém, que na idade jovem (até aos 30 

anos) começam a aparecer percentagens significativas de doentes crónicos. No presente 

estudo a percentagem é já de 7,7%. Esta situação poderá estar associada aos modos de vida 

desenvolvidos pelos jovens, nomeadamente ao nível da alimentação e à falta de exercício 

físico. As faixas etárias entre os 61 e os ≥ 81 anos apresentam, igualmente, uma percentagem 

elevada de doentes crónicos (44,1%). Dado que a idade mínima dos inquiridos é de 10 anos e 

a máxima é de 84 anos, a média de idades situa-se nos 54,10 anos, com um desvio padrão de 

16,172. Esta situação pode-se justificar, quer pelo facto de a doença crónica aparecer ou dar 

os primeiros sinais na idade adulta e por estar associada ao progressivo envelhecimento da 

população, tanto a nível nacional, como no concelho de Baião. A variável idade permite-nos 

corroborar os dados apresentados pelos censos de 2001, segundo os quais a população com 65 
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anos e mais, na mesma década, apresenta, igualmente, um saldo positivo de 14,3%. O 

envelhecimento é uma característica de Baião, apresentando o segundo maior índice de 

envelhecimento populacional do distrito. 

Quanto ao estado civil constata-se que os utentes inquiridos em grande maioria 

referiram ser casados (78,2%). Dos restantes, 11,3% são solteiros; 7,7% são viúvos e 2,8% 

são divorciados. 

Quanto ao regime de beneficiário dos utentes inquiridos, observa-se que a segurança 

social continua a ser o maior sistema de apoio no desemprego e na assistência aos cuidados de 

saúde, corroborando a ideia de que as famílias a estudar serão as que provavelmente 

apresentam recursos económicos mais precários e por consequência o único sistema de saúde 

a que poderão aceder. Tornam-se, assim, utentes e consumidores assíduos dos serviços que o 

centro de saúde disponibiliza. Da mesma maneira, a grande maioria dos doentes crónicos 

inquiridos pertence ao regime de beneficiário da segurança social (95,8%). Apenas 3,5% dos 

doentes crónicos inquiridos pertencem ao regime de beneficiário da ADSE, tendo um utente 

verbalizado que pontualmente recorro ao centro de saúde, porque é também o local de 

trabalho, mas sou seguido no privado ou consultas de especialidade (H., 45 anos, 

administrativo, diabetes). Nos dias de hoje, as pessoas com recursos económicos mais 

elevados consomem, muitos dos recursos que os serviços de saúde disponibilizam. Contudo, 

quando se consideram os níveis gerais de utilização dos cuidados de saúde públicos, as 

pessoas e famílias social e economicamente desfavorecidas revelam maior frequência aos 

mesmos. Mesmo na presença da mesma doença crónica, as pessoas de estratos sociais e 

económicos mais baixos apresentam uma percentagem mais elevada de utilização dos 

serviços de saúde públicos. Uma das explicações apontadas para a diferença de utilização dos 

serviços de saúde entre os diferentes estratos sociais, pode ser o facto de se considerar que os 

estratos sociais mais desfavorecidos podem ser menos discriminativos na decisão acerca da 

necessidade ou não da atenção e acuidade médica para os seus sintomas. Pode ser a única via 

de acesso aos cuidados de saúde. Podem assumir uma postura mais passiva no acesso e 

utilização dos serviços de saúde, com uma forte tendência a acreditar que a responsabilidade 

da sua saúde está no sistema de cuidados de saúde, mais do que em si próprios. Neste sentido, 

provavelmente, questionam menos a autoridade do médico e esperam que este os reabilite e 

cure. 
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Quadro n.º 2 – Distribuição dos doentes crónicos inquiridos por patologia, sexo e conclusão ou não dos vários 

graus de ensino. 
Completou ensino Outros  Total 

Sim Não  % Hab. literárias 
 

Patologia/Sexo 
 

N % N % N % N  
M         Cerebro. F     1 0,7 1 0,7 
M     21 14,8 21 14,8 Diab. 

 F     18 12,6 18 12,6 
M     1 0,7 1 0,7 Oncol. 
F         
M     1 0,7 1 0,7 

Analfa. 

Tuberc. 
F         
M     10 7 10 7 Diab. 
F     7 4,9 7 4,9 
M     1 0,7 1 0,7 

Sabe ler/esc. s/ 
freq. escola 

Oncol. 
F         
M   1 0,7   1 0,7 2º.ano do 1.º 

ciclo 
Diab. 

F         
M   1 0,7   1 0,7 3º.ano do 1.º 

ciclo 
Diab. 

F         
M         Cerebro. 

 F 1 0,7     1 0,7 
M 24 16,9     24 16,9 Diab. 

 F 28 19,7     28 19,7 
M         Oncol. 

 F 1 0,7     1 0,7 
M 1 0,7     1 0,7 

4º.ano do 1.º 
ciclo 

Tuberc. 
F         
M   1 0,7   1 0,7 1º.ano do 2.º 

ciclo 
Diab. 

F   1 0,7   1 0,7 
M 1 0,7     1 0,7  

Cardio. F         
M 1 0,7     1 0,7 Cerebro. 

 F         
M 4 2,8     4 2,8 Diab. 

 F 5 3,5     5 3,5 
M 1 0,7     1 0,7 HIV 

 F         
M         Oncol. 
F 1 0,7     1 0,7 
M         

2º.ano do 2.º 
ciclo 

Tuberc. 
F 1 0,7     1 0,7 
M 1 0,7     1 0,7 9.º ano Diab. 

 F 2 1,4     2 1,4 
M 2 1,4     2 1,4 12.º ano Cardio. 
F 1 0,7     1 0,7 
M         1.º ano 

faculdade 
Diab. 

F   1 0,7   1 0,7 
M 1 0,7     1 0,7 Cardio. 

 F         
M 1 0,7     1 0,7 

Ens. Sup. 

Diab. 
 F         

Total   77 54,2 5 3,5 60 42,2 142 100 

Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de  2003 

 

O quadro n.º 2 mostra que muitos dos doentes crónicos inquiridos não ultrapassaram 

os quatro anos de escolaridade. Deste modo, 38,7% possui o 4.º ano 1.º ciclo; 29,6% são 

analfabetos; 14,1% sabem ler e escrever, sem frequentarem o ensino. A título de exemplo 

podemos expor o que nos disse uma doente crónico, referindo aprendi a escrever o meu nome 

com o meu neto e leio palavras simples (M., 72 anos, reformada diabética). Só 2,1% possuem 

o 9º ano do 3.º ciclo. Apenas 4,2% possuem habilitações a cima da escolaridade obrigatória, 
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distribuindo-se da seguinte forma: 2,1% possuem o 12º ano e 2,1% completaram o ensino 

superior. Comparativamente com o concelho em estudo a análise da presente variável 

permite-nos corroborar a situação escolar apresentada na caracterização do concelho, visto 

que as percentagens obtidas no estudo são aproximadas aos valores apresentados nos censos 

de 2001. No mesmo quadro os dados permitem-nos observar-se, que dos doentes crónicos 

inquiridos, a maioria completou o ensino (54,2%). Destes 38,8% concluíram o 4.º ano 1.º 

ciclo, 9,8% concluíram o 6.º ano 2.º ciclo, 2,1% concluíram o 9.º ano 3.º ciclo, 2,1% 

concluíram o 12.º ano e 1,4% o ensino superior. 3,5 % não completaram o ensino. Destes 

1,4% não concluíram o 4.º ano 1.º ciclo, 1,4% não concluíram o 6.º ano 2.º ciclo e 0,7 % não 

concluíram o ensino superior. As justificações apresentadas pelos doentes crónicos inquiridos 

para não completarem o ensino prendem-se com as questões socioculturais, como nos foi 

dado a perceber por um utente que referiu não havia hábito de estudar (H., 77 anos, 

reformado diabético), com as dificuldades económicas, uma vez que uma doente crónica disse 

que a vida era difícil (M., 66 anos, reformada, doença oncológica) e um outro doente crónico 

referiu que não tinha dinheiro (H., 56 anos, trabalhador da construção civil, diabético). As 

dificuldades de aprendizagem aparecem, igualmente como justificação. A titulo de exemplo 

uma doente crónica referiu-nos que não aprendia (M., 34 anos, doméstica, IRC). As razões 

familiares foram, também apontadas, dado que uma doente crónica nos fez saber que embora 

tivesse concluído o primeiro ano da faculdade e adorasse estudar, o meu pai faleceu e não 

havia dinheiro (M., 22 anos, administrativa, diabética).  

Esta situação permite-nos verificar que os resultados escolares obtidos da nossa  

amostra se aproximam da situação escolar do concelho de Baião, sendo que todas as 

percentagens estão muito próximas dos valores apresentados nos censos de 2001(confrontar 

pág. 98/99). 
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Quadro n.º 3 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e profissão.  

 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total                Patologia  
Profis- 
são                 Sexo   N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 3 5,6             3 5,6 Administrativo 
 F 1 1,8             1 1,8 

M                 Empregada 
Doméstica F 1 1,8             1 1,8 

M                 Empregada  
Têxtil F 4 7,4             4 7,4 

M 1 1,8             1 1,8 Empregado 
Balcão F 1 1,8             1 1,8 

M 28 51,9           1 1,8 29 53,7Empregado 
Construção 

Civil F                 

M 1 1,8             1 1,8 Empregado 
Caminhos 

Portugueses 
 F                 

M 1 1,8             1 1,8 Enfermeiro 
 F         1 1,8     1 1,8 

M   1 1,8           1 1,8 Indiferenciado 
 F                 

M 2 3,7             2 3,7 Madeireiro 
 F                 

M 1 1,8             1 1,8 Mecânico 
 F                 

M 2 3,7             2 3,7 Trabalhador 
Agrícola F 4 7,4             4 7,4 

M 1 1,8             1 1,8 Motorista 
 F                 

Total  51 94,1 1 1,8     1 1,8   1 1,8 54 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico,  Outubro e Novembro de 2003 

 

A profissão desenvolvida pelos dos doentes crónicos inquiridos poderá estar associada 

às habilitações literárias apresentadas pelos mesmos. O quadro n.º 3 mostra-nos que, e 

utilizando a classificação de Sedas Numes (Gameiro, 1999), dos doentes crónicos inquiridos 

que exercem actividade laboral remunerada (38%), a maioria pertencem à categoria IV- 

operários não especializados e trabalhadores rurais, conforme nos é dado a conhecer no 

quadro n.º 3. Apenas 1,4% pertencem à categoria I - grandes industriais e profissões de 

elevada competência técnica. Dos 38% dos doentes crónicos inquiridos que exercem 

actividade laboral remunerada, 98,1% são trabalhadores por conta de outrém e apenas 1,9% 

trabalha por conta própria. 

62% dos doentes crónicos inquiridos não exercem actividade laboral remunerada. A 

grande maioria estão reformados (35,2%). Situação esta que se poderá explicar pela idade 

igual ou superior a 65 anos e nos caos em que a idade seja inferior a 65 anos poderá ser 

devido às complicações da doença crónica apresentada pelos inquiridos. 21,8% são 
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domésticas; 2,1% estão na situação de desempregado e 2,1% estão na situação de estudante. 

Saliente-se que 0,7% era beneficiário da prestação pecuniária do regime não contributivo da 

segurança social, beneficiando do RSI (Rendimento Social de Inserção).  

A variável profissão vai ao encontro da população economicamente activa apresentada na 

caracterização do concelho através dos censos 2001. Estes mostram-nos que a população total 

economicamente activa é de 38,1%, sendo que 65% são do sexo masculino. Já a taxa de 

actividade feminina tem vindo a aumentar. O sector secundário é o que apresenta uma maior 

percentagem de população activa mas, a actividade agrícola continua a ser significativa. 
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Capitulo II 

 

2.1. - Caracterização do Concelho de Baião 
  

 Ao longo dos anos, o concelho de Baião tem vindo a sofrer alterações de natureza 

económica e social que podem por em causa a sua sobrevivência. Assim, tem-se assistido a 

uma diminuição da população residente, fruto da emigração, do êxodo rural e da diminuição 

da taxa de natalidade e paralelamente um envelhecimento; a quase uma inexistência de ofertas 

em termos de qualificação/formação profissional, a um recuo das actividades económicas, 

sobretudo da agricultura e a uma escassez de investimento nas áreas económica, social e 

cultural.  O mundo rural está em ligeiro declínio devido às actividades económicas (os 

sectores secundário e terciário se vão impondo e o sector terciário vai perdendo importância), 

ao avanço da industrialização e da urbanização e à emigração.  

 

2.1.1. Situação Socio-Económica  

 

Baião é um concelho integrado em belas paisagens mas, igualmente em cenários 

urgentes de desenvolvimento e progresso. O próprio termo Baião, documentado já no século 

XII, quererá dizer terra de um Baiani, um genitivo de posse como era habitual. Há sérias 

dúvidas acerca de quem terá sido o primeiro senhor deste concelho, mas a tradição diz que um 

cavaleiro de Bayonem (de onde advém o nome Baião) aqui se fixou para combater os mouros. 

Assim, foi conquistada aos mouros em 955 por D. Arnaldo de Baião (antepassado de Egas 

Moniz), de quem herdou o nome. D. Manuel I concedeu-lhe o floral no 1º dia de Setembro do 

ano 1593. Este concelho estende-se por montes e vales entrecruzando realidades geográficas, 

sociais e culturais diversas, com matrizes do Entre Douro e Minho na fronteira com Trás – os 

- Montes. Baião é o concelho mais periférico, o mais interior do distrito do Porto e o que 

apresenta as características rurais mais marcantes. Tem limites com o Marco de Canaveses e 

Amarante (distrito do Porto), Mesão Frio, Régua e Santa Marta de Penaguião (distrito de Vila 

Real); Cinfães e Resende (distrito de Viseu). Integra duas dezenas de freguesias, ocupando 

uma área essencialmente montanhosa, situando-se a 70 Km do Porto, estendendo-se por uma 

área de 174,3 km2 e cerca de 70 % do concelho localiza-se a 450 m acima do nível das águas 

do mar. Estas características do concelho, a demasiada compartimentação das explorações 

agrícolas, dificultam muito a mecanização das terras ou o seu cultivo de forma intensiva. Não 

obstante, uma característica positiva advém do seu clima. Este sendo ameno, cria boas 
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condições para o desenvolvimento da produção agrícola, particularmente de culturas 

temporárias e hortícolas. Com uma superfície de 17.571 ha, o concelho de Baião tem quase 

7.000 ha reservados à agricultura em geral, sendo que 85% das terras são consideradas 

agroflorestais, 13,5% das terras são consideradas com matos e estevas e 1,5% áreas diversas. 

A agricultura (do trigo, cevada, centeio, vinha, linho, e milho), a pastorícia, a caça (lebre, 

coelho, perdiz e javali) e a pesca (truta e lampreia), constituíram até ao presente a base de 

subsistência da população baionense. 

Baião é o concelho menos povoado do distrito do Porto, residindo apenas 1,3% do 

total da população do distrito. Assim, população residente era de 22.355 habitantes, sendo que 

51% são do sexo feminino, a população presente é de 21.584 habitantes (censos de 2001), 

sendo a população inscrita no centro de saúde é, em 21 – Novembro de 2003 de 23.081 

habitantes. A população com médico de família representa 15825 habitantes (68,6%) e os 

restantes 7247 habitantes (31,4 %) não possuem médico de família. Tem uma densidade 

populacional de 128,7 hab/Km2, por outro lado, tem um povoamento bastante disperso, sendo 

que 92,8% da população habita em lugares com dimensão inferior a 2000 pessoas e 7,2% 

vivem isolados. A perda da população jovem e o aumento da população idosa são os traços 

mais marcantes da configuração da estrutura etária de Baião. O INE assinala que este forte 

envelhecimento surge entre as principais tendências evidênciadas pelos censos de 2001. Do 

estudo da variação da população total residente entre 1991 e 2001 observa-se um saldo 

negativo de 0,4%, o que significa que a população está a diminuir. Observa-se, ainda, o 

registo de – 19,3% de população residente entre 1991 e 2001 com idades compreendidas entre 

os 0-14 anos, na faixa etária dos 14-25 anos a população residente entre 1991 e 2001 diminuiu 

14,6%, já na faixa dos 25-65 anos a população residente apresenta um  saldo positivo de 

10,4% e a população com 65 anos e mais, na mesma década, apresenta, igualmente, um saldo 

positivo de 14,3%. O envelhecimento é uma característica de Baião, apresentando o segundo 

maior índice de envelhecimento populacional do distrito e o maior índice de dependência dos 

idosos.   

Se é verdade que 93,9% dos alojamentos clássicos de residência habitual possuem 

electricidade, esse valor continua a ser o mais baixo do distrito. O mesmo acontece com as 

infraestruturas de água e saneamento. No primeiro caso, a água chega a 50,6% das habitações 

e apenas 5,8% está ligada à rede pública. No segundo caso, só 64,6% das residências possuem 

saneamento e apenas 2,3% têm acesso à rede pública.  Refira-se que, segundo a autarca de 

Baião, os 17.571 ha estão dispersos por 566 lugares cuja a rede de saneamento sai muito 

prejudicada. Actualmente só as vilas de Campelo e Santa Marinha do Zêzere têm saneamento 
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básico, contudo afirma que a rede de água ao domicílio tem alargado muito. Por outro lado, 

salienta que compete aos presidentes de junta manter limpas e próprias para consumo as águas 

das minas que abastecem os fontanários públicos. De futuro pretende fomentar redes de água 

e fossas cépticas onde há lugares de concentração de população.  

Do ponto de vista geológico, o território pode considerar-se como resultado de duas 

grandes áreas: a nordeste o xisto é predominante, no oeste o granito impera. Aparecem, 

também, alguns filões de quartzo. Na área granítica da Ermida, a fracturação deu origem a 

profundas alterações da superfície, facilitou o encaixe dos vales e também os diferentes 

percursos de erosão, donde muitos amontoados caóticos de blocos de rochas se encontram por 

todo o lado. 

As condicionantes geográficas deste espaço caracterizam uma região fortemente 

acidentada, entrecortada por inúmeros cursos de água, húmida e encostada à barreira de 

serranias que a separam do interior transmontano. Conjuga-se a proliferação quase espontânea 

de espécies vegetais, como o carvalho alvarinho, o castanheiro, o ulmeiro, o choupo e o 

pinheiro bravo, em conjunto com os prados e as culturas intensivas de cereais de regadio. As 

suas características montanhosas e acidentadas, os vales encaixados do curso de água com 

forte inclinação e regimes torrenciais irregulares, aliados em conjunto com os problemas 

derivados das precárias condições de acessibilidade, nunca permitiram o desenvolvimento 

económico. Estas características acentuam a dificuldade da prestação de cuidados de saúde no 

domicílio. Uma primeira característica resultante do relevo nota-se na dispersão do povoado, 

naturalmente isolados e para os quais os custos de acesso aos centros de apoio de saúde e/ou 

sociais, se tornam excessivamente caros, difíceis e bloqueadores das actividades sociais e 

económicas. Ressalve-se que apesar de, actualmente, Baião contar com uma rede viária  

relativamente considerável, as condições de pavimento não muito boas, dificultando o acesso 

da equipa de saúde aos domicílios dos seus utentes. 

O casario disperso caracteriza-se por pequenas casas, de construção antiga 

apresentando alguma degradação interior e exterior, e distingue-se a cozinha onde é frequente 

a existência de lareira onde se faz o fumo para curar o fumeiro e se cozinha em panelas de 

ferro de três pernas. Por outro lado, já existem habitações equipadas com todo o conforto e os 

electrodomésticos mais sofisticados estão presentes e considerados  

indispensáveis. As pequenas casas surgem em contraste com grandes casas de pedra, com 

mais de um piso, onde habitam os emigrantes e ainda os belos solares do século XVIII e XIX, 

como são exemplo a casa da Penalva em Ancêde, a casa da Penaventosa em Campelo, a da 

Cocheca em Mesquinhata (actualmente convertida em turismo de habitação), a casa de 
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Agrelos em Santa Cruz do Douro, a casa de Arcouce em Loivos do Monte ou a casa de 

Tormes, onde viveu Eça de Queirós. Em baião subsistem pequenas capelas de desenho 

simples, dispersas por todo o concelho. 

Ao ritmo do calendário natural desenvolvem-se as festas e romarias. A festa  

emerge a cada passo no intervalo dos ciclos agrícolas, para se representar em jogos de matar 

o tempo, (...) em artes de bem comer e bem beber, e em danças e cantigas de lazer e trabalho 

(J. Viegas, 1998).  Em Março realiza-se a feira da Aboboreira onde são expostos e vendidos 

os produtos genuínos da região (refira-se que esta feira está a ser estudada pelos alunos da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro). Em Agosto, Baião realiza a grande festa do 

concelho em homenagem e agradecimento a S. Bartolomeu (dia 23). São visíveis os 

apetitosos biscoitos e cavacas da Teixeira, a cestaria típica (de vários formatos e feitios) de 

Frende e as famosas bengalas de Gestaçô. Mistura saborosa de religiosidade tradicional com o 

folclore que a representa e encena. Baião é isso, refere J. Viegas (1998:79), convite e pretexto 

a práticas de sociabilidade rural em vida do quotidiano. Ponto de encontro para coisas que 

sendo do passado, reforçam o presente e alimentam a saudade.  

 

2.1.2. - A Alimentação da População de Baião 

 

A gastronomia de Baião, ainda hoje constitui um autêntico e genuíno património. No 

concelho de Baião, desde tempos primordiais e com já se referiu a agricultura tem uma 

elevada importância na vida económica e alimentar da população. Os trabalhos agrícolas e as 

feiras, onde se transaccionavam os produtos, associado ao isolamento, promoveram uma 

riqueza gastronómica. Acontece que o consumo desses produtos, segundo a descrição da 

Tabela de Composição dos Alimentos Portugueses, não confere uma alimentação adequada e 

equilibrada, denominada de alimentação saudável. A alimentação de Baião demonstra a 

herança cultural e os hábitos alimentares fortemente enraízados. Isto porque, segundo E. Peres 

(1994), a correcta alimentação não depende apenas de um alimento, mas do equilíbrio entre 

todos. Contudo, os baionenses ingerem os produtos que a terra oferece e facilmente 

disponíveis: legumes, hortaliças e batata, de carnes por ela produzida (cabrito, anho, porco, 

vaca, frango, pato). O principal problema centra-se, sobretudo, no excesso do sal, álcool 

(vinho da região, aguardente, cerveja), gordura e fumeiro. É frequente a matança do porco, de 

modo a poder-se consumir todo o ano foram descobertas formas artesanais de conservar a 

carne. Assim, os fumeiros tornam-se numa das iguarias desta região. Em cada domicílio há 

um perito na arte de preparar a carne de porco e seus fumeiros derivados. Existe uma 
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variedade enorme de fumados: os salpicões, as chouriças de sangue ou moura, chouriça doce, 

chouriça de carne, chouriça de abóbora, as alheiras, os presuntos. A maior parte do fumeiro 

tem origem animal, sendo ricos em proteínas e lípidos. Por outro lado, é sabido que a sua 

confecção implica a colocação dos produtos alimentares frescos em salgadeiras durante um 

certo período de tempo, de forma a prepará-los para a posterior fumagem, o que adquire um 

elevado teor de cloreto de sódio (sal) e um PH baixo (ácido) do produto, tornando-se mais 

agressivo para o organismo. A alheira de Baião, sendo constituída por diversas carne, é 

caracterizada por um elevado teor de gordura, proteína e sal, associado com valores de PH 

inferiores à média dos valores recomendados (J. Barbosa, 2001:129). Os baionenses que 

exercem dupla actividade laboral: na agricultura de subsistência, no ramo da construção civil 

ou nos serviços. Estas segundas actividades obrigam ao almoçar perto do local de trabalho, ou 

em restaurantes que confeccionam refeições económicas ou levam de casa e nessas refeições 

não falta vinho, bem como o digestivo (aguardente ou licor) a acompanhar o café. Vários 

estudos apontam para a substituição das refeições tradicionais, compostas  por carne, peixe, 

aves ou ovos; arroz, massa, batatas ou leguminosas secas; produtos hortícolas e fruta, por 

refeições tipo snack – feitas muitas vezes de pé, sem convívio familiar ou social e constituídas 

por alimentos tipo hamburgers, pizzas, sanduíches, croissants, rissóis, folhados, café com 

leite, batatas fritas, bolos, chocolates, cervejas ou finos, .... Estes alimentos presentes nas 

cafetarias têm, geralmente, alto valor energético e baixa densidade nutricional e são acusados 

de contribuir para a ingestão de gorduras, hidratos de carbono simples e sal, que por sua vez 

são fortes indutores de desenvolvimento de doenças crónicas. Por sua vez, refere C. Lopes 

(2001:179), evidências epistemológicas demonstram uma associação entre consumos 

elevados de cereais e derivados, produtos hortícolas e frutos e um risco diminuído de 

desenvolver diversas doenças crónicas. Ainda na linha de pensamento da autora (2001:180), o 

aumento do consumo de fibras solúveis podem limitar a subida do nível sanguíneo da glicose 

e insulina após a refeição e assim contribuir para o controlo da Diabetes Mellitus não 

insulino-dependentes. Neste sentido E. Peres (1994:27), refere que cerca de 25 % da 

população portuguesa alimenta-se muito desiquilibradamente, tentados pelo sócio-estilo do 

padrão ocidental e pelos mitos de modernidade do pronto-a-comer e dos produtos 

empacotados (...) o lixo alimentar prolifera (E. Peres, 1994:50). Na população em geral 

existem factores gerais de risco para a instalação de uma deficiência nutricional. Dentro 

destes M. Camilo (2001:11), destaca a pobreza, falta de educação, doenças físicas ou mentais, 

deficiências psicomotoras, idade, polimedicação, alcoolismo, dependência de drogas.  
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O gado constitui um elemento importante na economia de Baião porque fornece lã, 

carne, o leite e seus derivados, além do grande contributo alimentar que proporciona. A sua 

criação encontra-se muito diversificada, pois de acordo com as condições ecológicas do 

concelho há uma diversificação na criação de caprinos, ovinos ou bovinos. Os comeres deste 

concelho baseiam-se em assados de várias e boas carnes de cabrito, vitela e borrego. As 

cabidelas de coelho e frango fazem as iguarias da terra. Comem pouco peixe, imperando o 

bacalhau, confeccionados de variadissímas maneiras, as sardinhas, os “verdinhos”, as lulas e 

as potas.. Desde o arroz com favas e presunto e o frango alourado (com honras merecidas na 

obra “A Cidade e as Serras de Eça de Queirós), a vitela arouquesa assada no forno de lenha,  

ao anho assado com arroz de forno, com entrada de “bazulaque” ou o “verde” que consiste 

num ensopado de fressuras de carneiro com cebola, azeite, pão e temperos, tudo regado com 

vinho verde desta zona de transição para o Alto Douro, destacando-se o D. Arnaldo. Uma 

referência ao pão. O pão dos camponeses, escuro (pois mistura vários cereais), meada, terçada 

ou quartada consoante a proporção de cereais de que era feito, cozido sobre folhas de couve, 

apresenta bom paladar e faz as delícias de quem o prova. O pão, sendo de extrema 

importância na alimentação de Baião, aparece como complemento ou substituição de uma 

refeição. Nesta população a alimentação é cíclica, orientando-se pela rotatividade na produção 

dos campos. Segundo E. Peres (1997), é a alimentação mais racional e equilibrada, pois os 

alimentos apresentam o seu expoente nutricional máximo. É usual a ingestão de muitos 

farináceos, o feijão está quase sempre presente nas refeições, os legumes (favas e cebolas), 

tubérculos (batatas) e frutas são consumidos de acordo com a sua produtividade e quantidade 

obtida. Por outro lado, a fruta (destacando-se os pêssegos, as castanhas e as laranjas da Pála) e 

legumes da região, sendo o seu consumo variado, depende das estações climatéricas. Não 

obstante como referem A. Almeida et al. (2001:203) uma boa maneira de equilibrar a 

alimentação é por ex. a combinação de arroz com feijão (prato típico em Baião). Se a sopa é 

indispensável aos idosos, já nas crianças ou jovens o hábito é menos comum. Apesar de ser 

um concelho disperso, nas épocas da sementeira e apanha da batata e milho, bem como 

vindimas, desfolhadas e outras actividades agrícolas, assiste-se ao agrupamento populacional 

(de familiares, amigos e vizinhos) para ajuda, participação, colaboração e partilha de 

utensílios agrícolas (tractor), bem como o reviver dos cantares. Nestes períodos, os 

proprietários servem os trabalhadores, imperando a sardinha, sandes de fumeiro, os guisados 

de galinha, a feijoada e o vinho em quantidade farta.  

