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Apresentação

Frente às mudanças demográficas que estão acontecendo, seja na Europa, seja na América Latina, 
como o envelhecimento da população, e frente à necessidade de atender uma população tradicio-
nalmente desfavorecida como as pessoas com deficiência, é urgente avançar na construção e for-
talecimento de sistemas de cuidado para pessoas que precisam deste apoio para desenvolver as 
atividades básicas da vida. Estes sistemas de cuidado objetivam integrar diferentes tipos de servi-
ços de assistência sócio-sanitária, mas é também importante que incluam serviços e sistemas de 
apoio aos que cuidam, um grupo que historicamente é invisibilizado.

Sabemos que no mundo inteiro a maioria das atividades de cuidado são desenvolvidas pelos pró-
prios familiares da pessoa com dependência ou por pessoas próximas (um/a vizinho/a, um/a ami-
go/a, etc.). Um recente documento da Comissão Europeia informa que aproximadamente  80% das 
atividades de cuidado no continente são realizadas por cuidadores que desenvolvem esta tarefa a 
nível familiar, sem nenhuma remuneração e reconhecimento do trabalho. A mesma coisa acontece 
na América Latina. Esta atividade, muito cansativa e pesada, muitas vezes leva as pessoas que 
cuidam a abandonar a sua vida laboral e social, inclusive a sua saúde física, mental e emocional.

Tradicionalmente, as mulheres (mães, filhas, irmãs) desenvolveram estas tarefas. Embora haja uma 
evolução nas últimas décadas, é preciso continuar na construção de estratégias que tomem em 
conta estas desigualdades. Existe uma relação direta, aliás, entre o cuidado das pessoas com de-
pendência e a baixa taxa de participação laboral das mulheres. Por isso, é importante contar com 
políticas de cuidado que levem em conta este elemento.

É imprescindível que nos sistemas de cuidado sejam incluídos também apoios específicos aos cui-
dadores familiares como benefícios sociais, licenças que permitam conciliar a vida laboral com as 
tarefas do cuidado, serviços de apoio psicossocial e de formação e capacitação.

A publicação Boas Práticas de Apoio ao Cuidador Familiar foi produzida por meio do apoio do Pro-
grama da União Europeia EUROsociAL+ em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil para a cons-
trução de uma política nacional de apoio aos cuidadores familiares, levando em consideração expe-
riências nacionais e internacionais. Entre as diferentes atividades previstas nesse apoio, viu-se a 
necessidade de contar com um documento de referência sobre diferentes experiências que, seja na 
Europa ou na América Latina, se desenvolveram para apoiar os cuidadores familiares.

O EUROsociAL, programa que apoia o fortalecimento das políticas públicas na América Latina com 
impacto na coesão social, vem trabalhando no setor do cuidado há vários anos em todo o continen-
te, no convencimento de que o cuidado constitui um pilar fundamental dos sistemas de proteção 
social nos países – para que ninguém fique pra trás. Neste sentido, tem desenvolvido diferentes 
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apoios em diferentes países. Além disso, desde 2020 - junto com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento - BID e a Agência Francesa de Desenvolvimento – AFD – está promovendo a criação 
da Rede Cuidar+, como espaço de intercâmbio e de apoio recíproco entre países da América Latina 
e do Caribe sobre o tema. 

A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD) é um órgão específico e 
singular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) que atua na articula-
ção, coordenação, elaboração e monitoramento das políticas públicas direcionadas às pessoas 
com deficiência em âmbito nacional.

A Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada e promulgada pelo Estado 
brasileiro com equivalência de emenda constitucional, em seu artigo 19, reconhece o direito de to-
das as pessoas com deficiência a viver na comunidade, devendo os Estados Parte tomarem medi-
das efetivas e apropriadas para facilitar sua plena inclusão. Deve ser assegurado o acesso a servi-
ços de apoio em domicílio ou comunitários, “inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem 
necessários como apoio para que vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem 
isoladas ou segregadas da comunidade”.

Diante disso, é papel dessa Secretaria criar e implantar ações que visem apoiar a atuação dos cui-
dadores familiares, sendo importante oferecer suporte e orientações para que sejam dirimidos os 
efeitos negativos tanto para a pessoa cuidada como para o cuidador. Assim, o projeto em questão 
proporcionou uma reflexão que contribuirá com a criação de uma política nacional de amparo a 
essas pessoas que dedicam parte de suas vidas para oferecer ao outro condições dignas de vida.

Área Políticas Sociais
Programa da União Europeia EUROsociAL+
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Sinopse

Este documento surge no âmbito dos termos de referência para a construção de uma Política Na-
cional de Medidas de Apoio aos Cuidadores Familiares. Reconhece-se que a pessoa com deficiên-
cia/dependência/ idosa têm limitações no desempenho funcional das atividades do seu cotidiano e 
que necessita de maiores cuidados de longa duração, sendo estes prestados, maioritariamente, na 
esfera familiar. O tema da dependência e cuidado familiar está a ganhar relevo na evidência científica 
como também nos debates sobre políticas de saúde e de assistência social, o que faz desta temá-
tica um campo amplo de discussão. Este documento tem como objetivo explorar, através de uma 
revisão documental, projetos de Boas Práticas de apoio ao cuidador familiar no Brasil. As fontes de 
informação foram: documentos oficiais que fazem parte das fontes primárias de informação, neste 
caso, os decretos e despachos editados pela administração Nacional e Internacional; estudos aca-
dêmicos de investigação, além do uso de fontes secundárias que suportaram a elaboração deste 
documento. 
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Introdução

Torna-se importante compreender como são consideradas as demandas por cuidado em uma so-
ciedade, como são providos e por quais instâncias, sabendo-se que a organização social do cuida-
do implica, de forma direta e indireta, a distribuição de responsabilidades de provisão de bem-estar 
entre o Estado, a família, comunidade e o terceiro setor. Desta forma, o direito ao cuidado vem 
sendo amplamente reconhecido e incluído como um dos pilares da cidadania social, ao lado da 
previdência social, saúde e educação. Ou seja, deve ser assumido coletivamente e não apenas 
quando a família não consegue dar esta resposta.

O cuidado surge como referência à preservação e à manutenção da vida, um dever que o ser hu-
mano tem sobre o outro e o que o cerca, assim entende-se o cuidado como parte de uma relação 
em que o outro tem importância e significados (Passos, 2017). O ethos do cuidado é fundamental 
no ser humano e nele são identificados os princípios, valores e atitudes que tornam esta ocupação 
um fazer com significado, onde se recria um novo paradigma com sinergia e benevolência que 
torna um fenômeno consciente, moldado na prática e vivido na experiência (Boff, 2005). A aborda-
gem do cuidado neste documento é a do cuidado com nurturance, onde diz respeito a atividades e 
disposições relacionadas às interações face a face na atenção e amparo de pessoas com algum 
nível de dependência - pessoa com deficiência/ idoso. 

No Brasil, o cuidado ainda está associado, em grande medida, a ações prestadas por familiares, 
com a ideia de que cabe apenas ao grupo familiar atender estas necessidades tendo um maior 
impacto sobre a vida das mulheres. É imprescindível que a sociedade, bem como as organizações 
e o Estado, percebam que as tarefas de cuidados fazem parte da existência humana e como tal são 
dever e direito de todas as pessoas. Portanto, aponta-se a urgência de reconhecer o papel do cui-
dador e as relações de interdependência, além de sinalizar estratégias e boas práticas de cuidado 
e apoio ao cuidador familiar. 
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Sumário executivo

A quase totalidade dos países da OCDE dispõe de um conjunto de medidas de política de apoio aos 
cuidadores familiares de pessoas idosas e de pessoas com deficiência dependentes. Falamos no-
meadamente de respostas sociais e serviços de apoio, de prestações financeiras, de licenças (pa-
gas e não pagas) e flexibilidade laboral (redução horária, horário flexível, teletrabalho, etc). Em com-
plemento existe também um variado leque de iniciativas e projetos piloto de apoio direto e indireto 
ao cuidador familiar, desenvolvidos maioritariamente por ONGs. O documento relata as boas práti-
cas no âmbito internacional e as boas práticas no contexto brasileiro.

No que respeita às medidas de política pública de apoio ao cuidador informal no âmbito internacio-
nal, de uma forma geral, podemos dividi-las em 4 grandes grupos: 

Serviços de apoio Prestações monetárias

Licenças e flexibilidade 
laboral

Projetos piloto inovadores 

Apoio ao 
cuidador

Respostas e serviços de apoio a cuidadores

Dos serviços de apoio a cuidadores de idosos destacam-se: 

• Os serviços e respostas sociais de apoio aos cuidadores familiares de idosos mais comuns nos 
países europeus são o Serviço de Apoio Domiciliário – SAD (domiciliary care), e o Centro de dia 
(day centers for the elderly). Ambas as respostas promovem o “respiro” e descanso do cuidador 
familiar, ao mesmo tempo que permitem a manutenção da pessoa dependente no seu meio 
natural de vida, ou seja, na sua residência. 

• O SAD providencia um conjunto de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, 
de acordo com as necessidades da pessoa dependente e do seu cuidador familiar. Dependendo 
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do tipo e número de serviços de apoio contratualizados, podemos considerar que o SAD pode 
ter um papel complementar ou mesmo, em algumas situações substitutivo do cuidador. 

• O Centro de dia apoia a pessoa idosa durante o período do dia e também oferece um conjunto 
de cuidados individualizados e personalizados, embora ministrados em ambiente institucional. 
Estas duas respostas podem ser complementares caso a pessoa dependente usufrua de apoio 
do SAD no período noturno. Ainda em alternativa ou em complemento ao SAD e ao centro de 
dia, vários países europeus implementaram “centros de noite”. 

• O centro de noite, isoladamente, ou quando necessário, em conjugação, com a resposta “centro 
de dia”, podem constituir uma alternativa válida à institucionalização das pessoas idosas, no-
meadamente daquelas que vivem ou sós ou cujo cônjuge/parceiro, também já não tem condi-
ções para prover os necessários cuidados e/ou as tarefas instrumentais da vida diária durante o 
período da noite. 

• Em alternativa às respostas/serviços descritos quase todos os países da OCDE dispõem de uma 
rede de Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), equipamentos estes que também concor-
rem para a apoiar os cuidadores, mas de forma indireta. 

• Por último, nos casos das pessoas idosas com maior dependência, doença aguda ou incapaci-
dade que necessitem de apoios muito específicos, o relatório evoca ainda como apoio ao cuida-
dor as unidades de cuidados continuados integrados. Estas unidades contemplam normalmen-
te 4 tipologias de intervenção de apoio e intervêm nas áreas da saúde e segurança social: i) 
Unidades de internamento de 3 níveis (unidades de convalescença; unidades de média duração 
e reabilitação e unidades de longa duração e manutenção); ii) Unidades de ambulatório; iii) Equi-
pes hospitalares; e iv) Equipes domiciliárias. 

• A prestação de cuidados pode assim ser assegurada em meio institucional ou no próprio domi-
cílio da pessoa. Todas as respostas anteriormente descritas podem ser desenvolvidas por enti-
dades públicas, por ONGs ou entidades privadas lucrativas. Na esmagadora maioria das respos-
tas promovidas por entidades públicas e por ONGs, os usuários e/ou suas famílias coparticipam 
financeiramente uma parte dos serviços prestados, sendo muitas vezes o valor a pagar diferen-
ciado tendo em consideração o rendimento da pessoa/agregado familiar. 

No que respeita aos serviços e respostas sociais de apoio aos cuidadores familiares de pessoas 
com deficiência, destacamos os centros de atividades ocupacionais e os centros de apoio à vida 
independente. 

• Os centros de atividades ocupacionais (CAO), vulgarmente denominados pela expressão inglesa 
por “activity centers” são respostas sociais de apoio à população adulta com deficiência (a partir 
dos 16 anos), e à semelhança do que acontece nos centros de dia para idosos, funcionam em 
meio institucional/equipamento em período diurno. Os serviços disponibilizados podem também 
ser enquadrados no âmbito do apoio direto ao cuidador familiar, pois possibilitam não só o des-
canso deste durante o dia, como também a sua autodeterminação para a realização de outras 
atividades, incluindo as atividades de índole profissional. 

• Os centros de apoio à vida independente – CAVI (a designação mais popular em língua inglesa é 
“independent living center”), são respostas sociais dirigidas também à população adulta com 
deficiência (dependente - a partir dos 16 anos), contudo, podem igualmente apoiar pessoas 
idosas dependentes. O CAVI funciona através da disponibilização de um serviço de assistência 
pessoal para apoio na realização de atividades que, em razão das limitações decorrentes das 
incapacidades da pessoa, esta não consiga realizar por si própria. Este serviço é uma alternativa 
à medida de política anteriormente descrita (CAO). A abordagem neste caso é centrada na pes-
soa e o apoio é personalizado e disponibilizado fora do contexto institucional. A assistência 
pessoal pode ser operacionalizada em contexto natural de vida, ou seja, na residência da pró-
pria pessoa dependente e/ou na comunidade, dependendo das necessidades da pessoa de-
pendente.  Tal como os CAO, este serviço funciona praticamente em todos os países da Europa 
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e Estados Unidos, embora as condições de organização do mesmo, bem como a coparticipa-
ção financeira da família varie muito de país para país. Tal como no caso da população idosa, 
também existem estruturas residenciais para pessoas com deficiência. 

• A nível europeu, atualmente existe uma vasta rede de estruturas residenciais para pessoas com 
deficiência, frequentada sobretudo por pessoas com deficiência severa, com maior incidência no 
âmbito da deficiência intelectual, autismo e outras deficiências que originam uma grande depen-
dência. Em muitos países europeus coexistem estruturas residenciais promovidas por entidades 
públicas e por ONGs, mas também uma vasta rede de natureza privada/empresarial.   

Prestações monetárias de apoio direto e indireto ao cuidador informal

• A proteção social em termos de apoio financeiro às pessoas dependentes e seus cuidadores 
familiares varia muito, quer no espaço Europeu, quer ao nível dos países da OCDE. Alguns paí-
ses desenvolveram um conjunto complexo de vários benefícios financeiros complementares, 
enquanto outros optaram por um sistema mais simples e direto. Embora quase todos os países 
contemplem programas de proteção social, baseados em apoio monetário aos dependentes e 
seus cuidadores, os montantes distribuídos são muito diversos. De uma forma geral, os países 
nórdicos são aqueles que conferem um grau de proteção mais generosa, mas nos últimos anos 
os sistemas de proteção social têm vindo a sofrer alterações no sentido de se adaptarem ao 
envelhecimento populacional e ao cada vez maior peso percentual dos aposentados face à po-
pulação ativa no mercado de trabalho. 

• Em quase todos os países é necessária uma avaliação da deficiência/dependência/incapacida-
de e/ou da capacidade de trabalho, para acesso aos vários tipos de benefícios financeiros (“por-
ta de entrada no sistema”). Também a este nível essa avaliação, os métodos e os instrumentos 
utilizados para tal variam muito consoante o país em questão. Se quisermos sintetizar, ao nível 
dos países da OCDE, podemos considerar a existência de dois grandes tipos de apoios ao cui-
dador familiar: i) cuidadores familiares de crianças com deficiência/doenças graves incapacitan-
tes e ii) cuidadores familiares de adultos com deficiência/dependência e de Idosos com depen-
dência. 

• Em vários países da Europa não é fácil fazer a separação entre o apoio monetário diretamente 
ao cuidador familiar e o apoio à própria pessoa dependente, principalmente se o destinatário 
direto do benefício residir com a família. Nessa situação, os apoios financeiros não são usufruí-
dos exclusivamente pelo beneficiário, mas integram o orçamento da família como um todo. 
Normalmente, para efeitos de cálculo do montante atribuir, a maioria dos países considera que 
as pessoas que habitam a mesma residência partilham as despesas. Considerando que cada 
país adotou a sua legislação específica e as suas regras para acesso a cada prestação monetá-
ria de apoio a este grupos-alvo, a título de exemplo, o relatório apresenta um quadro compara-
tivo que evidencia a diversidade e pluralidade de abordagens a este nível, incluindo os diferentes 
critérios de acesso às medidas de apoio utilizados em cada prestação e em cada país em con-
creto. 

