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1. Fundamentação Teórica
Em Portugal, com o avanço da medicina, tem-se assistido a um aumento da esperança
média de vida e, de forma paralela, a um aumento da prevalência de um amplo espectro de
doenças crónicas incapacitantes. Em 2019, cerca de um terço da população com idade igual ou
superior a 16 anos indicou sentir-se limitado na realização de atividades, consideradas habituais
para a generalidade das pessoas, devido a um problema de saúde (33,0%), em que 7,9%
referiram limitação severa (1). A esclerose lateral amiotrófica, a perturbação do espectro do
autismo e a tetraplegia são três diferentes patologias que podem conduzir a este nível de
limitação.
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa heterogénea que
afeta progressivamente os neurónios motores, quer do trato corticoespinhal - neurónios
primários e secundários -, quer do trato corticonuclear. Apesar dos sintomas primários da ELA
estarem associados à disfunção motora progressiva, até 50% dos doentes apresenta,
adicionalmente, alterações neuro-comportamentais (2). Globalmente, a manifestação da ELA
inicia-se na quinta década de vida (3), tomando, de seguida, uma progressão variável: cerca de
50% dos pacientes apenas sobrevive os 30 primeiros meses após as primeiras manifestações da
doença, enquanto que cerca de 20% dos mesmos sobrevive por mais 5 a 10 anos após os
sintomas inaugurais. A principal causa de morte é a insuficiência respiratória (4). Apresenta uma
prevalência na Europa que varia entre 2 a 3 casos em cada 100 000 indivíduos, sendo esta
superior no sexo masculino. (2)
Por sua vez, a perturbação do espectro do autismo, também designada apenas por
autismo, é uma patologia crónica do neurodesenvolvimento de gravidade clínica variável, que
se manifesta precocemente na infância por alterações ao nível da interação social, comunicação
verbal e não verbal e um padrão de comportamentos que se destacam por interesses e
atividades restritas e repetitivas. Frequentemente, ao quadro semiológico primário, podem
estar associadas outras comorbilidades, de que é exemplo o défice intelectual (68%), ou até
mesmo a epilepsia (até 26%). O autismo é considerado uma das patologias do
neurodesenvolvimento mais frequentes, com uma prevalência global, em 2010, de 1 em 132
indivíduos, afetando mais o sexo masculino que o sexo feminino. (5,6)
Por fim, a tetraplegia é uma condição de abolição da capacidade motora dos quatro
membros, causada por lesão medular a nível cervical, sendo apenas preservada a motricidade
dos pares cranianos. A tetraplegia é normalmente decorrente de trauma vertebro-medular,
apresentando uma instalação aguda. Na Europa, a incidência é de 10,4 a 29,7 casos por milhão
de habitantes por ano. (7)
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As três patologias supracitadas, apesar de distintas na idade inaugural, etiologia,
sintomatologia e progressão, levam todas elas a níveis de dependência que exigem a presença
permanente de um cuidador para assistência nas atividades de vida diária (AVD’s). O papel de
cuidador apresenta-se como um grande desafio: embora possa trazer benefícios e ganhos ao
cuidador, como a sensação de maior utilidade, crescimento pessoal, atribuição de significado ao
próprio e a experiência de uma relação única, pode também colocá-lo em risco de sobrecarga.
A prestação de cuidados a alguém com dependência major mostra, cada vez mais, ter impacto
na vida de quem cuida, podendo atingir vários eixos - familiar, profissional, pessoal e emocional.
Assim, fica evidente a importância de olhar para esta população, perceber as suas necessidades
e, assim, fornecer os apoios necessários para que lhes seja possível o alcance de um bem-estar
inerente a uma boa qualidade de vida, não só dos cuidadores, como dos doentes que recebem
os seus cuidados (8,9). Nos últimos anos, esta questão tem sido assiduamente discutida na
sociedade portuguesa, tendo adquirido maior relevância com a instalação pandémica,
onde muitas das respostas de apoio complementar ao cuidador fecharam ou reduziram a
capacidade. (10-16)
Em Portugal, existem cerca de 230 mil a 240 mil pessoas cuidadas em situação de
dependência. O panorama dramático levou o poder político a intervir, através da Lei n.º
100/2019, publicada, dia 6 de setembro de 2019, em Diário da República, onde aprova o
Estatuto do Cuidador Informal, que regula os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa
cuidada, estabelecendo as respetivas medidas de apoio. No entanto, em setembro de 2020,
existiam apenas 74 pessoas com estatuto de cuidador informal, enquanto mais de 1200
aguardavam resposta. (13)

2. Finalidades e Objetivos
2.1. Objetivo Geral
O objetivo geral deste estudo será avaliar a qualidade de vida de cuidadores informais de
indivíduos diagnosticados com perturbação do espetro do autismo, ELA e tetraplegia;