 Foi efectuado um inquérito por questionário a 142 doentes crónicos, o que nos 

permitirá dizer que o fenómeno de saturação foi rapidamente alcançado, sem que no entanto 
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daqui possamos retirar qualquer ilação generalizadora. De acordo com os dados obtidos 

através do inquérito por questionário verificamos que os doentes crónicos têm uma 

alimentação mais ou menos adequada à sua condição de doença. Analisaremos os quadros 

para termos uma percepção mais correcta dos hábitos alimentares dos doentes crónicos do 

concelho de Baião.  
 

Quadro n.º 4 – Distribuição dos doentes crónicos por número de Refeições Diárias. 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
 
N.º refeições  
Dia               Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M   1 0,7         3 2,1 4 2,8 Pequeno 
almoço; 
almoço e 

jantar F 1 0,7   1 0,7   2 1,4 3 2,1   7 4,9 

M 64 45     2 1,4       66 46,4
Pequeno 
almoço; 
almoço, 

merenda e 
jantar 

F 61 43     1 0,7 1 0,7     63 44,4

M 1 0,7             1 0,7 

Outros 

F 1 0,7             1 0,7 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Inquérito aplicado aos doentes crónicos,  2003 

 

O quadro n.º 4 mostra-nos que, dos utentes inquiridos, a grande maioria efectua pelo 

menos quatro refeições por dia, que são o pequeno almoço, almoço, merenda e jantar (90,8%). 

Ao longo do dia, os alimentos devem ser repartidos por refeições ingeridas em intervalos 

regulares, não ultrapassando as 3h/3h30m sem comer. Deve-se efectuar um consumo 

abundante em água, produtos hortícolas, frutos da época porque são os melhores uma vez que 

se encontram no seu melhor nível, ou seja os nutrientes encontram-se no seu expoente 

máximo, são mais gostosos e digerem-se melhor, cereais completos, leguminosas, tubérculos, 

isto é, consumo de vitaminas, minerais, complantix, água, e energia glicídica. O excesso é 

pouco relevante a menos que induza aumento da massa gorda. Estes alimentos são de grande 

importância para a adequação alimentar.  

Dois utentes referiram que efectuam uma pequena merenda a meio da manhã, 

composta por pão com recheio variado, leite com cevada ou chá ou iogurte.  

Daqui pode-se depreender, que apesar dos utentes não efectuarem as cinco a seis 

refeições diárias recomendadas pelo Comissão Nacional de Alimentação e Nutrição (1997), 

fazem o número de refeições aproximadas com o ideal.  
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Quadro n.º 5 – Distribuição dos doentes crónicos por Composição do Pequeno Almoço 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
 
Composição do 
pequeno  
almoço         Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 1 0,7 1 0,7         3 2,1 5 3,5 Pão com 
manteiga/ 
queijo/fiam-
bre e cevada F 1 0,7   1 0,7     3 2,1   5 3,5 

M 4 2,8     2 1,4 2 1,4     8 5,6 
Pão com 
manteiga/ 
queijo/fiam-
bre e leite 
com cevada 

F 3 2,1     1 0,7 1 0,7     5 3,5 

M 60 42,2             60 42,2Pão simples e 
cevada F 59 41,5             59 41,5
Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 

Fonte: Inquérito aplicado aos doentes crónicos,  2003 

 

Os dados insertos no quadro n.º 5 demostram-nos, em primeiro lugar, que todos os inquiridos 

tomam a primeira refeição do dia, considerada pelos nutricionistas como a mais importante 

para o equilíbrio do dia alimentar e cujo valor nutricional deveria corresponder entre 20 a 

25% do valor calórico total diário. Contudo, ao analisarmos a sua composição verificamos 

que a mesma é incompleta, porque não inclui fruta ou sumo de fruta. Por outro lado, apesar de 

se dever efectuar um consumo justo de leite e seus derivados, são poucos os que ingerem leite 

(9,1%), substituindo-o pela cevada ou café. Neste sentido, estes resultados permitem-nos 

inferir com alguma certeza que a população inquirida, provavelmente não satisfaz as suas 

necessidades nutricionais da primeira refeição diária. 
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Quadro n.º 6 – Distribuição dos doentes crónicos por Composição do Almoço e Jantar 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
 
Composição  
do almoço e 
jantar          Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 42 29,6           3 2,1 45 31,7Sopa de 
legumes e 
pão F 22 15,5         3 2,1   25 17,6

M 13 9,1     2 1,4       15 10,5
Sopa de 
legumes, 
prato de 
carne ou 
peixe e pão 

F 33 23,2     1 0,7 1 0,7     35 24,6

M 10 7             10 7 
Sopa, prato 
de carne ou 
peixe com 
legumes, 
água e pão 

F 7 4,9   1 0,7   2 1,4     10 7 

M   1 0,7           1 0,7 Prato de 
carne ou 
peixe  F 1 0,7             1 0,7 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Inquérito aplicado aos doentes crónicos, 2003  

 

Conforme vínhamos dizendo do quadro n.º 5 que nos mostra que a população 

inquirida não efectua um pequeno almoço adequado e equilibrado, a situação piora quando 

analisamos as refeições de Almoço e Jantar. Os resultados do quadro n.º 6 mostram-nos que a 

grande maioria dos inquiridos ingere sopa, preferencialmente de feijão, em todas as refeições. 

Em quase metade dos casos (49,2%) a sopa e o pão são os alimentos constituintes das 

refeições. Dos inquiridos que ingerem o prato diário, este é constituído com HC (hidratos de 

carbono – arroz, massa ou batata) e legumes que a terra/campo lhes fornece. Quanto à carne 

ingerida esta baseia-se nas aves e coelhos de criação e aos fumados (mesmo sabendo que não 

os podem ingerir). O peixe resume-se ao bacalhau (e muito raramente), ao carapau e às 

conservas de atum e sardinha. Segundo E. Peres (1994:66) no mundo ocidental, e ao ritmo da 

evolução industrial, tem-se assistido a três vícios de consumo com implicações muito 

negativas para a saúde, como a diminuição para quantidades insuficientes do consumo de 

cereais e derivados; a preferência e consumo excessivo de cereais manipulados ou polidos e, 

finalmente, o excesso consumo de produtos de pastelaria, perigosamente acrescentados com 

açúcar e gorduras. Socialmente, está enraízada a ideia de que os farináceos engordam, daí o 

seu decréscimo no consumo. Contudo, as pessoas abusam de carnes, gorduras, sal, açúcares, e 

álcool. Esta inversão de consumo concorre para a preocupante incidência das doenças 

degenerativas (aterosclerose, cancro, ...) e metabólicas (obesidade, diabetes, ...), que matam os 

adultos das sociedades ocidentais e dos países ricos (E. Peres, 1994:62).  
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Os quadros n.º 4, 5 e 6 ilustram razoavelmente bem aquilo que M. Camilo (2001:9) 

salienta como deficiência nutricional ao referir que grande parte das deficiências nutricionais 

são frequentemente assintomáticas e/ou subclínicas e por isso exigem um elevado grau de 

suspeição. Até porque segundo E. Peres (1977:171), os objectivos de uma alimentação 

saudável são promover o bem-estar físico e psíquico, respeitar o corpo, dar prazer, com 

intuito de impedir a obesidade, doenças metabólicas, doenças degenerativas, magreza e 

desnutrição, promover o desenvolvimento máximo geneticamente possível, estimular a 

resistência orgânica a agressões infecciosas e à doença em geral, minimizar a morbilidade e 

mortalidade, quer por excesso quer por falta calórica e nutritiva, prolongar a qualidade de vida 

e melhorar a atenção e rendimento do trabalho físico e intelectual. 

 
Quadro n.º 7 – Distribuição dos doentes crónicos por Informação sobre Alimentação Adequada. 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
Informação 
Alimentação 
adequada    Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 45 31,7             45 31,7Não deve 
comer Sal, 
gorduras e 
doces F 54 38         3 2,1   57 40,1

M 18 12,6     2 1,4       20 14,1
Não deve 
comer Sal, 
gorduras, 
doces e 
álcool 

F 3 2,1     1 0,7 1 0,7     5 3,5 

M             3 2,1 3 2,1 

Devia comer 
muitos 
legumes e 
frutas, 
grelhados e 
cozidos. Não 
comer 
salgados e 
doces 

F 2 1,4   1 0,7         3 2,1 

M 2 1,4 1 0,7           3 2,1 

Deve ter 
cuidado com 
HC, comer 
alimentos 
variados, 
grelhados e 
cozidos, sem 
sal e gorduras 

F 4 2,8       2 1,4     6 4,2 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
 Fonte: Inquérito aplicado aos doentes crónicos, 2003 

 

 Da análise dos dados do quadro n.º 7 e em contradição com o anterior, verificamos 

que de um modo geral, todos os inquiridos têm informações adequadas sobre o tipo de 

alimentação que deveriam efectuar, apresentando conhecimentos sobre aquilo que não podem 

ingerir. C. Lopes (2001:179), refere que evidências epistemológicas demonstram uma 
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associação entre consumos elevados de cereais e derivados, produtos hortícolas e frutos e um 

risco diminuído de desenvolver diversas doenças crónicas. Ainda na linha de pensamento da 

autora (2001:180), o aumento do consumo de fibras solúveis podem limitar a subida do nível 

sanguíneo da glicose e insulina após a refeição e assim contribuir para o controlo da Diabetes 

Mellitus não insulino-dependentes. Através da análise destas distorções de consumo, entre 

outras, como seja a ingestão exacerbada de gorduras e doces, chegamos ao problema das 

doenças que ocorrem hoje com mais frequência, ultrapassando as doenças infecto-contagiosas 

– as doenças crónicas.  

Ao analisar esta resposta levanta-se a dúvida: uma vez que os inquiridos têm 

informação sobre hábitos alimentares saudáveis, porque razão os doentes crónicos de Baião 

inquiridos continuam a não efectuar a alimentação regrada e equilibrada? Uma série de razões 

poderá explicar a situação. Esta poderá ter a ver com a tradição e hábitos alimentares 

enraízados, com a herança cultural da alimentação, com condicionantes económicas, por 

dificuldade ou não aceitação de mudança de hábitos alimentares, entre outros. Enfim, poderá 

ser um factor, poderão ser vários associados, é uma questão que numa futura investigação 

poderá ser aprofundada. De acordo com M. Falcão (2001:22), não se deve ser exaustivo na 

enumeração dos erros alimentares mas é importante advertir para as consequências que a 

médio e longo prazo se observarão e com riscos incalculáveis para a saúde. 

 
Quadro n.º 8 – Distribuição dos doentes crónicos por Origem da Informação Alimentar 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
 
Quem 
deu a 
informação  Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 63 44,4 1 0,7         3 2,1 67 47,1Médico 
Família/Clí-
nica Geral F 60 42,2         3 2,1   63 44,4

M 1 0,7             1 0,7 Médico 
Endocrono-
logista F                 

M 1 0,7             1 0,7 
Enfermeiro 

F         1 0,7     1 0,7 
M       2 1,4       2 1,4 Médico e 

Enfermeiro F 3 2,1   1 0,7 1 0,7 2 1,4     7 4,9 
Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 

 Fonte: Inquérito aplicado aos doentes crónicos, 2003 

 

Os dados do quadro n.º 8 demostram que a informação sobre as questões relacionadas 

com a saúde e a doença continua a ser veiculada essencialmente pelos médicos de 

família/clinica geral (91,5%), embora outros profissionais de saúde apareçam como 

informadores privilegiados. Assim, os enfermeiros têm um papel importante no âmbito da 
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educação para a saúde, esta situação poder-se-á explicar devido, talvez, à proximidade destes 

técnicos junto da população, nomeadamente nos cuidados continuados no domicilio. 

Da análise conjunta dos quadros n.º 7 e 8 pode-se aplicar a teoria da Aprendizagem 

Social Cognitiva de Bandura que assenta em dois princípios básicos: a modelagem e auto-

eficácia. A. Bandura (1989:128), usando o processo de auto-eficácia para a mudança de 

comportamento auto-dirigido, argumenta que para realizar mudanças auto-dirigidas, as 

pessoas necessitam não só de ter razões para alterar os hábitos de risco mas, também meios 

e recursos para o fazer.  

As pré-condições para a mudança são criadas pela componente informativa, 

planificada e desenvolvida para aumentar a consciência das pessoas e o conhecimento dos 

riscos de adoecerem. Para isso, refere A. Bandura (1989:131), é preciso fornecer uma grande 

quantidade de informação factual, socialmente comunicada de maneira  compreensível, 

credível e persuasiva acerca da natureza da doença, dos comportamentos de risco e dos 

comportamentos de prevenção. A segunda componente do modelo visa desenvolver as 

competências socais e de auto-regulação necessárias para transpor conteúdos informativos 

numa acção de prevenção eficaz. Essas competências são desenvolvidas aplicando o processo 

de modelagem. Este tem que influenciar a construção de auto-segurança e a transmissão de 

regras para lidar eficazmente com situações problemáticas, nomeadamente na alteração 

alimentar do doente crónico. Uma forte crença de auto-eficácia leva, provavelmente, a pessoa 

com doença crónica a conseguir e manter o esforço necessário para mudar os hábitos 

alimentares que prejudicam a saúde. A terceira componente do modelo tem como objectivo 

aumentar as competências e construir a capacidade de recuperação da percepção da auto-

eficácia. A. Bandura (1989:135), salienta que o importante não é que as dificuldades 

despertem dúvidas, o que é uma reacção natural imediata, mas o grau e velocidade de 

recuperação rápida da auto-eficácia é que conta na manutenção da mudança de hábitos de 

saúde. A componente final do modelo pretende a aquisição de suportes sociais para as 

mudanças desejadas. Dependendo da sua natureza, os factores sociais podem ajudar, atrasar 

ou debilitar esforços de mudança pessoal e familiar. 

Pode-se, assim, dizer que as pessoas realizam mudanças auto-dirigidas quando compreendem 

o modo como os hábitos pessoais e ou familiares ameaçam o seu bem-estar, quando aprendem 

como modificar e acreditam nas suas capacidades para o fazer. 
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Quadro n.º 9 – Distribuição dos doentes crónicos por Plano Alimentar 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total           Patologia 
 
Plano  
alimentar    Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 10 7             10 7 Sim 

F 11 7,7       2 1,4 3 2,1   16 11,3
M 55 38,7 1 0,7   2 1,4     3 2,1 61 43 Não 
F 52 36,6   1 0,7 1 0,7 1 0,7     55 38,7

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Inquérito aplicado aos doentes crónicos, 2003 

 

Os dados do quadro n.º 9 permitem-nos verificar que dos doentes cónicos inquiridos 

apenas 18,3% referiram que tem plano alimentar prescrito. Esta situação poderá estar 

associada ao nível escolar e cultural dosa utentes inquiridos, bem como, significar que os 

profissionais de saúde responsáveis pela atribuição das informações e mudanças de 

comportamentos, continuam a privilegiar a informação verbal, como se esta por si só fosse 

suficiente para alteração de comportamentos. Contudo, como é sabido o consumo não 

equilibrado de alimentos é determinante para a saúde dos indivíduos. Por outro lado, em 

Portugal as principais causas de morte estão associadas às doenças crónicas (nomeadamente 

as doenças cardiovasculares e oncológicas). Será que podemos afirmar que em Baião, as 

pessoas desenvolvem doenças crónicas devido ao padrão alimentar? Uma resposta concreta e 

definitiva a esta questão seria inoportuna, incompleta e incerta. Para responder com alguma 

certeza à questão levantada teríamos que efectuar um estudo aprofundado, que concerteza 

constituíria por si só um tema para uma tese. É preciso continuar a estudar a relação entre 

produtos alimentares típicos de Baião e a saúde da população residente, pois são poucos os 

dados existentes sobre a sua constituição, e principalmente a sua influência na saúde dos 

conterrâneos.  

Os cientistas da saúde e das ciências sociais descobriram que existe uma relação 

estreita entre a actual forma de  alimentação e as doenças crónicas, como por ex.: as doenças 

cardíacas, o cancro, o que fez com que se começassem a prescrever dietas alimentares que 

procuram uma padrão mais saudável. J. Silva et al. (2000:254), referem que há estudos que 

apontam para que cerca de 35% de todo o tipo de cancros estejam associados à alimentação. 

Outros associam o consumo de leite de vaca antes do primeiro ano de vida a alergias 

alimentares e ao desenvolvimento de Diabetes Mellitus. De acordo com M. Kushi et al. 

(1999:44), no início do século XX, 1 pessoa em 25 podia esperar contrair cancro. Em 1950, 

essa proporção tinha aumentado para 1 pessoa em 8. Hoje, é de 1 pessoa em 3. As doenças 

cardiovasculares, incluindo o ataque cardíaco e AVC, afectam 1 em cada 2 pessoas. A 
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diabetes 1 pessoa em 10. Isto indica que as doenças crónicas estão de facto a alastrar 

rapidamente. E segundo G. Castro (2001:8), se somos aquilo que comemos, também não é 

menos verdade que devemos saber inscrever a nossa alimentação em esquemas que respeitem, 

tanto quanto possível, as formas mais simples e harmoniosas de viver. A relação 

alimentação/saúde é por sua vez mais directa nas situações de doença crónica. Segundo A. 

Almeida et al. (2001:15 e 20), uma gama variada de distúrbios e doenças tem sido 

repetidamente atribuída a modos de vida, de que a alimentação é a componente principal. 

Poderá ser o caso de cerca de 60% das doenças coronárias, cardiovasculares, de uma 

percentagem variável de cancros, bem como hipertensão, varizes, obesidade, osteoporose, 

diabetes, e outras manifestações de mal-estar. Em situações de jejum prolongado, o 

organismo entra em hipoglicemia originando cansaço, irritação, sudação, tremuras e dores de 

cabeça. Uma ingestão excessiva e continuada de lipídios pode conduzir ao desenvolvimento 

de obesidade, arteriosclerose e doenças cardiovasculares. Por sua vez, o consumo excessivo 

de ácidos gordos polinsaturados pode favorecer a formação de cálculos na vesícula biliar. Já o 

consumo excessivo de proteínas tem sido relacionada com doenças renais e cardiovasculares, 

devido à ingestão de gorduras e colesterol em teores variáveis. 

De um modo geral podemos dizer que, embora subsista uma necessidade 

física/biológica que impele à alimentação, é a cultura e os modos de vida que criam o sistema 

de regras para se definir o que é ou não é comestível e também qual a ordem e composição 

das refeições. O comportamento alimentar de uma pessoa traduz os hábitos e os 

comportamentos alimentares da família. É uma escolha prática, baseada apenas no “ver 

fazer”. A influência da herança cultural no ser humano acontece bem cedo, sendo o 

desenvolvimento modelado pelas normas que regulam o comportamento alimentar. A 

transmissão cultural da alimentação é efectuada de forma informal, adquirida na partilha das 

refeições com familiares e amigos. Por isso se pode afirmar que os hábitos alimentares são 

simultaneamente resistentes à mudança e estão em mudança constante. Os alimentos estão 

carregados de simbolismo e segundo A. Almeida et al. (2001:28), para além de satisfazerem a 

fome e nutrir o organismo, desempenham diversas funções como o prazer, o premiar, o 

castigar, demonstrar riqueza, demonstrar pertença a um grupo (socialização), entre outras. 

Todo o envolvimento social e cultural influenciam o comportamento alimentar das pessoas 

mas, o papel da família é fundamental na transmissão e desenvolvimento de hábitos 

alimentares. A educação alimentar é uma necessidade primária, quer do ponto de vista 

económico, quer do ponto de vista da saúde. Ao defendermos a educação como um processo 

contínuo e a saúde como um continuum, estamos a centrar o início na infância, assim, os 
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primeiros educadores são os pais/família. O problema começa aqui. O doente crónico, tem 

pelo exemplo familiar, uma aprendizagem prática. As práticas alimentares da família são um 

exercício prático, resultam do ver fazer e estão na maior parte das vezes longe daquilo que é 

uma alimentação saudável. Na maior parte dos casos a família ignora o que é uma refeição 

saudável, o que torna difícil quando um familiar é portador de doença crónica e esta exige 

uma nova aprendizagem, nomeadamente ao nível do padrão alimentar. Ensinar normas 

alimentares é tão difícil como informar um doente que tem uma determinada doença crónica, 

que deve efectuar determinada terapêutica e adaptar novos modos de vida. Por exemplo, um 

bom passo para mudar comportamentos alimentares procurando melhor e mais saúde é a 

utilização de especiarias e ervas. As especiarias e ervas aromáticas constituem um variado 

conjunto de substancias com propriedades e utilizações muito diversificadas. Para além de 

enriquecerem a nossa alimentação em aromas, sabores e cores, permitem a substituição do sal 

e, também, uma menor utilização de gorduras. Algumas são ricas em anti-oxidantes 

(cravinho, canela, gengibre, oregãos, ...) e em outras substâncias não nutritivas mas, que 

desempenham um papel importante na prevenção das doenças crónicas (A. Almeida et al., 

2001:231). 
 

2.1.3. – Situação Escolar  

 

A realidade vivida e experienciada no concelho de Baião tem as suas particularidades, 

dado ser um concelho do interior dificulta a fixação da indústria diminuindo a possibilidade 

de emprego e fixação da população permitindo o desenraizamento da população mais jovem 

para as regiões vizinhas.  

O índice de implantação industrial é de reduzida dimensão e pouco diversificado. As 

freguesias de Santa Cruz do Douro, Santa Marinha do Zêzere, Gove e Ancêde, são as únicas 

freguesias que possuem alguma indústria têxtil. A inacessibilidade provocada pela precária 

rede viária não tem permitido alterações a esta situação. Outra causa importante reside, 

provavelmente, nas deficiências notórias encontradas nos níveis de ensino, educação e 

formação profissional. Da população residente em Baião, e de acordo com as estatísticas do 

INE, censos de 2001, há neste concelho 4761 (21,3%) habitantes sem nenhum nível de ensino 

[1976 (41,5%) são do sexo masculino];  cerca de metade da população, 10448 (46,7%) 

possuem o 1º ciclo [5156 (49,3%) são do sexo masculino]; 3348 (14,9%) possuem o 2º ciclo 

[1756 (52,4%) são do sexo masculino]; 1852 (8,28%) possuem o 3º ciclo [976 (52,7%) são do 

sexo masculino]; 1312 (5,9%) possuem o ensino secundário complementar [684 (52,1%) são 

do sexo masculino]; 24 (0,1%) possuem o ensino médio [8 (33,3%) são do sexo masculino]; 
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610 (1,7%) possuem o ensino superior [221 (26,2%) são do sexo masculino]; 3139 (14%) são 

analfabetos com 10 ou mais anos [1133 (36%) são do sexo masculino]. De acordo, ainda, com 

os censos de 2001 a taxa de analfabetismo diminui de 18,7% em 1991, para 16% em 2001 

(isto é, diminuiu 2,7%). Este facto poderá estar associado aos condicionalismos geográficos e 

climatéricos do concelho, destacando-se a dispersão do mesmo, as estradas em terra batida 

que se tornam intransitáveis nos inverso dadas as intempéries e à não rentabilidade dos 

transportes públicos. Baião conta com 15 escolas pré-primárias públicas e privadas; 36 

escolas básicas públicas dispersas pelo concelho; 2 EB2,3 (em Ancede e Santa Marinha) e 

apenas 1 EB 2,3+S (Campelo). Há uma escola de música em Campelo. A uma rede escolar 

deficiente, acrescem problemas de toda a ordem: na fixação de professores, no elevado grau 

de analfabetismo das famílias, e nas elevadas taxas de absentismo, desistências e insucesso 

escolar. No que diz respeito à formação profissional, Baião, tem experimentado com grande 

esforço uma evolução sobretudo ao nível do artesanato, cantaria, jardinagem, artes 

tradicionais e confecções. 

 

2.1.4 – Os Serviços 

 

Os serviços (sector terciário) concentram-se sobretudo nas freguesias de Campelo e 

Santa Marinha do Zêzere, que incluem as repartições e serviços da administração concelhia, 

bem como bombeiros, farmácias, forças de segurança, agências bancárias e de seguros, 

correios, biblioteca e museu municipal, auditório municipal, serviço local de segurança social, 

cruz vermelha, Associação Dolmen – Cooperativa de Formação, Educação e 

Desenvolvimento do Baixo Tâmega, Associação Comercial e Industrial e Santa Casa da 

Misericórdia. Ao nível do apoio social à população do concelho temos cinco Conferências 

Vicentinas ( S. João D’Ovil, Gôve, Santa Cruz do Douro, Campelo e Santa Leocádia); OBER 

– Obra de Bem Estar Rural;  Diabrete; PsicoBaião; Comissão de Protecção de Criança e 

Jovens em Risco; Centro Social de Santa Cruz do Douro; CECAJUVE (Centro de Convívio e 

Apoio à Juventude e a Idosos)  de Santa Leocádia; Associação de Desenvolvimento da 

Teixeira, ADI –Associação de Desenvolvimento do Grilo e Ribadouro. A nível recreativo, 

Baião dispõe de Clube Náutico de Ribadouro; Bandas Marcial de Ancêde e da Casa do Povo 

de Santa Marinha; Fundação Eça de Queirós; União Juventude Zezerense; Associação de 

Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte; Associação Dinamizadoras Cultural e 

Ambiental do Penedo de Hera. Dispõe ainda de 18 associações desportivas, culturais, 

recreativas e sociais dispersas pelas 20 freguesias do concelho.  
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Todo o concelho é abrangido pelos serviços da recolhe do lixo. Quanto à rede de 

recolha de águas residuais, apenas 2,3% da população é beneficiada (freguesias de Campelo, 

Santa Marinha do Zêzere, Ancede e Ribadouro). 

Não existe nenhuma livraria. Por outro lado, existe uma mini Loja do Cidadão, onde 

se podem resolver problemas relacionados com serviços da Direcção Geral de Viação, 

Ministério da Saúde, ADSE, Instituto do Consumidor, Direcção Geral dos Registos e do 

Notariado, Direcção Geral da Administração da Justiça e EDP.  

 

2.1.4.1. – Centro de Saúde e Estado de Saúde de Baião  

 

Dos serviços destacamos o Centro de Saúde de Baião. O Hospital de Baião foi 

construído em 1955 e inaugurado em 16/12/1956. Em 1976, com as nacionalizações do pós 

25 de Abril, passou a ser Centro de Saúde, sob tutela do Ministério da saúde. Desde então tem 

sofrido obras de melhoramento sendo que as últimas se realizaram em 2003. O centro de 

saúde de Baião, tendo sido em tempos hospital, mantém um Serviço de Atendimento 

Permanente (SAP) e Unidade de Internamento com capacidade para 28 utentes.  Estes 

serviços funcionam 24h/dia, consumindo muitos recursos humanos as consultas de 

ambulatório que funcionam 8h/dia.  
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2.1.4.1.1. - Principais Indicadores de Saúde 

Quadro n.º 10 – Principais Indicadores de Saúde 

Indicador de Saúde Concelho de 

Baião 

Porto Norte Portugal Ano 

Taxa de Natalidade 11, %o 12,9 %o 12,3 %o 11,7 %o 2000 

Taxa de Mortalidade 

Infantil 

Quinquénio 

1995/99 

7,2 %o 

5,9 %o 6,1 %o 5,5 %o 2000 

Taxa Médica de 

Mortalidade Geral 

8,7 %o 8,o %o 8,6 %o 10,3 %o 2000 

N.º de Centros de 

Saúde 

1 47 107 393 2000 

N.º de Extensões de 

Saúde 

7 107 378 1962 2000 

CS/Camas 

Internamento 

1/28 1/28 20/410 87/1418 2000 

Hospitais Públicos ou 

S.A. 