Licenças laborais e flexibilidade laboral

• A grande maioria dos países da Europa e da OCDE detém um conjunto de benefícios de apoio 
a cuidadores familiares que exercem uma atividade profissional. Falamos de licenças (pagas e 
não pagas), as quais permitem ao trabalhador a suspensão das suas tarefas profissionais por um 
determinado período de tempo (semanas, meses, anos), para prestar apoio a um familiar depen-
dente. Falamos também de regimes de trabalho flexíveis, como a possibilidade de horários 
adaptados às necessidades dos cuidadores, a redução de horário, o teletrabalho, entre outras 
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formas de flexibilidade laboral. Note-se que em muitos países da EU os cuidadores familiares que 
se encontram no mercado de trabalho usufruem de dispensa de trabalho suplementar e de tra-
balho noturno. 

• É ainda usual a concessão de autorizações para acompanhamento a consultas, terapias de 
reabilitação e outros compromissos inadiáveis no âmbito da saúde. Em alguns países ou regiões 
autonômicas existem ainda outros tipos de compensações de apoio aos cuidadores familiares, 
como majoração do número dias de férias, possibilidade de incentivos na progressão da carrei-
ra, etc. 

Projetos piloto inovadores de apoio ao cuidador familiar

No que respeita aos projetos piloto inovadores de apoio a cuidadores familiares o relatório enfatiza 
o recente Estatuto do Cuidador Informal português, a resposta social “Serviço de Apoio ao Cuidador 
Informal”, desenvolvida a nível regional por uma ONG, e um projeto piloto implementado no Reino 
Unido com vista a apoiar os cuidadores familiares que exercem atividade profissional. 

• O Estatuto do Cuidador Informal, aprovado 2019, representa um conjunto de normas que regu-
lam os direitos e deveres do cuidador e da pessoa cuidada e estabelece as respectivas medidas 
de apoio. A legislação portuguesa prevê o desenvolvimento de projetos-piloto que apliquem de 
forma experimental as medidas de apoio ao cuidador informal. Os projetos piloto apenas abran-
gem 30 dos mais de 300 concelhos de Portugal e têm a duração de 12 meses. Ainda não exis-
te uma avaliação consolidada da implementação destes projetos. 

• A resposta piloto SACI que o relatório descreve com algum pormenor visa apoiar cuidadores de 
crianças/jovens/adultos com deficiência, de acordo com as suas necessidades dos cuidadores, 
em um ou em mais do que um, dos seguintes serviços: substituição temporária do cuidador; 
formação/informação, coaching parental e apoio psicológico.

• Por último, o projeto piloto desenvolvido pelo Reino Unido concebeu uma rede de monitorização 
telefônica permanente para auscultação e apoio em caso de necessidade. O projeto piloto con-
templa ainda uma oferta em ações de formação para cuidadores familiares e articulará com as 
empresas no sentido de as sensibilizar a oferecer mais apoio aos seus funcionários com respon-
sabilidades de cuidar de outras pessoas, incluindo a possibilidade e flexibilizar horários de traba-
lho de acordo com as necessidades dos cuidadores. Os projetos piloto terão uma duração de 
dois anos e ocorrerão em nove áreas em todo o Reino Unido (North Tyneside, Gateshead, Nor-
thamptonshire, Bury, North Somerset, Cheshire West, South Gloucestershire, Staffordshire, 
Stoke e Sefton).

Projetos de apoio ao cuidador familiar - O caso brasileiro

• As atenções da política de assistência social no Brasil desenvolvem-se por meio de serviços, 
benefícios, programas e projetos organizados em um sistema descentralizado e participativo 
(SUAS- Sistema Único de Assistência Social) destinados a indivíduos e suas famílias, que se 
encontram em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e/ou social.

• O benefício à renda destina-se à pessoa idosa, com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência 
física, mental, intelectual ou sensorial, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo e é 
feita através do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para os indivíduos que tenham uma 
renda familiar per capita entre ¼ e ½ salário mínimo. O valor do BPC é de um salário mínimo, 
pago por mês às pessoas idosas e/ou com deficiência que não podem garantir a sua sobrevi-
vência, por conta própria ou com o apoio da família.
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• As pessoas com deficiência têm direito à atenção integral no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que oferta desde os serviços de saúde básicos, até aqueles especializados, como a rea-
bilitação. Serviços estes que estão previstos na Política Nacional de Saúde da Pessoa com De-
ficiência em que também foi instituído, além das Unidades Básicas de Saúde (UBS) os Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (NASF), e os Centros de Serviços especializados.

• Os serviços de apoio ao cuidado são ofertados nos equipamentos de política social básica de 
assistência social – Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e estão localizados em 
áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à articulação dos serviços 
socioassistenciais, à prestação de serviços, programas e projetos no âmbito da proteção social 
básica.

• A tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais no Brasil está organizada por níveis de 
complexidade: proteção social básica, proteção social de média e alta complexidade. Dos servi-
ços de atenção social básica destacamos (alvo de apoio à pessoa com deficiência, dependência 
e ao cuidador familiar): i) o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF que 
consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a 
função protetiva das famílias e apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos 
que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de 
vivências familiares; e ii) o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 
deficiência e idosas desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orienta-
ção e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na 
vida social. Dos serviços de proteção de média complexidade o Serviço de Proteção Social Es-
pecial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias visa diminuir a exclusão social 
tanto da pessoa com algum grau de dependência quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente 
da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e 
superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de depen-
dência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa. O Serviço de Acolhimento Institucional, 
serviço de alta complexidade, prevê o acolhimento tanto para jovens e adultos com deficiência 
como também para a população idosa através das Residências Inclusivas inseridas na comuni-
dade de forma a promover a construção progressiva da autonomia, inclusão social e comunitária 
e o desenvolvimento das capacidades adaptativas das atividades da vida diária. Para os idosos 
este acolhimento é feito pelas Instituições de longa permanência quando estão esgotados os 
recursos de autossustentabilidade e convívio com os familiares ou em situações de abandono, 
situações de risco e vulnerabilidade. 

•  A política de cuidados de longa duração (CLD) no Brasil, é definida como uma política transver-
sal que inclue um conjunto de serviços para pessoas que dependem de ajuda para as atividades 
de vida diária por um longo período de tempo. Os CLD são parte dos sistemas de saúde ou dos 
de assistência social onde são ofertados serviços de reabilitação, serviços médicos básicos, 
abrigo/residência e outros serviços, como transporte e alimentação, além de ajuda para a reali-
zação das atividades básicas da vida diária. Esses serviços podem ser oferecidos no domicílio, 
na comunidade e em instituições, e geralmente são prestados por cuidadores informais (merca-
do informal não especializado), pelas famílias, amigos e/ou vizinhos, e formais, ofertados por 
profissionais especializados, sejam por parte do Estado ou do mercado privado.

• Considerando ainda o aumento da expectativa de vida, a necessidade de promover ações de 
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde da população idosa e a necessidade 
de se adotar medidas que fortaleçam o desenvolvimento de ações que visem a promoção do 
envelhecimento saudável e a manutenção da capacidade funcional foram criados mecanismos 
para organização das Redes Estaduais de Atenção à Saúde do Idoso para a implementação dos 
Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso.

• Os Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso têm como objetivos: promover o 
envelhecimento saudável, manter a capacidade funcional e autonomia, dar assistência às neces-
sidades de saúde do idoso, providenciar serviços de reabilitação e apoiar na capacitação dos 
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cuidadores informais. Dispõe de serviços de i) Assistência Domiciliar, em que presta apoio no 
domicílio do paciente, compreendendo um conjunto de procedimentos diagnósticos, terapêuti-
cos e de reabilitação para aumento da autonomia e capacidade funcional do idoso, além de 
orientar o cuidador informal ou familiar; ii) Hospital-Dia Geriátrico, que constitui em uma forma 
intermediária de atendimento à saúde, situada entre a internação hospitalar e a assistência do-
miciliar, ou complementar a esta, que tem por objetivo viabilizar uma assistência global à saúde 
do idoso adequada para aqueles cuja necessidade terapêutica e de orientação de seus cuida-
dores não justifiquem sua permanência contínua em ambiente hospitalar e/ou auxiliar as famílias 
que não apresentam condições adequadas para as demandas assistenciais desse idoso; iii) 
Ambulatório Especializado em Saúde do idoso, com a prestação de serviços especializados por 
equipe multiprofissional; e a iv) Internação hospitalar, em que esta está destinada às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos onde são avaliados os estados de saúde física, saúde 
mental e suporte social. 

• O modelo brasileiro de assistência não asilar compõe serviços de centros de convivência, centro 
de cuidados diurno (hospital dia e centro dia), casa-lar, oficinas abrigadas de trabalho, atendi-
mento domiciliar e serviços prestados na comunidade. No entanto, a quantidade de oferta des-
tes serviços ainda é escassa para as necessidades da evolução demográfica brasileira. 

• Os marcos legais e políticas vigentes no cenário brasileiro e desafios do envelhecimento contem-
porâneo fomentaram a elaboração da iniciativa inovadora interministerial Estratégia Brasil Amigo 
da Pessoa Idosa, que busca promover oportunidades para que comunidades e cidades imple-
mentem ações de desenvolvimento humano e promoção do envelhecimento ativo, saudável, 
cidadão e sustentável, de forma a minimizar os efeitos dos riscos da vulnerabilidade inerentes ao 
avanço natural da idade. 

• A evidência científica brasileira desvelada nos projetos acadêmicos de apoio e estratégias de 
cuidado aos cuidadores familiares tem sido destaque no escopo internacional. No entanto, ape-
sar de haver uma vasta e bem documentada preocupação com a criação de modelos socioas-
sistenciais ao cuidador familiar, ainda são escassos os programas e boas práticas subsidiados 
pelo Estado, tecido empresarial e terceiro setor (Associações e ONGs). 

• A criação de políticas para o cuidado deve assegurar primeiramente a dignidade humana (da 
pessoa cuidada e do seu cuidador) e promover ações de forma articulada, integrada e interseto-
rial, suportadas por referenciais teóricos do Cuidado Humano. Importa dar-se maior visibilidade 
à rede de prestação de serviços para as pessoas com deficiência, dependência e idosos com 
parceria do setor público e privado. Igualmente, promover a capacitação contínua dos cuidado-
res familiares, incluindo apoio emocional e instrumental coadjuvada com projetos financiados de 
investigação, inovação e desenvolvimento.
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Enquadramento

1. O cuidador: conceitos e abordagens 

A palavra ‘cuidado’ deriva do latim “cura” envolve relações afetivas, de amor e amizade (Boff, 1999). 
Para o autor, o cuidado é muito mais do que a execução das tarefas inerentes ao cuidador, mas 
implica uma atitude, uma preocupação, uma responsabilidade e um envolvimento afetivo com o 
outro”. É este, pois o quadro em se inscrevem os cuidadores familiares de pessoas dependentes, 
seja essa dependência em razão de idade avançada, e/ou doenças incapacitantes ou/e deficiência 
congênita ou adquirida.

Tal como no caso do cuidado institucional, a prática do cuidado familiar é ancestral, até pela influên-
cia do assistencialismo religioso cristão neste âmbito, principalmente na maioria das sociedades 
humanas ocidentais. Nos países do Sul da Europa e América Latina, Ferrara (2006) fala da institui-
ção de práticas “famililistas”, em que muitas vezes as famílias se substituem ao Estado e às organi-
zações na prática do cuidado, que na maioria das vezes penaliza essencialmente as mulheres 
(Nogueira et al., 2013; 2014). 

Martin (2005) destaca quatro fatores determinantes na escolha do cuidador familiar: a relação fami-
liar, o gênero do cuidador e da pessoa cuidada, a coresidência e as condicionantes relativas aos 
descendentes. Por vezes, assumir o papel de cuidador familiar pressupõe deixar de trabalhar ou 
reduzir a jornada de trabalho, ou é influenciada por estar em situação de desemprego (Sequeira, 
2010). 

Apesar da mudança de atitudes de gênero e da rápida entrada das mulheres na força de trabalho 
nas últimas décadas, as mulheres continuam a desempenhar um papel importante no cuidado aos 
membros da família, mesmo em situações em que necessita, cumulativamente, de exercer a sua 
atividade profissional, o que tem implicações óbvias em outras áreas, como a diminuição das ativi-
dades de lazer e social potenciando maiores níveis de sobrecarga, ansiedade e estresse (Di Novi, 
Jacobs, & Migheli, 2015). 

O perfil histórico dos cuidadores familiares espelha a mulher como principal cuidadora, que assu-
mem este papel de maneira inesperada, com baixo nível de escolaridade, ausência de formação e 
suporte instrumental, não são remuneradas e cuidam todos os dias da semana (Giacomo et al., 
2018). Estes dados estão evidenciados na literatura internacional e direcionam para o reconheci-
mento do cuidado como um direito e da premência de se pensar de modo mais equitativo a distri-
buição da responsabilidade do cuidado. 

Diante da complexidade e exigências no contexto do cuidado, o próprio cuidador familiar torna-se 
alvo de cuidado uma vez que a prestação de cuidados a longo prazo configura-se numa maior 
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sobrecarga objetiva (relacionados com a execução das atividades diárias, aliado a uma sobrecarga 
física) e sobrecarga subjetiva (entendida como enquanto sentimentos, atitudes e reações emocio-
nais face à experiência do cuidar) (Sequeira, 2010). 

“O cuidador deve compreender que a pessoa cuidada tem reações e comportamentos que podem 
dificultar o cuidado prestado, como quando o cuidador vai alimentar a pessoa e essa se nega a comer 
ou não quer tomar banho. É importante que o cuidador reconheça as dificuldades em prestar o cuidado 
quando a pessoa cuidada não se disponibiliza para o cuidado e trabalhe seus sentimentos de frustra-
ção sem culpar-se” (Ministério da Saúde do Brasil, 2008).

Algumas tarefas que fazem parte da rotina do cuidador familiar:

• Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde.
• Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada.
• Ajudar nos cuidados de higiene.
• Estimular e ajudar na alimentação.
• Ajudar na locomoção e atividades físicas, tais como: andar, tomar sol e exercícios físicos.
• Estimular atividades de lazer e ocupacionais.
• Realizar mudanças de posição na cama e na cadeira, e massagens de conforto.
• Administrar as medicações, conforme a prescrição e orientação da equipe de saúde.
• Comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada.
• Outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida e 

recuperação da saúde dessa pessoa.

O tempo dedicado ao cuidado do outro tem sido alvo de debates quando foca a saúde daquele que 
cuida. O tempo gasto em ajudar nas atividades básicas de vida diária (ABVD) e em atividades ins-
trumentais de vida diária (AIVD) e na supervisão, aumentam proporcionalmente quando o nível de 
dependência física e/ou mental agravam.  É compreensível que quanto mais alto o nível de depen-
dência do alvo do cuidado, maior a dedicação de horas ao seu cuidado e maior a sobrecarga dos 
cuidadores. Cuidar custa tempo e dinheiro, acarreta perda de oportunidades e maiores riscos para 
saúde e fragiliza o bem-estar físico e psicológico, bem como acentua o isolamento com privações 
de contatos pessoais e sociais, agravados no período de pandemia por COVID-19. 