2.2. Objetivos Específicos
Partindo do objetivo geral deste estudo, destacam-se os seguintes objetivos específicos:
•

Identificar qual é a dimensão quotidiana (sobrecarga emocional, nível de apoio
prestado, sobrecarga financeira, etc.) que tem maior influência na qualidade de vida do
cuidador informal;
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•

Averiguar a existência de uma correlação entre os fatores sociodemográficos e
características específicas do cuidador informal (número de horas diárias despendidas
como cuidador; tempo decorrido desde o início do desempenho do papel até ao
momento presente; relação com o indivíduo cuidado) e do indivíduo cuidado (patologia
e grau de dependência) com a qualidade de vida do cuidador informal;

•

Avaliar a repercussão da Covid-19 na qualidade de vida de cuidadores informais, em
comparação com o período pré-pandémico.

3. Metodologia
3.1. Desenho do estudo
O estudo será do tipo observacional, descritivo e transversal.

3.2. População em estudo
A população alvo deste estudo serão cuidadores informais, com idade superior a 18
anos, de indivíduos diagnosticados com perturbação do espetro do autismo, esclerose lateral
amiotrófica ou tetraplegia.

3.3. Amostra em estudo
A amostra da população em estudo será de conveniência.

3.4. Recrutamento
Para o recrutamento, será entregue o link de um questionário, elaborado com recurso
ao Google Forms, às seguintes instituições:
•

Instituto da Imaculada Conceição para Pessoas com Necessidades Especiais;

•

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo;

•

CERCICA;

•

Centro ABC Real;

•

Fundação AMA;

•

VencerAutismo;

•

Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica;

•

Associação Portuguesa de Deficientes;

•

Associação Salvador.
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As instituições procederão posteriormente à divulgação dos questionários, por email
e/ou através de redes sociais, aos cuidadores informais de indivíduos diagnosticados com
perturbação do espetro do autismo, ELA e tetraplegia, pertencentes às mesmas.

3.5. Critérios de inclusão
•

Ser o cuidador informal de um indivíduo diagnosticado com perturbação do espetro do
autismo, esclerose lateral amiotrófica ou tetraplegia que despende maior número de
horas no desempenhar da sua função;

•

Apresentar idade superior a 18 anos;

•

Viver na mesma residência que o indivíduo.

3.6. Critérios de exclusão
•

Ser um cuidador remunerado;

•

Existência de uma resposta prévia ao questionário por outro cuidador informal do
mesmo indivíduo;

•

O indivíduo cuidado não apresentar o diagnóstico de perturbação do espetro do
autismo, esclerose lateral amiotrófica ou tetraplegia;

•

Preenchimento incompleto do questionário.

3.7. Definição de variáveis
3.7.1. Variáveis universais
Para a caracterização do cuidador informal, definimos, como variáveis universais, as
seguintes variáveis sócio-demográficas:
•

Idade;

•

Género;

•

Estado Civil;

•

Grau de escolaridade;

•

Situação profissional;

•

Composição do agregado familiar;

•

Rendimento Mensal Familiar (Aproximado).
Para a caracterização do indivíduo cuidado, definimos, como variáveis universais, as

seguintes variáveis sócio-demográficas:
•

Idade;

•

Género.
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3.7.2. Variáveis específicas
Para a caracterização do cuidador informal, definimos, como variáveis específicas, as
seguintes variáveis:
•

Tempo decorrido desde o início do desempenho do papel de cuidador informal até ao
momento presente;

•

Número de horas diárias despendidas no desempenhar da função de cuidador informal;

•

Relação do cuidador informal com o indivíduo.
Para a caracterização do indivíduo cuidado, definimos, como variáveis específicas, as

seguintes variáveis:
•

Patologia do indivíduo cuidado;

•

Grau de dependência do indivíduo cuidado nas AVD’s;
De acordo com a perceção do cuidador, selecionámos como variáveis específicas deste

estudo:
•

Qualidade de Vida:
➢ Apoio percetido pelo cuidador informal;
➢ Implicações na vida pessoal do cuidador informal;
➢ Sobrecarga emocional;
➢ Sobrecarga financeira;
➢ Crescimento pessoal e sentido de valorização;
➢ Capacidade para cuidar;
➢ Satisfação com a condição de cuidador informal;

•

Autoavaliação da Qualidade de Vida do Cuidador Informal;

•

Repercussão da Covid-19 na qualidade de vida dos cuidadores informais.