0 14 75 185 2000 

Médicos por 

1000/hab 

0,5 %o 3,19 %o 2,40 %o 2,40 %o 2000 

Consultas Médicas no 

CS 

(2002) 

118.602 

 9.304.516 27.097.766 2000 

N.º Farmácias 4 83 754 2560 2000 

N.º de Óbitos (2002) 218 (1999) 14514 39.235 105.285 2000 

Fonte: Estatísticas Risco de Morrer em Portugal 1999, Direcção Geral de Saúde, Lisboa, 2001; Estatísticas Portugal Saúde –
Indicadores Básicos 2000, Direcção Geral da Saúde, Lisboa, Outubro de 2003; Anuário Estatístico da Região Norte 2003 e Orçamento 
Programa do Centro de Saúde de Baião, 2003 estimativa 2002 

 

O quadro n.º 10 permite retirar alguns dados preciosos relativamente à saúde do 

concelho em estudo. Assim, através dos levantamentos estatísticos de 2003, para o ano de 

2000, observamos que a taxa de mortalidade geral de Baião (8,7 %o) é inferior aos valores 

apresentados por Portugal Continental (10,3 %o), mas muito próximos da região Norte e 

distrito do Porto. Quanto à taxa de mortalidade infantil, Baião no quinquénio de 1995/99 

apresentava uma taxa média de mortalidade infantil elevada de 7,2%o. Já para os anos 

2000/20003 e de acordo com informação do Exm.º Sr Director do Centro de Saúde, a taxa 

tem sido 0 %o dado que  as conservatórias locais não têm revelado registos de mortalidade até 

ao primeiro ano de vida. O distrito do Porto para o ano de 2000 apresenta uma taxa 
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ligeiramente inferior da região Norte e de Portugal Continental (5,5 %o; %,9 %o e 6,1 %o, 

respectivamente). O quadro também nos permite verificar a existência de 0,5 médico por cada 

1000 hab., valor manifestamente insuficiente quando comparado com os valores do distrito do 

Porto (3,19 %o) e da região Norte e Portugal (2,4 %o cada). Nesta sequência, o n.º absoluto 

de consultas no concelho (118.602) é (embora inferior quando comparado com a região Norte 

e Portugal Continental) proporcional ao n.º de utentes inscritos no centro de saúde/médicos 

efectivos. Quanto aos cuidados de saúde diferenciados, Baião beneficia dos serviços do 

Hospital S. Gonçalo S.A., que cobre todo o concelho. Saliente-se, ainda, que dada a 

proximidade geográfica, alguns utentes recorrem às urgências do Centro Hospitalar S. 

Pedro/Vila Real.  

Parece-nos importante referir que tem sido muitíssimo difícil perceber alguns aspectos 

do concelho de Baião face à incidência e prevalência da doença crónica. Destes destacam-se a 

inexistência da emissão da declaração médica acerca da doença crónica apresentada pelo 

utente e consequentemente da informatização da mesma. O que se tem observado é que se 

emite a declaração médica para beneficiar do regime especial de comparticipação de 

medicamentos, sem que muitas vezes escreva a doença crónica especial de acordo com a 

Portaria n.º 349/96 de 8 de Agosto, situação esta que se poderá, eventualmente justificar pela 

idade dos utentes (superior a 65 anos) ou pelo facto de beneficiarem das prestações 

pecuniárias da segurança social (rendimento social de inserção) ou das pensões da segurança 

social, ou ainda por usufruírem do subsídio de desemprego com valores inferiores ao salário 

mínimo nacional (sendo que qualquer uma destas situações permite ao utente beneficiar do 

regime especial de comparticipação de medicamentos). Contudo, e apesar das inúmeras 

dificuldades, os poucos  dados informatizados permitem-nos retirar alguns indicadores sobre a 

realidade social e de saúde do concelho em estudo, face à doença crónica. Assim, e de acordo 

como a informação fornecida, pelo Exm.º Sr Director do CDP – Centro de Diagnóstico 

Pneumonológico do Porto, e dado o Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose, 

sabemos que Portugal conta com uma taxa de incidência por 100.000 habitantes de 41,1, 

sendo que a da Europa Ocidental é de 12,2/100.000 habitantes. O nosso país em 2002 

apresentou 4.214 casos novos (91,8%) e 260 (8,2 %) recidivas, sendo que Baião apresenta 13 

casos em 2002. Quanto à Diabetes Mellitus sabemos que, em Baião, existem 634 casos em 

2002, devido ao Programa Nacional de Controlo da Diabetes e obrigatoriedade de emissão do 

Guia do Diabético.  

Deslocamo-nos às farmácias para obter informação sobre os medicamentos mais 

vendidos em Baião e a resposta obtida encerra reservas pois segundo a directora técnica da 
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farmácia o programa informático não está preparado para dar essa resposta mas, a 

percepção que tem aponta para os anti-inflamatórios e os anti-depressivos.  

Quanto À mortalidade, no ano de 2002, faleceram 218 indivíduos com idades 

compreendidas entre 1 e os 101 anos. As principais causas de morte foram os acidentes 

vasculares cerebrais (27 casos), as neoplasias (24 situações), as causas indeterminadas (22 

ocorrências) e as doenças hepáticas/cirrose (15 óbitos).  Mais uma vez se conforma que as 

doenças crónicas são as principais causas de morte no país e Baião segue a mesma tendência.  

 

2.1.4.1.2. - Recursos Humanos 

 
Quadro n.º 11 – Distribuição dos Recursos Humanos do Centro de Saúde de Baião  

Categoria 

 Profissional 

N.º Quadro 

Previsto 

N.º Quadro  

Existentes 

Contrato 

Precários  

Médicos 21 11  

Enfermeiros 29 20 3 

Técnico Superior Serviço Social 1 1  

Saúde Pública 2 1  

Técnico Saúde Ambiental 1 1  

Técnico Higiene Oral 1 0  

Técnico Análises Clinicas 1 1  

Técnico Radiologia 1 1  

Administrativos 28 22  

Auxiliares 40 31  

Motoristas 2 1  

Telefonistas 1 0 1 

Total  128 90 4 
Fonte: Centro de Saúde de Baião, Novembro 2003. 

 

Da análise do quadro n.º 11 que apresenta o quadro de pessoal do centro de saúde, 

aferimos que da relação entre os médicos existentes (11) e a prevista (21) verifica-se que 

ficamos apenas pelos 45,8%, sendo que isto apresenta como principal causa negativa a 

existência de 31,4% da população a descoberto. Refira-se contudo, que dos 11 efectivos 9 

trabalham em regime de exclusividade e com horário de 42h/semanais. Ao nível dos 

enfermeiros a questão coloca-se no mesmo patamar. Assim, dos 29 lugares para enfermeiros 

previstos no quadro de pessoal, o centro de saúde conta apenas com 20 efectivos. Destes, um 

efectivo encontra-se em atestado médico de longa duração, dado que cumpre os requisitos 

para aposentação. A equipa de enfermagem conta, ainda, com  três elementos com contrato  
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precário, contrato a termo certo (três mais três meses). O Centro de Saúde de Baião pode 

contar com a colaboração de um técnico superior de serviço social no semestre de 2002 para 

tentar atingir os objectivos propostos, trabalhando a parte social da saúde/doença, 

desigenamente no diagnóstico social e acompanhamento, encaminhamento e tratamento das 

situações de risco social referenciadas ou analisadas por iniciativa própria do profissional de 

serviço social.  

 

2.1.4.1.3. - Número de Utentes Inscritos no Centro de Saúde por sexo e Grupo 

Etário  

Quadro n.º 12 – Distribuição dos Utentes inscritos no Centro de Saúde por Sexo e Idade 

Grupo Etário Sexo Masculino Sexo Feminino Total % 

< 1 ano 107 122 229 0,99 

1 – 9 anos 1192 1163 2355 10,20 

10 – 19 anos 1538 1560 3098 13,42 

20 – 29 anos 1874 1791 3665 15,88 

30 – 39 anos 1808 1800 3608 15,63 

40 – 49 anos 1494 1466 2960 12,82 

50 – 59 anos 1030 1098 2128 9,22 

60 – 69 anos  889 1220 2109 9,14 

70 – 79 anos  826 1111 1937 8,39 

> 80 anos 381 611 992 4,30 

Total 11139 11942 23081 100 
Fonte: Centro de Saúde de Baião, Novembro 2003. 

 

O quadro n.º 12 permite-nos aferir que a população baionense do sexo feminino tem 

uma representação superior à do sexo masculino, corroborando a ideia de emigração/migração 

masculina, à procura de trabalho e melhores condições de vida. O grupo etário que apresenta 

maior número de população é a faixa adulta, situando-se entre os 20 e os 49 anos. Baião 

apresenta uma taxa de envelhecimento acentuada, dadas as percentagens apresentadas entre 

dos 69 e > a 80 anos.  
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2.1.4.1.4. - Número de Utentes Inscritos no Centro de Saúde com e sem Médico de 

Família  

 

Quadro n.º 13 – Distribuição dos Utentes inscritos no Centro de Saúde com e sem Médico de Família  

Com Médico de família Sem Médico de família 
 

Total 
 

Utentes inscritos 

 

 N.º % N.º % N.º % 

23081 15834 
 

68,6 
 

7242 
 

31,4 
 

23081 
 

100 
 

Fonte: Centro de Saúde de Baião, Novembro 2003. 

 

Os dados do quadro n.º 13 permitem-nos verificar que ainda existe um número 

considerável de utentes sem médico de família, sendo que o compromisso constitucional de 

saúde está de certa forma comprometido. Esta situação prende-se com a falta de recursos 

humanos. Contudo, a população a descoberto vai vendo as suas necessidades de saúde 

pontualmente satisfeitas através do SAP – Serviço de Atendimento Permanente .  

 

2.1.4.1.5. - Serviços do Centro de Saúde  

 

O Centro de Saúde de  Baião é composto pela Sede, que funciona 24h/dia, devido ao 

SAP e à Unidade Básica de Internamento e sete extensões, sendo que todas funcionam 8h/dia, à 

excepção da extensão da Pála – Ribadouro que se encontra inactiva por falta de qualquer 

elemento da equipa de saúde. O Centro de Saúde de Baião dispõe para os seus utentes os 

seguintes serviços: Autoridade de Saúde; Saúde Pública; Medicina Familiar/Clínica Geral (com 

área de especialidade em planeamento familiar, saúde materna, saúde infantil e juvenil, saúde 

de Adulto: diabético, do hipertenso e vigilância oncológica); consultas domiciliárias médicas; 

consultas de enfermagem; visitação domiciliária de enfermagem; serviço social; visita 

domiciliária de serviço social; centro de diagnóstico pneumonológico (CDP); administrativo de 

apoio geral; saúde escolar; serviço de atendimento permanente (SAP) e unidade básica de 

internamento.  Ao nível do serviço social refira-se que este funciona na sede do centro de saúde 

e de 15 em 15 dias, para melhorar a acessibilidade dos utentes a este serviço, desloca-se à 

Unidade de Saúde de Santa Marinha do Zêzere (saliente-se que se desloca a esta unidade por 

apresentar o maior número de utentes inscritos, a seguir à sede). Sempre que o utente se 

encontre acamado ou apresente dificuldade de locomoção, o serviço social faz visita 

domiciliária. A visitação domiciliária, permite facilitar o acesso aos cuidados de saúde e 

cuidados sociais, bem como a promoção da melhoria dos níveis de saúde da população. Através 
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deste serviço os utentes beneficiam dos seus direitos de saúde e sociais no domicílio. Contudo, 

considera-se que ainda não é um trabalho acabado e que algo pode ser melhorado. 

Os serviços e extensões estão organizados com o intuito de prestar o maior número 

possível de cuidados aos utentes, não obstante nem sempre isso acontece. Isto porque, 

algumas destas unidades não se encontram em funcionamento (Pála) e outras estão 

subaproveitadas (Eiriz, Gestaçô e Santa Cruz do Douro), embora tenham bons espaços físicos, 

mas por falta de recursos humanos não é possível assegurar o funcionamento dos serviços. 

Ora, entendendo a acessibilidade como a possibilidade de obter cuidados de saúde que em 

qualquer momento sejam considerados necessários, nas condições mais convenientes e 

favoráveis (S. Baleiras et al., 1992), este direito à saúde fica de certa forma condicionado. Por 

outro lado, por exemplo, a unidade de saúde de Santa Cruz do Douro situa-se num lugar 

distante de qualquer espaço habitacional e não é servido com rede de transportes públicos, 

sendo que o único edifício que lhe faz vizinhança é o Centro Social de Santa Cruz do Douro. 

Outro aspecto relevante é o horário de funcionamento de algumas extensões, como por 

exemplo Eiriz, onde o serviço não está organizado de acordo com as necessidades da 

população e os respectivos transportes púbicos, sendo que para irem a uma consulta perdem 

uma manhã ou um tarde, ou então chegam muito cedo à unidade, tendo que esperar pela 

abertura da mesma ao sabor do clima de Baião. A própria Sede e Santa Marinha do Zêzere 

interrompem os serviços no horário de almoço, período que, provavelmente, mais favorecia as 

pessoas que exercem actividade laboral ou as que estudam. Por outro lado, ainda, o revelo 

acidentado e a dispersão populacional do concelho, dificultam a visitação domiciliária. Por 

exemplo, para efectuar um domicílio às freguesias da Teixeira ou Teixeiró, que distam entre 

27 a 32 Km só da ida da sede do Centro de Saúde, gasta-se uma manhã ou uma tarde. Outra 

característica que parece que tem contribuído para a dificuldade de prestação de cuidados 

prende-se com o movimento de migração e concentração dos mais jovens nas freguesias de 

Campelo, Ancede e Santa Marinha do Zêzere (devido à tímida construção em altura que vai 

aparecendo), confiando os mais idosos e dependentes ao isolamento das suas habitações. 

Outro factor que poderá estar na base das dificuldades na prestação de cuidados de saúde 

prende-se com a grave falta de profissionais de saúde, nomeadamente motoristas.  
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2.1.4.1.6. - Recursos de Saúde da Comunidade 

 

Quadro n.º 14 – Distribuição dos Recursos de Saúde do Concelho de Baião  

Recursos Saúde da Comunidade N.º 

Clínicas 6 

Laboratório de Análises 7 

Consultórios Particulares  3 
Fonte: Centro de Saúde de Baião,  Novembro/2003  

 

Ao nível de cuidados de saúde especializados, Baião, beneficia, através da Clinica 

Médica da Santa Casa da Misericórdia de dez consultas de especialidade, a saber: alergologia; 

cardiologia; dermatologia; ginecologia/obstetrícia; medicina dentária; ortopedia, 

otorrinolaringologia; pediatria/ cirúrgica pediátrica; psicologia clínica e medicina física e de 

reabilitação/fisiatria. As restantes clínicas são especializadas em Medicina Dentária. Através 

dos Laboratórios de Análises Clinicas, os utentes poderão efectuar análises especificas. 

Contudo, refira-se, que Baião ainda não tem clínica especializada em exames complementares 

de diagnóstico, sendo que para os utentes efectuarem ecografias, Tomografias Axiais 

Computurizadas (TAC’s), ressonâncias magnéticas ou outro tipo de exames têm que se 

deslocar aos concelhos de Amarante, do Marco de Canaveses ou Penafiel, de acordo com o 

tipo de exame solicitado pelo médico. Por outro lado, o concelho de Baião tem como Hospital 

de referência o Hospital São Gonçalo, S.A., sito em Amarante, que dista cerca de 30Km do 

concelho e cuja estrada no inverno corre o risco de estar muitas vezes cortada, dadas as 

intempéries. A neve faz com que o acesso a Amarante pelo IP4 fique condicionado. Assim, 

quando o Centro de Saúde não consegue assegurar os cuidados (por falta de recursos humanos 

ou por falta de especialidades) os utentes deslocam-se ao hospital de referência, e os cuidados 

de saúde podem ficar comprometidos.   

 

2.1.5. – População Economicamente Activa 

 

A produtividade de cada pessoa em Portugal, de acordo com os dados da Eurostat, é a 

mais baixa dos países da comunidade, face à média dos quinze países da União Europeia. 

Deste modo, é unânime a ideia da necessidade de Portugal investir num conjunto de 

estratégias políticas e empresariais, para a mudança do actual modelo económico. Um 

exemplo da alguma medidas nesse sentido é a Magna Carta da Competitividade, para 

assegurar e colocar Portugal nos dez países mais desenvolvidos e atractivos da União 
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Europeia. Por outro lado, o actual Quadro Comunitário de Apoio fomenta a formação 

profissional, a produção cientifica. Também têm sido desenvolvidos esforços comunitários 

para promover a qualidade dos recursos humanos europeus através dos programas Socrates e 

Leonardo da Vinci, que visam melhorar a educação e incrementar a vocação profissional, com 

intuito de tornar os indivíduos mais aptos para o emprego e reduzir o abandono precoce do 

sistema escolar. Baião apresenta uma situação económica que não difere muito da do país. Os 

dados do INE (2001), registam 174 sociedades sediadas no concelho com um volume de 

vendas na ordem dos 54,225.00 €. Este concelho tem uma reduzida taxa de residentes com 

actividade económica definida e é na população masculina que ela se baseia 

fundamentalmente. No entanto, na faixa etária dos 14-19 anos regista-se o inverso, isto é, a 

componente feminina é preponderante, naturalmente pela importância relativa da indústria 

têxtil. Em Baião, a população total economicamente activa é de 8525 (38,1%) indivíduos 

[5546 (65%) são do sexo masculino]; a população total economicamente activa e empregada é 

de 7652 (34,2%) indivíduos [5370 (24%) são do sexo masculino].  

Consideram-se três sectores da economia: o primário (agricultura, silvicultura, 

pecuária, pesca e caça); o secundário (indústrias extractivas e transformadoras) e o terciário 

(administração publica e empresarial, os serviços socais e pessoais, o comércio, os transportes 

e comunicações, bancos e seguros). Baião, contrariamente ao país onde o sector terciário 

impera (71,4%), a distribuição económica é a seguinte: sector primário (3,4%); sector 

secundário (51,7%) e sector terciário (44,8%). A implementação da indústria é escassa, e as 

poucas fábricas (têxteis e metalúrgicas) que existem situam-se em Campelo, Ancede, Gôve, 

Santa Marinha do Zêzere e Santa Cruz do Douro. Já a construção civil tem maior peso.  

Quanto à taxa de actividade da população total de Baião, observa-se um aumento de 

35% em 1991 para 38,1% em 2001, fruto talvez da industrialização. Sendo que no ano de 

1991 a taxa de actividade masculina era de 51,1% e em 2001 de 51,5%, já na taxa de 

actividade feminina o aumento foi superior, passando de 20% em 1991 para 25,7% em 2001. 

Estes dados podem revelar que, também em Baião, a população feminina começa a entrar no 

mercado de trabalho. De facto, é no sector secundário que mais população activa se encontra 

empregada (46,3%). Paralelamente, a importância da actividade agrícola continua a ser 

significativa, uma vez que 22,8% da população baionense está empregada no sector primário. 

A taxa de desemprego situa-se nos 4,5%. 9602 indivíduos não têm actividade económica, 

distribuindo-se a seguinte forma: 4382 estão reformados; 3054 indivíduos são domésticas; 

581 indivíduos apresentam incapacidade permanente para o trabalho e 534 indivíduos estão 

noutra situação não especifica. Outro factor a ter em consideração são os indivíduos a 
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beneficiar das políticas socais em vigor, como por exemplo: em 2001 existiam 234 indivíduos 

usufruem do subsidio de desemprego; 84 recebiam o subsídio temporário por acidente de 

trabalho ou doença profissional, 224 indivíduos beneficiam do Rendimento Mínimo 

Garantido, actual Rendimento Social de Inserção. 

 Ao fraco dinamismo demográfico alia-se o fraco dinamismo económico. Pela análise 

de alguns indicadores conclui-se que Baião é o concelho do distrito do Porto com menor 

número de estabelecimentos empresariais em geral (pouco ultrapassa os 100) e o segundo 

com menor número de estabelecimentos industriais (17%) depois do Porto.  

  

 2.1.6 – População RECM 

  

 O concelho em estudo apresenta um número significativo de utentes a beneficiar do 

RECM (Regime Especial de Comparticipação em Medicamentos), isto significa que existe 

um elevado número de pessoas a beneficiar do regime de pensões da segurança social. Assim, 

desde o nascimento até á faixa etária >76 anos,  e tendo como referência os 25886 (100%) 

utentes inscritos no centro de saúde, 4741 baionenses (18,31%) beneficiam do RECM e, 

consequentemente, isenção de taxas moderadoras. Destes 4741, 2876 são do sexo feminino. 

No RECM enquadram-se todos os utentes reformados com pensões de valor inferior ao 

salário mínimo nacional, os menores de dezoito anos que beneficiem de pensão de orfandade 

ou pensão de invalidez por motivo de deficiência e as mulheres viúvas não activas com 

rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional. No RECM não estão contabilizados os 

doentes crónicos, pois estes beneficiam de legislação e código de registo próprio. Embora a 

legislação, na Portaria n.º 349/96 de 8 de Agosto, aprove a lista das doenças crónicas, que por 

critério médico, obrigam a consultas, exames e tratamentos frequentes e são potencial causa 

de invalidez precoce ou de significativa redução de esperança de vida, a verdade é que nem 

sempre a sua aplicabilidade é efectuada. Por outro lado, o sistema informático existente no 

centro de saúde de Baião para registo de medicação especial, contempla apenas cinco motivos 

justificativos, a saber: doentes crónicos com medicação especial; doentes profissionais; 

objectores de consciência e familiares; pensionistas indústrias de Lanifícios e doentes cónicos 

com guia. No caso concreto do Centro de Saúde de Baião, apenas são registados os 

Diabéticos. O motivo que justifica tal registo, de acordo com as informações obtidas nos 

serviços administrativos, prende-se com a obrigatoriedade da emissão do “Guia do 

Diabético”. Por outro lado, existem declarações médicas que atestam a doença crónica 

especifica mas, por norma, não são preenchidas pelo médico. Neste sentido poderão existir 
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utentes com direito a RECM e não estarão a beneficiar por falta de Declaração Médica. Não 

tendo elementos concretos para aferir estas situação, deixa-se a questão em aberto, para uma 

futura investigação. Tendo em atenção ao descrito coadjuvado com os dados recolhidos na 

base de dados do centro de saúde de Baião, importa reflectir sobre o futuro da população se 

tal espectro continuar a progredir, e pensar qual a melhor atitude/projecto a desenvolver para 

atrasar o aparecimento das doenças crónicas. 

 

2.1.7. – Entrevista à Autarca de Baião  

 

Em entrevista efectuada à Exmª Presidente da Câmara de Baião – Dr.ª Emilia Silva 

(em 26/02/03) fomos informados que a acção social em 1984 não era prioridade da autarquia. 

Com o Projecto de Luta Contra a Pobreza designado ProDeBa (Projecto de Desenvolvimento 

de Baião) iniciam-se passos mais concertados na área da acção social. Depois de doze anos a 

exercer funções na autarquia revela que o principal problema de Baião reside nas 

mentalidades. Estas são um problema complexo porque colidem com as estruturas instaladas. 

A complexidade social do concelho exige um trabalho profundo e com resultados a muito 

longo prazo, tem que ser um trabalho resistente. Quanto à crise económica nacional refere que 

ainda não se faz sentir muito em Baião, porque nas aldeias a crise sente-se sempre mais tarde, 

uma vez que a agricultura e a economia familiar estão ainda muito presentes. Por outro lado, 

os mais velhos tendo sentido de provisão poupam para apoiar os mais jovens nas situações de 

crise dos seus familiares/descendentes mais directos. Ao nível da saúde, a autarca refere que 

os condicionalismos sociais, habitacionais e geográficos facilitam a deterioração da saúde da 

população. Em Baião, segundo a autarca, há jovens que já vestem roupa de marca e há jovens 

que não têm sensibilidade para andar bem vestidos e asseados mas, gastam dinheiro em maus 

hábitos como alcoolismo e alimentação desprovida dos nutrientes essenciais. A autarquia 

dispõe da Casa de Juventude onde tem um circuito de manutenção aberto com escalada e  

mini-golf. Na Casa da Juventude um dia por semana fazem convívio com idosos das várias 

freguesias. Ao nível do alcoolismo promoveram acções de sensibilização junto das mulheres 

porque manifestam alcoolismo incoberto. A autarquia manifesta uma preocupação com a 

problemática da deficiência dado o elevado n.º de deficientes, conforme nos disse a Exm.ª Sr.ª 

Presidente da Câmara: muitos deficientes são produto do alcoolismo, e representam um cargo 

familiar e desestruturação familiar, referiu, ainda, que as famílias com deficientes ficam 

quartejadas. Como projectos futuros, a autarquia, procura construir um Lar de Dia para 

idosos (a família levaria os idosos ao lar, aqui teriam qualidade de vida, actividades e voz. Ao 
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fim da tarde a família vem buscá-los e regressam ao ambiente familiar normal); um jardim de 

infância para crianças, piscina coberta e pavilhão gimnodesportivo para a população em geral; 

CAO – Centro de Actividades Ocupacionais - para deficientes moderados; implementação da 

Rede Social e um gabinete psicopedagógico porque a Exm.ª Sr.ª Presidente da Câmara 

considera que os jovens  se enclausuram, não falam com os pais, muitas vezes falam com os 

amigos, mas estes também estão mal informados. É preciso um espaço onde os jovens possam 

falar sem serem rotulados. 

 

2.1.8. – Em jeito de síntese  

 

A família na sociedade rural, como a de Baião, constitui um grupo de pequena 

dimensão partilhando uma cultura e uma história, relativamente isolado do mundo exterior em 

torno de relações interpessoais que são mais facilmente observáveis do que no complexo 

mundo urbano. No passado, bem como no presente, nas sociedades agrícolas, com uma 

economia mista e de subsistência, a relação entre família, trabalho e economia era 

suficientemente explícita para não constituir problema. A família era uma unidade produtiva, 

a divisão do trabalho era antes de mais uma divisão do trabalho na família, e o trabalho 

feminino no âmbito da agricultura é uma necessidade absoluta (C. Saraceno, 1997:163; M. 

Segalen, 1999:246/7 e D. Sampaio, 1999:103).  

De acordo com M. Silva (1998:124), dentro de cada unidade doméstica, cada membro, 

de acordo com o sexo, a idade e as respectivas capacidades, tinha de levar a cabo, em 

simbiose quase corporativa mas, com uma certa flexibilidade, determinadas actividades nas 

esferas produtiva e reprodutiva. Conotadas simbolicamente e/ou denotativos do lugar social 

de cada um na divisão sexual e geracional do trabalho, as correspondentes tarefas atribuídas 

eram e são implementadas sobretudo em vista à satisfação das necessidades de consumo 

familiares. Ainda na linha de pensamento do aludido autor (1998:126), perante a crescente 

rarefacção da força de trabalho masculina na aldeia e nas respectivas famílias tem-se assistido 

desde 1965/70 a um maior índice de feminização nas actividades tradicionalmente adstritas ao 

homem. Sendo que o concelho em estudo não é excepção, embora apresente algumas 

particularidades. Nestas circunstâncias a mulher, constituindo-se um elemento polivalente 

uma vez que traz para o domicílio rendimentos, desempenha as lides caseiras (tarefas 

domésticas), educação dos filhos e ainda, a prestação de cuidados de cuidados de saúde 

continuados aos doentes crónicos, aos mais dependentes e/ou idosos. Embora formalmente os 

homens sejam, em regra, os portadores do denominado poder público local, as mulheres são 
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responsáveis pela gestão da casa e prestação de cuidados de educação e saúde à família. 

Segundo C. Saraceno (1997:33), aqueles que permanecem na província muito tempo mantêm 

os seus modos de vida, de produção e de organização familiar, embora aderindo a formas de 

economia mista, com alguns membros que ingressam em fabricas e construção civil (ou, no 

caso das mulheres, também no serviço doméstico ou no comércio local). Alteram-se 

certamente as relações familiares e entre gerações e alteram-se as possibilidades de controlo 

familiar sobre as situações de doença. As determinantes da dimensão e estrutura familiar não 

são fáceis de estabelecer. O que se pode afirmar com alguma segurança é que quanto mais 

estável é o grupo, quanto mais antiga é a residência, quanto mais fraca é a mobilidade social e 

residencial mais se alargam os laços de parentesco a ponto de constituírem uma sociedade de 

interconhecimento como na aldeia. 

Em jeito de conclusão pode-se afirmar que Baião tem características marcadamente 

rurais, com planeamento de território difuso, com uma economia mista, sendo que uma parte 

da economia é voltada para os rendimentos auferidos pelo exercício de uma actividade laboral 

remunerada (nomeadamente na indústria da construção civil, as mulheres enquanto solteiras 

trabalham na confecção quando casam e têm filhos assumem os trabalhos domésticos e 

agricultura), e a outra é voltada essencialmente para uma agricultura de subsistência.  