A necessidade de gerir expectativas e exigências associadas ao processo de cuidar relaciona-se 
com o sentimento de responsabilidade que os cuidadores sentem relativamente ao seu familiar, 
caracterizado pela preocupação com o futuro, a sobrecarga e o sentimento de não estar preparado 
para este papel (Braúna, et al., 2020). Assim as repercussões associadas ao cuidar podem estar 
vinculadas a: 

• Perda da liberdade, incapacidade de usufruir de tempos livres, de lazer, férias e fim de 
semana.

• Sobrecarga de trabalho, em que assume tarefas nunca antes realizadas.
• Desconhecimento sobre a evolução da doença e estratégias de cuidado.
• Dificuldades financeiras.
• Presença de alterações psicopatológicas.

No âmbito da presente consultoria propomos a utilização dos conceitos abaixo identificados:
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Sobre o cuidador familiar:

Cuidador familiar. É a pessoa que, por vínculos parentais, assume a responsabilidade direta ou 
não, pelo cuidado de um familiar doente/ou dependente. O cuidador familiar é aquele que vivencia 
o ato de cuidar não remunerado e sua identidade está intrinsecamente ligada à história pessoal e 
familiar baseada nos contextos sociais e culturais, que nem sempre tem laços consanguíneos, mas 
sim laços emocionais.

Cuidador familiar permanente. Considera-se cuidador familiar a tempo integral, aquele/a que as-
sume a responsabilidade e assegura de forma permanente as funções de cuidador de um familiar 
dependente (idoso, com doença incapacitante ou deficiência), e que o faz 24 horas por dia, todos 
os dias da semana, sendo ocasionalmente substituído nas suas tarefas (por outros familiares, ami-
gos e vizinhos), mas apenas em situações de força maior. 

Cuidador familiar parcial. Considera-se cuidador familiar a tempo parcial, aquele/a que assegura 
de forma não permanente as funções de cuidador de um familiar dependente (idoso, com doença 
incapacitante ou deficiência), e que o faz paralelamente a uma outra atividade, seja a mesma remu-
nerada ou não. O cuidador a tempo parcial pode acumular o exercício de uma profissão com a 
função de cuidador. O apoio à pessoa cuidada nos períodos de tempo em que o cuidador parcial 
não se encontra presente pode ser assegurado de diversas formas, com recurso a uma rede infor-
mal de apoio maior (outros familiares, amigos, vizinhos, etc), por um cuidador extra familiar (vide 
conceito) e/ou por uma instituição formal de prestação de serviços de apoio (através de uma res-
posta social). 

Cuidador familiar ocasional. Considera-se cuidador familiar ocasional (ou secundário), aquele/a 
que assegura de forma ocasional as funções de cuidador de um familiar dependente (idoso, com 
doença incapacitante ou deficiência), e que o faz esporadicamente, apenas numa situação de ex-
ceção ou força maior em que o cuidador permanente não consegue assegurar o apoio. 

Cuidador extra familiar. Pessoa exterior à família que assume as funções de cuidador de um fami-
liar dependente (idoso, com doença incapacitante ou deficiência), a tempo parcial, sendo ou não 
remunerado/a por essa tarefa em numerário ou em espécie. 

Cuidador institucional. Instituição ou ONG da rede de apoio formal que presta serviços e respos-
tas sociais a pessoas dependentes idosas, com doença incapacitante e/ou com deficiência. Os 
serviços podem configurar várias formas de apoio (centros de dia, centros de noite, centros de ati-
vidades ocupacionais, serviço de apoio domiciliário e residência). 

Face ao exposto, o objeto da presente consultoria enquadra-se nos dois primeiros exemplos, 
ou seja, nos cuidadores familiares principais (a tempo permanente ou parcial)

2. A dependência: conceitos e abordagens

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) existem cerca de 600 milhões de pessoas com 
deficiência no mundo, sendo que 80% vivem em países em desenvolvimento. Esta população está 
dentre as mais estigmatizadas, mais pobres e com níveis mais baixos de escolaridade de todos os 
cidadãos mundiais (Guedes & Barbosa, 2020). No Brasil, os dados do Censo Demográfico de 2010 
(Nota técnica 01/2018- Padronização sobre Pessoas com Deficiência dos países do Mercosul pelo 
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Grupo de Washington para Estatísticas sobre Pessoas com Deficiência) revelaram que 12.748.663 
pessoas de indivíduos são reconhecidos com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 6,7% 
da população. Salienta-se que as pessoas com deficiência constituem um grupo heterogéneo que 
reúne, em uma mesma categoria, indivíduos com vários tipos de deficiência física, sensorial, intelec-
tual, mental e visual que, por conseguinte, tem diferentes tipos de necessidades. No Brasil, os dis-
cursos em relação aos direitos da Pessoa com Deficiência tiveram início na década de 1960. Avan-
ços em relação às questões sociais, garantia de direitos e cidadania foram refletidas na Lei Orgânica 
da Assistência Social (Lei nº 8.742 de 1993- LOAS), que reconhece a necessidade da reabilitação 
das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Em 2010, o Go-
verno Federal viabiliza a Política Nacional de Saúde da pessoa com deficiência (Ministério da Saúde, 
2010), voltada para a inclusão das pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Em 2015, entra em vigor a Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 a qual insti-
tui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência1, que contempla regras e orientações para 
a promoção dos direitos e liberdades da pessoa com deficiência com o objetivo de garantir a essas 
pessoas inclusão social e cidadania. 

O Conselho da Europa define como dependentes as pessoas que, por razões associadas à redução 
ou mesmo à falta de alguma capacidade, têm necessidade de ser assistidas ou ajudadas para a 
realização das atividades diárias, implicando a presença de pelo menos outra pessoa para apoio 
(Unión Europea, 2003). 

Também a Recomendação da Comissão dos Ministros aos Estados-Membros2, relativa à Depen-
dência, define-a como um estado em que se encontram as pessoas que, por razões ligadas à falta 
ou perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, têm necessidade de uma assistência e/ou de 
ajudas importantes a fim de realizar os atos correntes da vida ou Atividades de Vida Diária. As “Ati-
vidades da Vida Diária” (AVD) e as “Atividades Instrumentais da Vida Diária” (AIVD) estão relaciona-
das com a capacidade de autonomia do indivíduo, não só ao nível dos autocuidados, como tam-
bém na participação na sociedade enquanto cidadão de plenos direitos. Desta forma, não existe 
apenas um único grau de dependência, este poderá́ variar conforme a pessoa necessite de pouco, 
muito ou todo o apoio de outrem para os vários tipos de atividades da vida diária. A este propósito, 
José́, São José́ e Karin Wall (2006) classificaram a dependência de acordo com a seguinte gradua-
ção: baixa, média e elevada. Para os autores, as pessoas com baixa dependência apenas necessi-
tam de alguma supervisão, pois possuem alguma autonomia e independência no que respeita à 
mobilidade e à realização das Atividades da Vida Diária (AVD). As pessoas com média dependência 
não necessitam apenas de supervisão, mas também de apoio de terceira pessoa para desempenho 
de algumas atividades diárias. Por último, as pessoas com elevada dependência requerem apoio 
extensivo e intensivo, o que quer dizer, que “não têm capacidade para desempenhar um conjunto 
de tarefas ‘básicas’: são pessoas que estão acamadas ou que têm fortes restrições ao nível da 
mobilidade, tendo algumas delas outras incapacidades associadas como, por exemplo a diminui-
ção de aptidões cognitivas e do controlo esfincteriano [...]” (Nogueira, 2009; São José & Wall, Karin, 
2006). 

Outra tipologia aparece consagrada na legislação portuguesa para efeitos do acesso à prestação 
social de Complemento por Dependência. Neste particular, estabeleceram-se dois graus de depen-
dência: 1º grau – indivíduos que não possam praticar, com autonomia, os atos indispensáveis à 
satisfação de necessidades básicas da vida cotidiana, designadamente atos relativos à alimentação 
ou locomoção ou cuidados de higiene pessoal; 2º grau – indivíduos que acumulem as situações de 
dependência que caracterizam o 1º grau e se encontrem acamados ou apresentem quadros de 
demência grave.

1. Estatuto da Pessoa com Deficiência.
2. Recomendação da Comissão dos Ministros aos Estados-Membros relativa à Dependência, 1998.
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As situações de dependência não são exclusivas de um determinado grupo etário, existindo pes-
soas dependentes de todas as idades, contudo a maior prevalência observa-se claramente na po-
pulação idosa. Enquanto nas faixas etárias mais jovens, a dependência aparece na maioria dos 
casos associada a situações de deficiência congênita ou adquirida, no caso dos idosos, a depen-
dência, para além da que resulta das situações anteriormente descritas, é também, muitas vezes, 
uma consequência do processo gradual de envelhecimento humano.

2.1. A dependência na população idosa 

O envelhecimento populacional é uma realidade na Europa e na maioria dos países do mundo, in-
cluindo no Brasil, o qual, apesar de se traduzir numa conquista do desenvolvimento, constitui igual-
mente um desafio sem precedentes a nível demográfico, econômico e social. Numa perspectiva 
multidimensional, a percepção e a concepção do envelhecer ocorre de múltiplas formas, o que 
significa olhar o envelhecimento atendendo a várias dimensões, como a biológica, a psicológica, a 
sociológica e a cronológica (Sequeira, 2010).

Segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2050 e pela primeira vez na 
história da humanidade, a população idosa no mundo excederá a população jovem. Esta tendência 
de crescimento da população idosa deverá ser irreversível, sendo improvável que se assista a um 
retrocesso nesta matéria. A longevidade implica maiores necessidades de cuidados de saúde, con-
sequências do aumento do número das doenças crônico degenerativas e incapacitantes, entre elas 
a demência.

“Estima-se que o número de idosos, com 60 anos ou mais, duplique até 2050 e mais do que triplique 
até 2100, passando para 2,1 mil milhões em 2050 e 3,1 mil milhões em 2100”3.

Segundo a OMS, esta tendência demográfica contribui para a progressão das desordens crônicas 
em vários países, sendo as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes mellitus, Parkinson, a 
demência e as doenças degenerativas mais comuns na população idosa, que de uma forma geral 
e transversal provoca um maior comprometimento da função motora e incapacidades sensoriais e 
competências cognitivas, originando altos custos de cuidados (por parte de uma terceira pessoa) 
e menor sobrevida (Marengoni, Winblad, Karp, & Fratiglioni, 2008). Os distúrbios neurocognitivos, 
de entre estes as demências, estão entre as síndromes geriátricas mais incapacitantes e com maio-
res ameaças econômicas e de saúde do século XXI (Hurd, Martorell, Delavande, Mullen, & Langa, 
2013), com implicações profundas ao nível social e familiar, da saúde e do bem-estar da população 
idosa.

Este crescimento progressivo do número de pessoas idosas, sobretudo das muito idosas, tem au-
mentado também a probabilidade de ocorrência de situações de dependência física, psíquica e/ou 
social. Esta realidade coloca à sociedade questões de diversa natureza cuja solução só pode ser 
encontrada no âmbito de uma política social global, que ao preconizar condições de vida dignas 
para todos os cidadãos, elenque igualmente um conjunto de medidas específicas que respondam 
de forma adequada às necessidades dos indivíduos no quadro do seu processo de envelheci-
mento.

“No Brasil, ele4 está ocorrendo num contexto de envelhecimento da própria população idosa, ou 
seja, de crescimento mais acentuado da população de 80 anos de idade ou mais; de mudanças nos 
arranjos familiares e no papel social da mulher —a tradicional cuidadora dos membros dependentes 
da família—; e de níveis de fecundidade reduzidos. Esses processos estão resultando no aumento 

3. Sítio institucional da OMS na internet (tradução em língua portuguesa).
4. Envelhecimento populacional.
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da população que demanda cuidados prolongados e numa redução da oferta de cuidadores familiares” 
(Camarano, 2010).

A velhice é, pois, uma etapa da vida inerente a qualquer ser humano, tornando-se este território da 
idade mais amplo do que no passado pela contingência do envelhecimento demográfico. As ques-
tões da autonomia versus dependência, revestem-se assim, cada vez mais de atualidade, sendo 
grande o debate ao nível europeu sobre os fins e os meios da proteção social face à velhice e/ou 
face à dependência. Neste âmbito, questiona-se se a solidariedade face a esta problemática deve-
rá emanar primordialmente da família, da sociedade5, ou de um esforço conjunto de ambas. 

No Brasil: 

“Nesse novo cenário, de aumento da população muito idosa e de mudanças nos arranjos familiares, 
quatro perguntas (...): i) como viverão os longevos no que diz respeito as suas condições de autonomia 
para as atividades da vida diária (AVD)?; ii) a família brasileira poderá́ continuar desempenhando o seu 
papel de principal cuidadora dos membros idosos?; iii) quais são as alternativas de cuidado não familiar 
disponíveis no Brasil?; e iv) qual deverá ser a responsabilidade do Estado na provisão de serviços de 
cuidados para a população dependente? (Camarano, 2010:14)

Sintetizando as quatro questões anteriores, a autora questiona se a perda de autonomia para o 
desempenho das AVDs devido à idade avançada deve constituir ou não um risco social a ser assu-
mido pelo Estado brasileiro? 

“Este reconheceu a perda da capacidade laborativa pela idade avançada como um risco social, o que 
originou o sistema de previdência e as políticas assistenciais de transferência de renda” (idem).

Alguns autores advogam que a “velhice” não pode ser considerada como um retorno às relações de 
dependência da criança nos primeiros anos de vida. De uma forma transversal, as relações de de-
pendência encontram-se sempre presentes ao longo da nossa vida, pois somos totalmente depen-
dentes de estranhos que intervêm na concepção dos produtos básicos para a nossa alimentação, 
que produzem o calçado e o vestuário que usamos, que nos prestam todo o tipo de serviços, ou 
dos não estranhos e familiares com quem trabalhamos, vivemos ou criamos relações de proximida-
de afetiva. Efetivamente, a autonomia é sempre relativa, o ser humano, ao longo da sua vida, vive 
mais na interdependência do que na independência. (Bond, John, 1993)

O novo paradigma do Envelhecimento Ativo, sustentado na publicação Active Ageing: A Policy Fra-
mework (2002), define o envelhecimento ativo como “o processo de otimização das oportunidades 
de saúde. Participação e segurança com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que 
as pessoas ficam mais velhas” (Brasil, 2005). Este documento destaca o envelhecimento global 
como um triunfo e desafio e referencia que as pessoas mais velhas continuam a representar um 
recurso vital para as famílias e comunidades e que devem ser oportunizadas políticas e programas 
de envelhecimento ativo para permitir que as pessoas continuem a trabalhar de acordo com suas 
capacidades e preferências à medida que envelhecem, para prevenir e retardar incapacidades e 
doenças crônicas que encarecem os sistema de saúde, com efeitos diretos e indiretos para os indi-
víduos e famílias.

“O Envelhecimento Ativo se ancora nos direitos, demandas, preferências e habilidades das pessoas 
idosas e ressalta a importância da percepção dos idosos quanto ao seu potencial para o desenvolvi-
mento de seu próprio bem-estar físico, social, mental, criativo e produtivo” (Brasil, 2018)6.

5. Incluindo as instituições públicas e privadas não lucrativas - ONGs.
6. Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa-Documento Técnico, Ministério do Desenvolvimento Social. 
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Desta forma, e pensando no envelhecimento ativo ao longo do ciclo vital Kalache & Kickbusch 
(1997), apresentam a alteração da Capacidade Funcional (Figura 1) das pessoas em razão do avan-
ço da idade, que por regra esta capacidade funcional aumenta na infância e atinge o seu ápice nos 
primeiros anos da vida adulta e entra em declínio, que pode variar de acordo com os fatores e de-
terminantes do paradigma do envelhecimento ativo dentre eles: saúde, socioeconômicos, compor-
tamentais, pessoais, ambientais e sociais. 

Figura 1. Gráfico curso de vida: capacidade funcional no ciclo vital. 
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Fonte: Kalache & Kickbusch, 1997.