4. Instrumentos de colheita de dados
O questionário que elaborámos para este estudo é constituído por três partes.
A primeira parte, respeitante à caracterização do cuidador informal, inclui as variáveis
sócio-demográficas do mesmo (idade, género, estado civil, grau de escolaridade, situação
profissional, composição do agregado familiar e rendimento mensal familiar aproximado), o
tempo decorrido do desempenho do seu papel até ao presente momento, o número de horas
diárias despendidas na atribuição de cuidados e a sua relação com o indivíduo cuidado.
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A segunda parte, referente à caraterização do indivíduo cuidado, inclui as variáveis
sócio-demográficas do mesmo (idade e género), a identificação da sua doença crónica
incapacitante e o seu grau de dependência nas AVD’s. Este último será avaliado através do Índice
de Pfeffer (17).
Por fim, a terceira parte inclui um questionário adaptado de avaliação da qualidade de
vida do cuidador informal (sendo obtido um score), um pequeno questionário de autoavaliação
da qualidade de vida e uma questão para a avaliação da repercussão da Covid-19 na mesma.
Nesta última questão, será apurada qual a perceção do cuidador acerca do grau de alteração de
cada uma variáveis específicas, abordadas no questionário de avaliação da qualidade de vida,
desde a instalação da pandemia Covid-19. Para isso, o cuidador informal fará uso da escala
qualitativa “piorou muito; piorou um pouco; manteve-se; melhorou um pouco; melhorou
muito”, selecionando uma opção da escala em cada um dos seguintes tópicos:
•

O apoio que sinto no meu papel de cuidador informal;

•

As implicações negativas que o papel de cuidador informal tem na minha vida pessoal;

•

A sobrecarga emocional que acarreta o meu papel enquanto cuidador informal;

•

A sobrecarga financeira que acarreta o meu papel enquanto cuidador informal;

•

O crescimento pessoal e sentido de valorização dos outros e de mim próprio(a) em
relação ao meu papel de cuidador informal;

•

A minha capacidade para cuidar;

•

Satisfação com a condição de cuidador informal.
Assim, os instrumentos de colheita de dados, de acordo com a ordem em que serão

apresentados no questionário, são:
•

Questionário para a caracterização do cuidador informal;

•

Questionário para a caracterização do individuo cuidado;

•

Questionário de avaliação da Qualidade de Vida, adaptado do Adult Career Quality of
Life Questionnaire (AC-QoL) (18), do Questionário de Avaliação da Sobrecarga do
Cuidador Informal (QASCI) (19,20), da Escala de Sobrecarga do Cuidador de Zarit
(21,22,23), do World Health Organization Quality of Life Instruments - Bref (WHOQoLBREF) (24) e do World Health Organization Quality of Life instrument – Disabilities
(WHOQoL- DIS); (25)

•

Questionário de autoavaliação da qualidade de vida;

•

Questão sobre a repercussão da Covid-19 na qualidade de vida dos cuidadores
informais.
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5. Processo de recolha e tratamento dos dados
Será elaborado um questionário anónimo com recurso ao Google Forms, que ficará
disponível online. O questionário será divulgado por email e/ou através de redes sociais pelas
instituições supramencionadas.
Os dados obtidos serão compilados numa base de dados recorrendo ao software
Microsoft Excel®. A análise descritiva dos dados obtidos será efetuada a partir dos softwares
EasyR® e Microsoft Excel® para o sistema operativo Windows10®.

6. Orçamento
Não estão previstos quaisquer custos em recursos humanos, material, comunicações ou
supervisão.

7. Considerações ético-legais
Será solicitada a aprovação para a realização do estudo ao corpo docente da Unidade
Curricular de Saúde Pública, Epidemiologia e Bioestatística e à Comissão de Ética da Faculdade
de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (CEFCM).
O questionário será de preenchimento voluntário e autónomo pelos cuidadores, sendo
que, juntamente com este, se encontra:
•

Um breve texto de apresentação e explicação do estudo;

•

Uma proposta de colaboração e participação de cuidadores informais;

•

Uma declaração do cuidador, pré-formatada, em que aceita participar voluntariamente
no estudo, bastando prosseguir com o questionário em caso afirmativo, presumindo-se,
assim, o consentimento informado do participante.
Nenhum participante receberá qualquer remuneração no estudo. Todo o participante

poderá desistir do questionário a qualquer momento, sem qualquer repercussão. Os dados
recolhidos são totalmente confidenciais e anónimos, sendo unicamente trabalhados pelos
investigadores responsáveis para o estudo em causa.
Os dados recolhidos serão destruídos após a conclusão do estudo.
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8. Cronograma
Outubro

Novembro

Dezembro

Tarefas
2-4

5-11

12-18

19-25

26-1

2-8

9-15

16-22

23-29

30-6

7-13

14-20

Definição do tema do
trabalho de investigação
Pesquisa Bibliográfica
Preparação do Protocolo
Elaboração do questionário
Apresentação do Protocolo
Elaboração do Pré-Teste
Aplicação do questionário
Tratamento de Dados
Preparação do Artigo
Científico
Entrega do Artigo Científico
Apresentação do trabalho
de investigação

9. Anexos
O questionário será afixado nesta secção.
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