Baião apresenta uma migração interna acentuada para as três freguesias mais 

desenvolvidas do concelho: Campelo, Santa Marinha do Zêzere e Ancede, devido talvez ao 

desenvolvimento da construção em altura, e consequentemente à concentração da população 

mais jovem, à concentração das infra-estruturas, à rede de abastecimento de água e 

saneamento, à concentração dos serviços de saúde, educação e acção social. Estas três 

freguesias apresentam uma maior abertura aos concelhos limítrofes porque têm melhores 

condições de acessibilidade e melhor rede de transportes públicos.  

No contexto local como Baião, marcado por um baixo nível de desenvolvimento, as 

actividades agrícolas ocuparão sempre um lugar de grande destaque nos processos de 

reprodução socio-económica das unidades familiares. Subsiste uma visão imediatista, em que 

no momento as necessidades são satisfeitas, mas ao mesmo tempo desenvolve-se um 

sentimento de provisão assegurado por parte dos populares com mais idade. Os mais jovens 

não descontam para o sistema de segurança social de acordo com os vencimentos que 

auferem, endividando-se no futuro (no período da reforma vão obter pensões de valor baixo), 

não se observa preocupação para com os momentos de doença súbita e não poupam para a 

velhice.  
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Para melhorar a qualidade de vida da população de Baião dever-se-ia analisar o 

número de equipamentos sociais e de saúde (creches, centros de dia e convívio, centros de 

saúde, hospitais, centros desportivos, associações sociais, entre outros).  

Apesar dos constrangimentos geográficos, climatéricos e de desenvolvimento que 

Baião possa apresentar, é um concelho que tem algumas potencialidades. Destas destacam-se 

a exploração agrícola, devendo-se aproveitar o saber-fazer da população e promover e 

comercializar os produtos naturais da região, o desenvolvimento florestal, a pecuária, os 

clubes náuticos, os recursos naturais e paisagísticos, assim como o património geológico e 

hídrico, fazendo roteiros e actividades de tempos livres para dar a conhecer o concelho; o 

artesanato e a mão-de-obra disponível, promover o turismo rural de qualidade e promover a 

animação social local. Os objectivos seriam sensibilizar a população para as potencialidades 

do concelho, a melhoria gradual e sustentada da população e diminuir a desertificação através 

da criação de melhores condições de vida.  
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Capitulo III  
 

3.1. Resultados da Investigação  

Os resultados que se apresentam referem-se às análises estatísticas dos dados 

recolhidos, organizados no sentido de dar resposta às questões da investigação e testar as 

hipóteses formuladas. Durante a apresentação dos resultados desenvolver-se-á a 

interpretação/discussão dos mesmos. 

   

3.1.1. – Identificação do doente crónico 

 

As características socio-demográficas dos doentes crónicos inquiridos encontram-se na 

metodologia, páginas 78 à 83. Outros dados relevantes apresentam-se imediatamente a seguir.  

 
Quadro n.º 15 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por freguesia de residência. 

 
Total  Freguesia 

        N                     % 

Ancede 11 7,7 
Campelo 30 21,1 
Frende 5 3,5 
Gestaçô 10 7,0 
Gôve 4 2,8 
Grilo 3 2,1 
Loivos do Monte 2 1,4 
Loivos da Ribeira 3 2,1 
Mesquinhata 5 3,5 
Ribadouro 7 4,9 
s. Tomé de Covelas 3 2,1 
S. João de Ovil 7 4,9 
St.ª Cruz do Duro 8 5,6 
St.ª Leocádia 3 2,1 
St.ª Marinha do Zêzere 16 11,2 
Teixeira 4 2,8 
Teixeiró 2 1,4 
Tresouras 6 4,2 
Valadares  6 4,2 
Viariz 7 4,9 
Total  142 100 

Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Os dados do quadro n.º 15 mostram-nos que todas as freguesias do concelho em 

estudo foram contempladas. As freguesias com maior número de inquiridos são Campelo 

(21,1%); Santa Marinha do Zêzere (11,2%); Ancede (7,7%) e Gestaçô (7%). Esta situação 

poderá ser explicada pela concentração populacional nestas freguesias, até porque nas 
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primeiras três freguesias citadas se observa construção em altura, melhor acessibilidade aos 

serviços, melhores estradas e maior oferta de emprego. Os restantes inquiridos distribuem-se 

de forma equitativa pelas restantes freguesias. 

 
Quadro n.º 16 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e com quem 

vive. 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total       Patologia  
Com 
quem  
vive       Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 2 1,4             2 1,4 Filho/a 
F 3 2,1             3 2,1 
M 2 1,4             2 1,4 Filho, 

nora e 
netos F                 

M 39 27,4     1 0,7   1 0,7   41 28,8Cônjuge 
 F 30 21,1   1 0,7     1 0,7   32 22,5

M 14 9,9 1 0,7           15 10,5Cônjuge 
e filhos F 18 12,6       2 1,4     20 14 

M                 Cônjuge, 
filha/o, 
genro ou 
nora e 
netos 

F 2 1,4     1 0,7       3 2,1 

M                 Cônjuge, 
filha, 
mãe e 
irmão 

F 1 0,7             1 0,7 

M 4 2,8             4 2,8 Filha, 
genro e 
netos F 3 2,1             3 2,1 

M                 Irmã 
F 1 0,7         1 0,7   2 1,4 
M 1 0,7             1 0,7 Irmãos e 

mãe F                 
M       1 0,7       1 0,7 Mãe 
F 1 0,7             1 0,7 
M 1 0,7             1 0,7 Pais 
F 1 0,7             1 0,7 
M             1 0,7 1 0,7 Pais e 

irmãos F 1 0,7       1 0,7     2 1,4 
M             1 0,7 1 0,7 Acolhi-

mento  F                 
M 2 1,4           1 0,7 3 2,1 Só  
F 2 1,4              1,4 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Os dados do quadro n.º 16 permitem-nos verificar que, dos doentes crónicos inquiridos 

a maioria (51,4%) vive com o cônjuge;  24,6% residem com cônjuge e filhos. Os restantes dos 

doentes crónicos inquiridos distribuem-se de forma mais ou menos idêntica. O mesmo quadro 

permite-nos verificar que 3,5% dos doentes crónicos inquiridos vivem só. Destes, a titulo de 



Mudanças Familiares ao Ritmo da Doença Crónica  

Mestrado em Sociologia, área de especialização em Saúde 116  

exemplo uma doente crónico referiu que os pais faleceram e os irmãos casaram (M., 79 anos, 

reformada, diabética); um outro doente crónico disse que não tem família na área de 

residência (H., 45 anos, desempregado, tuberculose). Este quadro permite-nos aferir que a 

dimensão média das famílias é constituída por poucos elementos (entre a 1 a 3 elementos 

familiares no máximo).  

Por outro lado, o presente quadro permite-nos verificar que o tipo de família mais 

comum no concelho em estudo, e tendo por base a dos doentes crónicos inquiridos, vai ao 

encontro de alguns investigadores da sociologia da família (M. Leandro, 2001; M. Segalen, 

1999 e C. Saraceno, 1997), que consideram que na sociedade ocidental as famílias tendem a 

reduzir-se a um núcleo. Assim, a grande maioria dos inquiridos (79,3%) vive em família de 

tipo nuclear; 9,1% vivem em família alargada; 5,6% em família monoparental. 1,4% vivem 

em outro tipo de família (vivem com irmãos) e 0,7% vivem em família de acolhimento da 

segurança social. Estes tipos de família corroboram a ideia apresentada no enquadramento 

teórico onde a autonomia e a liberdade individual no plano da vida privada começam a 

emergir e permite-nos verificar a operacionalização de mudanças estruturais e socio-

económicas no concelho em estudo, que terão repercussões na saúde e doença, 

especificamente na prestação de cuidados de saúde aos seus membros.  
 
3.1.2. – Situação socio – económica do doente crónico 

 

Quando se questionaram os doentes crónicos sobre a situação socio-económica da 

família com o aparecimento da doença crónica, a percepção do doente crónico é que de facto 

a situação socio-económica se alterou. A grande maioria dos doentes crónicos inquiridos 

(77,5%) considera que sim, 19% dizem que não e 3,5% referiram que não sabem. Esta 

resposta é justificada pelo facto de 2,8% dos doentes crónicos inquiridos terem idades 

compreendidas entre os 10 e os 14 anos e 0,7% viver em família de acolhimento e por estas 

razões não gerem a situação socio-económica. As despesas com alimentação e saúde são as 

mais frequentes na justificação da alteração socio-económica, conforme nos revelam os dados 

do quadro n.º 17. 
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Quadro n.º 17 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e alteração 

da situação sócio-economica. 

 
Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro Tuberc. Total           Patologia  

Situação  
socio-
economica/Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M             1 0,7 1 0,7 Aumento 
despesas  
medicação  F                 

M             1 0,7 1 0,7 Aumento 
despesas 
saúde e 
transportes 

F         2 1,4     2 1,4 

M                 Aumento 
despesas  
medicação  
e alimenta-
ção 

F           1 0,7   1 0,7 

M   1 0,7   2 1,4   1 0,7   5 3,5 Aumento 
despesas 
medicação, 
alimenta-
ção  e 
transportes 

F           1 0,7   1 0,7 

M                 Aumento 
despesas 
transportes F     1 0,7         1 0,7 

M                 Aumento  
despesas   
alimenta-
ção 

F 1 0,7             1 0,7 

M 48              48 33,8Aumento 
despesas 
saúde  e 
alimenta-
ção 

F 48              48 33,8

M 1 0,7             1 0,7 Aumento 
despesas 
transportes  
e alimenta-
ção 

F 1 0,7             1 0,7 

M                 Não alterou 
situação 
socio-
economica 

F                 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

De um modo geral, e como nos é revelado pelos dados do quadro n.º 17, a maioria dos 

doentes crónicos inquiridos (74,6%) apresenta aumento das despesas com a saúde. Para o 

efeito, um doente crónico referiu que a medicação é muito cara e nem toda é comparticipada 

pelo Estado (H., 45 anos, activo mas de baixa, HIV). 73,9% dos doentes crónicos consideram 

que a situação socio-económica se alterou negativamente devido ao aumento das despesas 
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com alimentação mais adequada à patologia, pois, como verbalizou uma das nossas inquiridas 

desde que me apareceu a doença tenho que comer mais legumes, fruta, peixe e não posso 

comer fumados, gorduras e doces (M., 55 anos, doméstica, diabética). 7,7% referiram que 

gastam mais dinheiro em transportes. Estes transportes estão associados às deslocações a 

instituições de saúde (centro de saúde e cuidados especializados de saúde).  

Mais uma vez podemos corroborar a ideias dos teóricos L. Brannon et. al., 1997, 

quando referem que as alterações apresentadas pela doença crónica ultrapassam a dimensão 

bio-orgânica e entram nas dimensões económico-financeiras. Para A. Reijneveld (1998) os 

factores socio-económicos de uma determinada população explicam as diferentes percepções 

que os utentes têm sobre a saúde, estilos de vida e uso das instituições de saúde. Deste modo, 

os resultados do estudo permitem-nos aferir que o ajustamento da doença crónica ultrapassa o 

ajustamento à própria doença, alargando-se a aspectos sociofamiliares e financeiros. 
 

3.1.3. – Condições Habitacionais do doente crónico 

 

Quanto ao tipo de habitação a grande maioria dos doentes crónicos inquiridos residem 

em casa (98,6%). Os restantes em barracos. Em relação ao regime de alojamento a maioria 

dos doentes crónicos inquiridos vive em casa própria (52,8%), 31,7% vivem sob regime de 

alojamento arrendado; 14,1% vivem em casa de familiares e 1,4% vivem em casas cedidas 

com e sem a presença do locatário (0,7% cada, respectivamente). Da análise das respostas 

dos doentes crónicos inquiridos face às condições de habitabilidade constata-se que a grande 

maioria apresenta debilidades nas mesmas, conforme nos é dado a perceber nos resultados do 

quadro n.º 18. 
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Quadro n.º 18 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e condições 

de habitabilidade. 
Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total   Patologia  

Con-
dições 
habi- 
tabili-
dade/Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 8 5,6 1 0,7         1 0,7 10 7 Boas  
F 7 4,9     1 0,7 3 2,1     11 7,7 
M 30 21,1         1 0,7   31 21,8 Razoá-

veis  F 32 22,5         2 1,4   34 23,9 
M 27 19     2 1,4     2 1,4 31 21,8 Más  
F 24 16,9   1 0,7         25 17,6 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 

Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Os resultados do quadro n.º 18 mostram-nos que 45,7% dos doentes crónicos 

inquiridos referiram que vivem em condições de habitabilidade razoáveis, a título 

exemplificativo temos a resposta de um inquirido que nos explica que a casa é de construção 

antiga, apesar de ter água, luz, saneamento e casa de banho, esta não tem banheira, mas é no 

interior da casa (M., 56 anos, reformada, doença cerebrovascular). 39,4% dos doentes 

crónicos inquiridos vivem em más condições de habitabilidade, tendo um inquirido referido 

que a casa é de construção antiga, e apesar de ter água, não tem quente, não tem luz, nem 

saneamento e a retrete  é exterior (H., 66 anos, reformado, diabético). Nesta situação 

concretamente, o utente desenvolveu complicação da doença, progredindo para pé diabético. 

No âmbito dos cuidados de saúde continuados, o Sr. Enfermeiro referenciou a situação ao 

serviço social, para sensibilização de internamento do doente, dado que a habitação não 

oferecia condições de higiene para realização de acto terapêutico-“penso”, agravando a 

infecção. Foi efectuada visita domiciliária conjunta com o Sr. Enfermeiro e a Assistente 

Social com o referido objectivo, sendo que o doente rejeitou essa intervenção legitimando-se 

com a situação da esposa que nas suas palavras também é diabética, está cega e sou eu que 

faço tudo, não a posso deixar aqui sozinha. Foram ainda diligenciadas tentativas junto dos 

cinco filhos para resolução da situação-problema de saúde, sendo que nunca mostraram 

disponibilidade e/ou interesse. O serviço social procurou ainda o apoio da Associação de 

Desenvolvimento da freguesia de residência do utente para apoio domiciliário localizado, mas 

o utente e a família recusaram a intervenção. O doente faleceu durante o sono, dez dias após o  

questionário efectuado para o presente estudo. Esta situação permite-nos aferir que as 
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condições de habitabilidade e salubridade poderão contribuir positiva ou negativamente para 

o estado de saúde, qualidade de vida e bem-estar dos doentes crónicos.  

Por outro lado, 14,8% dos doentes crónicos inquiridos vivem em boas condições de 

habitabilidade, como nos revelou uma das nossas inquiridas que a casa é de construção nova, 

com água, luz, saneamento, casa de banho interior e completa (M., 33 anos, enfermeira, 

doença cardiovascular). 

A acessibilidade referida pelos doentes crónicos inquiridos apresenta melhores 

resultados. Observa-se que as casas não possuem muitas barreiras arquitectónicas, sendo que 

para a grande maioria dos utentes inquiridos (64,1%) a acessibilidade ao exterior é fácil 

porque a casa é térrea. Contudo, para 35,9% a acessibilidade ao exterior é difícil porque a 

casa possui muitas escadas. 

 

3.1.4.  – Sentimentos em relação à doença crónica 

 

A doença é designada de crónica uma vez que tem uma durabilidade acentuada. 

Assim, quando questionados sobre há quanto tempo sabe que tem a doença?, a média de anos 

obtida sobre o conhecimento da doença situa-se entre os 2 e os 5 anos (55,6%). Ressalve-se 

que se há doentes crónicos que sabem que têm a doença há menos de um ano (11,9%). Outros 

há que têm conhecimento da doença entre 5 e 9 anos (8,4%). Saliente-se, ainda, que há 

doentes crónicos que sabem que têm a doença há mais de 10 anos (23,9%).  

Atendendo a que a doença crónica é uma doença de longa duração, ela deve ser gerida 

e por isso exige uma adaptação permanente do doente crónico e da sua família. Todas as 

dimensões objectivas e subjectivas vão ser colocadas em acção para a produção de saúde e de 

cuidados de saúde e não deverão ser descontextualizadas de outros aspectos da vida. É nesta 

perspectiva que se poderão perceber as dificuldades sentidas e as estratégias utilizadas para as 

ultrapassar.  

As maiores dificuldades dos doentes crónicos prendem-se, directa ou indirectamente 

com os níveis de saúde e com o agravar ou não da doença, uma vez que o controlo da 

alimentação (incluindo a ingestão de álcool) e as complicações da doença surgem na primeira 

linha das dificuldades dos utentes inquiridos, conforme nos revelam os dados insertos no 

quadro n.º 19.  
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Quadro n.º 19 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e 

dificuldades face à doença. 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro
. 

Tuberc. Total          Patologia  
Dificul- 
dades 
face à  
doença      Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 7 4,9             7 4,9 A visão 
F 6 4,2             6 4,2 
M 1 0,7     1 0,7       2 1,4 Aceitar a 

doença F     1 0,7 1 0,7       2 1,4 
M                 Ansiedade 

face à 
doença F         1 0,7     1 0,7 

M 2 1,4             2 1,4 Confrontar 
a doença F 1 0,7       1 0,7     2 1,4 

M 12 8,4             12 8,4 Controlar a 
alimenta-
ção. 

F 33 23,2             33 23,2 

M 7 4,9             7 4,9 Não 
controlar a 
fome F 2 1,4             2 1,4 

M             1 0,7 1 0,7 Confinar-
se à casa e 
hospital F           1 0,7   1 0,7 

M 1 0,7             1 0,7 Depender 
terceiros  F         1 0,7     1 0,7 

M 19 13,4             19 13,4 Não poder 
beber F 2 1,4             2 1,4 

M                 Não poder 
comer 
chocolate F 2 1,4             2 1,4 

M 5 3,5 1 0,7   1 0,7     1 0,7 7 4,9 Não poder 
comer, 
nem 
trabalhar. 

F 4 2,8             4 2,8 

M 5 3,5             5 3,5 Não poder 
comer e 
fazer 
medicação 

F 7 4,9             7 4,9 

M             1 0,7 1 0,7 Não ter 
apoio fami. 
ou social 
adequado 

F 1 0,7         1 0,7   2 1,4 

M 5 3,5             5 3,5 Não ter  
dinheiro 
para 
alimenta-
ção 
adequada 

F 5 3,5             5 3,5 

M 1 0,7             1 0,7 Dificulda-
de sexual F                 

M           1 0,7   1 0,7 Enfrentar a 
morte  F                 
Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 
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Da análise das dificuldades que os doentes crónicos inquiridos sentem face à doença, 

inferimos que 31,6% doentes crónicos referem que a maior dificuldade é controlar a 

alimentação porque como nos disse um inquirido é uma doença que dá fome (H., 50 anos; 

administrativo, diabético). 9,1% dos doentes crónicos inquiridos verbalizaram a visão porque 

confidenciou-nos um inquirido sinto-me cada vez pior e vejo muito mal (M., 58 anos 

reformada, diabética). Outra grande dificuldade dos doentes crónicos inquiridos é não poder 

continuar a consumir álcool, sendo que 14,8% referiram não poder beber porque, bebendo, 

como diz um inquirido sinto-me mal (H., 27 anos, beneficiário de RSI, tuberculose) e o 

absentismo laboral, constitui igualmente uma dificuldade dos utentes inquiridos face à doença 

crónica. Deste modo, uma inquirida referiu, conjuntamente, não posso comer, nem trabalhar 

(M., 56 anos, reformada, doença cerebrovascular).  

Acresce, ainda, que 2,1 % dos doentes crónicos inquiridos referiu que não tinha apoio 

familiar e ou social adequado. Expressões como as que se seguem atestam tal situação: a 

minha mãe tem um atraso mental e não toma conta de mim (H., 52 anos, reformado, doença 

oncológica);  a minha nora não gosta de prestar cuidados (M., 77 anos, reformada, doença 

cerebrovascular); a ajudante familiar tem medo de ficar doente (H., 45 anos, desempregado, 

tuberculose). Estas respostas tornaram-se importantes pois foram efectuadas diligências no 

sentido de se colmatar as dificuldades. Quanto ao doente que apresentada doença oncológica 

foi possível que o mesmo beneficiasse de apoio domiciliário localizado pela Santa Casa da 

Misericórdia de Baião, apoio que se concretizou por três meses, uma vez que o doente 

faleceu. No que se refere à doente que apresentava doença cerebrovascular foi possível que a 

mesma beneficiasse de apoio domiciliário localizado pela OBER (Obra de Bem – Estar Rural) 

de Baião. Apoio que se concretizou por dois meses, uma vez que a doente, em virtude de 

repetição de AVC, não resistiu e faleceu. Para o caso do doente que apresentava tuberculose 

foi possível atribuir informação concreta sobre a doença à ajudante domiciliária, através de 

reunião de esclarecimento com médico de família do mesma. 0,7% de doentes crónicos 

inquiridos responderam que tinham dificuldades a nível sexual, tendo um dos nossos 

inquiridos dito que  sente que não é o mesmo homem (H., 77 anos, reformado, diabético).  

As implicações dessas dificuldades na vida do doente crónico, dependem do tipo de 

patologia que os doentes crónicos apresentam, conforme se pode visualizar no quadro n.º 20.  
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Quadro n.º 20 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e 

implicações dessas dificuldades na vida do doente crónico. 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro
. 

Tuberc. Total               Patologia  
Implica- 
ções das 
dificuldades  
face à doença   Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 4 2,8             4 2,8 Desconsolo 
F 9 6,3             9 6,3 
M                 Desconsolo e 

prisão à 
doença F 1 0,7             1 0,7 

M 23 16,2             23 16,2Não controla a 
fome e peca 

F 18 12,6             18 12,6
M 11 7,7             11 7,7 Nervosismo 
F 8 5,6             8 5,6 
M         1 0,7     1 0,7 Tristeza e 

ansiedade F 3 2,1   1 0,7   1 0,7     7 4,9 
M 3 2,1           1 0,7 6 4,2 Absentismo 

laboral F 1 0,7       1 0,7 1 0,7   3 2,1 
M 3 2,1     1 0,7       4 2,8 Absentismo 

laboral e 
sofrimento F                 

M           1 0,7   1 0,7 Confinar-se à 
casa e 
dependência 
familiar  

F           1 0,7   1 0,7 

M 9 6,3             9 6,3 Não poder 
beber F                 

M                 Dificuldade 
em   colaborar 
AVD F 9 6,3             9 6,3 

M 1 0,7             1 0,7 Frequência 
mais assídua 
ao centro de 
saúde  

F 1 0,7             1 0,7 

M             1 0,7 1 0,7 Institucio-
nalização e 
dependência 
de oxigénio 
16h/dia  

F                 

M       1 0,7     1 0,7 2 1,4 Isolamento e 
sofrimento F 3 2,8     1 0,7       4 2,8 

M                 Lide 
doméstica 
adiada F 2 1,4             2 1,4 

M 17 11,9             17 11,9Não ter 
controlo sobre 
a doença F 14 9,9             14 9,9 

M   1 0,7           1 0,7 Viver 
projectos de 
vida 
rapidamente 

F                 

M 1 0,7             1 0,7 Nenhuma 
 F 1 0,7             1 0,7 
Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 
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Os resultados deste estudo, de acordo com o quadro n.º 20, apontam para as várias 

implicações. Ao nível da diabetes, as principais implicações das dificuldades face à doença 

recaem sobre os hábitos de saciedade e o controlo da doença, uma vez que, 28,8% doentes 

crónicos inquiridos referiram não conseguir controlar a fome porque como afirma um dos 

inquiridos é uma doença que dá muita fome (H., 50 anos, administrativo. Diabético) e 21,8% 

não ter controlo sobre a doença porque, como nos confidenciou um outro inquirido, se não 

conseguir manter uma dieta equilibrada alteram as glicemias (H., 45 anos, administrativo, 

diabético). Os doentes deste estudo que apresentam doença cardiovascular consideram que a 

doença dificulta a actividade laboral. Uma delas diz que provoca absentismo laboral (M., 36 

anos, reformada) e uma outra referiu tristeza e sobretudo ansiedade (M., 33 anos, 

enfermeira). Já para os doentes oncológicos deste estudo, a solidão e o sofrimento aparecem 

como principais implicações da doença, conforme nos referenciou um dos inquiridos que se 

confina ao isolamento e sofrimento interior (M., 55 anos, doméstica). Neste caso, poder-se-á 

referir que sentimento de dor, raiva e sofrimento que esta patologia desperta poderá estar 

intimamente associado ao sentimento de morte iminente. Para os doentes com HIV, as 

implicações da doença despertam um sentimento de sofrimento, desespero, como nos 

verbalizou um dos nossos inquiridos:  os projectos de vida rapidamente, pois não sei quanto 

tempo vou viver (H., 45 anos, indiferenciado). Poder-se-á salientar que os sentimentos 

despoletados por esta doença poderão estar associado à estigmatização social da doença, à 

conduta social e moralmente reprovável, bem como ao facto de ainda não se ter descoberto a 

cura para a doença e por isso a morte é o que parece mais iminente. Indo ao encontro de 

autores como C. Herzlich et al. (1991) e  M. Quartilho (2001), partilhamos da ideia de que as 

doenças crónicas (como por ex.: o cancro e a SIDA), reflectem medos e preocupações nos 

indivíduos. Neste sentido, falamos de algumas doenças que implicam associações simbólicas 

com consequências no modo como os doentes se vêem a si próprios e, também, na forma 

como são vistos pelas outras pessoas, influenciando as sua experiências subjectivas e 

significados que lhes são atribuídos, bem como o recolhimento domiciliário e 

consequentemente a diminuição do convívio social. (confrontar página 53/4). 

De um modo geral, da análise das dificuldades (quadro n.º 19) e das implicações das 

dificuldades (quadro n.º 20) dos doentes crónicos remete-nos para o conceito e gravidade da 

doença crónica apresentada no enquadramento teórico. A nível mundial existe uma forte 

tendência para tratar a doença, compreende-la e explicá-la. Contudo, e corroborando a teoria 

de alguns autores como I. Baszanger (1986) e M. Quartilho (1999), as experiências da doença 

desenvolvem-se, quase sempre, com negociação, avanços e recuos, considerando que a 
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doença é simultaneamente biológica e cultural. A doença provoca alterações e são estas que 

irão conduzir à reorganização do indivíduo e da família para operacionalização de 

comportamentos de saúde e tentativas de ultrapassar as dificuldades. Se o doente crónico 

perceber que a doença é produto do modo de vida e é sentida pelo doente e família como uma 

limitação e uma ameaça, o comportamento adoptado pelo indivíduo, coadjuvado pela energia 

familiar e se necessário por recursos externos à família (por ex. médicos, amigos,...), essa 

limitação e essa ameaça poderão ser reduzidas. De certa forma, estes dois quadros (n.º 20 e 

21) permite-nos aferir que as dificuldades sentidas pelos doentes crónicos e implicações das 

mesmas na sua vida diferem quanto ao tipo de doença crónica que apresentam, bem como as 

complicações que a doença possa vir a provocar.  
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Quadro n.º 21 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e 

preocupações do doente crónico. 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro
. 