Grandes mudanças sociais estão ocorrendo junto com o envelhecimento da população. Combina-
das, a elas podem significar que envelhecer no futuro será muito diferente das experiências de ge-
rações anteriores. As políticas devem ser estruturadas de forma que permitam um maior número de 
pessoas alcançarem trajetórias positivas do envelhecimento. E elas devem servir para quebrar as 
muitas barreiras que limitam a participação social contínua e as contribuições de pessoas mais ve-
lhas demanda uma resposta abrangente da saúde pública (Figura 2).
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Figura 2. Resposta abrangente de saúde pública para a pessoa idosa
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Fonte: Traduzido e adaptado por Braúna & Nogueira, 2021. 

Quando os idosos atingem um determinado grau de dependência necessitam de cuidados de longa 
duração (CLD), até porque devido ao aumento global da esperança média de vida, pela melhoria 
das condições de saúde, as pessoas idosas, mesmo que em situação de dependência, vivem 
durante mais anos. Esses cuidados podem ser de diversa natureza, desde serviços médicos e de 
reabilitação, até aos serviços básicos e instrumentais de apoio, os quais enquadram o papel do 
cuidador familiar. Estes serviços7, de que falaremos com pormenor mais à frente, apoiam e comple-
mentam a tarefa do cuidador familiar, quando o idoso dependente vive na sua residência.

2.2. A dependência na deficiência 

A complexidade e multidimensionalidade do conceito de deficiência e as suas fronteiras nem sem-
pre fáceis de circunscrever com exatidão, constituem um dos motivos pelo qual tem sido objeto de 
diferentes definições e abordagens teórico-metodológicas. Em termos conceituais e jurídicos, a 
definição de “deficiência”, ou de “pessoa com deficiência”, nunca foi consensual, continuando 
atualmente a variar de sociedade para sociedade, inclusive setorialmente, dentro de cada país. O 
uso das classificações relativamente à deficiência foi primeiramente divulgada, pela International 
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH), foi publicada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em 1980, no âmbito da Resolução WHA29.35 de Maio de 1976, com o 
objetivo de estabelecer uma distinção operacional entre os conceitos de Deficiência, Incapacidade 

7. De que são exemplo o serviço de apoio domiciliário ou o centro de dia. 
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e Desvantagem. Segundo a ICIDH, a “deficiência” está relacionada com uma perda de substância 
ou alteração de uma estrutura ou função do corpo, a “incapacidade” resulta de uma limitação (re-
sultante de uma deficiência), parcial ou total, da capacidade da pessoa para exercer uma determi-
nada atividade e a desvantagem (handicap) remete para as perdas, limitações ou interdições de um 
determinado indivíduo em resultado de uma deficiência ou de uma incapacidade, facto que limita e 
circunscreve o seu desempenho e participação social, tendo em conta os padrões médios conside-
rados normais do contexto em que se inscreve socialmente.

Com a aprovação da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) em 
2001, foi possível uma mudança de abordagem onde se prioriza a funcionalidade como uma com-
ponente de saúde, e considera ainda o ambiente como facilitador (ou barreira) para o desempenho 
de ações e tarefas, uma vez que a funcionalidade se tornou o ponto central para a avaliação e de-
terminação de condutas. Outros fatores foram levados em consideração como: recursos sociais, 
pessoais e a capacidade física, e ainda as opções de vida, as necessidades e determinação de 
objetivos contemplando os domínios das funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e par-
ticipação e os fatores ambientais (Ruaro et al., 2012). Assim, a CIF é vista atualmente como uma 
ferramenta multidimensional aceita e utilizada como quadro de referência de consenso global, com 
crescente evidência sobre a sua validade.

Isto implica que a pessoa com deficiência não pode ser vista num modelo redutivo biomédico, como 
“consequência natural da lesão em um corpo, e a pessoa deficiente deve ser objeto de cuidados 
biomédicos” (Diniz, 2007, p.15). Deve ser compreendida como um conceito complexo que reconhe-
ce o corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa com 
deficiência, não é apenas a eliminação das barreiras como benefícios compensatórios, mas sim 
entender a deficiência como resultante de interações pessoais, ambientais e sociais, como sujeitos 
de direitos. 

Não obstante as dificuldades consensualmente reconhecidas relativamente ao estiramento concei-
tual do que se entende por pessoa com deficiência ou incapacidade, organizações como a OCDE, 
a ONU ou o Eurostat têm vindo a produzir relatórios comparativos sobre a evolução do fenômeno 
nos vários países, evidenciando quais as fontes da informação estatística, os conceitos e critérios 
utilizados para a produção e obtenção dos dados e a metodologia de análise dos mesmos. Com a 
necessária prudência, que advém das considerações anteriores, segundo o último relatório da 
OMS, World Report on Disability, de 2011, estima-se que existam atualmente em todo o mundo 
mais de um bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, das quais, cerca de 
200 milhões têm dificuldades acrescidas por incapacidades severas e por isso se enquadrem no 
leque das dependências graves (OMS, 2011). 

É no plano do nível ou grau de incapacidade gerada pela deficiência, que se coloca a questão da 
dependência e da intensidade da mesma ao nível da pessoa e do tipo de suporte de que necessita. 
A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (Ministério da Saúde, 2010) inclui a assis-
tência aos familiares como caráter essencial para um atendimento humanizado e eficaz, com ações 
de apoio psicossocial, orientações para atividades de vida diária e suporte especializado em situa-
ções de internamento (hospitalar/domiciliar).

Embora a deficiência/incapacidade seja atualmente considerada uma problemática de dimensão 
global que atravessa todos os continentes e classes sociais, a sua prevalência não é igual em todas 
as latitudes, variando igualmente de acordo com o rendimento das famílias (OMS, 2011). A condi-
ção socioeconômica das sociedades e das famílias influi na incidência da deficiência/incapacidade 
como demonstram os dados conhecidos. Segundo o World Health Survey (2002–2004), também 
da ONU, a prevalência da deficiência/incapacidade é superior nos países mais pobres (quase que 
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duplica), nos indivíduos do sexo feminino, no grupo etário com mais de 60 anos e nas zonas ru-
rais. Este prisma de análise volta-se ao estudo da globalização em sua incidência sobre o gênero 
e vem apontando que o aumento da ocupação feminina é acompanhado da flexibilização e da 
precarização dos empregos, culminando na evidência de desigualdades entre homens e mulheres 
(IPEA, 2016).

3. O impacto do cuidado na qualidade de vida do cuidador familiar

A metodologia para identificar os cuidadores familiares permanece inconsistente, no entanto alguns 
estudos têm revelado a crescente necessidade dos cuidados prestados por esta população. Até 
2030, estima-se que 21,5 milhões de cuidadores com 25 anos ou mais irão prestar cuidados sema-
nais por, no mínimo, 20 horas e 10,9 milhões um mínimo de 35 horas semanais (Silva, Teixeira, Tei-
xeira & Freitas, 2013). Os desafios colocados pelo envelhecimento da população exigem esforços 
para avaliar o valor destas responsabilidades de cuidados invisíveis e crescentes, o que coloca uma 
maior pressão sobre os cuidadores (Cès, Hlebec, & Yghemonos, 2019).

As diferentes demandas exigidas nos cuidados, irão refletir nas necessidades dos cuidadores 
que podem ser diferentes, dependendo do contexto em que o cuidador familiar está inserido.  
Acresce ainda, lidar com tensões e conflitos nas relações familiares, bem como conciliar o tempo 
para realização de suas atividades pessoais. Sendo assim, o cuidado domiciliar precisa ser compa-
tível com essas necessidades, visando não apenas a adaptação do cuidador às mudanças que se 
operam em seu estilo de vida ao assistir o familiar idoso, mas também a promoção, preservação e 
manutenção da sua saúde.

A demanda de cuidados (Figura 3) tem sido um dos desafios do mundo contemporâneo visto às 
mudanças de caráter social, econômico e demográfico. Orozco (2006 p.8) citado por Wiese, Dal 
Prá e Mioto (2017) define a demanda por cuidado como “un problema socioeconômico de primer 
orden”. Torna-se importante compreender como são consideradas as demandas por cuidado em 
uma sociedade, como são providos e por quais instâncias, sabendo-se que a organização social do 
cuidado implica, de forma direta e indireta, a distribuição de responsabilidades de provisão de bem-
-estar entre o Estado, a família, comunidade e o terceiro setor. Desta forma, o direito ao cuidado 
vem sendo amplamente reconhecido e incluído como um dos pilares da cidadania social, ao lado 
da previdência social, saúde e educação. 

“Passa-se a pensar que o cuidado, especialmente de dependentes (crianças, idosos, deficientes, doen-
tes) deve ser assumido coletivamente, e não apenas quando a família está ausente. Essa nova conce-
ção implica necessariamente uma nova forma de conceber as relações entre o Estado, família e indiví-
duo calcado na responsabilidade social do cuidado das pessoas” (Mioto, Dal Prá & Wise, 2018, p.11 
citado por Moraes, 2019).

A experiência de cuidar é moldada por uma série de influências internas e externas (Figura 3) rela-
cionados à identidade, competência e ambiente do cuidador, que são significativos durante o pro-
cesso do cuidado.
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Figura 3. Demandas do cuidado domiciliar
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Embora muitos dos impactos do cuidado são idênticos, quer ao nível do cuidador da pessoa idosa, 
quer no cuidador de uma pessoa com deficiência, ainda assim, existem especificidades e diferenças 
que merece a pena ressalvar. Por esta razão, a abordagem neste âmbito subdividir-se-á em dois 
subpontos distintos.

3.1. O impacto do cuidado na qualidade de vida do cuidador da pessoa idosa 
dependente 

As progressivas alterações no seio da estrutura familiar limitam a capacidade de acompanhar e 
cuidar das gerações mais velhas, implicando a reestruturação de toda a organização social e das 
relações entre as gerações. Segundo Ana Relvas (2000), as famílias são cada vez menores deno-
tando-se uma alteração significativa no papel da mulher que, cada vez mais, adquire níveis de es-
colaridade mais altos, ingressando com frequência no mercado de trabalho. Contudo, é ainda a 
mulher que continua no seio da família a assumir o papel de cuidadora, o que faz com que exista 
uma acumulação de papéis sociais pela mesma. A estas alterações familiares que marcam uma 
maior indisponibilidade da família para os idosos, Rémi Lenoir (1985) apelidou de desfamilização das 
relações familiares. O autor, citado por Fernandes (1997) utiliza este conceito para caracterizar as 
transformações que originaram o desmoronamento das bases sociais em que assenta o “familismo 
tradicional”. Para Lenoir, o acesso da mulher ao sistema escolar e ao trabalho assalariado constitui 
a principal razão desta transformação, uma vez que este fenômeno intervém quer na reprodução 
biológica quer na reprodução social.

Segundo Pimentel (2001), no panorama atual, as famílias debatem-se com um processo contínuo 
de mudança, organizando-se com base em valores como a autonomia e o individualismo, valorizan-
do a realização pessoal dos seus membros e o respeito pela privacidade de cada um. 
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“Neste contexto, verifica-se que a família, quase sempre, é encarregue do cuidado voluntário às pes-
soas idosas dependentes no domicílio e, desse modo, constitui-se em relevante rede de apoio social 
informal, sendo parceira das redes de apoio social formal - formadas por profissionais de saúde com 
capacitação especial, assim como representado especialmente pelos serviços de saúde. O cuidador 
familiar de idosos assume, então, a responsabilidade de oferecer cuidados àqueles que necessitam, 
porém este cuidar pode impactar significativamente a qualidade de vida (QV) desses cuidadores” (Anjos 
et al, 2014).

Segundo os autores citados anteriormente, no Brasil, devido a fatores socioeconômicos que pena-
lizam muitas das famílias, o papel de cuidador assume-se como fundamental no processo de apoio, 
cuidado e reabilitação da pessoa idosa ou dependente. O cuidado no domicílio acaba também, em 
muitos casos, por provocar mudanças na própria estrutura da família. Esta é uma atividade muito 
desgastante e que acarreta consequências na saúde desse cuidador, principalmente, porque quase 
sempre existe uma sobrecarga pela duplicação entre as atividades cotidianas e as referentes ao 
cuidado. Geralmente, a responsabilização da família pelo cuidado com a pessoa dependente assu-
me que os cuidadores, especialmente as mulheres, não incorrem em custos financeiros ou emocio-
nais na prestação de cuidados (Goldani, 2004). 

“Mas, na verdade, cuidar custa. Custa tempo e dinheiro, acarreta perda de oportunidades, principal-
mente no mercado de trabalho, gera riscos para a saúde, isolamento social, desestimula a reprodução, 
entre outros fatores. Os cuidadores familiares ficam privados de contatos sociais, o que coloca em risco 
seu bem-estar físico e psicológico (Camarano, 2020, p.11).

A família é, pois, quase sempre, encarregada e responsável pelo cuidado voluntário às pessoas 
idosas dependentes no domicílio e, dessa forma, constitui-se numa importante rede de apoio social 
informal, sendo parceira das redes de apoio social formal8 (Idem). O cuidado domiciliar assumido 
pelas famílias se expande, principalmente na área da saúde a partir da década de 1960. Com a 
explosão demográfica, característica demarcada nestas últimas décadas no Brasil, com um pronun-
ciamento alargado da longevidade e consequente aparecimento das doenças crônico degenerati-
vas, e maiores necessidades de Cuidados de Longa Duração (CLD). Os cuidados no lar ou “home 
care”, termo comumente usado para denominar o cuidado à saúde em domicílio (modelo de assis-
tência hospitalar domiciliar) interliga-se aos CLD, ofertados às pessoas com elevado nível de depen-
dência (idosos, doentes crónicos e pessoas com deficiência) no entanto com a participação mínima 
do Estado regendo-se maioritariamente na esfera privada. 

Pimentel (2001) não tem dúvidas sobre as vantagens da permanência do idoso no seu meio familiar 
e social, em constante interação com as pessoas que lhe são mais próximas. Para a autora este é 
considerado o cenário ideal para qualquer pessoa que atinja a velhice e procure vivê-la de forma 
equilibrada e sem graves descontinuidades.

 “Os idosos que residem na comunidade perspetivam positivamente o apoio institucional, contudo ma-
nifestam uma preferência pelo apoio domiciliário e apontam o internamento como um último recurso” 
(Pimentel, 2001:27). 

Bernardo (1996) acentua que o princípio de manutenção do idoso no domicílio possibilita a materia-
lização do desejo profundo de toda a pessoa idosa, apesar de nem sempre ser expresso, poder 
continuar inserida no seu meio habitual de vida. É aí que se encontram as representações do seu 

8. No Brasil, formada principalmente por profissionais de saúde (Ministério da Saúde), com capacitação especial para o efeito. Na 
Europa, esta rede formal é geralmente formada por equipas integradas dos Mistério da Saúde e Previdência Social e/ou por equipas 
de ONGs, que asseguram o serviço de apoio ao cuidador, com base em acordos de cooperação com o Estado. Por fim, com mais 
prevalência na área dos idosos dependentes do que na área da deficiência, ainda existe uma rede de empresas que prestam este 
apoio de forma lucrativa. 
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cotidiano, das suas vivências passadas, os marcos da sua existência vividos em alegria, dor, prazer, 
conflito, desespero, felicidade. O domicílio aparece assim como o local onde permanecem os obje-
tos que refletem a sua história pessoal e familiar constituindo uma ligação entre o passado vivido e 
o presente. Para Bernardo (1996) a ordenação dos espaços no interior da casa impede, muitas 
vezes, a desorientação, guiando o idoso quando surgem alterações da marcha, da vista e outras 
inerentes ao avanço em idade. 