Tuberc. Total          Patologia  
Preocu- 
pações 
face à  
doença      Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 1 0,7     3 2,1   1 0,7 1 0,7 6 4,2 Morte 
F           1 0,7   1 0,7 
M 1 0,7             1 0,7 Dieta 

alimentar e 
medicação  F 1 0,7             1 0,7 

M 10 7             10 7 Controlar a 
doença F 6 4,2       1      7 4,9 

M 24 16,9             24 16,9Ficar cego 
F 16 11,2             16 11,2
M 8 5,6             8 5,6 Ficar cego 

e com pé 
diabético F 1 0,7             1 0,7 

M 4 2,8             4 2,8 Ficar cego 
com pé 
diabético e 
fazer 
amputação 

F 9 6,3             9 6,3 

M 17 11,9             17 11,9Ficar cego 
e fazer 
amputação  F 10 7             10 7 

M 4 2,8             4 2,8 Ficar cego 
com pé 
diabético, 
amputação 
e IRC 

F 19 13,3             19 13,3

M 3 2,1             3 2,1 Não ter  € 
para dieta 
alimentar F 7 4,9             7 4,9 

M                 Saber que 
não tem 
cura  F 1 0,7       1 0,7     2 1,4 

M                 Voltar a ter 
uma vida 
normal  F         1 0,7     1 0,7 

M           1 0,7 1 0,7 2 1,4 Evolução 
da doença 
para pior  F     1 0,7         1 0,7 

M   1 0,7         1  2 1,4 Complica-
ções da 
doença e 
contamina-
ção 
familiar 

F                 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

As grandes preocupações dos utentes prendem-se, fundamentalmente, com as 

complicações da doença crónica, nomeadamente as mais visíveis. De acordo com os dados 
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apresentados no quadro n.º 21, verificamos que relativamente à Diabetes Mellitus, a grande 

maioria (79,5%) apresenta como grandes preocupações as complicações que a doença pode 

provocar ao longo dos tempos, como a possibilidade de cegueira, desenvolver pé diabético, 

amputações e insuficiência renal crónica. As complicações menos visíveis da Diabetes 

Mellitus foram referidas apenas por 5,6%, como nos referiu um dos nossos inquiridos 

receando ficar cego, desenvolver insuficiência renal crónica e outras complicações da doença 

(H., 45 anos, administrativo). Neste estudo, os doentes oncológicos e doentes 

cerebrovasculares preocupam-se essencialmente, com a morte, como nos referiram dois 

inquiridos (H., 52 anos, reformado, doença oncológica e M., 56 anos, reformada, doença 

cerebrovascular). Isto,  devido, talvez, ao facto de a doença oncológica ainda não ter cura e a 

cerebrovascular provocar o gradual depauperamento do doente.  

Ao nível das doenças infectocontagiosas, observa-se que as complicações da doença e 

o possível contágio dos familiares que vivem em economia comum com o doente crónico 

constituem as suas grandes preocupações, como o fizeram sentir dois dos inquiridos, 

verbalizando as complicações da doença e a contaminação da família (H., 45 anos, 

indiferenciado, HIV e H., 18 anos, empregado construção civil, tuberculose).  

Atendendo ao contexto teórico e aos resultados obtidos podemos aferir que o factor 

crucial da doença se prende com a possibilidade de incapacidade parcial ou total e em último 

caso com a morte. Da análise dos resultados verificamos que a situação de doença e de 

preocupação/stresse face à doença evolui de acordo com o estabilizar ou agravar da doença. 

Os indivíduos com doença crónica temem que as complicações da doença não permitam a 

realização dos seus projectos de vinda, temendo mesmo falecer antes de os terminarem e de 

estarem sozinhos em estados avançados da doença. Esta questão corrobora a situação 

apresentada sobre o diagnóstico da doença crónica, percurso e grau de incapacidade 

apresentada no enquadramento teórico (confrontar pág. 64 e ss.), mostrando que para 

diagnósticos clínicos diferentes, as percepções objectivas e subjectivas assim como a 

adaptabilidade do doente crónico e seus familiares à doença crónica é, quase sempre, 

diferente.  

 

As necessidades dos doentes crónicos inquiridos, estando directamente associadas às 

dificuldades e implicações das dificuldades da doença crónica na vida dos indivíduos, 

baseiam-se essencialmente no ter saúde e não ter as complicações da doença, conforme nos 

indicam os dados insertos no quadro n.º 22.  
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Quadro n.º 22 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e 

necessidades do doente crónico. 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
Necessi- 
dades 
face à 
doença     Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 1 0,7             1 0,7 Andar e 
ver F                 

M 26 18,3             26 18,3Controlar a 
doença F 28 19,7             28 19,7

M       1 0,7       1 0,7 Curar-se 
F 1 0,7       1 0,7     2 1,4 
M       1 0,7       1 0,7 Deixar de 

sofrer F       1 0,7   1 0,7   2 1,4 
M                 Fisiotera-

pia  F           1 0,7   1 0,7 
M 6 4,2             6 4,2 Não ter 

complica-
ções 
doença 

F 8 5,6             8 5,6 

M           1 0,7 3 2,1 4 2,8 Recuperar 
da doença F     1 0,7         1 0,7 

M 1 0,7             1 0,7 Autónoma 
e feliz F         1 0,7     1 0,7 

M 14 9,9             14 9,9 Ter  € e 
saúde F 10 7             10 7 

M                 Ser 
operada F         1 0,7     1 0,7 

M 2 1,4             2 1,4 Ter  saúde 
F 8 5,6             8 5,6 
M 22 15,4             22 15,5Ver nítido 
F 14 9,9             14 9,9 
M   1 0,7           1 0,7 Ver futuro 

da família 
assegurado F                 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Neste contexto, e de acordo com o quadro n.º 22, inferimos que as grandes 

necessidades dos doentes crónicos inquiridos dependem, igualmente, da patologia que 

apresentam. Deste modo, para 38% dos doentes crónicos com diabetes as necessidades 

passam por dominar a doença, referindo por exemplo que devem controlar a doença (M., 20 

anos administrativa, diabética); para 25,4% doentes crónicos inquiridos a grande necessidade 

passa pelo ver, conforme nos disse uma das nossas inquiridas que gostaria de ver nítido (M., 

36 anos, doméstica). 16,9% dos doentes crónicos inquiridos apontam como maiores 

necessidades ter dinheiro e saúde, como nos verbalizou uma das inquiridas  (M., 56 anos, 

reformada). Para os doentes com HIV as necessidades ultrapassam o domínio individual para 

entrar na esfera familiar, de acordo com o exemplo de um dos inquiridos que referiu que se 

encontra preocupado em conseguir ver o futuro da família assegurado (H., 45 anos, 
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indiferenciado). Para os doentes oncológicos, em geral, as necessidades passam pelo deixar 

de sofrer, como nos revelou um dos inquiridos (H., 52 anos, reformado). 

De um modo geral podemos, com alguma certeza aferir que as necessidades 

apresentadas pelos doentes crónicos estão directamente associadas às preocupações que 

sentem bem como à evolução da doença.  

 

Quadro n.º 23 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e 

informação sobre a doença.  

    Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Da análise dos questionários, observa-se que todos os doentes crónicos inquiridos têm 

informação sobre a doença. Colocando-se a questão tem informação sobre a sua doença? 

Qual?, os resultados do quadro n.º 23 mostram-nos que a grande maioria dos doentes crónicos 

inquiridos (76,1%) referiram que sim, 21,8% mencionaram que têm pouca informação e 2,1% 

mencionaram mais ou menos. Quanto ao tipo de informação que receberam face à sua doença, 

essa prevalece aos níveis da alimentação e complicações da doença. Neste caso, 97,2% dos 

doentes crónicos inquiridos afirmaram que as informações que receberam foram sobre 

alimentação e complicações da doença. 2,1% mencionaram que a informação recaiu, 

fundamentalmente sobre alimentação, a transmissão e complicações da doença e 0,7% 

verbalizaram que a informação incidiu sobre  as complicações e transmissão da doença. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia  
Infor- 
mação 
 sobre a         
doença       Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 51 35,9 1 0,7   1 0,7   1 0,7 3 2,1 57 40,1Sim  F 44 31,6   1 0,7 1 0,7 3 2,1 2 1,4   51 35,9
M                 Não  F                 
M 14 9,9     1 0,7       15 10,6Mais ou 

menos  F 19 13,4             19 13,4
Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 



Mudanças Familiares ao Ritmo da Doença Crónica  

Mestrado em Sociologia, área de especialização em Saúde 130  

Quadro n.º 24 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e quem 

atribuiu informação sobre a doença.  

Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Em relação à obtenção da informação sobre saúde versos doença crónica, os dados do 

quadro n.º 24, indicam-nos que os profissionais de saúde, designadamente os médicos 

continuam a ser os informadores privilegiados. Devido, talvez, ao facto de a estes 

profissionais competir efectuar diagnósticos clínicos e por essa razão deverem atribuir a 

informação clínica ao doente. O quadro revela-nos que a totalidade dos doentes crónicos 

inquiridos obteve informação do médico. Contudo, a rede informal de informação, como a 

comunicação social e os familiares começam a ter um peso significativo na atribuição de 

informações importantes sobre saúde, doença e comportamentos de saúde (39,7%).  

Nos dias de hoje o acesso à informação de saúde é diversificada. Temos fontes de 

informação formal (profissionais de saúde - médicos) e informal (família, amigos, vizinhos, 

comunicação social) e de acordo com o conjunto dessas informações que o doente crónico irá 

adoptar comportamentos de saúde favoráveis ao seu estado. Corroborando a ideia de que 

antes do contacto com o médico, o doente e família recolhem informação de outras fontes 

(outros familiares, amigos, vizinhos, comunicação social, farmácias, internet...); além destes 

contactos directos, a observação de experiências anteriores da doença em familiares e amigos 

constitui outra fonte de informação  e construção pessoal e familiar das percepções acerca da 

saúde/doença. Assim, quando a informação clínica, fornecida pelo médico não se enquadra 

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total              Patologia  
Quem deu  
Informação /  Sexo  N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 2 1,4             2 1,4 Médico e 
colegas de 
trabalho F         1 0,7     1 0,7 

M 40 28,3         1 0,7 3 2,1 44 31,6 
Médico 

 F 34 30   1 0,7   2 1,4 2 1,4   39 27,4

M       1 0,7       1 0,7 Medico e 
enfermeiro 

 F       2 1,4       2 1,4 
M 6 4,3             6 4,3 Médico e 

familiares 
 F 8 5,7             8 5,7 

M 10 7,0             10 7,0 Médico, 
familiares e 

comunicação 
social F 15 10,7             15 10,7

M 7 4,9 1 0,7           8 5,6 Médico e 
comunicação 

social 
 F 6 4,3             6 4,3 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
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nos conceitos e circunstâncias da vida dos doentes e familiares, estes irão reformulá-los e 

adequá-los aos seus padrões linguísticos, conceitos e circunstâncias. De acordo com F. Leal 

(2003:40) dizer qual o diagnóstico clínico aos doentes, ou seja dar más noticias pode gerar 

grande stresse nos médicos e nos doentes. Talvez por esta razão muitos tentam evitar esta 

tarefa usando técnicas de distanciamento. Contudo, dar uma má noticia, refere a mesma 

autora, exige perícia mas, os benefícios na sua atribuição são importantes para ambos.  É ao 

médico que compete essa tarefa, porque em primeiro lugar apenas ele está capacitado para 

esse papel; em segundo lugar ele é o primeiro a saber o diagnóstico clínico e é dele que o 

doente espera receber a notícia. Ainda na linha de pensamento da autora citada, causa maior 

dano no doente não dar a informação clinica do que comunicar a má notícia. Até porque os 

doentes são os primeiros a aperceberem-se que a sua evolução clinica evidencia que algo não 

está bem com eles (confrontar pág. 51 e ss.).  A ausência ou insuficiência de informação 

conduz o doente a um sentimento de insegurança face à doença e ao prognóstico da mesma, 

bem como na sua relação com o médico, e tudo isto terá repercussões na adesão à terapêutica 

prescrita e aos comportamentos de saúde a adoptar.  

Quanto aos comportamentos de saúde adoptados, após receberem as informações de 

saúde adequadas às doenças crónicas apresentadas pelos inquiridos, os questionários 

permitem aferir que quase todos os indivíduos desenvolveram comportamentos que se 

aproximam mais com a prevenção em relação à saúde. Muitas vezes, provavelmente, menos 

do que aquilo que os profissionais de saúde esperariam mas, a adesão à mudança depende 

muito do “locus” de controlo interno e externo de cada indivíduo, da importância que essa 

mudança terá, da inserção familiar e social que os doentes crónicos possuem, assim como dos 

recursos internos e externos que dispõem. As pessoas realizam mudanças auto-dirigidas 

quando compreendem o modo como os hábitos pessoais e familiares ameaçam o seu bem-

estar, quando aprendem como modificar e acreditam nas suas capacidades para o fazer, 

conforme nos revelam os dados insertos no quadro n.º 25. 
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Quadro n.º 25 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e alterações 

efectuadas após obtenção de informação sobre a doença.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total           Patologia 
Altera- 
ções 
efectuadas/Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 27 19     1 0,7   1 0,7   29 20,4Alimenta-
ção  F 24 16,9       2 1,4 1 0,7   27 19 

M 7 4,9     1 0,7       8 5,6 Alimenta-
ção e 
exercício 
físico 

F 5 3,5     1 0,7       6 4,2 

M 8 5,6             8 5,6 Alimenta-
ção e 
medicação F 16 11,2   1 0,7     1 0,7   18 12,6

M             3 2,1 3 2,2 Consumo 
menos 
tabaco e 
álcool 

F                 

M   1 0,7           1 0,7 Tem 
cuidado 
sexualmen-
te 

F                 

M 30 21,2             30 21,2Nenhuma  
F 25 17,6       1 0,7     25 17,6

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Da interpretação dos dados do quadro n.º 25, aferimos que as alterações introduzidas 

pelos doentes crónicos variam em função da doença que apresenta. Deste modo, dos doentes 

crónicos com diabetes, 38,8% não fez nenhuma alteração aos seus modos de vida.  

Das alterações efectuadas pelos doentes inquiridos ressaltam os hábitos alimentares 

(67,4%). Desta maneira, 39,4% doentes diabéticos mencionaram que alteraram o modo como 

constituem a sua alimentação e 18,2% referiram que efectuam alimentação regrada e 

medicação crónica. Para os doentes com tuberculose as alterações aos seus modos de vida 

passaram essencialmente pelo menor consumo de substâncias nocivas para a saúde, como o 

álcool e o tabaco (2,1%). Para os doentes com HIV as mudanças efectuaram-se ao nível do 

relacionamento afectivo –conjugal, referindo a título de exemplo que tem cuidado na vida 

íntima e quando fico debilitado ou me corto tenho cuidado para não infectar ninguém (H., 45 

anos, indiferenciado). 

Parafraseando M. Navarro (2000) estas parecem ser as capacidades de cada indivíduo 

criar e lutar pelo seu projecto de vida pessoal em direcção à saúde e ao bem-estar. Esta 

situação permite-nos depreender e corroborar que as percepções, crenças e atribuições que os 

indivíduos têm acerca da doença ou saúde podem desempenhar um papel importante no seu 

comportamento (A. Couto, 1998; P. Nossa, 2001). Alguns autores, como por exemplo A. 

Couto (1998), defendem que os comportamentos saudáveis são racionalmente determinados 
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pela percepção da vulnerabilidade das pessoas às ameaças à sua saúde. A estas percepções o 

indivíduo acaba por atribuir um valor, valor esse que o leva  a acreditar ou não na eficácia 

das acções tendentes à melhoria da sua saúde. Assim, a partir destas crenças, é possível 

predizer diferentes comportamentos relacionados com a saúde, quer ao nível da prevenção 

da doença, quer a nível da promoção da saúde. Na maior parte dos casos a doença representa 

uma situação nova e contingente que as pessoas tentarão compreender, procurando as suas 

causas e analisando as possibilidades de controlo. Corroborando as ideias apresentadas no 

enquadramento teórico de alguns autores (F. Walsh, 1986; T. Dethlefsen, 2002) que defendem 

que se atribuímos, à doença um sentido, as alterações impostas permitirão uma adaptação 

mais positiva à doença. O que significa que os modos de vida reenviam para as condições 

sociais de existência e de comportamento. 

De um modo geral e tendo em atenção os resultados dos quadros n.º 23; 24 e 26  e 

guiando-nos pelo pensamento dos autores como F. Mendes (1996) e M. Drulhe (1996), 

verificamos que é na individualidade da relação do doente crónico com o grupo onde está 

inserido e com o meio social envolvente, bem como a forma como as pessoas depreendem e 

assimilam a informação clínica atribuída pelo médico e a adequam aos seus próprios saberes e 

às suas crenças, que se podem descobrir as componentes sócio-culturais que se encontram 

subjacentes à representação social da saúde e da doença. Mais uma vez se depreende que a 

representação social da saúde e da doença exprime sempre a relação dos doentes crónicos 

com a sociedade e a doença surge como o resultado de um modo de vida, fruto da interacção 

com a sociedade. Por outro lado, o doente crónico inicialmente desenvolve um sentimento de 

resistência às mudanças na sua vida, mas ao mesmo tempo, na maior parte dos casos procura 

neutralizá-las o mais rápido possível e dar continuidade ao seu projecto de vida. Neste 

sentido, mais uma vez nos podemos socorrer da ideia de vários autores, nomeadamente, P. 

Nossa (2001), que considera o médico como uma importante fonte de apoio social, para 

diminuir o desconforto.  

O doente representa a sua doença e assume os comportamentos que podem ser 

considerados pelos profissionais de saúde como mais ou menos adequados mas, que 

correspondem à leitura e capacidade de resposta face à mesma. Da seguinte maneira, a 

procura de ajuda médica é um processo complexo, mesmo quando não existam problemas de 

ordem economico-financeira ou sociais. Fazendo nova alusão com os teóricos, nomeadamente 

A. Couto (1998); M. Paúl et al. (2001), verificamos que são já vários os estudos que tentam 

explicar o que motiva um indivíduo a  identificar ou não um problema de falta de saúde e 

recorrer ou não a um profissional de saúde, mais concretamente ao médico. O modelo 
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sociocomportamental, proposto por Anderson (1968), que faz assentar a base do processo de 

decisão na acessibilidade (financeira, e geográfica) dos recursos, na natureza (gravidade) da 

doença e em características predisponentes (como o género). No modelo de crenças em saúde, 

de Beker (1974), os aspectos psicossociais como as atitudes e as crenças face à saúde e à 

doença são determinantes de maior relevância na decisão de procura de ajuda médica. O 

modelo de procura de ajuda médica, promovido por Mechanic (1978), preconiza, a este 

respeito, os seguintes passos: 1 – a visibilidade e reconhecimento de sintomas; 2 – a medida 

em que os sintomas são percebidos como perigosos; 3 - a medida em que os sintomas 

perturbam a família, o trabalho e outras actividades sociais; 4 – a frequência e a persistência 

dos sintomas; 5 -  a tolerância aos sintomas; 6 – a informação disponível, o conhecimento em 

relação à doença e os pressupostos culturais; 7 – as interpretações concorrentes que competem 

com as respostas de doença e 8 – a disponibilidade e proximidade física de recursos e os 

custos financeiros e psicológicos da iniciativa de procura de ajuda médica. 

Por sua vez, os resultados obtidos corroboram a ideia de M. Quartilho (2001), que 

defende que as pessoas podem revelar comportamentos que se destinam à promoção da saúde 

e à prevenção da doença ou sua detectação precocemente. Ou, na presença do diagnóstico 

clínico, podem exibir comportamentos destinados à recuperação de saúde ou não. Podem, 

ainda, procurar obter o tratamento apropriado quando os sintomas surgem. Estes 

comportamentos são abrangidos pelo conceito sociológico de comportamento perante a 

doença. Nos resultados obtidos, os comportamentos adoptados pelos doentes crónicos 

explicitam o modo como eles e seus familiares monitorizam, definem, interpretam e 

respondem aos sintomas da doença e às acções que levam a efeito, incluindo o recurso aos 

diferentes sistemas de cuidados de saúde formais e informais. Segundo o aludido autor, 

citando Beker e Maiman (1983: 539-568), há categorias consensuais que se transformaram 

nos determinantes comportamentos dos indivíduos relacionados com a saúde: 1 - 

acessibilidade aos serviços de saúde; 2 – atitudes do indivíduo face aos cuidados de saúde; 3 

– perigosidade da doença; 4 – conhecimento da doença; 5 – interacções sociais do indivíduo, 

normas e estrutura social e 6 – características demográficas do indivíduo. Contudo, parece 

que as variáveis mais importantes na relação do indivíduo e família com os cuidados de 

saúde parecem ser a perigosidade/ameaça da doença e os recursos financeiros a utilizar pelo 

indivíduo ou família. A capacidade ajustada ou desajustada a uma doença crónica depende 

de vários factores, destacando-se as características da doença crónica e a sua evolução, o 

tipo de equipa assistencial, do doente em si, da família e das influências socioculturais (R. 

Grangeia et al., 1996:251).  
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3.1.5. – Relacionamento Familiar do doente crónico 
 

Quadro n.º 26 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e 

participação nas actividades de vida diária.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total              Patol.  
Participa- 
ção nas  
AVD         Sexo  N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 10 7,0             10 7,0 Sim F 54 38,4   1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7   58 41,2 
M 55 38,9 1 0,7   2 1,4   1 0,7 3 2,1 62 43,7 Não F 9 6,4       2 1,4 1 0,7   12 8,4 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Os dados que se apresentam no quadro n.º 26 permitem-nos verificar que 48,2% 

doentes crónicos inquiridos mencionaram que participam nas actividades de vida diária 

(AVD). Destes, 33,5% mencionou que efectuam todas as tarefas domésticas; outros 

afirmaram que ajudam a pôr a mesa, a arrumar algumas coisas, como uma estudante de 16 

anos acusa; há inquiridos que nos dizem que a jardinagem é o forte mas, faz um pouco de 

tudo (H, 57 anos, enfermeiro, diabético); outra inquirida referiu faço tudo o que posso (M., 18 

anos, reformada, doença cardiovascular) e ainda uma outra que refere vou fazendo o que 

posso no campo( M., 36 anos, doméstica, diabética).  

52,1% doentes crónicos inquiridos não participam nas actividades de vida diária, 

afirmando que não ajudam nas tarefas domésticas porque a figura da mulher ainda está muito 

presente nas funções das tarefas domésticas, como nos é dado a perceber no quadro n.º 16. 

Constata-se que a mulher mantém-se ligada às funções próprias de satisfação das 

necessidades do grupo familiar (sejam elas a saúde, a educação, o trabalho na propriedade 

familiar, a socialização das crianças, o controlo e gestão dos bens familiares, a prestação de 

cuidados aos idosos e doentes dependentes). Por sua vez o homem, surge sobretudo associado 

ao mundo do trabalho assalariado e da produção. Mais uma vez se observa que a divisão 

sexual do trabalho presente na sociedade portuguesa tem grande expressão no concelho de 

Baião. Observa-se que no seio de cada família com um doente crónico forma-se uma certa 

especialização de tarefas. A organização e distribuição de tarefas domésticas dependem 

essencialmente das normas sócio-culturais; dos aspectos económicos; das características dos 

membros da família e das diferenças de percepção do marido e da esposa.  

A título de exemplo, podemos apresentar a resposta de um dos nossos inquiridos, de 

42 anos, madeireiro, diabético: a mulher está em casa; e ainda, conforme uma outra inquirida: 

a filha não deixa e a idade também não(M., 75 anos, reformada, doença cerebrovascular).  
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Quadro n.º 27 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e motivos 

apresentados para não participação nas actividades de vida diária.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro
. 

Tuberc
. 

Total          Patologia  
Não par-
ticipação  
AVD         Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M           1 1,4   1 1,4 Pouca 
mobilidade F           1 1,4   1 1,4 

M 1 1,4             1 1,4 A filha está 
em casa F                 

M 3 4,2             3 4,2 A filha não 
deixa dada 
a idade 
avançada 

F 4 5,4             4 5,4 

M 1 1,4             1 1,4 A irmã faz 
tudo F                 

M 1 1,4             1 1,4 A mãe está 
em casa F                 

M 42 56,7 1 1,4           43 58,1 A mulher 
está em 
casa F                 

M 3 4,2     1 1,4       4 5,4 A mulher 
está em 
casa e nora 
vem ajudar 

F                 

M 2 2,8             2 2,8 A nora e 
netos 
fazem tudo F                 

M             2 2,8 2 2,8 Não tenho 
força F         2 2,8     2 2,8 

M 1 1,4     1 1,4       1 1,4 Dificulda-
de de visão F 5 6,7             5 6,7 

M 1 1,4             1 1,4 É pequeno 
F                 
M             1 1,4 1 1,4 Tem 

ajudante 
familiar F                 

Total  64 86,5 1 1,4   2 2,8 2 2,8 2 2,7 3 4,2 74 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Quando questionados sobre o sentimento de alterações familiares na presença da 

doença crónica, a percepção dos doentes crónicos inquiridos é que houve, efectivamente, 

mudanças familiares (66,2%). Todavia, 33,8% doentes crónicos inquiridos considera que não 

se observaram mudanças familiares.  
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Quadro n.º 28 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e percepção 

de alteração familiar na presença da doença crónica.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total           Patologia 
Altera- 
ções fami- 
liares        Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 16 11,2 1 0,7   1 0,7   1 0,7 2 1,4 21 14,7A família 
te medo 
que piore. 
Vivem em 
função da 
doença 

F 15 10,5     1 0,7 1 0,7     17 11,9

M 1 0,7             1 0,7 A filha não 
casou e 
vive em 
função da 
doença 

F                 

M                 A irmã 
dependente 
ficou mais 
debilitada 

F           1    1 0,7 

M 19 13,3     1 0,7       20 13,3Alimenta-
ção F 19 13,3       2 1,4     21 14,7

M                 A nora 
deixou o 
emprego 

F           1 0,7   1 0,7 

M 5 3,5             5 3,5 Todos 
fazem a 
mesma 
alimenta-
ção 

F 6 4,2             6 4,2 

M 24 16,9   1 0,7       1 0,7 27 19 Nada 
F 21 14,7             21 14,7

Total  128 90,1 1 1,4 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Quanto ao tipo de alterações que os doentes crónicos consideram que se ecfetuaram, 

verifica-se que as mesmas dependem da patologia que desenvolveram. Contudo, da análise 

dos resultados insertos no quadro n.º 28 parece-nos que há dois pontos comuns em todas as 

doenças crónicas aqui presentes. Assim, constata-se, que existe uma forte correlação entre a 

doença crónica e a alimentação, uma vez que muitos doentes crónicos revelaram que se 

operam mudanças a esse nível (35,7%). Por outro lado, parece coexistir uma forte relação 

entre o aparecimento da doença e a preocupação constante com a evolução da mesma, 

orientando a família a viver a vida em função da doença, mesmo que aparentemente não se 

tenha essa percepção (26,6%). Neste contexto, os doentes diabéticos consideram que a 

alteração familiar que mais se fez sentir com o aparecimento e desenvolvimento da doença 

crónica foi ao nível da alimentação. Por outro lado, os doentes diabéticos, tendo consciência 

que a doença pode provocar crises repentinas, consideram, igualmente que os familiares que 

consigo coabitam se preocupam com a evolução da doença, pois referiram que vivem em 
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função da evolução da doença. Para os doentes oncológicos, assim com para os doentes com 

HIV, do presente estudo a  alteração familiar sente-se ao nível da evolução da doença, tendo 

sinalizado que a família está sempre com medo que piore. Vivem em função da evolução da 

doença.  

A análise desta resposta permite-nos corroborar a ideia da subjectividade da mudança 

familiar. As alterações familiares na presença da doença crónica são uma resposta aprendida 

socialmente. Essas definições são influenciados pela família, pelas pessoas de referência, pela 

socialização e experiências passadas e pelo nível cultural das pessoas. Segundo G. Devins et 

al. (1993), estas representações estão associadas à qualidade de vida, incluindo a satisfação de 

vida. Mas, as doenças crónicas podem variar na magnitude de intrusão de doença e nos 

domínios da vida em que causam impacto, conforme o demostra este estudo.  

 

3.1.6.  – Relacionamento com prestador de cuidados de saúde informal no domicilio 
 

Dos doentes crónicos inquiridos podemos aferir que existe um bom relacionamento 

entre doente crónico e prestador de cuidados de saúde informal. Questionados sobre o tipo de 

relação que tem a pessoa que lhe presta os cuidados de saúde e o apoio necessário para fazer 

as suas actividades de vida diária, 49,3% afirmaram que têm uma boa relação com prestador 

de cuidados de saúde informal; 14,1% mencionaram que têm uma relação muito boa; e 2,1% 

referiram que a relação é razoável. 34,5% proferiram que não têm prestador de cuidados de 

saúde informal.   

Quando questionados sobre a satisfação das necessidades podemos aferir que os 

doentes crónicos consideram que as mesmas são satisfeitas (64,7%). Apenas 0,7% doentes 

crónicos inquiridos consideraram que às vezes as sua necessidades são satisfeitas porque, 

como nos referiu um dos inquiridos às vezes as coisas não são como gostaria (H., 77 anos, 

reformado, diabético).  

Os cuidados continuados de saúde tendem cada vez mais a ser prestados fora das 

instituições de saúde. No caso de doentes com doença crónica, e atendendo aos resultados 

obtidos, observa-se essa situação, incentivando-se a manutenção do doente no seu meio 

familiar normal e a frequência das actividades profissional ou escolar. Esta situação evita os o 

prolongamento de estadas em regime de internamento por razões alheias ao estado de doenças 

e as suas repercussões psicológicas. Porém, apesar das terapêuticas no domicílios começarem 

a constituir uma rotina para o doente crónico e seus familiares, bem como para os 

profissionais de saúde (enfermeiros, assistentes sociais) e outro profissional especializado 

(ex.: ajudantes de serviço de apoio domiciliário), a verdade é que as dificuldades sentidas 
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continuam a ser muitas. Não obstante, os resultados obtidos no estudo corroboram a ideia de 

que ao longo do tempo, vamo-nos surpreendendo com a capacidade técnica e de adaptação 

dos doentes crónicos e das famílias, principalmente dos prestadores de cuidados continuados 

de saúde nas situações que pareciam ser apenas do domínio exclusivo dos profissionais de 

saúde. Os receios vão-se dissipando face à dedicação que a maioria dos familiares evidencia 

para com os seus membros portadores de doença crónica. Até porque e corroborando a ideia 

de G. Cresson (1995), a saúde, ao nível da família não é redutível a um trabalho técnico, é um 

trabalho de amor, de solidariedade e de criação das relações humanas.  

 

3.1.7. – Inserção Social do doente crónico 

 

Relativamente à inserção social dos doentes crónicos, constata-se que as actividades 

agrícolas e domésticas (37,2%) e actividade laboral remunerada (36,5%), são as tarefas que 

ocupam mais os utentes, conforme se pode verificar através dos dados do quadro n.º 29.  

 
Quadro n.º 29 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e como 

passam o dia.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
Como  
passa o  
dia            Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 40 28,1 1 0,7         1 0,7 42 29,5 A trabalhar 
F 9 6,3       1 0,7     10 7 
M 15 23,9     1 0,7       16 11,2Em casa e 

no campo F 33 23,2             33 23,2
M 8 5,6         1 0,7   9 6,3 Em casa 

com 
familiares F 16 11,2     1 0,7   1 0,7   18 12,6

M                 Em casa 
nas lides 
domésticas F 2 1,4   1 0,7     1 0,7   4 2,8 

M 1 0,7           1 0,7 2 1,4 A ver 
televisão F 1 0,7       1 0,7     2 1,4 

M 1 0,7             1 0,7 Na escola e 
em casa F 2 1,4             2 1,4 

M             1 0,7 1 0,7 No café 
F                 
M       1 0,7       1 0,7 Em casa no 

quarto ou 
hospital  F         1 0,7     1 0,7 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Quanto ao facto de a doença crónica ter limitado a convivência social, os doentes 

crónicos inquiridos consideram que de certa forma se verifica uma alteração. Desta maneira, 
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45,8% dos doentes crónicos inquiridos consideram que a doença crónica limitou a 

convivência social. Porém, 54,2% consideram que a doença crónica não limitou a convivência 

social. Os dados do quadro n.º 30 mostram-nos que o aparecimento de uma doença crónica 

condiciona o convívio social, sendo que essa percepção do doente crónico varia em função da 

doença que desenvolveu e daquilo que ele pensa que socialmente acontece. 
 

Quadro n.º 30 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e motivo 

apresentado pelo doente crónico para diminuição do convívio social.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
Diminui- 
ção do 
convívio 
 social       Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M           1 1,5   1 1,5 Dificulda-
de de 
locomoção  F         2 3 2 3   4 6 

M 4 6             4 6 Dificulda-
de de visão F 11 16,6             11 16,6

M             1 1,5 1 1,5 As pessoas 
afastam-se 
por medo 
de contágio 

F                 

M 2 3             2 3 Alimenta-
ção regrada F 3 4,5             3 4,5 

M 18 27,3             18 27,3Não posso 
consumir 
quase nada 
dos cafés 

F 1 1,5             1 1,5 

M 4 6 1 1,5   1 1,5       6 9,1 Não tem 
disposição F 6 9,1   1 1,5 1 1,5       8 12,1

M             1 1,5 1 1,5 Depende 
oxigénio F                 

M 1 1,5             1 1,5 Sente-se 
melhor em 
casa F 5 7,5             5 7,5 

Total  55 83,3 1 1,5 1 1,5 2 3 2 3 3 4,5 2 3 66 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Verificamos que 28,8% dos doentes diabéticos consideram que a convivência social se 

alterou porque devem efectuar uma alimentação regrada e por isso têm que limitar a sua vida 

social, por exemplo a ida aos cafés como refere um dos nossos inquiridos que diz: não posso 

ir para os cafés com os amigos porque não posso tomar café nem beber (H., 45 anos, 

madeireiro). Para os doentes com patologia cerebrovascular o convívio social é condicionado 

pela dificuldade de locomoção. O que se manifesta em expressões como: desde que tive a 

trombose, a perna ficou afectada custa-me andar. Sei que devia para treinar mas não gosto 

quando as pessoas olham para mim com um ar de pena (H., 55 anos, reformado). A 

dificuldade de locomoção é, igualmente, apresentada pelos doentes com patologia 



Mudanças Familiares ao Ritmo da Doença Crónica  

Mestrado em Sociologia, área de especialização em Saúde 141  

cardiovascular. Uma das nossas inquiridas diz: eu até gosto de sair porque sou muito nova, 

mas tenho vergonha porque às vezes fico tão fraca que têm que me carregar ao colo, e só 

tenho vontade de chorar (M., 19 anos, reformada). 

Esta situação permite-nos corroborar a ideia de que no caso da doença crónica, o 

indivíduo sofre uma série de mudanças aos níveis psicológico, funcionamento corporal, 

social, familiar. Estas mudanças podem resultar em situações complicadas, e podem incluir a 

separação/privação da família e/ou dos amigos, ou até mesmo uma mudança de papéis 

sociais.  

Quando questionados se costumam passar muito tempo sózinhos, a grande maioria dos 

doentes crónicos inquiridos referiu que não (82,4%). 17,6% referiram que passam muito 

tempo só, cerca de 7/8h dia,  apresentando como principal justificação o facto dos familiares 

com quem residem trabalharem (92%) e estudarem (8%). 

Os doentes crónicos inquiridos, quando questionados sobre as saídas de casa, 

responderam, maioritariamente que preferem ficar em casa (69,7%) ou em casa e na 

igreja(4,9%). Uma mulher, de 56 anos, com doença oncológica, diz: prefiro o sossego da 

casa ou ir até à igreja para reflexão interior.  

Em contrapartida, 25,4% dos doentes crónicos inquiridos referiram que preferem sair. 

Como refere um dos nossos inquiridos ao sair convive,  alivia a cabeça, e por momentos 

esquece a doença  (H., 45 anos, reformado, tuberculose).  

Os motivos apresentados para justificarem a preferência de sair de casa encontram-se 

no quadro n.º 31. 

 
Quadro n.º 31 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e motivo 

apresentado pelo doente crónico ao preferir sair de casa.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro
. 

Tuberc. Total             Patologia 
Prefere  
sair               Sexo N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 2 5,5             2 5,5 Convive, 
embora agora 
não saia tanto F 2 5,5             2 5,5 

M 10 27,7     2 5,5     2 5,5 14 38,8Convive, alivia 
a cabeça e por 
momentos 
esquece a 
doença 

F 14 38,8             14 38,8

M 1 2,7       1 2,7     2 5,5 Gosta de estar 
com pessoas e 
amigos F 1 2,7             1 2,7 

M 1 2,7             1 2,7 Passeia, brinca, 
vê os vizinhos 
e fala com eles F                 
Total  32 88,8     2 5,5     2 5,5 36 100 

          Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 
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A título de curiosidade, e de acordo com os resultados presentes no quadro n.º 31, 

observe-se que os doentes diabéticos preferem sair, já os doentes com as patologias HIV, 

IRC, cardiovascular e cerebrovascular preferem ficar em casa.  

Estes resultados permitem-nos aferir que a predisposição para manter o convívio 

social depende da patologia crónica que o doente apresenta, assim como a interpretação social 

da doença. Por outro lado, permite-nos confirmar o que G. Devins et. al. (1993), dizem sobre 

a  doença crónica, isto é, que esta poderá quebrar com os modos de vida do indivíduo e 

interferir com o seu envolvimento em actividades valorizadas e interesses. Corroborando, 

igualmente, a ideia de predisposição mais acentuada para o recolhimento domiciliário e 

consequentemente diminuição do convívio social.  

 

Relativamente à questão sobre a ocupação dos tempos livres a televisão (67,4%) e o 

trabalho agrícola (49,9%) aparecem como as grandes fontes de distracção e lazer. Quando 

questionados sobre a forma como gostariam de ocupar os seus tempos livres a grande maioria 

(77,5%) dos doentes crónicos inquiridos respondeu como ocupa. A interpretação destas duas 

últimas questões remete-nos novamente para a subjectividade da doença crónica, 

adaptabilidade do doente crónico à sua doença e gestão de toda a situação familiar, relacional, 

laboral e social. 
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3.1.8.  – Nível de dependência do doente  
 
Quadro n.º 32 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e nível de 

dependência do doente crónico.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total                Patologia   
Partiipa- 
ção nas 
AVD               Sexo   

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 43 30,3     1 0,7     1 0,7 45 31,7
Doente capaz 
de fazer avd 

com orientação 
do prestador de 

cuidados 
F 13 9,2         1 0,7   14 9,9 

M 14 9,9 1 0,7   1 0,7       16 11,3
Doente capaz 
de fazer avd 

sem orientação 
do prestador de 

cuidados 
F 12 8,5     1 0,7     1 0,7 14 9,9 

M 1 0,7             1 0,7 Incapacidade 
acentuada F                 

M 1 0,7         1 0,7   2 1,4 Incapacidade 
muito 

acentuada F 4 2,8       1 0,7     5 3,5 
M             1 0,7 1 0,7 Totalmente 

dependente F         1 0,7 1 0,7   2 1,4 
M 6 4,3             6 4,3 Não é 

dependente F 34 23,9   1 0,7   1 0,7     36 25,3

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
          Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Quanto ao nível de dependência dos doentes crónicos inquiridos os resultados do 

quadro n.º 32 mostram-nos que quase metade dos doentes crónicos são capazes de fazer as 

actividades de vida diária (41,6%) com orientação do prestador de cuidados de saúde 

informal, 29,6% referiram que não são dependentes; 21,1% são doentes capazes de fazerem as 

actividades de vida diária sem orientação do prestador de cuidados de saúde informal; 5,6% 

apresentam incapacidade acentuada ou muito acentuada; 2,1% são totalmente dependentes do 

prestador de cuidados de saúde informal. 

 

Relativamente ao prestador de cuidados de saúde informais as respostas incidem 

maioritariamente sobre as mulheres, nomeadamente familiares directos, como podemos 

constatar através dos dados insertos no quadro n.º 33. 
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Quadro n.º 33 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e prestador 

de cuidados de saúde informal.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro
. 

Tuberc. Total              Patologia  
Quem  
presta cui- 
dados            Sexo   N % N % N % N % N % N % N % N % 

M       1 0,7   1 0,7 1 0,7 3 2,1 Ajudante 
domiciliária F                 

M 50 35,2 1 0,7   1 0,7   1 0,7   53 37,3Esposa F                 
M             1 0,7 1 0,7 Família de 

acolhimento F                 
M 8 5,7             8 5,7 Filha F 8 5,7             8 5,7 
M                 Filho F 2 1,4             2 1,4 
M 1 0,7             1 0,7 Irmã F 1 0,7       1 0,7     2 1,4 
M 2 1,4           1 0,7 3 2,1 Mãe 

 F 2 1,4       1 0,7     3 2,1 
M                 Marido 

 F 4 2,8             4 2,8 
M 3 2,1             3 2,1 Nora 

 F 1 0,7         1 0.7   2 1,4 
M 1 0,7       1 0,7     2 1,4 Não tem 

prestador de 
cuidados F 45 31,7   1 0,7 1 0,7       47 33,1

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
          Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Os dados do quadro n.º 33 mostram-nos que 37,3% dos doentes crónicos inquiridos 

referiram ser a esposa que lhes presta mais apoio; 11,4% proferiram ser a filha. Apesar do 

trabalho de cuidados continuados de saúde ser prestado maioritariamente pelas mulheres, o 

presente estudo mostra que alguns homens também exercem essas funções. Deste modo, 2,8% 

dos inquiridos afirmaram ser o marido e 1,4% dos doentes crónicos referiu que o apoio era 

prestado pelo filho. As respostas institucionais, nomeadamente das instituições particulares de 

solidariedade social e da segurança social, são alternativas familiares à prestação de cuidados 

continuados de saúde. Neste âmbito, 2,1% dos inquiridos referiram a ajuda domiciliária 

através de ajudantes domiciliárias e 1,4% referiu ter apoio através de família de acolhimento.  

34,5% dos doentes crónicos inquiridos mencionaram que não têm do prestador de cuidados de 

saúde informal. 
 

De um modo geral e corroborando as ideias teóricas, o trabalho doméstico no âmbito 

da saúde é invisível e efectuado maioritariamente pelas mulheres. Os resultados obtidos 

confirmam as noções de M. Ribeiro (1997). Verificamos que no concelho em estudo existem 

formas de existência social diferenciadas, o que de forma imediata revela as mulheres como 
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entidade social única (confrontar pág. 29/30). Os padrões tradicionais de divisão sexual do 

trabalho, continuam no concelho em estudo a considerar que as mulheres  têm como principal 

responsabilidades as tarefas e funções domésticas, bem como os cuidados de saúde. Esta 

situação, em algumas famílias baionenses constitui uma fonte de tensão, conflito e limitação à 

sua inserção no mercado de trabalho porque reduzem o seu grau de mobilidade; criam 

inibições subjectivas à sua disponibilidade para aceitação de trabalho assalariado. 
 
3.1.9.  – Intervenção do prestador de cuidados de saúde informais no domicílio  
 
Quadro n.º 34 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e nível de 

intervenção do prestador de cuidados de saúde informal.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total              Patologia  
Nível de 
 prestação 
cuidados /       Sexo  

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 29 20,4         1 0,7 1 0,7 31 21,8 A todos os 
níveis F 11 7,7       2 1,4 1 0,7   14 9,9 

M 21 14,8             21 14,8 Alimentação F 1 0,7             1 0,7 
M 2 1,4             2 1,4 Alimentação e 

medicação F 2 1,4             2 1,4 
M 2 1,4             2 1,4 Alimentação e 

tratamento de 
roupas F                 

M 2 1,4 1 0,7   1 0,7     1 0,7 5 3,5 
Alimentação, 

higiene da casa, 
tratamento de 

roupas e 
medicação 

F 2 1,4             2 1,4 

M 8 5,7     1 0,7     1 0,7 10 7,0 Alimentação, 
higiene da casa 
e tratamento de 

roupas F 2 1,4         1 0,7   3 2,1 

M 1 0,7             1 0,7 Auto prestação 
de cuidados F 45 31,7   1 0,7 1 0,7 1 0,7     48 33,8 

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Os dados do quadro n.º 34 mostram o nível de intervenção dos prestador de cuidados 

de saúde informal. Neste caso, observa-se uma dispersão das respostas por três tipos de 

cuidados: os cuidados a todos os níveis (31,7%); 26% responderam que a prestação de 

cuidados se efectua, essencialmente, ao nível dos cuidados domésticos (alimentação, higiene 

da casa e tratamento de roupas); 7,7% dos inquiridos responderam que a prestação de 

cuidados se efectua ao nível dos cuidados domésticos e de saúde (alimentação, higiene da 

casa, tratamento de roupas,  controlo da medicação, articulação com instituições de saúde para 

marcação e acompanhamento de consultas e/ou exames complementares de diagnóstico).  
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34,5 % dos doentes crónicos inquiridos referiram que não tinham prestador de 

cuidados de saúde informal, e por essa razão efectuam auto-prestação de cuidados 

continuados de saúde, devido talvez ao facto de serem maioritariamente mulheres, o que 

poderá ser explicado pelo facto de à mulher estarem imputadas as tarefas domésticas.  
Mais uma vez os resultados do estudo confirmam que  o trabalho doméstico da família 

traduz-se um conjunto de funções, mal definido e inserido numa rede de relações e de 

prestações pessoais. No trabalho doméstico, as diferentes dimensões da socialização estão 

presentes: a saúde, a educação, o lazer, o conforto, a segurança. Os resultados obtidos no 

estudo exploratório confirmam a teoria de G. Cresson (1995), uma vez que, o trabalho 

doméstico no âmbito da saúde continua efectuado sem contrapartida monetária e 

maioritariamente pelas mulheres. Mais se observa através dos resultados que as famílias com 

doentes crónicos no concelho de Baião têm à disposição serviços que lhes permitem ajuda no 

tratamento do doente crónico (como por ex. os serviços de saúde, serviços de apoio 

domiciliário), e vão de certa forma utilizando esses serviços. Mas a verdade é que grande 

parte do trabalho, apoio e assistência aos seus membros, desenvolve-se, essencialmente no 

seio das famílias e nas redes parentais. Corroborando-se, deste modo, a ideia de que o 

trabalho que as mulheres realizam na e para a família mostram o recurso escondido das 

políticas sociais. 

Indo ao encontro do pensamento de L. Brito (2002), é importante perceber os aspectos 

socio-económicos e demográficos, bem como a prestação de cuidados a doentes crónicos, 

dado que entendemos que esta inclui mais do que aspectos instrumentais e físicos como a 

alimentação e a administração de medicação (confrontar página 58). 
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3.1.10.  – Mudanças na família com o desencadear e instalação da doença crónica 
 

Quadro n.º 35 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e como 

aprenderam a viver com a doença.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro
. 

Tuberc. Total          Patologia  
Aprendiza-
gem face à 
doença/    Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M                 A falar da 
doença F 1 0,7             1 0,7 

M 4 2,8             4 2,8 Natural-
mente  F 2 1,4   1 0,7         3 2,1 

M 4 2,8             4 2,8 Com 
serenidade  F 1 0,7             1 0,7 

M                 
Bem, 
quando tem 
crise é que 
ficam preo- 
cupados  

F 1 0,7             1 0,7 

M                 Com força 
e determi-
nação.  F       1 0,7       1 0,7 

M 2 1,4           1 0,7 3 2,1 Com 
dificuldade 
e stresse F           1 0,7   1 0,7 

M 42 29,5     1 0,7     1 0,7 44 30,9

Convence-
mo-nos que 
tinha que 
ser assim. 
Com 
paciência e 
esperança 
que o dia 
seguinte 
seja igual 
ou melhor 
que o 
anterior.  

F 40 28,1             40 28,1

M                 A família 
bem, o 
doente é 
que não F 1 0,7             1 0.7 

M                 Mantém-se 
tudo igual F         1 0,7     1 0,7 

M 6 4,2         1 0,7   7 4,9 Muito 
devagar F 8 5,6             8 5,6 

M 6 4,2             6 4,2 Tiveram 
que se 
conformar F 7 4,9             7 4,9 

M 2 1,4 1 0,7   1 0,7     1 0,7 5 3,5 Um dia 
atrás do 
outro F 2 1,4       2 1,4 1 0,7   5 3,5 
Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

Em relação à aprendizagem familiar face à doença crónica os dados do quadro n.º 35 

permitem-nos verificar que, de acordo com os resultados obtidos, a maneira como a família 
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aprende a viver com a doença crónica difere do diagnóstico clínico que se lhe apresenta. No 

entanto, de um modo geral, os resultados deste estudo permitem-nos, com alguma segurança, 

dizer que a família conseguiu ultrapassar a situação de crise que a revelação do diagnóstico 

clínico provoca na fase inicial da doença crónica. Assim, a maioria das famílias aprendeu a 

viver a situação de doença com paciência e resignação (59%). Neste sentido, uma das nossas 

doentes diabéticas inquiridas afirmou: convencemo-nos que tinha que ser assim. Com 

paciência e esperança que o dia seguinte seja igual ou melhor que o anterior. Já para os 

doentes com as patologias HIV, a doença oncológica e a tuberculose a aprendizagem foi 

processada como um dia atrás do outro.  
 

Quadro n.º 36 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e como 

aprenderam a viver com a doença.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro. Tuberc. Total          Patologia 
 
Impedimento da 
doença         Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 11 7,7             11 7,7 Dieta 
alimentar 
desregrada  F 9 6,3             9 6,3 

M 1 0,7 1 0,7   1 0,7   1 0,7 2 1,4 6 4,2 Convívio 
social e 
familiar 
alargado F 1 0,7     1 0,7 2 1,4 1 0,7   5 3,5 

M 28 19,7           1 0,7 29 20,4
Dieta 
alimentar 
desregrada e 
convívio 
familiar e 
social  

F 23 16,2             23 16,2

M 12 8,5             12 8,5 Passear e 
conviver 
mais F 13 9,2         1 0,7   14 9,9 

M 13 9,2             13 9,2 Nada  
F 17 12   1 0,7 1 0,7 1 0,7     20 14,1

Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Em relação aos impedimentos individuais e familiares decorrentes da doença, os 

doentes crónicos inquiridos consideram que produziu efeitos na alimentação (50,6%) e no 

convívio familiar e social (44,3%), como nos é dado a observar através dos resultados do 

quadro n.º 36. São estes os aspectos que estão na primeira linha de constrangimentos da 

doença crónica. Neste sentido, os diabéticos inquiridos consideram que a doença impede o 

convívio social e familiar alargado e de uma alimentação sem ser regrada, principalmente ao 

nível das gorduras e doces, bem como o vinho. Já os doentes inquiridos com patologia HIV e 
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oncológica dizem que a doença impede o convívio familiar e social alargado, respeitando a 

vontade de não querer sair.  

Saliente-se que para 23,3% doentes crónicos inquiridos a doença não provoca qualquer 

impedimento. 

Esta situação corrobora as afirmações de F. Walsh (1986), que realçam a  importância 

da família nas mudanças efectivas. Assim se a família acreditar que poderá ter um papel 

activo na melhoria de saúde dos seus membros terá uma participação mais confiante e 

positiva. A forma como o doente crónico, a família e/ou cuidador de saúde interpretam e 

relatam as suas experiências e vivências da doença crónica, é mediada pelo conjunto de 

crenças subjectivas e representações, tornando-se fundamental que estas sejam tidas em 

consideração durante qualquer acto terapêutico, prestação de cuidados, recomendações 

médicas e prescrição de exames complementares de diagnóstico. 

 

Quando questionados sobre a forma como essas mudanças são vividas a nível familiar, 

constata-se que a família vive a situação de doença com preocupação (54,2%).  De acordo 

com os dados do quadro n.º 37, observa-se que a forma como a família vive as mudanças 

depende da gravidade da doença, do impacto social e das complicações que a doença poderá 

acarretar.  
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Quadro n.º 37 – Distribuição dos doentes crónicos inscritos no Centro de Saúde por patologia, sexo e forma 

como as mudanças são vividas pela família na presença de doença crónica.  

Diab. HIV IRC Oncol. Cardio. Cerebro
. 

Tuberc. Total         Patologia  
Reacção 
familiar face à 
doença      Sexo 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

M 1 0,7             1 0,7 Alerta  
F 1 0,7             1 0,7 
M       1 0,7       1 0,7 Intensidade 

e preocupa- 
ção F 1 0,7             1 0,7 

M             1 0,7 1 0,7 Muito 
stresse  F           1 0,7   1 0,7 

M 18 12,6             18 12,6Normalida-
de   F 9 6,3   1 0,7         10 7 

M 19 13,3     1 0,7       20 14,1Preocupa- 
ção   F 23 16,2       1 0,7     24 16,9

M 4 2,8 1 0,7           5 3,5 Preocupa- 
ção e 
sofrimento   F 8 5,6       2 1,4     10 7 

M 10 7           1 0,7 11 7,7 Preocupa- 
ção, stresse 
e 
sofrimento   F 6 4,2             6 4,2 

M 6 4,2             6 4,2 Serenidade  
F 6 4,2             6 4,2 
M                 Sofrimento 

e angústia  F 1 0,7     1 0,7       2 1,4 
M 1 0,7         1 0,7 1 0,7 3 2,1 Tolerância 

e paciência  
F           1 0,7   1 0,7 

M 6 4,2             6 4,2 Não falam 
do assunto  

F 8 5,6             8 5,6 
Total  128 90,1 1 0,7 1 0,7 3 2,1 3 2,1 3 2,1 3 2,1 142 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 

 

Analisando os dados do quadro n.º 37 podemos depreender que a preocupação e 

stresse são os sentimentos mais comuns vividos na presença da doença. Dos doentes 

diabéticos inquiridos, 49,1% responderam que viveram esta situação com preocupação; já 

18,9% afirmaram que a família vive a situação de doença com naturalidade. Por outro lado, 

9,8% responderam que não falam do assunto. Os doentes com patologia HIV responderam 

que a família vive a situação com preocupação e sofrimento. Na patologia oncológica os 

doentes crónicos inquiridos, verbalizaram, igualmente, que as mudanças familiares são 

vividas com preocupação, sofrimento e angústia. 
 

A análise do conjunto dos resultados do ponto X permitem-nos aferir que entender as 

noções de saúde e doença crónica é um preâmbulo para compreender as actividades e as 

mudanças familiares. Para o doente crónico e a sua família aprenderem a viver com a doença 



Mudanças Familiares ao Ritmo da Doença Crónica  

Mestrado em Sociologia, área de especialização em Saúde 151  

é importante que a percebam, que lhe atribuam um significado. Neste contexto, analisando os 

resultados e corroborando o pensamento de F. Mendes (1996) e T. Dethlefsen (1996), 

aferimos que o doente crónico e a família têm necessidade de dar sentido à doença, de 

compreender o que lhe aconteceu, de encontrar as causas que justifiquem a doença que o 

atingiu. Esta situação demostra que os doentes crónicos e familiares que consigo coabitam 

têm necessidade de negociar uma nova relação com o social. Neste sentido, as famílias com 

doentes crónicos no concelho de Baião adoptaram respostas e mecanismos de superação de 

obstáculos que em seu entender conduzirão à melhor adaptação possível com o emergir da 

doença crónica. No concelho em estudo, a família, perante a doença crónica, necessitou de se 

envolver em novos comportamentos orientados para a saúde e modos de vida para estabilizar 

a sua condição. A família, ainda que por vezes em situação de conflito, aparece como um 

elemento fundamental e um espaço onde se desenvolve a solidariedade.  

De acordo com os dados obtidos no estudo, o reajustamento total da organização da 

vida familiar, de resolução de problemas e afectividades pode ser igual nos dois tipos de 

doença crónica, isto é, repentina (como por ex. o AVC e a SIDA) ou gradual (como por ex. a 

diabetes, o cancro). Mas, apesar das famílias partilharem experiências de vida comuns como 

resultado da doença crónica, a maneira como cada ajustamento ocorreu é qualitativamente 

diferente uma vez que, a conotação social das diferentes doenças crónicas é igualmente 

diferente. A estabilidade e adaptação do indivíduo à nova realidade implica, igualmente, um 

acompanhamento dos seus familiares. De um modo geral, a doença, seja de que dimensão for, 

conduz ao conhecimento de áreas ainda não totalmente vividas (nomeadamente relações de 

afectividade e solidariedade familiar, de vizinhança e social, ...). De acordo com L. Barros 

(1997), a pessoa com doença crónica durante os períodos agudos da doença tem oportunidade 

de se conhecer melhor, ensaiar as suas capacidades de confronto e de experimentar atitudes de 

empatia e solidariedade por parte dos seus familiares, mas também de outras pessoas. Face 

aos tratamentos, o doente crónico e a família podem aprender a unir esforços de controlo e de 

apoio emocional. O doente crónico descobre a possibilidade de ultrapassar os perigos e os 

medos com mais coragem e a família compreende toda a extensão em que podem ajudar o 

doente crónico, organizando as experiências mais difíceis. Na mesma linha de pensamento, 

M. Quartilho (2001), refere que a doença grave, no presente estudo crónica, obriga o doente e 

a família a pensar de modo diferente, a efectuar uma reaprendizagem nas formas de 

organização da vida familiar. As histórias que são contadas, quer pelos doentes crónicos, quer 

pelos seus familiares, revelam a sua experiência da doença, subordinadas a convenções 

sociais e culturais. É, pois, neste contexto em que se consideram as vivências de doença e da 



Mudanças Familiares ao Ritmo da Doença Crónica  

Mestrado em Sociologia, área de especialização em Saúde 152  

sus prevenção e confronto como parte essencial das experiências que estruturam o 

desenvolvimento e a readaptação das famílias na presença da doença crónica.   