Estes cuidados domiciliares, muitas vezes prolongados, são reconhecidos na Portaria nº 825 de 25 
de Abril de 2016 e considera a Atenção Domiciliar como uma modalidade de atenção integrada às 
Redes de Atenção à Saúde e integra o cuidador como a pessoa apta para auxiliar o receptor de 
cuidados em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo da condição 
funcional e clínica do usuário, deverá estar presente no atendimento domiciliar. Contudo, a perma-
nência do idoso dependente no seu domicílio pode implicar, caso não exista uma forte e coesa rede 
de apoios um impacto muito significativo na qualidade de vida (QV) desses cuidadores. 

A prática do cuidado permanente a um idoso dependente é extremamente desgastante do ponto 
de vista físico e psicológico, afetando todas as áreas da qualidade de vida do cuidador, incluindo a 
sua autodeterminação e participação civil. Os cuidadores, além de desempenharem novos papéis 
e tarefas associadas ao cuidado, relatam um sentimento de sobrecarga e problemas relacionados 
à sua saúde mental, como depressão e ansiedade (Rocha, Vieira & Sena, 2008), muitas vezes vin-
culados ao sentimento de cativeiro (Gaugler, Davey, Pearlin, & Zarit, 2000). 

“O estresse pessoal e emocional do cuidador imediato é enorme. Esse cuidador necessita manter sua 
integridade física e emocional para planejar maneiras de convivência” (Ministério da Saúde do Brasil, 
2008).

A necessidade de assumir o cuidado de outra pessoa pode modificar a estrutura do cotidiano para 
aquele que cuida, causando mudanças importantes nem sempre passíveis de escolha ou deseja-
das. No contexto de vida de uma pessoa que exerce o cuidado de outra, muitas vezes as atividades/
ocupações desempenhadas anteriormente podem ser frequentemente adiadas ou eliminadas em 
função das necessidades do cuidado (Bauab & Emmel, 2014).

O cuidar de pessoas idosas, especialmente com demência, pode agravar ainda mais esta situação 
de cuidado devido às consequências psicológicas sobre o cuidador familiar. Em 2004, as demên-
cias constituíram a 6ª principal causa de morte nos países mais desenvolvidos, sendo a Demência 
de Alzheimer, a mais prevalente, considerada a 5ª causa de morte mais frequente em 2006 (World 
Health Organization, 2008). Dados mais recentes, referentes a 2012, apontam que esta causa de 
morte atinge maioritariamente as mulheres (65%) e a população idosa com a idade média ao óbito 
de 83,1 anos (Santana et al., 2015). Apesar da elevada mor talidade, importa referir a associação das 
demências com a elevada morbilidade e dependência, o que acarreta implicações na dinâmica do 
cuidado tanto na esfera familiar, como também nos custos di retos e indiretos elevados, que geram 
uma enorme sobrecarga para os sistemas nacionais de saúde (Handels, Wolfs, Aalten, Verhey, & 
Severens, 2013). Torna-se necessário equacionar novos tipos de cuidados e fomentar a coorde-
nação entre os sistemas social e de saúde (comunitários e domiciliários) para providenciar bens e 
serviços promotores de qualidade de vida para a díade cuidador e pessoa cuidada. 

3.2. Impacto do cuidado no cuidador de uma pessoa com deficiência dependente

“As famílias não se adaptam passivamente às tensões provocadas pela presença de um filho com de-
ficiência. Cada uma delas tem o seu modo de lidar com essa situação, o que depende de muitos fato-
res. A patologia, as especificidades e as exigências de uma criança com deficiência implicam 
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sucessivas adaptações e reorganizações por parte da sua família, mais concretamente dos seus pais 
[...]” (Ferreira, 2011 – Introdução).

A qualidade de vida das famílias das pessoas com deficiência (FQOL), constitui um objeto científico 
recentemente reconhecido no meio acadêmico (Poston et al.,2003; Turnbull et al., 2004; Aznar & 
Castanon, 2005; Jokinen & Brown, 2005; Isaacs et al., 2007). Zuna, et al. 2009:246) definiram qua-
lidade de vida da família de uma pessoa com deficiência mental ou de desenvolvimento como:

“an interactive process in which individual family member demographics, characteristics, and beliefs 
interact with family-unit dynamics and characteristics within the context of individual and family level 
supports, services, and practice”.

Não deixa de ser interessante constatar que a importância crescente conferida ao papel do cuida-
dor familiar na deficiência (Pereiro, 2000; Vasconcelos, 2011).

Segundo Bairrão & Tiezte (1994) e Correia & Serrano (1999) a família constitui o alicerce principal da 
comunidade e o principal suporte ao desenvolvimento da pessoa. As famílias, embora bastante di-
ferentes entre si, constituem assim o principal pilar no que respeita à construção identitária e viven-
cial da criança, do adolescente e do adulto (Pereiro, 2000). No mesmo sentido, Bautista (1997) re-
força o entendimento de que a família é a referência primordial e incontornável para qualquer ser 
humano, incluindo com deficiência.

Esta componente da responsabilidade e corresponsabilidade de cada um dos membros pelos cui-
dados aos seus descendentes reforça o “olhar a família” enquanto grupo sistêmico, onde interagem 
atores que se relacionam reciprocamente entre si. Sampaio & Gameiro (1992:9) concebem a família 
como:

“(...) um sistema, um conjunto de elementos ligados por um conjunto de relações, em contínua relação 
com o exterior, que mantém o seu equilíbrio ao longo de um processo de desenvolvimento percorrido 
através de estádios de evolução diversificados”.

Trabalhos de investigação recentes têm demonstrado que quando existe uma pessoa com deficiên-
cia, essa situação impacta no funcionamento da família e nas rotinas da maior parte dos seus mem-
bros, tendo sido observado nestas famílias um percurso diferenciado, até porque a maioria das 
pessoas com deficiência (com exceção das pessoas com deficiências sensoriais e motoras) reside 
a maior parte da sua vida no seio familiar de origem (Crnic et al., 1983; Gallimoreet et al., 1996; 
Warfield et al., 1999; Olson & Hwang, 2001, Poston et al., 2003, Turnbull et al., 2003; Botton, 2006; 
Coutinho, 2009; Reis, 2010). 

A existência de um filho com deficiência, implica novas exigências familiares e respostas conjuntas 
que originam necessariamente a assunção de novos papeis e tarefas que não podem ser ignorados. 
Reis (2010) e Coutinho (2009) reforçam esta ideia ao evidenciar que nestas situações, as tarefas 
associadas aos cuidados com estas crianças e adolescentes são mais exigentes e complexas do 
que no caso das famílias sem crianças com estas características. Nesta linha de pensamento, An-
drade & Teodoro (2012) realizaram um aprofundado trabalho de revisão da literatura sobre a quali-
dade de vida das famílias com membros com deficiência, tendo concluído que a deficiência impac-
ta decisivamente na vida familiar, variando, contudo, a incidência desse impacto consoante a 
severidade do caso, a personalidade dos familiares e a intensidade e qualidade do apoio social.

Continuando a analisar a literatura, a maioria dos investigadores observou nos cuidadores de pes-
soas com deficiência impactos como o stress/depressão, a perda de rendimentos (Portugal et al., 
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2010), o funcionamento familiar e a exclusão da participação social, cultural, desportiva e associati-
va (Summers et al., 2005). 

Tal como se observou para o dependente idoso, também no que concerne à deficiência, um dos 
maiores impactos do cuidado recaem nas mulheres, nomeadamente nas mães, irmãs e outras fa-
miliares. Convém referir, que, se no caso do apoio ao dependente idoso, essa situação por muito 
penalizadora se seja para o cuidador, esse apoio só se enquadra num determinado momento da 
sua vida. Já no caso da deficiência, o cuidado pode durar décadas (desde a tenra infância, à idade 
adulta), sendo por isso uma sobrecarga muito maior ao longo do tempo. 

Os cuidadores vêem-se frente ao desafio de alterar os seus planos e expectativas de vida quanto 
ao futuro, ajustando-os à necessidade de prestação de cuidados específicos que o seu filho ou fa-
miliar carece (Fernandes, 2010). A família tende assim a desenvolver um grande esforço para se 
equilibrar e refazer o seu projeto de vida comum, adquirindo novas estratégias de resiliência familiar 
(Gray, 2002). Assim, o cuidador familiar passa a viver permanentemente em função do dependente 
e de suas exigências (Sprovier & Assumpção Jr, 2001).

O estresse e a sobrecarga advindos do cuidado à pessoa com algum grau de dependência é muito 
grande. É importante que os serviços de apoio às famílias, em alguns momentos, possam oferecer 
suporte aos cuidados à pessoa com deficiência ou idosa, o que contribuirá de forma positiva para as 
relações familiares, minimizando os riscos de ocorrência de violação de direitos. Isto não implicará em 
substituir a família, mas contribuirá para a melhoria de sua qualidade de vida e para que o familiar pos-
sa cuidar de si (Brasil, 2017, p.47). 

Portugal et al. (2010), referem que a sobrecarga de trabalho e as alterações da rotina familiar em 
torno da prestação de cuidados à pessoa com deficiência, aliados ao estigma social ainda muito 
presente na sociedade, ocasionam, por vezes, um grande desgaste físico e emocional nos cuida-
dores diretos. Pode, então, afirmar-se que um cuidador familiar de uma pessoa com deficiência 
transporta consigo necessidades insatisfeitas que o afetam, quer a nível pessoal, quer na sua rela-
ção familiar (Dixe & Marques, 2010).

Estes resultados encontram-se em consonância com os obtidos por Nogueira et al. (2013; 2014), 
nomeadamente ao nível dos impactos na vida profissional dos cuidadores, no rendimento familiar e 
no lazer e participação social da família. Nos estudos de Nogueira et al. (2013; 2014), a maioria dos 
cuidadores familiares considerou que depois do nascimento da criança com deficiência a sua qua-
lidade vida piorou em termos de condições materiais e financeiras, sentimento de injustiça, bem-es-
tar físico e emocional, perceção sobre a felicidade e qualidade de vida em geral. Os estudos revela-
ram ainda que a maioria dos cuidadores considerou que ter um familiar com deficiência mudou 
totalmente a sua forma de estar na vida, ou de “ver” a vida e que a maior parte da vida familiar “gira 
à volta da deficiência”.

“Isto foi uma grande alteração a todos os níveis. Em casa, na mudança toda de rotinas e de hábitos 
e... E então a nível financeiro, nem lhe passa pela cabeça! Só para imaginar... estamos a ponderar 
vender a casa, porque estamos a gastar o que temos e o que não temos. Neste momento, estamos 
a viver só com o ordenado do meu marido e o dinheiro que ele ganha, é para o Dinis. Então, a gente... 
o resto é com a ajuda de amigos e familiares e pais e... Porque isto é uma fortuna” (Portugal et al. 
2010:226).
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Boas práticas internacionais - políticas públicas e projetos de apoio  
ao cuidador familiar

“No que se refere aos elementos que organizam o modelo do Estado-Providência, pensamos que um 
primeiro nível que caracteriza a sua dimensão estrutural constitutiva diz respeito a esses princípios de 
ação na esfera do social, cuja concretização representa um programa de ação reorganizador das regras 
do mercado em, pelo menos, quatro direcções: (i) diminuir o grau de incerteza social, capacitando os 
indivíduos e as famílias para suportar determinadas limitações à sua situação; (ii) instituir, para todos os 
cidadãos, um nível de serviços sociais e procedimentos de igualdade de oportunidades, que funciona 
como complemento à realização do bem-estar pessoal; (iii) assegurar aos indivíduos e às famílias um 
patamar mínimo de rendimentos independentemente dos resultados de mercado (...); (iv) integrar, na 
matriz institucional do Estado, os mecanismos que dão seguimento à lógica da cidadania. 

Um segundo nível (...) refere-se às diferentes políticas públicas que têm por objecto melhorar as capa-
cidades de realização económica da sociedade (...) [as quais] por um lado, contribuem para estimular a 
actividade económica privada, através da dinamização da procura global efectiva, e, por outro, consti-
tuem estratégias de condicionamento e reorientação da actividade empresarial e do crescimento eco-
nómico. (...).

O terceiro nível (...) refere-se à institucionalização de formas de concertação social entre parceiros so-
ciais, económicos e políticos em torno de objectivos, necessidades e interesses que podem situar-se 
num quadro de referência comum” (Mozzicafreddo, 1997:19-21)

O termo “previdência social” foi introduzido pela primeira vez já no século XX (1935) nos EUA, no 
âmbito da “Social Security Act”. Trata-se já de uma abordagem publicamente organizada de prote-
ção social, com intuito de proteger os cidadãos, principalmente os mais vulneráveis (Neves, 1996). 
A proteção social na Europa começou a ser consagrada nos finais do século XIX na Alemanha e em 
França, embora numa base contributiva não universal. Estes primeiros seguros de caráter obrigató-
rio marcaram profundamente uma alteração do pensamento na época sobre esta matéria, tendo 
sido precursores à posterior dos futuros modelos públicos proteção social, sejam eles de caráter 
mais universal ou seletivo.

A nível europeu, há seguramente um traço estrutural comum no que concerne às políticas sociais: 
um quadro político democrático, o surgimento e afirmação de grupos de interesses e a garantia pelo 
Estado de direitos sociais, mesmo que em parceria com ONGs da comunidade, e com compartici-
pação financeira das famílias e dos grupos alvo dessas mesmas políticas de apoio. 

No que respeita às medidas de política pública de apoio ao cuidador informal, de uma forma geral, 
podemos dividi-las em 4 grandes grupos: 

I. serviços de apoio; 
II. prestações monetárias; 
III. licenças laborais (pagas e não pagas), flexibilidade laboral (redução horária, horário flexível, 

teletrabalho, etc) e 
IV. Projetos piloto inovadores de apoio ao cuidador. 
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Serviços de apoio Prestações monetárias

Licenças e flexibilidade 
laboral

Projetos piloto inovadores 

Apoio ao 
cuidador

Serviços de apoio (direto e indireto) ao cuidador familiar
Nas páginas seguintes tentar-se-á apresentar e densificar, embora de forma esquemática, as prin-
cipais boas práticas europeias ao nível de respostas e serviços sociais de apoio ao cuidador informal 
de pessoas e idosas e com deficiência dependente.

Serviço de Apoio Domiciliário para a população idosa e população adulta com 
deficiência (SAD)

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social utilizada em praticamente todos os 
países europeus (domiciliary care), cujos serviços podem ser enquadrados no âmbito do apoio dire-
to ao cuidador familiar. Tal justifica-se pelo fato de que o SAD providencia um conjunto de cuidados 
individualizados e personalizados no domicílio, de acordo, quer com as necessidades da pessoa 
dependente, quer igualmente com as necessidades do seu cuidador familiar. Dependendo do tipo 
e número de serviços de apoio contratualizados, podemos considerar que o SAD pode ter um papel 
complementar ou mesmo, em algumas situações substitutivo do cuidador. 

Estes serviços de apoio no domicílio podem integrar equipes com competências no âmbito da saú-
de e providência social.

O SAD pode ser promovido por entidades públicas, por ONGs, com ou sem financiamento público 
e por empresas especializadas na área da saúde e geriatria. 

Conceito 
• Consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a 

indivíduos e famílias cuidadoras quando, por motivo de doença, deficiência ou outro 
impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação 
das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.

Objetivos 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e pessoas com deficiência 
dependentes;

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos/as cuidadores/as;
• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;
• Assegurar a satisfação de necessidades básicas e/ou instrumentais da vida diária;
• Promover o descanso do cuidador;
• Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial, quer à pessoa dependente, 

quer aos cuidadores, de modo a contribuir para o equilíbrio e bem-estar familiar;
• Colaborar na prestação de cuidados de saúde.