A doença crónica, nos dias de hoje, tornou-se um facto de maior esperança mas, 

continua a ser uma verdadeira corrida de obstáculos de natureza variada: médica, psicológica, 

familiar e social (Duarte, 1992:145). A experiência subjectiva da doença crónica conduz a 

sentimentos muito variados. De acordo com alguns autores, como por exemplo L. Barros 

(1997) e M. Quartilho (2001), as pessoas com doença crónica são obrigadas a um percurso 

marcado por múltiplas consultas, internamentos, prejuízo das capacidades físicas ou mentais. 

A inviabilidade de uma relação de dependência face aos cuidados médicos, no contexto de 

uma doença crónica, pode assim, transformar-se num elemento de perturbação biográfica, que 

obriga o doente a reajustamentos e transformações no âmbito da sua vida psicológica, social e 

interpessoal. Nestas condições a pessoa tem que aprender a viver com a doença, dividida entre 

o estatuto de doente e sofredor num mundo habitado por pessoas saudáveis. O seu estatuto de 

doente garante-lhe o recurso aos cuidados de saúde, assumindo esporadicamente o papel de 

doente, legitimado pelas recidivas clínicas. O seu estatuto de pessoa sofredora, por outro lado, 

“condena-o” às intrusões sintomáticas da doença crónica e ao prejuízo implacável das suas 

relações interpessoais. Também o obriga a conviver com a incerteza, uma característica 

endémica da doença crónica relacionada com a gravidade clínica e respectiva evolução 

temporal. A perturbação biográfica resultado da doença crónica, promove o aparecimento de 

uma reconstrução narrativa que tenta dar coerência à vida da pessoa. A doença crónica surge 

como um elo importante entre na história de vida que faz a ponte entre  experiências 

significativas, ligando o passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo, o indivíduo realiza 

uma reconfiguração geral de si próprio, confrontado, em muitas ocasiões, com o isolamento 

social ou com a experiência subjectiva, dolorosa, de construir um “fardo” para a família. 

Daqui ressaltam as suas estratégias  de ajustamento que envolvam uma tensão constante entre 

a necessidade de negociar com outras pessoas  e com as instituições sociais e de saúde, com o 

objectivo de participar numa vida tão normal quanto possível e a resignação passiva à 

incapacidade promovida pela sua situação de doença crónica. 

 

3.1.11. – Relacionamento com o Centro de Saúde  

 

Relativamente aos cuidados de saúde formais e quando inquiridos sobre a quantidade 

de idas ao centro de saúde, constata-se que a frequência aos cuidados de saúde é relativamente 

assídua. A maioria dos doentes crónicos inquiridos (62,7%) respondeu que se desloca ao 
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centro de saúde pelo menos uma vez de três em três meses. 27,5% dos inquiridos afirmaram 

que se deslocam ao centro de saúde uma vez de dois em dois meses. 8,4% dos doentes 

crónicos respondeu que vão ao centro de saúde uma vez por mês. 0,7% referiu que vai ao 

centro de saúde só quando entra no SAP – Serviço de Atendimento Permanente e 0,7% referiu 

que não vai ao centro de saúde mas, ao hospital de referência. 

Este estudo demonstra que a doença crónica conduz a um acompanhamento 

sistemático do doente crónico podendo corroborar a ideia de que os doentes crónicos se 

tornaram sobrecarga económica para os sistemas de saúde e da segurança social, dado que 

gastam verbas elevadas no apoio continuado. A situação no concelho em estudo corrobora a 

ideia de que a vida humana prolongou-se no decurso das últimas décadas, em consequência 

não só dos progressos da medicina mas, também, das transformações socio-económicas e 

tecnológicas que vieram propiciar uma melhoria no bem-estar das pessoas. As pessoas com 

doença crónica suscitam preocupação na área dos cuidados de saúde e na área social, dada a 

estreita relação entre o percurso da doença, o aumento da morbilidade e o aumento das 

necessidades de apoio e cuidados de saúde, bem como o aumento extraordinário das despesas 

públicas com a doença crónica. Por um lado, o pagamento de pensões sociais de invalidez ou 

pensões de invalidez e por outro, as despesas com saúde aumentam dada a gratuidade dos 

serviços e o recurso/consumo de consultas de clínica geral e especialidades, internamentos e 

tratamentos. As despesas sociais, no âmbito das políticas sociais e da saúde, têm um peso 

cada vez maior no conjunto das políticas sociais. A maioria dos problemas de preservação da 

saúde e tratamento e cura da doença dos países desenvolvidos requerem soluções que exigem 

uma boa qualidade dos cuidados prestados e que valorizem a prevenção da doença e a 

promoção da saúde e de estilos e os modos de vida saudáveis, em pé de igualdade com os 

cuidados curativos.  

 

Quando se questionaram os doentes crónicos inquiridos sobre como se sente no centro 

de saúde, aferimos que por norma se sentem bem. Neste sentido,  45,1% dos doentes crónicos 

inquiridos referiu que se sente bem, porque como nos disseram alguns dos nossos inquiridos 

está tudo limpo e tem boas condições.  1,4% afirmaram que se sentem muito bem porque 

verbalizou uma das inquiridas, com 56 anos, reformada, doença cerebrovascular, a unidade é 

nova, arejada, limpa e com muito luz e convivo com muito gente. 21,1% mencionou mais ou 

menos, porque como nos foi dados a perceber por um inquirida de 33 anos, enfermeira, 

doença cardiovascular, tem que se confrontar com a doença e ficam sempre ansiosos. Dos 

doentes crónicos inquiridos, 32,4% mencionaram que se sentem mal porque como nos disse 
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um inquirido de 40 anos, reformado, tuberculose, é um hospital velho, cinzento, com muitas 

escadas e pouca luz.. 
 

Quando questionados acerca do tratamento prestado pelos profissionais de saúde 

aferimos que de um modo geral, estes inquiridos dizem que o tratamento prestado pelos 

profissionais de saúde é muito bom (35,2%), como diz um das inquiridas tratam-me bem, com 

respeito e alertam para os perigos da doença (M, 52 anos, doméstica, diabética); e 64,8% 

referiram que o tratamento recebido pelos profissionais de saúde é bom. 
  

Relativamente à questão sobre o contributo dos profissionais de saúde para a 

compreensão da doença constata-se que subsiste uma percepção de que os profissionais 

procuram ajudar os doentes crónicos a perceber e a saber lidar com a situação de doença. 

Neste caso, dos doentes crónicos inquiridos, 80,3% referiram que os profissionais de saúde 

ajudam a perceber a doença e a desmistificar medos. Os motivos apresentados pelos utentes 

relacionam-se com a disponibilidade e a paciência. Já 19,7%, inquiridos responderam que os 

profissionais não ajudam a dissolver as dúvidas, alegando que nem sempre têm tempo.  
 

Tendo em linha de conta a função primordial dos Centros de Saúde, nos termos do 

decreto-lei n.º 60/2003 de 1 de Abril, nos termos do artigo 6º, n.º 1 visa a melhoria do nível de 

saúde da população da sua área geográfica. São, nos termos do mesmo artigo, n.º 2, 

objectivos especiais do Centro de Saúde a promoção e a vigilância da saúde, a prevenção, o 

diagnóstico e o tratamento da doença, através do planeamento e da prestação de cuidados ao 

indivíduo, à família, e à comunidade, bem como o desenvolvimento de actividades específicas 

dirigidas às situações de maior risco ou vulnerabilidade de saúde. Também os elementos do 

Ministério da Saúde (1999:15), da Nova Política de Saúde 1998 – 2002 referem a vontade de 

promover um compromisso explicito para melhorar a saúde que se reflecte na adopção de 

metas concretas para realizar ganhos em saúde; o assumir a centralidade do cidadão nas 

suas manifestações tangíveis como a de aceder pronta e facilmente a cuidados de saúde de 

qualidade; o desenvolvimento de uma nova relação entre contribuinte, seus agentes para o 

financiamento da saúde, e os prestadores de cuidados de saúde, através da generalização e 

aprofundamento dos processos de contratualização; (...), a institucionalização de um sistema 

de qualidade na saúde, com todas as garantias que ele comporta para o cidadão e para os 

profissionais de saúde, (...), verificamos que efectuar prestação de cuidados de saúde 

primários requer que se compreenda o contexto holístico onde a população se insere 

(nomeadamente o seu estado físico, emocional, factores geográficos, sociais, económicos, 
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profissionais, culturais, a percepção que os utentes têm da saúde/doença, a utilização das 

instituições de saúde e percepção da prestação dos cuidados de saúde primários). Entendendo 

esse contexto providenciar-se-á melhor qualidade de prestação de cuidados de saúde, o que 

poderá conduzir a uma ajuda no desenvolvimento da comunidades e da saúde desta,  através 

do uso eficiente dos recursos existentes.  

 Nos nossos dias, o estado de doença exige o tratamento através do recurso às 

instituições de saúde, isto é, a nível social e individual, a doença deve ser tratada numa 

instituição social – num sistema de cuidados de saúde. De acordo com N. Fox (1999), para os 

doentes as experiências de cuidados de saúde são de rotinização de regimes que reduzem a 

possibilidade de acção. Para quem tenha uma doença crónica, toda a sua vida é rotinizada 

pelos contactos com instituições e profissionais prestadores de cuidados de saúde. Aqui, o 

médico é a referência necessária pela qual a doença se insere na ordem social. Carapinheiro 

(1993 – citando Parsons),  refere que é ao médico que é atribuída uma importância 

fundamental, uma vez que é a ele que lhe cabe definir o que é saúde e a doença. À luz deste 

pensamento, quando os indivíduos estão doentes recorrem (ou devem recorrer) a uma 

instituição de saúde. No entanto, continuam a subsistir diferenças na forma como os doentes 

crónicos e os médicos percebem a doença e suas implicações, que irá condicionar a relação 

estabelecida entre ambos. Os médicos tendem a fazer o diagnóstico das doenças com base na 

leitura dos sintomas apresentados pelos doentes e interpretação de exames clínicos, mas, por 

sua vez, já o utente fez antecipadamente uma apreciação sobre esses mesmos sintomas. 

Perceber esta dimensão subjectiva da doença é o passo principal para que se estabeleça uma 

relação de confiança entre profissional de saúde, doente crónico e seus familiares, tendendo à 

adopção de medidas que melhorem substancialmente os níveis de saúde da família com 

doença crónica. Por outro lado, no exercício das suas funções os profissionais de saúde devem 

atender à condição socio-familiar, profissional, económica, ambiental e cultural das famílias, 

uma vez que essa condição favorece ou limita a mudança familiar sadia. É sabido, através de 

vários estudos da sociologia, psicologia, pedagogia, que o grau em que as famílias adoptam 

comportamentos de saúde é determinado pelos factores socio-demográficos (nível económico, 

nível educacional, género, número de elementos do agregado familiar, acesso a cuidados 

médicos), factores de natureza situacional (influência familiar, dos amigos e pessoas de 

referência), factores relacionados com a percepção dos sintomas, doença crónica e 

implicações desta, e factores de natureza psicológica (emocionais e/ou cognitivos). 

 No trabalho com as famílias na presença da doença crónica o mais importante é que o 

profissional de saúde consiga avaliar a motivação que ela apresenta para praticar bons hábitos 
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de saúde, com o intuito efectuar uma mudança saudável e uma aprendizagem que lhe permita 

uma adaptação à nova situação.  
 

3.1.12. – Identificação do prestador de cuidados de saúde informais ao doente 

crónico 
 
Quadro n.º 38 - Caracterização socio-demográfica dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes 

crónicos inquiridos inscritos no Centro de Saúde de Baião.  

 

Fonte: Questionário aplicado por nós ao prestador de cuidados de saúde informais ao doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 
 

Os dados do quadro n.º 38 apresentam a distribuição dos prestadores de cuidados de 

saúde informais aos doentes crónicos. A amostra é constituída por 92,4% prestadores de 

cuidados de saúde informais do sexo feminino e 6,6% prestadores de cuidados de saúde 

informais do sexo masculino. Da análise do mesmo quadro, e tendo em conta a distribuição 

etária  dos prestadores de cuidados de saúde informais, observa-se que as faixas etárias com 

maior percentagem de inquiridos situam-se entre os 51 e os 60 anos (32,2%).  

Quanto ao estado civil dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes 

crónicos inquiridos constata-se que a grande maioria é casado (91,4%), 2,2% são solteiros; 

5,4% são divorciados e 1% vive em união de facto. 

A análise do quadro n.º 38 permite-nos corroborar a situação escolar apresentada na 

caracterização do concelho em estudo, visto que a grande maioria dos prestadores de cuidados 

de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos apresenta habilitações literárias baixas. 

Deste modo, 56,9% prestadores de cuidados de saúde informais inquiridos possui o 4.º ano do 

Sexo 
 

Idade  
 

Estado Civil 
 

Habilitações Literárias  
 

 N % Classe N %  N %  N % 
M 6 6,6 

 
10-20 1 1,1 Cas. 85 91,4 Analfabeto 23 

 
24,7 

F 86 
 

92,4 
 

21-30 
 

5 5,4 Sol. 
 

2 2,2 4.º ano do 1.º 
Ciclo 

53 
 

56,9 

 
 

 
 

 
 

31-40 
 

19 
 

20,4 Div. 
 

5 
 

5,4 6.º ano do 2.º 
ciclo 

 

12 
 

12,9 

 
 

 
 

 
 

41-50 
 

25 
 

26,8 Viúvo 
 

0 
 

 9.º ano do 3.º 
ciclo 

2 
 

2,2 

 
 

 
 

 
 

51-60 
 

30 
 

32,2 Outro 
 

1 
 

1 
 

11.º Ano 1 1,1 

 
 

 
 

 
 

61-70 
 

11 
 

11,8  
 

 
 

 
 

12.º Ano 
 

1 
 

1,1 

 
 

 
 

 
 

≥ 71 2 2,2    Ens. superior 1 1,1 

 93 100  93 100  93 100  93 100 
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1.º ciclo; 12,9% possuem o 6º ano do 2.º ciclo; 24,7% são analfabetos. Só 2,2% possuem o 9º 

ano do 3.º ciclo. Apenas 3,3% prestadores de cuidados de saúde informais inquiridos possuem 

habilitações superiores à escolaridade obrigatória, distribuindo-se da seguinte forma: 1,1% 

possuem o 12º ano; 1,1% estudou até ao 11º ano e 1,1% completaram o ensino superior. A 

grande maioria destes prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos 

inquiridos completou e ensino (62,3%). Destes, 46,9% concluíram a 4.º ano do 1.º ciclo; 9,7% 

concluíram o 6.º ano do 2.º ciclo; 4,4 % concluíram o 9.º ano do 3.º ciclo; 1,1 % concluíram o 

12.º ano e 1,1 % concluíram o ensino superior. 12,9% não completaram o ensino. Destes, 9,6 

% não completaram o 4.º ano do 1.º ciclo e 3,3% não completaram o 6.º ano do 2.º ciclo. As 

justificações proferidas pelos inquiridos para não completarem o ensino prendem-se com as 

dificuldades de aprendizagem, referindo que não aprendiam.  

A profissão desenvolvida pelos prestadores de cuidados de saúde informais dos 

doentes crónicos inquiridos poderá estar associada às habilitações literárias apresentadas. 

Assim, dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos de inquiridos 

que exercem actividade laboral remunerada (41,1%). Destes, 29% são trabalhadores agrícolas; 

3,3% são ajudantes domiciliárias; 2,2% são administrativos; 2,2% são empregados da 

construção civil, 1,1% são empregadas domésticas, 1,1% são famílias de acolhimento, 1,1% 

são  maquinistas e 1,1% são médicos. Dos prestadores de cuidados de saúde informais dos 

doentes crónicos inquiridos que exercem actividade laboral, 52,6% são trabalhadores 

familiares cujo salário ou forma de pagamento é feito em géneros e  47,4% são trabalhadores 

por conta de outrém. A variável profissão dos prestadores de cuidados de saúde informal 

confirma a ideia de que hoje, a maioria das mulheres têm uma dupla actividade: familiar e 

profissional. Esta última desenvolve-se quer por emancipação ou prazer, quer por 

necessidade. Pois, nos dias de hoje, o casal precisa de trabalhar, beneficiando de um salário, 

para contribuir para as despesas mensais fixas. Essa necessidade, contribui para a diminuição 

da disponibilidade das mulheres para a prestação de  cuidados continuados, devido ao facto de 

exercerem actividade laboral remunerada fora dos seus domicílios. No concelho de Baião e de 

acordo com os dados recolhidos, em muitas relações familiares, há mulheres que apesar de 

trabalharem fora de casa, se ocupam,  quer das tarefas domésticas, quer de familiares que 

necessitam de cuidados de saúde, mesmo que tenham mantido com o doente crónico relações 

hostis durante toda a vida. Mais, ainda, se for necessário deverá sacrificar a carreira 

profissional para prestação de cuidados. 
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59,1% prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos não 

exercem actividade laboral remunerada. A grande maioria são domésticas (83,6%), 14,5% 

estão reformados e 1,1% encontram-se na situação de estudante.  

Todas as freguesias do concelho em estudo foram contempladas. Saliente-se que as 

freguesias com maior número de prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes 

crónicos de inquiridos são Campelo (17,6%); Santa Marinha do Zêzere (6,3%).  
 
3.1.13. – Sentimentos em relação à doença crónica 
 
Quando questionados sobre os sentimentos desenvolvidos  quando teve conhecimento de que 

tinha que prestar cuidados ao doente, constatamos que os prestadores de cuidados de saúde 

informais dos doentes crónicos inquiridos aceitaram a situação com naturalidade (31,9%), 

considerando que faz parte das suas obrigações, como sendo já um hábito adquirido. 

Conforme nos é dado  perceber através dos resultados do quadro n.º 39. 
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Quadro n.º 39 – Distribuição dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos 

inscritos no Centro de Saúde de Baião por sentimento desenvolvido quando teve conhecimento que iria prestar 

cuidados.  

Prestador de Cuidados 

Aju-
dante 

Domici-
liária 

Esposa Fam. 
Acolhi-
mento 

filha Filho 
 

Irmã Mãe Mari 
do 

Nora Total  

Sentimento 
face à 

prestação 
de cuidados 

Patolo- 
gia 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Diab.   19 20   7 7,5         2 2,2 28 30,4
Cerebro. 1 1,1                 1 1,1 

Normalidade 

Oncol. 1 1,1                 1 1,1 

Diab.   9 9,7   4 4,4           11 11,8

Oncol.   1 1,1               1 1,1 

Aceitou 
bem, embora 
não 
aceitasse a  
doença Diab.               4 4,4 1 1,1 5 5,5 

Cerebro.   1 1,1               1 1,1 
Diab.             1 1,1     1 1,1 

Cardio.                     

Aceitou mal, 
inicialmente, 
depois lá foi 

Tuberc.             1 1,1     1 1,1 
Cerebro.                 1 1,1 1 1,1 Rejeição  

Diab.       1 1,1           1 1,1 

Diab.   7 7,5   2 2,2 2 2,2 1 1,1 3 3,3   1 1,1 16 17,8Tem sido 
um percurso 
difícil Cardio.           1 1,1 1 1,1     2 2,2 

Tuberc. 1 1,1   1 1,1             2 2,2 
Preocupação 
em obter 
informação 
sobre se 
precisava de 
medidas 
especiais 

HIV   1 1,1               1 1,1 

Resignação 
 

Diab.   15 16   2 2,2   1 1,1       1 1,1 

Total  3 3,3 53 57 1 1,1 16 17,8 2 2,2 3 3,3 6 6,6 4 4,3 5 5,5 93 100 

Fonte: Questionário aplicado por nós ao prestador de cuidados de saúde informal do doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 
 

De acordo com os dados do quadro n.º 39, os prestadores de cuidados de saúde 

informais afirmaram que aceitaram a situação de prestação de cuidados com normalidade. Há 

alguns que  referem que é a minha obrigação e já estava habituada, agora era só alertá-lo 

para o cuidado com a comida, como nos diz uma das nossas inquiridas (M., 55 anos, esposa, 

doméstica). 21,1% responderam que aceitaram bem prestar estes serviços embora não 

aceitasse a situação de doença. 2,2% dos prestadores de cuidados de saúde informais 

inquiridos pronunciaram-se a favor da rejeição, uma das inquiridas justifica-se dizendo não 

nos damos muito bem. Depois não sei cuidar bem dela porque exige muito, principalmente no 

banho. Por outro lado, porque trabalho. (M., 40 anos, nora, trabalhadora agrícola).  

A análise destes resultados permitem aferir, tal como foi descrito no enquadramento 

teórico, que os laços familiares criam direitos e obrigações morais aos quais é difícil não 
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corresponder, sendo que estas normas morais aparecem num quadro modelado pelas forças 

culturais, sociais e económicas. As obrigações familiares embora não constituam regras 

impostas pelo exterior são de certa maneira negociadas e/ou impostas familiarmente para o 

cuidar, onde as influências exteriores têm o seu peso (M. Segalen 1999).  

 

Relativamente à responsabilidade sentida pelo prestador de cuidados de saúde 

informais na situação de agravamento da doença, aferimos que os prestadores de cuidados de 

saúde informais aos doentes crónicos inquiridos desenvolvem sentimentos de culpa face ao 

agravamento da doença (89,2%), como nos é referido por uma das inquiridas porque tenho a 

sensação que não fiz tudo o que podia e devia (M., 38 anos, irmã, doméstica). Para 10,8% o 

agravamento do estado de saúde/doença do doente crónico não desperta sentimentos de culpa, 

conforme nos é dado a perceber através dos resultados do quadro n.º 40.  

 
Quadro n.º 40 – Distribuição dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos 

inscritos no Centro de Saúde de Baião por sentimento de responsabilidade no agravamento da doença.  

Prestador de Cuidados 

Aju-
dante 
Domi-
ciliária 

Esposa Fam. 
Acolhi-
mento 

filha Filho 
 

Irmã Mãe Mari 
do 

Nora 

Sentimento 
de culpa 
face ao 

agravamen-
to da 

doença  

Patolo- 
gia 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Cerebro.   1              1  
Cardio.                   
Diab.   48    16  2  1  4  3  2  
HIV   1                
IRC                   

Oncol.   1                

Sim 

Tuberc. 1    1        1      
Cerebro. 1                  
Cardio.           1  1      
Diab.   2        1    1  2  
HIV                   
IRC                   

Oncol. 1                  

Não  

Tuberc.                   
Total   3 3,3 53 57 1 1,1 16 17,8 2 2,2 3 3,3 6 6,6 4 4,3 5 5,5 

 

Fonte: Questionário aplicado por nós ao prestador de cuidados de saúde informal do doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 
 

 

Os resultados do estudo demostram que a acção desenvolvida pela ou para a pessoa 

com um problema de saúde depende uma vez mais da definição familiar da doença. Os 

factores ambientais, sociais, culturais e económicos, bem como os recursos da comunidade 

para dar resposta às necessidades da saúde, influenciam os riscos e comportamentos de saúde 

familiares. Assim, ao analisar os resultados do quadro n.º 41, podemos corroborar a teoria 
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explanada no capitulo I, página 16, quando referimos que em muitas situações quando se 

observa o agravamento da doença crónica, a família sente-se responsável por esse 

agravamento, mesmo quando é o próprio doente que recusa a ajuda familiar e considera (por 

se sentir melhor) que já não necessita de tantos cuidados. No concelho de Baião, as famílias 

com doentes crónicos revelaram que desenvolveram sentimentos de inadequação e culpa face 

ao acompanhamento do doente. Esta situação vai de encontro ao que L. Brito (2002:46), diz 

ao defender o facto da família estar a desenvolver novas competências e capacidades até ao 

sentimento de estar a cumprir um dever moral ou de estar a retribuir cuidados e/ou carinho 

recebidos anteriormente, passando por todo um conjunto de pequenos coisas e pequenos 

nadas que no quotidiano podem revestir-se de maior valor, pela forma como mantêm, 

aumentam ou diminuem a auto-estima da pessoa, até pelo reconhecimento que os outros 

expressem acerca do seu desempenho.  

 

Quando questionados sobre o hábito de falar com alguém sobre a prestação de 

cuidados, verifica-se que um número considerável de prestadores de cuidados de saúde 

informais dos doentes crónicos costuma desabafar com alguém de confiança familiar ou 

profissional de saúde. Neste sentido, dos prestadores de cuidados de saúde informais dos 

doentes crónicos inquiridos 56,5% responderam que costumavam falar com a família e o  

médico. 44,1% prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos 

referiram que não falam com ninguém sobre o assunto. Os motivos apresentados sobre o facto 

de não falarem com ninguém estão associados à vergonha (24,6%); à falta de tempo (15,1%) e 

não ter ninguém com quem desabafar (4,4%). 

Dado tratar-se de um concelho tão disperso, as famílias com doentes crónicos 

encontram-se também dispersas, tornando-se difícil a partilha de experiências sentimentos, 

sofrimentos, partilhas de vida, provocando situações de isolamento, tristeza, vergonha, baixa 

auto-estima e desolação. 

 

Relativamente à questão acerca das maiores dificuldades que sentem face à doença, 

constatamos que para os prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos 

inquiridos, a maior dificuldade consiste no lidar com doença crónica o doente crónico aceitar 

a forma adequada de alimentação para poder controlar a doença. Os dados do quadro n.º 42 

permitem-nos verificar que as dificuldades dos prestadores de cuidados de saúde informal 

prendem-se essencialmente com os modos de vida dos doente crónicos, nomeadamente ao 

nível da alimentação (43%), como nos deu a conhecer uma inquirida de 55 anos, reformada, 
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Dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos a 

preocupação com a dieta alimentar regrada é uma constante. É difícil que ele aceite as 

coisas que lhe digo, são muitos anos a fazer asneiras ao nível da alimentação. Depois come 

muito e o que lhe faz muito mal. Às vezes bebe, e se estiver distraída vai comer presunto e 

salpicão. Se lhe digo alguma coisa, ainda discute comigo. Sabe vivo num desassossego, com 

o coração nas mãos porque depois quando fica doente sou eu que o aturo.  

A outra grande dificuldade prende-se com a capacidade do doente crónico perceber e aceitar 

os conselhos do prestador de cuidados, como acontece no caso de 11% dos inquiridos. Os 

dados insertos no quadro n.º 41 permitem-nos observar estas situações.  
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Quadro n.º 41 – Distribuição dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos 

inscritos no Centro de Saúde de Baião por dificuldades sentidas na prestação de cuidados.  

Prestador de Cuidados 

Aju-
dante 

Domici-
liária 

 

Esposa Fam. 
Acolhi-
mento 

Filha Filho 
 

Irmã Mãe Marido Nora 

Total  Dificuldades  Patolo
-gia 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Diab.   13 14   4 4,3       4 4,3 2 2,2 

 23 25 

Oncol. 1 1,1                 1 1,1 Não sinto 

Tuberc. 1 1,1                 1 1,1 

Não ter 
dinheiro 

suficiente para 
dieta adequada 

Diab.   3 3,3               3 3,3 

Doente crónico 
não aceita a 
situação de 
doença, as 

restrições e de 
ter PC 

Diab.       2 2,1   2 2,2 1 1,1     10 11 

Preocupação 
constante com 
alimentação e 
que o doente 
crónico faça 

dieta alimentar 
regrada 

Diab.   29 31   8 8,6     3 3,3     40 43 

Cerebro
. 1 1,1                 1 1,1 

Cardio.             1      1 1,1 

Diab.   1 1,1     1 1,1         2 2,2 

Ver sofrimento 
e solidão do 

doente crónico. 

HIV   1 1,1               1 1,1 

Não ter tempo 
nem paciência. 
E ter que andar 
sempre de um 

lado para o 
outro 

Diab.   4 4,3   2 2,2         2 2,2 8 8,6 

Cardio.           1 1,1      1 1,1  

Cerebro    1 1,1              1 1,1 

Diab.         1 1,1         1 1,1 

Oncol.   1 1 1                

Enfrentar a 
perda do 

doente crónico 

Tuberc.     1 1,1       1 1,1     2 2,2 

Alimenta-lo  e 
dar-lhe banho 

Cerebro
.                 1 1,1 1 1,1 

Total  3 3,3 53 57 1 1,1 16 17,8 2 2,2 3 3,3 6 6,6 4 4,3 5 5,5 93 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao prestador de cuidados de saúde informal do doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 
 

25% dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos 

referiram que não sentem dificuldades nos cuidados a prestar porque já estão habituados. 

O presente estudo revela que as patologias consideradas mais problemáticas pelos 

contornos emocionais, sociais e de sequelas que provocam (como as doenças 
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cardiovasculares, cerebrovasculares, oncológicas e tuberculose) favorecem, também, um 

estado emocional de elevado stresse dado que para estes agentes de cuidados de saúde 

subsiste a dificuldade em enfrentar a doença e o medo de perda do familiar porque o estado 

avançado da patologia e a situação debilitante do doente crónico influencia o pensar constante 

na morte. A este propósito uma das nossas inquiridas verbalizou que a iminência da morte 

está sempre presente na minha cabeça (M., 38 anos, irmã, doméstica). 

 As dificuldades sentidas pelos prestadores de cuidados de saúde informais têm 

repercussões a nível emocional e mesmo a nível familiar, no contexto da saúde e da doença. 

Os resultados deste estudo, permitem-nos verificar que quando um elemento da família 

apresenta uma doença crónica e quando um outro elemento fica responsável pela saúde e 

controlo da doença, toda a estrutura organizacional da família sofre alterações, sendo que 

alguns prestadores de cuidados começam a viver em função das necessidades do doente 

crónico, negociando todas as possibilidades de satisfação das mesmas.  
 

Quando questionados sobre as implicações dessas dificuldades na sua vida, observamos que a 

questão afectiva e emocional aparecem na primeira linha das implicações das dificuldades dos 

prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos no lidar com 

doença crónica (100%), conforme se pode analisar através dos resultados do quadro n.º 42.  
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Quadro n.º 42 – Distribuição dos prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos inquiridos 

inscritos no Centro de Saúde de Baião por implicação das dificuldades sentidas na prestação de cuidados.  

Prestador de Cuidados 

Aju-
dante 

Domici-
liária 

 

Esposa Fam. 
Acolhi-
mento 

Filha Filho 
 

Irmã Mãe Marido Nora 

Total  Dificuldades  Pato-
logia 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
Alguma fonte 

de tensão 
diária 

Diab.   1 1,1               1 1,1 

Cansaço e 
muito stresse Diab.   2 2,2   2 2,2           4 4,3 

Discutem 
muito  Diab.   7 7,5   5 5,5           12 13 

Deixaram de 
viver com 
calma e de 
sentir que 

também eram 
pessoas 

Diab.   6 6,6     1 1,1   2 2,2   1 1,1 10 11 

Cerebro 1 1,1                 1 1,1 

Diab.   26 28   8 8,6   1 1,1 1 1,1 4 4,3 3 3,3 43 46 

Oncol. 1 1,1                 1 1,1 

Perturba-me 
emocionalmen-

te 
Tuberc. 1 1,1   1 1,1             2 2,2 

Sentimento de 
culpa Diab.   5 5,5   1 1,1   1 1,1       7 7,5 

Cardio.                     

Cerebro                     

Diab.   2 2,2     1 1,1   1 1,1   1 1,1 5 5,5 

Oncol.                     

Problemas 
familiares 

Tuberc.                     

Cerebro   1 1,1               1 1,1 

Cardio.           1 1,1 1 1,1     2 2,2 

Diab.   1 1,1               1 1,1 

HIV   1 1,1               1 1,1 

Oncol.   1 1,1               1 1,1 

Vivo para o 
doente crónico 

sem que o 
outros 

familiares se 
apercebam. 

Como se fosse 
o último dia 

que está 
comigo.  Tuberc.             1 1,1     1 1,1 

Total  3 3,3 53 57 1 1,1 16 17,8 2 2,2 3 3,3 6 6,6 4 4,3 5 5,5 93 100 
Fonte: Questionário aplicado por nós ao prestador de cuidados de saúde informal do doente crónico, Outubro e Novembro de 2003 
 

Os dados do quadro n.º 42, confirmando o que se vinha a dizer dos resultados insertos 

no quadro anterior, permitem-nos verificar que a maioria dos prestadores de cuidados de 

saúde informais apontam como grandes implicações das dificuldades a perturbação emocional 

(58,1%). Daí que o stresse se manifeste na prestação de cuidados porque como podemos 

constatar através das palavras de uma das pessoas inquiridas ele é muito teimoso quer fazer o 

que lhe apetece e abusa muito. Quando se sente mal, exige que lhe faça a dieta que tanto 

insistido que faço diariamente. (M., 55 anos, esposa, doméstica).  
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Saliente-se, ainda que este estudo permite-nos verificar que os doentes crónicos que 

apresentam patologias cujas sequelas e crises repentinas, ou sentem estar associadas à 

situação de morte mais iminente (como as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, HIV 

e oncológicas) desenvolvem um sentimento de tensão. Por sua vez, os prestadores de 

cuidados revelam que organizam as suas vidas em função do doente, como o atestam as 

revelações de uma das nossas inquiridas vivo para o doente crónico sem que o outros 

familiares se apercebam. Como se fosse o último dia que está comigo. (M, 38 anos, irmã, 

doméstica). 

A análise destas questões corroboram o estado de stresse que L. Brito (2001) apresenta 

face à prestação de cuidados. Quem cuida está consciente da situação de contínuo 

agravamento e degeneração do familiar que recebe os cuidados, a relação prévia com o 

familiar doente e a inversão de papéis que frequentemente ocorre aumentam a probabilidade 

de conflitos, raramente a responsabilidade da prestação de cuidados é partilhada por mais de 

uma pessoa, para além de, também, raramente corresponder a uma situação de escolha 

assumida. 
 

Questionados sobre a possibilidade de mudar alguma coisa nas suas vidas, aferimos 

que a maioria (80,6%) dos prestadores de cuidados de saúde gostariam que o doente crónico 

fosse mais cuidadoso com a sua saúde e mais compreensivo. 19,4% dos prestadores de 

cuidados de saúde informais inquiridos não alteravam nada, procurando que ele viva o melhor 

possível enquanto cá está.  34,4% dos prestadores de cuidados  de saúde informais gostariam 

de ter mais tempo livre para viverem um pouco mais para si mesmos, para se dedicarem às 

suas necessidades, para sentirem que também são pessoas, para terem mais calma e controlar 

a ansiedade. Expressões como as que se seguem ilustram vem esses pensamentos: viveríamos 

sem tantas discussões, o que ajudaria a controlar a minha ansiedade face à doença (M., 26 

anos, esposa, administrativa);  dedicava mais tempo às minhas necessidades (M., 40 anos, 

nora, doméstica) e também preciso de viver (M., 55 anos, filha, empregada têxtil).  
 

Referindo-nos à pergunta qual a relação que tem com os profissionais de saúde, 

constatamos que estes prestadores de cuidados de saúde informais dos doentes crónicos tem 

uma boa relação com os profissionais de saúde, conforme nos respondeu a totalidade dos 

prestadores de cuidados. Os motivos apresentados prendem-se com a desmistificação da 

doença (67,7%) e com o facto de os ensinam a lidar com a situação (32,3%). 

A família apresenta-se como um sistema “escondido” de cuidados de saúde, 

integrando a rede social de apoio e pode influenciar, positiva ou negativamente, os 
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comportamentos de procura de ajuda. Negociando e adaptando-se ao desenvolvimento e/ou 

crises da doença crónica. Em simultâneo os profissionais deverão estar disponíveis para 

promover acções práticas e providenciar as estruturas necessárias para apoiar nas disfunções, 

dos doentes crónicos e familiares que com ele convivam, para que estes obtenham consciência 

das perspectivas de resolução e controlo das situações de medo. 

O suporte social é um dos predicatores mais fortes na resolução de problemas da 

família. Paúl et al. (2001), demonstram que os recursos ao alcance das famílias (materiais, 

sociais e educacionais), assim como o contexto biográfico no qual a doença crónica surge e se 

desenvolve, serão relevantes.  

De um modo geral, analisando os resultados obtidos pelos prestadores de cuidados de 

saúde informais, observamos que as famílias devem ser ensinadas a praticar novas formas de 

lidar com o doente crónico. Perceber as mudanças familiares, as doenças crónicas e as 

implicações psicossociais torna-se fundamental, uma vez que permite o estabelecimento de 

uma ponte para os profissionais de saúde entre os campos biológico e psicossocial. Um 

melhor conhecimento sobre a estrutura, funcionalidade e dinâmica familiar permite que os 

profissionais adoptem estratégias de tratamento e readaptação mais adequadas à família e 

principalmente ao responsável pela prestação de cuidados ao doente crónico (cuidador de 

saúde). Isto inclui ou pode incluir sistema de crenças; o significado da doença para a família; 

o interface da doença no desenvolvimento do indivíduo e família; a história transgeracional da 

família na adopção de estratégias de superação de obstáculos na presença de doença crónica, 

perda e ou crise; a capacidade da família estabelecer e cumprir a prestação de cuidados de 

saúde; comunicação familiar; resolução de problemas; recolocação de papéis; envolvimento 

afectivo; suporte social e uso de recursos da comunidade. A melhoria e o sucesso do apoio e 

dos cuidados a este tipo de situações passará por uma avaliação individual, baseada numa 

abordagem multidimensional, que tenha em atenção a natureza dinâmica e contextual da 

situação de doença crónica. A motivação está intimamente relacionada com a percepção de 

vulnerabilidade à doença. Assim, se os membros de uma família, no seu conjunto, sentirem 

que são susceptíveis de se tornarem doentes crónicos, há maior probabilidade de se 

envolverem em medidas para prevenir a doença e apoiar a mudança efectiva do elemento 

doente. Efectivamente, no estudo das implicações da doença crónica na família e no centro de 

saúde, tem-se tornado, ainda que a um ritmo não totalmente desejado, cada vez mais comum a 

centralidade da família a da importância dos factores culturais, socio-familares e ambientais 

na promoção da saúde. 
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Após apresentados os resultados e a discussão dos mesmos podemos agora analisar a 

veracidade das hipóteses levantadas na problemática. Assim, relativamente à hipótese 1 -  

Tanto sob o ponto de vista profissional e socio-cultural como sanitário, a doença crónica de 

um elemento da família vai alterar toda a sua organização e dinâmica interna e externa, 

aferimos que a mesma foi confirmada pelos resultados obtidos através das respostas do doente 

crónico nos pontos 3.1.2 – situação socio-económica dos doentes crónicos, 3.1.4 – 

sentimentos em relação à doença crónica ; 3.1.5 – relacionamento familiar do doente crónico; 

3.1.6 – relacionamento com o prestador de cuidados de saúde informal no domicilio e 3.1.7 – 

inserção social do doente crónico. 

A hipótese 2 - O emergir da doença crónica está correlacionada com as condições 

familiares e socais de existência e as experiências objectivas e subjectivas da doença, 

aferimos que a mesma foi confirmada pelos resultados obtidos através das respostas do doente 

crónico nos pontos 3.1.10 – mudanças na família com o desencadear e instalação da doença 

crónica, bem como pelas respostas do prestador de cuidados de saúde informal, ponto 3.1.13 – 

sentimentos em relação à doença crónica.  

Por último a hipótese 3 - O fenómeno da doença crónica, fazendo emergir novas relações 

entre a família e os profissionais de saúde, contribui para desencadear entre eles novas 

aprendizagens em termos de saúde e doença e da própria maneira de lidar com esta nova 

situação, aferimos que a mesma foi confirmada pelos resultados obtidos através das respostas 

do doente crónico no pontos 3.10 – relacionamento com o centro de saúde, bem como através 

das respostas do prestador de cuidados de saúde informal, ponto 3.1.13 – sentimentos em 

relação à doença crónica.  
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Conclusão 

 

O presente estudo sobre as mudanças familiares em consequência da doença crónica e 

os modos de vida adoptados pelos doentes crónicos e seus familiares, com intuito de analisar 

as consequências em termos de saúde, família e acesso aos cuidados de saúde de um a 

população rural, surgiu principalmente pela inquietude provocada pela complexidade da 

problemática doença crónica, mudança e família, e considera-se que cumpriu os objectivos 

enunciados na capítulo da problemática. Tendo em atenção o objectivo geral dos centros de 

saúde – melhoria dos níveis de saúde e promoção da saúde da população por eles abrangida 

através de acções de educação para a saúde, pretende-se verificar a influência da doença sobre 

as mudanças familiares. Procuramos pois, estudar as implicações da doença crónica na família 

e no centro de saúde, e num caso e no outro identificar os fenómenos que actuem como 

facilitadores ou condicionadores à prestação eficiente de cuidados de saúde. O interesse pela 

doença crónica prende-se com o facto de esta situação sempre se ter manifestado intrigante, 

ainda não totalmente estudada e por isso ainda não esgotada. A segunda prende-se com o 

facto de ter ingressado num centro de saúde da Sub-Região de Saúde do Norte e o centro de 

saúde como instituição prestadora de cuidados primários de saúde (com as finalidades  supra 

citadas), preocupa-nos a forma como os utilizadores são acompanhados ao nível da promoção 

da saúde, com intuito de melhorar o seu estado de saúde, bem como detectar as questões ainda 

não resolvidas na eficiência das suas intervenções. Por outro lado, dentro dos indicadores 

definidos pelo Serviço Social a doença crónica constitui um indicador de situação-problema e 

por esta razão pressupõe um apoio adicional no acompanhamento à família. Entende-se que 

este indicador social pressupõe uma reorganização familiar mais acentuada, mesmo quando a 

doença crónica começa a ser encarada com algum conformismo. É uma situação complicada 

para a família se reorganizar e reestruturar.  A doença crónica tem efeitos profundos na 

família e se esta sofre uma ruptura torna-se premente analisar pessoa que é portadora da 

doença crónica com o intuito de descobrir os potenciais sentimentos de culpa que poderá ter 

desenvolvido ou está a desenvolver. Concomitantemente, o número elevado de utentes 

referenciados ao serviço social com essa patologia e, consequentemente, as diversas 

limitações que implicam ao nível do indivíduo, família e cuidados de saúde primários. Por 

outro lado, ainda, porque a família é entendida como a célula base da sociedade e esta como 

prestadora de cuidados de saúde aos seus membros sofre mudanças, tendo que se reestruturar, 

efectuar uma nova aprendizagem. A grande preocupação prende-se, fundamentalmente, com a 

forma como as famílias com membros portadores de doença crónica estabelecem relações 
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entre si, como percebem a saúde e a doença e como interagem com o centro de saúde. Os 

números são preocupantes, senão vejamos, de acordo com a Revista Portuguesa de Medicina 

(2001), estima-se que 30% da população portuguesa sofra de uma doença crónica e segundo a 

Organização Mundial de saúde, e de acordo como o Despacho n.º 1916/2004 (2.ª série), as 

doenças crónicas não transmissíveis – doenças cardiovasculares, perturbações de saúde 

mental, patologia respiratória crónica, cancro, obesidade, hipertensão, diabetes mellitus e 

doenças osteoarticulares – constituem hoje a principal causa de morbilidade e mortalidade, e 

são responsáveis por situações de incapacidade, muitas vezes permanente, e perda de 

qualidade de vida, com expressão muito significativa no consumo de serviços de saúde, meios 

complementares de diagnóstico, medicamentos e dias de internamento, nas sociedades 

desenvolvidas, calculando-se que, em 2001, tenham contribuído para cerca de 75 % do peso 

da doença no contexto europeu. Se não forem instituídas medidas preventivas para o seu 

controlo, a sua incidência tenderá a aumentar, estimando-se que em 2020, contribuam com 

cerca de 80% do total do peso da doença expresso em anos de vida perdidos ajustados para a 

incapacidade (DALYs).   

Baião sendo o concelho mais interior do distrito do Porto desenvolveu características 

que lhe são muito peculiares. Assim, constata-se que as dificuldades de acessibilidade 

conduzem os habitantes ao isolamento social, cultural que por sua vez terão repercussões e/ou 

implicações na saúde dos indivíduos. Por outro lado, a própria história do centro de saúde 

(tradicionalmente conhecido por hospital) e a escassez de recursos humanos contribuem para 

o prolongamento da ideia curativa dos cuidados de  saúde em detrimento dos cuidados 

preventivos. Face aos objectivos iniciais, à problemática definida, às questões e às hipóteses 

levantadas, as conclusões da análise da doença crónica através do estudo da família apontam 

para uma certa mudança após o conhecimento o diagnóstico de doença crónica, validando as 

hipóteses. 

O capitulo III foi estruturado no sentido de apresentar e interpretar a forma como o doente 

crónico e sua família vivem e sentem a situação de doença, bem como as alterações que 

efectivamente se operam na família face à doença que deverá ser gerida uma vez que ira 

prolongar-se por toda a vida do indivíduo. Neste sentido, os resultados reforçam a noção de 

que as experiências subjectivas de mudança familiar não podem ser inferidas exclusivamente 

a partir da morbilidade física. A relevância da rede social para o controlo da doença e as 

variáveis socio-demográficas, como o sexo, a idade e especialmente a escolaridade, 

revelaram-se como factores importantes na variação das experiências de aceitação e adaptação 

à doença crónica. Por outro lado, foi possível constatar que na presença da doença crónica e 
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de acordo com a patologia que apresentam, assim como a dimensão que esta possa atingir, o 

doente crónico e sua família iniciam um processo de aprendizagem diferente e reorganizam 

toda a dinâmica interna da mesma com intuito de satisfazer, simultaneamente as necessidades 

do doente crónico e restantes membros que com ele vivem em economia comum. Observou-

se que as famílias partilham experiências de vida comuns como resultado da doença crónica. 

Não obstante, o ajustamento à doença foi diferente uma vez que, as condições médico-

terapeuticas são necessariamente diferentes. O principal aspecto comum das doenças crónicas 

é que elas devem ser geridas e a família entra num contexto de negociação quase diário para 

estabelecer quadros positivos da situação e promover a qualidade de vida possível. No caso 

das doenças cerebrovasculares observou-se a necessidade da família reorganizar todo o 

espaço ambiental, alterando a disposição do quarto do doente crónico, para colocação de 

material de conforto e ajudas técnicas (cama articulada). Nas patologias oncológicas e HIV a 

família vivia situação de stresse e medo constantes, sendo que uma recaída era sinal iminente 

de perda familiar. Pode-se com alguma certeza afirmar que a da doença crónica, remete-nos 

para a subjectividade,  adaptabilidade do doente crónico à sua doença e gestão de toda a 

situação familiar, relacional, laboral e social. 

Ao nível do convívio social e familiar alargado observou-se que os doentes crónicos 

tendem a sair menos. Ocupando os seus tempos livres no trabalho agrícola, nas tarefas 

domésticas, ou na presença da televisão.   

Foi, ainda, possível verificar que logo que um doente crónico necessite de cuidados de 

saúde continuados é à família que, em primeiro lugar, se faz o apelo para desempenhar esta 

tarefa e por outro lado, a maioria dos doentes crónicos homens considera que a prestação de 

cuidados domiciliários de saúde informal são da responsabilidade da mulher, conseguindo-se 

com este estudo provar que apesar das significativas mudanças que se têm operado na família 

e na progressiva tentativa de igualdade entre os géneros, o trabalho doméstico no âmbito da 

saúde é invisível, ultrapassa as dimensões de prestação de cuidados, e efectuado 

maioritariamente pelas mulheres. As tarefas domésticas entram no mesmo domínio e são, 

ainda, consideradas da responsabilidade quase exclusiva das mulheres. Corroborando a ideia 

de que o trabalho que as mulheres realizam na e para a família mostram o recurso escondido 

das políticas sociais.  

Este estudo permitiu-nos, também, identificar algumas mudanças nos modos de vida 

dos doentes crónicos e familiares, nomeadamente ao nível da alimentação e acesso aos 

cuidados de saúde. As doenças crónicas têm como etiologia comum, um conjunto de factores 

fundamentalmente ligados aos modos de vida individuais. A forma como cada pessoa gere o 
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seu capital de saúde ao longo da vida constitui uma questão fulcral na génese da saúde 

individual e colectiva. Relativamente aos modos de vida adoptados subsistem grandes 

vectores de problemas. Por um lado, não está instituída uma cultura que apele ao exercício 

físico e por outro, agravando a situação observa-se a inexistência de infra-estruturas para o 

desenvolvimento de actividade física. O outro problema incide sobre a não adesão a uma 

alimentação adequada para controlo da doença crónica, principalmente nos doente diabéticos, 

continuando a consumir álcool, e alimentos ricos em gorduras, com excesso de sal e pobres 

em fibras, vitaminas. Situação agravada  pela situação profissional, dado que muitos dos 

doentes crónicos são empregados de construção civil. Por outro lado, os doentes crónicos 

apresenta uma história sociocultural de hábitos alimentares muito  enraízados, cuja doença 

parece não ser motor suficiente para alteração desses hábitos. O consumo do tabaco, os erros 

alimentares, a obesidade, o consumo de álcool, a inactividade física e a má gestão do stresse 

estão hoje claramente identificados como sendo os principais factores implicados na origem 

da doença crónica. De um modo geral, conseguimos verificar que todos os doentes crónicos 

quando são confrontados com o diagnóstico clínico de doença crónica desenvolvem 

comportamentos que lhes permitem tentar controlar a doença, procurando desenvolver 

comportamentos de saúde a adoptar para preservar a saúde possível e manter controlada a 

doença, especificamente ao nível  da alimentação adequada à patologia que apresentam. 

Contudo, foi possível aferir que esses hábitos depressa são esquecidos quando os indivíduos 

se sentem melhor e pensam que conseguiram controlar a doença.  

Este estudo permite-nos verificar que em consequência dos progressos da medicina e 

das transformações socio-económicas e tecnológicas, as pessoas com doença crónica suscitam 

preocupação na área dos cuidados de saúde e na área social e familiar, dada a estreita relação 

entre o percurso da doença, o aumento da morbilidade e o aumento das necessidades de apoio 

e cuidados de saúde, bem como o aumento extraordinário da despesas pública com a doença 

crónica. Por um lado, o pagamento de pensões sociais de invalidez ou pensões de invalidez. 

Por outro lado, as despesas com saúde aumentam dada a gratuidade dos serviços e o 

recurso/consumo de consultas de clínica geral e especialidades, internamentos e tratamentos. 

As despesas sociais, no âmbito das políticas sociais e de saúde, têm um peso cada vez maior 

no conjunto das políticas sociais. A maioria dos problemas de saúde/doença dos países 

desenvolvidos requerem soluções que exigem uma boa qualidade dos cuidados prestados e 

que valorizem a prevenção da doença e a promoção da saúde e de modos de vida saudáveis, 

em pé de igualdade com os cuidados curativos.  
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Os resultados do estudo indicam que, mais do que o conhecimento das relações entre 

as variáveis objectivas do doente crónico, é importante a compreensão das relações deste com 

a estrutura estabelecidas com os membros da família, e a subjectividade das mudanças que se 

operam. Ao prolongar-se no tempo, a doença crónica estimula nos seu portadores 

mecanismos de adaptação fortemente influenciados por factores individuais, familiares e 

socais (H. Machado, 2003:244). 

Durante a primeira fase do estudo (revisão bibliográfica) foi notória a existência de 

alguns constrangimentos que se revelaram, essencialmente, pela falta de bibliografia. 

Contudo, esta fase foi colmatada através da investigação e pesquisa efectuada em várias 

bibliotecas do distrito do Porto e Braga e na Internet. Na segunda fase do estudo (trabalho 

exploratório) as dificuldades prenderam-se, nomeadamente, com o facto de só estarem 

inscritos os doentes crónicos diabéticos na base de dados do centro de saúde em estudo.  

A reflexão presente ao longo do estudo permitiu ultrapassar algumas das dificuldades 

sentidas e reformular a metodologia, no sentido de a adaptar aos objectivos do trabalho. Da 

reflexão sobre as dificuldades resultou uma experiência e aprendizagem muito importante, 

uma vez que permitiu conhecer melhor a população em estudo e perceber algumas situações 

tais como as estratégias utilizadas pela família no enfrentar das crises da doença crónica e 

outras que estão na base da utilização excessiva do centro de saúde por parte dos utentes. Não 

obstante, considera-se que se o estudo fosse efectuado num outro espaço temporal, num outro 

concelho e num outro centro de saúde os resultados poderiam ser diferentes. A realidade 

social estudada permitiu, igualmente, a compreensão de algumas das suas necessidades, 

problemas, medos e valores; assim como o levantamento de algumas sugestões para se iniciar 

a efectiva centralidade do papel do utente e sua família no processo de tratamento/prestação 

de cuidados de saúde e utilização do centro de saúde. Acreditando e partilhando da filosofia 

do Ministério de saúde que procura que os utentes devem participar no processo de saúde, 

pois só estes podem dar informações concretas sobre as suas reais necessidades, sentimentos e 

só a eles cabe escolher o seu projecto de vida, os profissionais de saúde devem, igualmente 

tomar consciência que não contêm em si mesmos todas as respostas adequadas para as 

necessidades dos utentes. Nesta perspectiva e de acordo com o estudo que aqui se apresenta, 

consideramos que os doentes crónicos devem ter consciência das suas potencialidades e 

responsabilidade de resolução dos seus problemas, à procura da melhor solução possível, não 

devendo,  continuar à espera que os profissionais de saúde resolvam as situações. Embora se 

considere que estes sejam bons mediadores e intervenientes em todo o processo de saúde. Por 

outro lado, devemos ter sempre presente que a nossa intervenção junto dos doentes crónicos e 
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respectiva família está em constante mutação porque a família enquanto organização social 

tem, também, sofrido enumeras alterações, principalmente na era avançada da industrialização 

e das novas tecnologias, surgem novas formas de família. Sociologicamente não é possível 

falar de um modelo único de família. As mudanças na estrutura social mais vasta e com 

implicações nas profundas transformações familiares implica reflexão sobre muitos aspectos 

das interacções e estratégias familiares. O estudo da relação entre famílias e meios sociais, 

estratégias familiares e contextos sociais de pertença do grupo doméstico desempenhou e 

desempenhará, na produção cientifica da sociologia da família e sociologia da medicina e da 

saúde portuguesa um lugar de destaque. Pode-se aferir a importância da família como unidade 

de trabalho articulada com o meio envolvente, como fonte de solidariedade entre os seus 

membros e como célula base de crescimento dos seus elementos e toda a sociedade.  

É cada vez mais premente a abordagem da família numa perspectiva pluridimensional 

e multidisciplinar, bem como a articulação dos serviços públicos e privados no desempenho 

de um trabalho eficiente. A intervenção com famílias deve ser articulada com outras equipas e 

serviços de forma a garantir-lhes, uma rede institucional de suporte. Os técnicos 

disponibilizam-se como um recurso e fonte de suporte à família criando oportunidades para 

que ela se desenvolva numa perspectiva saudável. Os profissionais devem ajudar a desmontar 

o isolamento interno e social de uma família, intervindo como agente facilitador da 

comunicação dentro da própria família, bem como com a rede informal (família alargada, 

vizinhos, amigos) e a formal (profissionais e serviços de saúde).  

Partilhando da multiplicidade do interesse deste tema, tais como funcionamento da 

família, entradas e saídas do sistema profissional de saúde, entender as prestações informais 

de saúde, o lugar da mulher dentro dos cuidados informais de saúde, ... este trabalho apresenta 

alguns resultados que surgem como questões abertas, como contributos para outras 

investigações.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir para o enriquecimento do concelho e 

centro de saúde de Baião, bem como outras instituições de saúde, do serviço social e dos 

utentes que se dirigem às instituições de saúde. Espera-se, igualmente, que este trabalho possa 

ser um elemento positivo no âmbito da investigação cientifica na área das ciências sociais, 

nomeadamente, da sociologia da saúde.  

Por todas estas razões a leitura deste trabalho poderá ser útil para os cientistas sociais, 

para os profissionais de saúde, estudantes das áreas explicitadas, que estejam empenhados em 

atribuir uma resposta não meramente técnica às situações de doença crónica mas, igualmente, 

uma resposta humana. Este trabalho também, poderá ser útil para políticos das áreas sociais e 
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de saúde, bem como directores técnicos de Instituições Públicas e Privadas no sentido de 

valorizarem as dimensões da doença crónica, orientando as políticas para a pessoa com 

doença crónica e não meramente para a doença crónica. 

Termina-se este trabalho com a intenção de que se tenham atingido os objectivos 

propostos e com a certeza de que este contribuiu de forma significativa para o nosso 

aprofundamento dos conhecimentos teórico – práticos. 
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