Organização
• O serviço de apoio domiciliário, deve progressivamente organizar-se, caso necessário 

e nas situações em que haja essa necessidade, no sentido de proporcionar um apoio 
contínuo de 24 horas e uma atuação de emergência, sempre que necessário.
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Serviços principais 

• Prestação de cuidados de higiene e conforto; 
• Administração de medicação, incluindo intravenosa;
• Apoio em fisioterapia/terapias; 
• Arrumação e pequenas limpezas no domicílio; 
• Confecção, transporte e/ou distribuição de refeições; 
• Tratamento de roupas.

Serviços complementares

• Acompanhamento ao exterior; 
• Aquisição de gêneros alimentícios e outros artigos;          
• Acompanhamento, recreação e convívio; 
• Pequenas reparações no domicílio;
• Contatos com o exterior;
• Outros serviços que sejam considerados necessários. 

Indicadores de pessoal 
(Exemplo Portugal)

a) Um diretor técnico; 
b) Um técnico de Serviço Social para 60 usuários;
c) Um ajudante familiar por cada 6 usuários;
d) Um cozinheiro*9;
e) Um ajudante de cozinheiro por cada 30 usuários*10;
f) Um trabalhador auxiliar (Serviços gerais) por cada 30 usuários;
g) Um motorista;
h) Um administrativo.

Entidades promotoras
• Entidades públicas do Estado Central/Regional, etc; 
• Municípios;
• ONGs e Santas Casas (com e/ou sem comparticipação financeira pública), 
• Empresas (entidades lucrativas)

Modelo de financiamento 
(apoio público) 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - modelo PT) 
• Direto à pessoa/família (via abordagem direct pay - Reino Unido e países nórdicos), 

que depois adquire os serviços no mercado. 

Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• No caso das ONGs, o valor a pagar tem em consideração o escalão de rendimento e 
poupanças da família (no caso PT); 

• No caso do direct pay, a família escolhe qual a entidade que pretende para prestar o 
serviço e contrata diretamente. Caso o financiamento público não seja suficiente para 
custear totalmente o serviço, então coparticipa a parte remanescente. 

• No caso das empresas que prestam este o serviço, o valor a pagar é o de mercado 
em cada país.

Centro de Dia - população idosa com algum tipo de dependência11

O Centro de Dia é uma resposta social de apoio à população idosa com alguma dependência, que 
também é utilizada em praticamente todos os países europeus (day centers for the elderly). Os ser-
viços disponibilizados podem igualmente ser enquadrados no âmbito do apoio direto ao cuidador 
familiar. Tal justifica-se pelo fato do Centro de Dia não só providenciar um conjunto de cuidados in-
dividualizados e personalizados, de acordo com as necessidades da pessoa idosa, embora em 
ambiente institucional, como também possibilitar o descanso do cuidador durante o dia, inclusive a 
sua manutenção no mercado de trabalho. A missão do Centro de Dia para idosos visa complemen-
tar a ação do cuidador familiar, possibilitando a manutenção do idoso dependente no seu meio 
natural de vida. Este serviço social pode, em caso de necessidade, ser também complementado 
com o apoio do SAD (durante o período da noite), ou mesmo com a resposta Centro de Noite, da 
qual falaremos mais à frente. Tal como no caso do SAD, podem existir Centros de Dia promovidos 
por entidades públicas, por ONGs, com ou sem financiamento público, e por empresas especializa-
das na área da saúde e geriatria. 

9. Apenas se aplica caso as refeições não sejam contratadas a empresas externas
10. Idem. 
11. Excluindo os grandes dependentes. 
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Conceito 
• Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um 

conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu 
meio sociofamiliar e para o descanso e autodeterminação dos seus cuidadores 
familiares.

Objetivos 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, quer dos idosos dependentes, quer 
dos cuidadores familiares;

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização;
• Assegurar aos idosos a satisfação de necessidades básicas;
• Promover o descanso do cuidador;
• Prestar cuidados de ordem física e psicológica;
• Proporcional o convívio e interação entre a população idosa, e as relações 

interpessoais destes com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento de modo 
a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;

• Colaborar na prestação de cuidados de saúde.

Organização
O Centro de Dia pode organizar-se como:
a)  serviço autônomo, i. e., em espaço próprio e funcionamento independente;
b)  serviço integrado numa estrutura existente – lar, centro comunitário ou outra estrutura 

polivalente.

Serviços principais 

a) refeições:
b) convívio;
c) cuidados de higiene;
d) tratamento de roupas;
e) férias organizadas;
f) atividades ocupacionais / desportivas / lúdicas;
g) atividades de estimulação cognitiva, etc.;
h) cuidados de saúde;
i) outros serviços, dependendo da gestão de cada centro de dia em concreto. 

Princípios gerais de 
funcionamento

• O Centro de Dia funciona com horário a estabelecer pela entidade promotora, de 
acordo com as necessidades locais, dos usuários e dos seus cuidadores, mas 
também de acordo com os recursos disponíveis.

• O horário das várias atividades deve ser suficientemente flexível de modo a permitir ao 
utilizador a frequência de uma ou mais atividades, de acordo com as necessidades e 
interesses de cada um.

• O utilizador pode escolher de entre os serviços existentes, aqueles de que necessita, 
de acordo com as condições expressas no regulamento interno;

• O funcionamento do Centro de Dia deve incentivar a participação do utilizador na vida 
quotidiana do mesmo.

• A maioria dos centros de dia funciona apenas durante os dias úteis da semana, 
embora existam algumas situações de funcionamento também ao sábado ou mesmo 
também ao domingo, mas são residuais. 

Indicadores de pessoal 
(caso PT)

• O centro de dia é dirigido por um diretor/a técnico/a, o qual é responsável pela 
organização e desenvolvimento dos serviços. O diretor técnico deve estar habilitado 
com formação no âmbito das ciências sociais e humanas.

• Para além do responsável técnico, o centro de dia pode integrar também animadores, 
técnicos especializados na área da reabilitação, ajudantes de geriatria, motorista e 
cozinheiro e ajudantes de cozinha em número adequado (num modelo alternativo, não 
será necessário se as refeições podem não ser confeccionadas externamente e 
apenas servidas no equipamento).

• O centro de dia pode funcionar com pessoal próprio, pessoal de outras estruturas e 
também com voluntários, devidamente enquadrados.

Entidades promotoras
• Entidades públicas do Estado Central, Regional, etc.;
• Municípios;- ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública);
• Empresas (entidades lucrativas).

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - modelo PT). 
• Direto à pessoa/família (via abordagem direct pay - Reino Unido e países nórdicos) que 

depois adquire os serviços no mercado. 
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Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• No caso das ONGs, o valor a pagar tem em consideração o nível de rendimento e 
poupanças da família (no caso PT) 

• No caso do direct pay, a família escolhe qual a entidade que pretende para prestar o 
serviço e contrata diretamente. Caso o financiamento público não seja suficiente para 
custear totalmente o serviço, então comparticipa a parte remanescente. 

• No caso das empresas que prestam este o serviço, o valor a pagar é o de mercado.

Centro de atividades ocupacionais (CAO) - População adulta com deficiência 
O centro de atividades ocupacionais (CAO) é uma resposta social de apoio à população adulta com 
deficiência (com algum tipo dependência - a partir dos 16 anos), que funciona em meio institucional/
equipamento, a qual, tal como no caso do centro de dia para idosos, dá normalmente apoio duran-
te o período dia. Este é também um serviço muito popular, quer ao nível dos países europeus, quer 
nos Estados Unidos, sendo vulgarmente conhecido pela expressão inglesa por “activity centers”. Os 
centros de atividades ocupacionais dão apoio a jovens e adultos com deficiência severa e com al-
gum tipo de dependência, principalmente quando termina o período da escolaridade obrigatória. A 
maioria dos usuários destes centros são pessoas com deficiência intelectual, autismo e com outras 
deficiências severas. 

Os serviços disponibilizados podem também ser enquadrados no âmbito do apoio direto ao cuida-
dor familiar, pois possibilitam não só o descanso do cuidador durante o dia, como também a sua 
autodeterminação para a realização de outras atividades, incluindo as atividades de índole profissio-
nal. Muitas ONGs promovem este serviço em complemento com respostas residenciais, ou seja, os 
destinatários permanecem no centro de atividades ocupacionais durante o dia e transitam para o lar 
residencial durante o período da noite.  

Dependentemente do modelo de apoio prevalente em cada país, estes centros podem ser promo-
vidos por entidades públicas, por ONGs, com ou sem financiamento público, e por empresas espe-
cializadas na área da deficiência. 

Os CAO surgem pelo pressuposto que os seus destinatários não possuem capacidades e compe-
tências para integrar cursos de formação profissional ou para vir a ter um emprego protegido ou em 
mercado aberto, assumindo-se por isso como uma resposta de apoio ao cuidador familiar. 

Conceito • Resposta social destinada a promover atividades ocupacionais para jovens e adultos, 
a partir dos 16 anos, com deficiência grave.

Objetivos 

• Criar condições que visem a valorização pessoal e a integração social de pessoas 
com deficiência;

• Promover estratégias de desenvolvimento, de autoestima e de autonomia pessoal e 
social;

• Proporcionar a transição para programas de integração socioprofissional, nos casos 
em que tal é possível;

• Assegurar a prestação de cuidados e serviços adequados às necessidades e 
expectativas dos utilizadores.

Organização (em PT)

Os centros devem organizar-se e compreender, nomeadamente, os seguintes espaços:
a) Átrio principal e átrio de serviço;
b) Gabinetes técnicos;
c) Salas de reuniões, de atividades, de refeições e de convívio;
d) Instalações sanitárias e vestiários;
e) Cozinha e anexos;
f) Outros espaços de apoio, de acordo com a especificidade de cada centro.
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Serviços principais 

a) atividades ocupacionais em sala:
b) convívio e lazer;
c) refeições;
d) atividades ocupacionais no exterior;
e) férias organizadas (colónias de férias);
f) atividades desportivas adaptadas; 
g) atividades de enriquecimento cultural;
h) atividades de desenvolvimento pré-profissional;
i) atividades de estimulação cognitiva, psicomotricidade e terapias

Princípios gerais de 
funcionamento (em PT)

A localização dos centros deve obedecer aos seguintes requisitos preferenciais:
a) Situar-se em zonas habitacionais e afastada de áreas poluídas e ruidosas;
b) Situar-se em zonas dotadas de infraestruturas de saneamento básico, de redes de 
energia elétrica, de água e telefones;
c) Situar-se em zonas que disponham de apoios de serviços de saúde e de 
equipamentos gimnodesportivos.
A capacidade máxima de cada unidade não deve ultrapassar os 30 usuários.
A instalação dos centros deve obedecer aos seguintes requisitos:
a) Em edifício apropriado, com adequada exposição solar e condições indispensáveis 
quanto à ventilação e arejamento;
b) Apresentar condições que permitam a livre circulação de usuários designadamente 
em cadeiras de rodas;
c) Assegurar condições de acesso e de evacuação fácil e rápida em casos de 
emergência.
Muitas das atividades ocupacionais são realizadas no exterior do centro e em outros 
equipamentos da comunidade.

Indicadores de pessoal 
(caso PT)

O CAO é dirigido por um diretor técnico que é responsável pela organização e 
desenvolvimento dos serviços. O diretor técnico deve estar habilitado com formação no 
âmbito das ciências sociais e humanas.
Para além do responsável técnico, a equipe do CAO pode integrar os seguintes 
elementos:     
a) Psicólogo;
b) Assistente social;
c) Fisioterapeuta;
d) Médico com experiência na área da reabilitação; 
e) Terapeuta ocupacional;
f) Monitores com formação específica;
g)  Cozinheiro/ajudantes de cozinha (num modelo alternativo, não será necessário se as 
refeições podem não ser preparadas externamente e apenas servidas no equipamento);
g) Auxiliares em geral.

Entidades promotoras

• Entidades públicas do Estado Central, Regional, etc.;
• Municípios;
• ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública); 
• Empresas (entidades lucrativas - principalmente a nível dos países anglo saxónicos e 

nórdicos).

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - modelo PT); 
• Direto à pessoa/família (via abordagem direct pay - Reino Unido e países nórdicos) que 

depois adquire os serviços no mercado. 

Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• No caso das ONGs, o valor a pagar tem em consideração o nível de rendimento e 
poupanças da família (no caso PT);

• No caso do direct pay, a família escolhe qual a entidade que pretende para prestar o 
serviço e contrata diretamente. Caso o financiamento público não seja suficiente para 
custear totalmente o serviço, então comparticipa a parte remanescente; 

• No caso das empresas que prestam o serviço, o valor a pagar é o de mercado.

Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI) – população com deficiência adulta 
dependente e população idosa dependente
Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI) é uma resposta social, principalmente de apoio à po-
pulação adulta com deficiência (dependente - a partir dos 16 anos), mas que também pode apoiar 
pessoas idosas dependentes, e funciona através da disponibilização de um serviço de assistência 
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pessoal para apoio na realização de atividades que, em razão das limitações decorrentes das inca-
pacidades da pessoa, esta não consiga realizar por si própria. 

Este serviço é uma clara alternativa à medida de política anteriormente descrita (CAO), uma vez que 
aposta numa abordagem centrada na pessoa e o apoio é personalizado e disponibilizado fora do 
contexto institucional. A assistência pessoal pode ser operacionalizada em contexto natural de vida, 
ou seja, na residência da própria pessoa dependente e/ou na comunidade, dependendo das neces-
sidades da pessoa dependente.  

Este serviço funciona praticamente em todos os países da Europa e Estados Unidos, embora as 
condições de organização do mesmo, bem como a comparticipação financeira da família varie mui-
to de país para paiís. A designação mais popular em língua inglesa é “independent living center”.  

No modelo português, a frequência desta resposta social só é possível se o destinatário não se 
encontrar institucionalizado num lar e/ou a receber apoio de um CAO, uma vez que a filosofia e 
abordagem é absolutamente contrária à da resposta anterior. A acumulação com o serviço de apoio 
domiciliário é, no entanto, possível, mas apenas permite o apoio em atividades não contratualizadas 
no âmbito do SAD.

Embora a designação “vida independente” possa, numa primeira leitura, induzir que o apoio só deva 
ser concedido a pessoas com deficiência/incapacidade e dependência, mas com alguma indepen-
dência e autonomia, nomeadamente no que concerne à cognição, tal não se manifesta verdadeiro. 
De fato, este apoio tem um caráter universal e pode ser concedido a todas as pessoas em situação 
de dependência, independentemente de manifestarem ou não um déficit cognitivo. Nestes casos, o 
papel do assistente pessoal pode também incorporar uma vertente de apoio à tomada de decisão. 

Tal como as medidas de política que temos vindo a apresentar, a assistência pessoal pode também 
ser enquadrada no âmbito do apoio direto ao cuidador familiar. Na mesma linha do que se referiu 
para o CAO, os CAVI, embora preconizem uma abordagem de atuação dialetalmente oposta, tam-
bém contribuem para o descanso do cuidador (podem apoiar, em caso de necessidade, durante o 
dia, noite e mesmo aos fins de semana), como também a sua autodeterminação para a realização 
de outras atividades, incluindo as atividades de índole profissional. 

Dependentemente do modelo de apoio prevalente em cada país, estes serviços de assistência pes-
soal podem ser promovidos por entidades públicas, por ONGs, com ou sem financiamento público, 
e por empresas especializadas na área da deficiência/dependência. 

 

Conceito 
É uma estrutura de gestão de apoio à vida independente responsável pela 
disponibilização da assistência pessoal às pessoas com deficiência/dependência, com 
idade igual ou superior a 16 anos. 

Objetivos 

• Promoção da igualdade de oportunidades;
• Promoção de oportunidades de educação ao longo da vida;
• Apoio ao emprego e formação profissional;
• Promoção do acesso a serviços de apoio e da efetivação dos direitos de cidadania;
•  Promoção de uma sociedade para todos, através da eliminação das barreiras (físicas 

e sociais) e da adoção de medidas que visem a plena participação plena das pessoas 
com deficiência;

• Garantir condições de apoio à autonomia e autodeterminação das pessoas com 
deficiência em todos os contextos de vida, ainda que existam diferentes situações de 
deficiência, com graus diferenciados de dependência ou incapacidade, que carecem 
de apoios distintos.
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Organização

• O CAVI é a estrutura de gestão de apoio à vida independente, promotora da 
autonomia e responsável pela disponibilização de assistência pessoal às pessoas com 
deficiência/incapacidade.

• A assistência pessoal concretiza-se através do apoio para a realização de atividades 
que, em razão das suas limitações, a pessoa com deficiência/dependente não 
consegue realizar por si própria.

• A solicitação de assistência pessoal decorre da iniciativa da pessoa com deficiência/
incapacidade, expressa pela própria ou por quem legalmente a represente (cuidador 
familiar), através de manifestação de interesse formal junto de um CAVI, e é traduzida 
num plano individualizado de assistência pessoal.

• A equipe do CAVI instrui os processos de solicitação de apoio, realiza uma entrevista 
de profundidade com os candidatos a apoio e famílias cuidadoras e, caso o apoio seja 
elegível, propõe 3 assistentes pessoais para a escolha da pessoa destinatária/família 
cuidadora. 

• Por último, é realizado um plano individualizado de assistência pessoal (PIAP). O PIAP 
é o documento-programa base para a estruturação das atividades e 
responsabilidades que integram as prioridades da assistência pessoal. Este 
documento é

• concebido pelo CAVI com a colaboração intrínseca da pessoa com deficiência/
incapacidade destinatária do apoio. A realização do PIAP obedece à abordagem da 
planificação centrada na pessoa, na qual o poder de decidir sobre a sua vida cabe à 
própria ou a quem legalmente a represente (cuidador), e cujo conteúdo é decidido em 
função da sua visão de futuro, motivações e desejos.

Serviços principais 

Atividades previstas no âmbito da assistência pessoal:
a) Atividades de apoio nos domínios da higiene, alimentação, manutenção da saúde e 
de cuidados pessoais;
b) Atividades de apoio em assistência doméstica;
c) Atividades de apoio em deslocamentos;
d) Atividades de mediação da comunicação;
e) Atividades de apoio em contexto laboral;
f) Atividades de apoio à frequência de formação pro-
fissional;
g) Atividades de apoio à frequência de ensino superior
e de investigação;
h) Atividades de apoio em cultura, lazer e desporto;
i) Atividades de apoio na procura ativa de emprego;
j) Atividades de apoio à criação e desenvolvimento de
redes sociais de apoio;
k) Atividades de apoio à participação e cidadania;
l) Atividades de apoio à tomada de decisão, incluindo a
recolha e interpretação de informação necessária à mesma.

Princípios gerais de 
funcionamento

São princípios orientadores do desenvolvimento dos CAVIS:
a) O princípio da universalidade, que implica que cada uma e todas as pessoas com 
deficiência/incapacidade tenham acesso aos apoios de que possam necessitar na 
prossecução dos seus objetivos de vida;
b) O princípio da autodeterminação, que preconiza o direito da pessoa com deficiência a 
viver de forma independente/autônoma e o direito a decidir sobre a definição e 
condução da sua própria vida;
c) O princípio da individualização, que implica um planejamento individualizado com 
pessoa com deficiência, devendo os apoios ser decididos caso a caso, de acordo com 
as suas necessidades específicas, interesses e preferências;
d) O princípio da funcionalidade dos apoios, que implica que estes tenham em conta o 
contexto de vida da pessoa com deficiência, devendo ser os necessários e suficientes 
para promover a sua autonomia e a plena participação nos diversos contextos de vida;
e) O princípio da inclusão, que implica que a sociedade se organize para acolher todos 
os cidadãos, independentemente do seu grau de funcionalidade, para que as pessoas 
com deficiência/dependência possam viver integradas na comunidade, usufruindo de 
todos os recursos disponíveis em condições de equidade com os demais cidadãos e 
cidadãs;
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Princípios gerais de 
funcionamento

f) O princípio da cidadania, que implica que a pessoa com deficiência tem direito a 
usufruir das condições necessárias e suficientes que lhe permitam aceder a todos os 
bens, serviços e contextos de vida, em condições de equidade, bem como o direito e o 
dever de desempenhar um papel ativo no desenvolvimento da sociedade;
g) O princípio da participação, que implica o direito das pessoas com deficiência de 
participarem de forma plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com os 
demais cidadãos e cidadãs;
h) O princípio da igualdade de oportunidades, que implica que os diversos sistemas da 
sociedade e do meio envolvente, tais como serviços, atividades, informação e 
documentação, se tornam acessíveis a todos e em especial, às pessoas com 
deficiência/incapacidade.
O CAVI deve disponibilizar assistência pessoal durante todo o ano civil, com horários 
adequados às reais necessidades das pessoas destinatárias.
A atividade dos assistentes pessoais é monitorizada regularmente pelos técnicos do 
CAVI bem como, também regulamente, são realizadas monitorizações com as pessoas 
com deficiência destinatárias do apoio e os seus cuidadores familiares (nos casos em 
que se aplique). 

Indicadores de pessoal 
(caso PT)

• A equipa do CAVI é constituída por técnicos com habilitações de nível superior, 
nomeadamente nas áreas de estudo e formação de psicologia, sociologia, gestão e 
administração, serviço social e reabilitação.

• O número de elementos que integra a equipa do CAVI varia em função do número de 
pessoas apoiadas e do número de assistentes pessoais adstritos a esse CAVI.

• A constituição da equipe do CAVI deve, preferencialmente, privilegiar a integração de 
pessoas com deficiência.

• Sempre que se demonstre necessário, designadamente por falta de meios humanos, 
o CAVI pode contratualizar com empresas, ou pessoal especializado, a prestação de 
atividades auxiliares de suporte, designadamente, de recrutamento e seleção, 
contabilidade e serviços jurídicos.

• O número de assistentes pessoais que integram cada CAVI varia consoante a 
necessidade (de um mínimo de 10 a um máximo de 50), sendo que um assistente 
pode dar apoio a mais do que um destinatário. 

Entidades promotoras

• Entidades públicas do Estado Central; 
• Municípios;
• ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública);
• Empresas (entidades lucrativas - principalmente a nível dos países anglo saxónicos e 

nórdicos).

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos com ONGs - modelo PT;
• Direto à pessoa/família (via abordagem direct pay - Reino Unido e países nórdicos) que 

depois adquire os serviços no mercado. 

Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• No caso das ONGs o valor a pagar tem em consideração o nível de rendimento e 
poupanças da família (no caso PT); 

• No caso do direct pay, a família escolhe qual a entidade que pretende para 
prestar o serviço e contrata diretamente. Caso o financiamento público não seja 
suficiente para custear totalmente o serviço, então comparticipa a parte 
remanescente;

• No caso das empresas que prestam este o serviço, o valor a pagar é o de mercado.

Acolhimento Familiar para pessoas Idosas e pessoas com deficiência adultas
O acolhimento familiar é uma resposta social que consiste em integrar, temporária ou permanente-
mente, em famílias consideradas idôneas, pessoas idosas ou pessoas adultas com deficiência (a 
partir dos 18 anos, inclusive). Esta medida de política pública assume-se como uma clara alternati-
va à institucionalização, uma vez que permite que, simultaneamente, a pessoa dependente possa 
continuar a residir com a sua família cuidadora, no seu ambiente natural de vida, e apenas quando 
esta necessita de apoio temporário por não conseguir (temporariamente) prover os cuidados à pes-
soa dependente (por uma qualquer determinada razão - saúde, vida profissional ou outra), estes 
possam continuar a ser assegurados em ambiente familiar e não num contexto impessoal e institu-
cional. 
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Este serviço funciona praticamente em todos os países da Europa e Estados Unidos, embora as 
condições de organização do mesmo, bem como a comparticipação financeira da família varie mui-
to de país para país. A designação mais popular em língua inglesa é “host families”.  

Face ao exposto, não subsiste qualquer dúvida que esta medida de política possa ser enquadrada 
no âmbito do apoio direto ao cuidador familiar. O acolhimento familiar também contribui para o des-
canso do cuidador, para a sua autodeterminação e realização de outras atividades, incluindo as 
atividades de índole profissional. 

Ao contrário do observado para as medidas de política pública anteriores, o acolhimento familiar é 
promovido normalmente de forma exclusiva por entidades públicas.

Conceito 

O acolhimento familiar é uma resposta social que consiste em integrar, temporariamente, 
em famílias consideradas idôneas, pessoas idosas, (pessoas com 60 e mais anos), ou 
pessoas adultas com deficiência (a partir dos 18 anos, inclusive) quando, por ausência 
ou falta de condições de familiares e/ou inexistência ou insuficiência de respostas 
sociais, não possam permanecer no seu domicílio, e/ou que se encontrem em situação 
de dependência ou de perda de autonomia, vivam isoladas e sem apoio de natureza 
sociofamiliar.

Objetivos 

• Acolher temporariamente uma pessoa idosa ou com deficiência dependente que 
necessita de cuidados;

• Substituir o cuidador familiar em caso impedimento temporário deste por motivos de 
saúde, trabalho ou outros;

• Proporcionar uma resposta social em meio familiar, evitando a integração do cuidando 
em meio institucional ou hospitalar.

Organização

As famílias candidatas a acolhimento preenchem uma candidatura que será 
posteriormente analisada pelos serviços da previdência social (regional, distrital ou local, 
conforme o país em questão). As famílias selecionadas terão obrigatoriamente de 
frequentar ações de formação promovidas pela entidade que gere estes serviços.
A família de acolhimento deve reunir as seguintes condições:
• Ter sensibilidade para a problemática do envelhecimento e/ou da deficiência,
• Ter estabilidade familiar,
• Ter capacidade afetiva,
• Ter capacidade econômica mínima,
• Apresentar equilíbrio no plano da saúde física e mental,
• Possuir habitação com adequados requisitos de habitabilidade e acessibilidade,
• Estar disponível para frequentar ações de formação prévia e contínua promovidas 

pelas instituições de enquadramento.

Atividades principais 

Apoio em:
• higiene pessoal;
• refeições;
• medicação;
• tratamento de roupas;
• vestir-se e despir-se
• acompanhamento ao exterior
• outras atividades específicas de cada caso em concreto

Entidades promotoras

• Entidades públicas do Estado Central, 
• Municípios 
• ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública) mas com 

delegação de competências pela entidade de gestão (pública - normalmente a 
previdência social)

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - no caso de delegação de 
competências);

• Direto (pagamento à família de acolhimento) 

Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• Esta resposta é normalmente gratuita para o destinatário do apoio.
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Unidades de cuidados continuados integrados (Saúde e Previdência Social) -  
Pessoas dependentes idosas e com deficiência 
As Unidades de cuidados continuados integrados, contemplam 4 tipologias de intervenção de apoio 
nas áreas da saúde e segurança social, designadamente: i) Unidades de internamento de 3 níveis 
(unidades de convalescença; unidades de média duração e reabilitação e unidades de longa dura-
ção e manutenção); ii) Unidades de ambulatório; iii) Equipes hospitalares; e iv) Equipes domiciliárias. 
A prestação de cuidados pode assim ser assegurada em meio institucional ou no próprio domicílio 
da pessoa. Tal como todas as medidas de política de apoio direto ao cuidador informal anteriormen-
te citadas, esta forma de cuidado formal também se encontra disseminada no plano europeu e 
Estados Unidos, assumindo internacionalmente a designação de “integrated care”. 

No caso português foi instituída uma rede nacional de cuidados continuados integrados que con-
templa não só alguns equipamentos do Serviço Nacional de Saúde, como também equipamentos 
de Misericórdias e de outras Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), que prestam o 
apoio mediante uma comparticipação financeira do Estado. A família também coparticipa uma par-
te destes cuidados. Existem concomitantemente algumas respostas deste gênero no âmbito da 
rede empresarial/lucrativa. 

Os serviços disponibilizados são igualmente enquadrados no âmbito do apoio direto ao cuidador 
familiar, pois visam substituí-lo nas suas tarefas de cuidado, nomeadamente e com maior ênfase nas 
fases mais agudas e mais complexos da assistência, mas também, numa fase posterior, na conva-
lescença e apoio continuado, já na própria residência.  

Esta rede de unidades de cuidados continuados integrados possibilita obviamente o descanso do 
cuidador, sendo referida no recente “Estatuto do Cuidador” de Portugal, como uma resposta social 
a considerar em caso de impossibilidade do cuidador prover o apoio à pessoa dependente. 

Conceito 

Unidades de Cuidados continuados integrados - conjunto de intervenções 
sequenciais de saúde e ou de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, centradas 
na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de apoio social, ativo e 
contínuo, que visa promover a autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa em 
situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar 
e social;

Objetivos 

• Prestação de cuidados continuados integrados a pessoas que, independentemente 
da idade, se encontrem em situação de dependência;

• Melhoria das condições de vida e de bem-estar das pessoas em situação de 
dependência, através da prestação de cuidados continuados de saúde e ou de apoio 
social;

• Manutenção no domicílio das pessoas com perda de funcionalidade, sempre que 
mediante o apoio domiciliário possam ser garantidos os cuidados terapêuticos e o 
apoio social necessários à provisão e manutenção de conforto e qualidade de vida;

• Apoio, acompanhamento e internamento tecnicamente adequados à respetiva 
situação;

• Melhoria contínua da qualidade na prestação de cuidados continuados de saúde e de 
apoio social;

• Apoio ao cuidador, no âmbito do descanso e substituição temporária das suas tarefas, 
quer através da rede de alojamentos, quer através de apoio no domicílio;

• O apoio aos cuidadores familiares ou prestadores informais, na respetiva qualificação e 
na prestação dos cuidados no domicílio.



BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS E DO BRASIL DE APOIO AO CUIDADOR FAMILIAR

45

Organização

A prestação de cuidados continuados integrados é assegurada por:
a) Unidades de internamento;
b) Unidades de ambulatório;
c) Equipes hospitalares;
d) Equipes domiciliárias.
a)Constituem unidades de internamento as:
• Unidades de convalescença;
• Unidades de média duração e reabilitação;
• Unidades de longa duração e manutenção.
b)Constitui unidade de ambulatório a unidade de dia e de promoção da autonomia.
c)São equipes hospitalares as equipas de gestão de altas.
d)São equipes domiciliárias as equipas de cuidados continuados integrados.

Serviços principais 

A unidade de convalescença assegura, sob a direção de um médico, os seguintes 
serviços:

a) Cuidados médicos permanentes;
b) Cuidados de enfermagem permanentes;
c) Exames complementares de diagnóstico, laboratoriais e radiológicos, próprios ou 
contratados;
d) Prescrição e administração de fármacos;
e) Cuidados de fisioterapia;
f) Apoio psicossocial;
g) Higiene, conforto e alimentação;
h) Convívio e lazer.

A unidade de média duração e reabilitação - é gerida por um técnico da área de 
saúde ou da área psicossocial e assegura, designadamente:

a) Cuidados médicos diários;
b) Cuidados de enfermagem permanentes;
c) Cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional;
d) Prescrição e administração de fármacos;
e) Apoio psicossocial;
f) Higiene, conforto e alimentação;
g) Convívio e lazer.

A unidade de longa duração e manutenção - é gerida por um técnico da área de 
saúde ou da área psicossocial e assegura, designadamente:

a) Atividades de manutenção e de estimulação;
b) Cuidados de enfermagem diários;
c) Cuidados médicos;
d) Prescrição e administração de fármacos;
e) Apoio psicossocial;
f) Controle fisiátrico periódico;
g) Cuidados de fisioterapia e de terapia ocupacional;
h) Animação sociocultural;
i) Higiene, conforto e alimentação;
j) Apoio no desempenho das atividades da vida diária;
l) Apoio nas atividades instrumentais da vida diária.

A unidade de dia e de promoção da autonomia - assegura, designadamente:
a) Atividades de manutenção e de estimulação;
b) Cuidados médicos;
c) Cuidados de enfermagem periódicos;
d) Controle fisiátrico periódico;
e) Apoio psicossocial;
f) Animação sociocultural;
g) Alimentação;
h) Higiene pessoal, quando necessária.

A equipe de gestão de altas - assegura, designadamente:
a) A articulação com as equipes terapêuticas hospitalares de agudos para a 
programação de altas hospitalares;
b) A articulação com as equipes coordenadoras distritais e locais da Rede;
c) A articulação com as equipes prestadoras de cuidados continuados integrados dos 
centros de saúde do seu âmbito de abrangência.
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Serviços principais

A equipe de cuidados continuados integrados - assegura, designadamente:
a) Cuidados domiciliários de enfermagem e médicos de natureza preventiva, curativa, 
reabilitadora e ações paliativas, devendo as visitas dos clínicos ser programadas e 
regulares e ter por base as necessidades clínicas detetadas pela equipe;
b) Cuidados de fisioterapia;
c) Apoio psicossocial e ocupacional envolvendo os familiares e outros prestadores de 
cuidados;
d) Educação para a saúde aos doentes, familiares e cuidadores;
e) Apoio na satisfação das necessidades básicas;
f) Apoio no desempenho das atividades da vida diária;
g) Apoio nas atividades instrumentais da vida diária;
h) Coordenação e gestão de casos com outros recursos de saúde e sociais.

Princípios de 
funcionamento

Prestação individualizada e humanizada de cuidados;
b) Continuidade dos cuidados entre os diferentes serviços, setores e níveis de 
diferenciação, mediante a articulação e coordenação em rede;
c) Equidade no acesso e mobilidade entre os diferentes tipos de unidades e equipas 
da Rede;
d) Proximidade da prestação dos cuidados, através da potenciação de serviços 
comunitários de proximidade;
e) Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na prestação dos cuidados;
f) Avaliação integral das necessidades da pessoa em situação de dependência e 
definição periódica de objetivos de funcionalidade e autonomia;
g) Promoção, recuperação contínua ou manutenção da funcionalidade e da 
autonomia;
h) Participação das pessoas em situação de dependência, e dos seus familiares ou 
representante legal, na elaboração do plano individual de intervenção e no 
encaminhamento para as unidades e equipas da Rede;
i) Participação e coresponsabilização da família e dos cuidadores principais na 
prestação dos cuidados

Indicadores de pessoal 
(caso PT)

• Considerando a diversidade de tipologias que compõem estas unidades, os 
indicadores de pessoal são bastante variados e encontram-se dependentes do 
número de destinatários de apoio e da patologia/incapacidade expressa em cada 
caso em concreto. 

Entidades promotoras
• Entidades públicas do Estado Central, Regional, etc.
• Municípios;
• ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública); 
• Empresas (entidades lucrativas).

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - modelo PT) 
• Direto à pessoa/família (via abordagem direct pay - Reino Unido e países nórdicos) que 

depois adquire os serviços no mercado. 

Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• No caso das ONGs o valor a pagar tem em consideração o nível de rendimento e 
poupanças da família (no caso PT).

• No caso do direct pay, a família escolhe qual a entidade que pretende para prestar o 
serviço e contrata diretamente. Caso o financiamento público não seja suficiente para 
custear totalmente o serviço, então coparticipa a parte remanescente. 

• No caso das empresas que prestam este o serviço, o valor a pagar é o de mercado.

Centro de noite - população idosa
O centro de noite, isoladamente, ou quando necessário, em conjugação, com a resposta “centro de 
dia”, podem constituir uma alternativa válida à institucionalização das pessoas idosas, nomeada-
mente daquelas que vivem ou sós ou cujo cônjuge/parceiro, também já não tem condições para 
prover os necessários cuidados e/ou as tarefas instrumentais da vida diária durante o período da 
noite. O centro de noite pode também dar resposta enquanto espaço seguro e de conforto noturno 
para a população idosa, a qual, por razões de isolamento ou solidão, não se sente confortável em 
permanecer no seu domicílio. É, portanto, uma estrutura cuja lógica de intervenção tem por base o 
apoio eventual e temporário, e não deve ser confundida com uma estrutura residencial para idosos. 
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Este tipo de serviço de apoio também funciona em vários países da Europa e Estados Unidos, em-
bora as condições de organização do mesmo, bem como a coparticipação financeira da família 
varie muito de país para pais. A designação mais popular em língua inglesa é “Night time care ser-
vices”.  

Esta resposta enquadra-se também no âmbito do apoio ao cuidador familiar, uma vez que, em caso 
de necessidade, permite substituí-lo temporariamente (neste caso em concreto, no período notur-
no), nas suas tarefas e atribuições de cuidador. 

Esta resposta visa também retardar a institucionalização, uma vez que permite manter o idoso no 
seu ambiente natural de vida. 

Em Portugal a resposta “centro de noite”, consiste na disponibilização de camas de uma estrutura 
residencial para idosos.

Conceito 
• Resposta social, desenvolvida em equipamento, que tem por finalidade o acolhimento 

noturno a pessoas idosas que, por vivenciarem situações de solidão, isolamento, 
insegurança ou incapacidade para prover as atividades instrumentais de vida diária no 
período noturno, necessitam de suporte de acompanhamento durante a noite.

Objetivos 
Constituem objetivos do centro de noite:
• Acolher, durante a noite pessoas idosas assegurando-lhes bem-estar e segurança, 

por forma a favorecer a permanência no seu meio habitual de vida e evitar a sua 
institucionalização. 

Organização
• O centro de noite encontra-se geralmente associado a uma estrutura residencial para 

idosos, que disponibiliza um conjunto de camas e outros meios e recursos técnicos, 
materiais e humanos para o desenvolvimento do serviço. 

Atividades principais • O centro de noite presta acolhimento e alojamento durante a noite proporcionando 
condições que permitam a higiene pessoal e assegurem ceia e café da manhã.

Princípios gerais de 
funcionamento

• O acolhimento noturno tem caráter temporário ou prolongado e é assegurado 
enquanto se mantiverem as situações que deram origem à respetiva admissão.

• O centro de noite funciona todos os dias da semana, com um horário a estabelecer de 
acordo com as necessidades das pessoas e os contextos locais, sendo indicativo a 
abertura às 18h00 e o encerramento às 10h00.

• O centro de noite deve dispor de regulamento interno, ficheiro de utilizadores e livro de 
ocorrências onde se registram os fatos ocorridos durante o período do seu 
funcionamento.

• O centro de noite deve observar boas condições de acessibilidade.

Indicadores de pessoal 
(caso PT)

O funcionamento do centro de noite é assegurado por uma equipe constituída:
•  1 técnico/coordenador;
• 3 ajudantes de lar;
• 1 auxiliar de serviços gerais a meio tempo.

Entidades promotoras
• Entidades públicas do Estado Central; 
• Municípios;
• ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública),;
• Empresas (entidades lucrativas).

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - modelo PT);
• Direto pela via do serviço promovido por empresas lucrativas;
• Direto à pessoa/família (via abordagem direct pay - Reino Unido e países nórdicos) que 

depois adquire os serviços no mercado. 

Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• No caso das ONGs o valor a pagar tem em consideração o nível de rendimento e 
poupanças da família (no caso PT) 

• No caso do direct pay, a família escolhe qual a entidade que pretende para prestar o 
serviço e contrata diretamente. Caso o financiamento público não seja suficiente para 
custear totalmente o serviço, então coparticipa a parte remanescente. 

• No caso das empresas que prestam este o serviço, o valor a pagar é o de mercado.
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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, tal como a Estrutura Residencial para Pessoas com 
Deficiência, de que falaremos a seguir, apresentam-se como as respostas sociais mais antigas e 
tradicionais das que aqui descrevemos, sendo ambas herdeiras inicialmente dos asilos de cariz 
caritativo e assistencialista, e mais tarde dos designados lares nos quais as pessoas idosas e com 
deficiência eram acolhidas e institucionalizadas.  

De todas as respostas sociais de apoio à população idosa, esta é talvez a mais disseminada pelos 
vários territórios geográficos no globo, sendo igualmente aquela em que o mercado privado tem 
maior implementação. 

A nível europeu a rede de estruturas residenciais para pessoas idosas de natureza privada/empre-
sarial é já tão forte como a rede suportada em equipamento públicos e de ONGs12. Nos últimos 
anos, a idade média dos utilizadores destas estruturas tem vindo gradualmente a aumentar em vir-
tude do também aumento da esperança média de vida e atualmente já é superior aos 80 anos. 

No modelo português, embora a rede solidária (ERPI promovidas por ONG com acordo de coope-
ração com o Estado), ainda seja hegemônica,13 a rede privada lucrativa já representa mais de 1/3 da 
oferta. No âmbito da rede solidária a coparticipação familiar a pagar pela institucionalização depen-
dente do nível de rendimento da família.

As ERPI enquadram-se no âmbito do apoio ao cuidador familiar uma vez que essas estruturas per-
mitem transferir as responsabilidades e tarefas do cuidador familiar e informal para a rede formal de 
apoio. 

A permanência nas ERPI pode ser de caráter permanente, 24h sobre 24 horas, 7 dias por semana, 
incluindo feriados e férias ou apenas durante os dias úteis, dependendo do regulamento interno de 
cada uma destas estruturas e da situação de saúde e do grau de dependência da pessoa idosa em 
concreto.  

As ERPI podem ter várias tipologias habitacionais: i) alojamento em quartos; ii) alojamento em apar-
tamentos e ou moradias; e iii) tipologia mista que integra quartos e apartamentos e moradias – mo-
delo de complexo habitacional. 

Conceito 

• Considera-se estrutura residencial para pessoas idosas, o estabelecimento para 
alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que sejam 
desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados de enfermagem. A 
estrutura residencial pode assumir uma das seguintes modalidades de alojamento: a) 
Tipologias habitacionais, designadamente apartamentos e ou moradias; b) Quartos e 
c) Tipologias habitacionais em conjunto com o alojamento em quartos.

Objetivos 

a) Proporcionar uma resposta residencial a pessoas idosas que não têm condições 
pessoais e familiares para continuar a viver no seu domicílio;
b) Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das 
pessoas idosas;
c) Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;
d) Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar;
e) Potenciar a integração social.

12. Por exemplo no Reino Unido a rede privada é a predominante. 
13. Segundo os dados da Carta Social do Ministério da Solidariedade e Segurança Social - 2019, a rede solidária representa 70% 
da capacidade instalada. 
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Organização

• A estrutura residencial deve funcionar, preferencialmente, em edifício autônomo ou 
num conjunto edificado autônomo.

• A concepção do edifício ou do conjunto de edifícios deve obedecer a parâmetros 
espaciais, designadamente de âmbito físico e cognitivo, conducentes ao bem-estar 
dos residentes, à facilidade no desenvolvimento das tarefas dos prestadores de 
serviços e, ainda:
a) Permitir a maleabilidade com vista a adaptações espaciais ou a melhorias 
tecnológicas, pela introdução de materiais e equipamentos adequados às respectivas 
necessidades;
b) Introduzir sistemas construtivos que permitam a fácil manutenção do edifício;
c) Valorizar a eficácia na gestão energética e ambiental, promovendo a 
sustentabilidade do sistema construído e a do meio ambiente.

• A estrutura residencial é normalmente composta pelas seguintes áreas funcionais:
a) Recepção;
b) Direção, serviços técnicos e administrativos;
c) Instalações para o pessoal; 
d) Áreas de convívio e atividades;
e) Refeições;
f) Alojamento;
g) Cozinha e lavandaria;
h) Serviços de enfermagem; 
i) Serviços de apoio (exp: cabeleireiro, fisioterapia, etc)

Serviços principais 

a)  Alimentação (adequada às necessidades dos residentes, respeitando as prescrições 
médicas);

b) Cuidados de higiene pessoal;
c) Tratamento de roupa;
d) Higiene dos espaços;
e)  Atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais, que visem 

contribuir para um clima de relacionamento saudável entre os residentes e para a 
estimulação e manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas;

f)  Apoio no desempenho das atividades da vida diária;
g) Cuidados de enfermagem, bem como o acesso a cuidados de saúde;
h) Administração de fármacos, quando prescritos.

• A estrutura residencial pode, ainda, disponibilizar outro tipo de serviços, visando a 
melhoria da qualidade de vida do residente, nomeadamente, fisioterapia, 
hidroterapia, cuidados de imagem e transporte.

• A estrutura residencial deve ainda permitir a assistência religiosa, sempre que o 
residente o solicite, ou, na incapacidade deste, a pedido dos seus familiares ou 
representante legal.

Princípios gerais de 
funcionamento (em PT)

• A capacidade máxima da estrutura residencial não pode ultrapassar os 120 
residentes, não podendo ser inferior a 4 residentes. 

• Quando for ultrapassado o número de 80 usuários, a estrutura residencial deve 
organizar-se por unidades funcionais, entendendo-se por unidade funcional o conjunto 
de áreas funcionais, fisicamente agrupadas e equipadas, para o alojamento dos 
residentes em ambiente confortável e humanizado e para a prestação dos serviços.

• A estrutura residencial pode assumir uma das seguintes modalidades de alojamento:
a) Tipologias habitacionais, designadamente apartamentos e ou moradias;
b) Quartos;
c) Tipologias habitacionais em conjunto com o alojamento em quartos (tipologia mista 
- complexos).

• A estrutura residencial deve permitir:
• A convivência social, através do relacionamento entre os residentes e destes com os 

familiares e amigos, com os cuidadores e com a própria comunidade, de acordo com 
os seus interesses;

• A participação dos familiares ou representante legal, no apoio ao residente sempre 
que possível e desde que este apoio contribua para um maior bem-estar e equilíbrio 
psicoafectivo do residente.
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Indicadores de pessoal 
(caso PT)

• A direção técnica da estrutura residencial é assegurada por um técnico com formação 
superior em ciências sociais e do comportamento, saúde ou serviços sociais e, 
preferencialmente, com experiência profissional para o exercício das funções.

• A estrutura residencial deve dispor de pessoal que assegure a prestação dos serviços 
24 horas por dia.

• Para além do diretor técnico, deve dispor no mínimo de:
a)  Um(a) animador(a) sociocultural ou educador(a) social ou técnico de geriatria, a 

tempo parcial por cada 40 residentes;
b) Um(a) enfermeiro(a), por cada 40 residentes;
c) Um(a) ajudante de ação direta, por cada 8 residentes; 
d)  Um(a) ajudante de ação direta por cada 20 residentes, 

com vista ao reforço no período noturno;
e)  Um(a) encarregado(a) de serviços domésticos em estabelecimentos com 

capacidade igual ou superior a 40 residentes;
f) Um(a) cozinheiro(a) por estabelecimento;
g) Um(a) ajudante de cozinheiro(a) por cada 20 residentes;
h) Um(a) empregado(a) auxiliar por cada 20 residentes.

• Sempre que a estrutura residencial acolha idosos em situação de grande 
dependência, os quadros de pessoal de enfermagem, ajudante de ação direta e 
auxiliar são os seguintes:
a) Um(a) enfermeiro(a), para cada 20 residentes;
b) Um(a) ajudante de ação direta, por cada 5 residentes; 
c) Um(a) empregado(a) auxiliar por cada 15 residentes.

• Nos casos em que os serviços de higiene do ambiente, de tratamento de roupa e de 
preparo de refeições sejam objeto de contratualização externa, pode dispensar-se o 
pessoal de cozinha e de limpeza.

• A estrutura residencial pode contar com a colaboração de voluntários, devidamente 
enquadrados, não podendo estes ser considerados no quadro de pessoal.

Entidades promotoras
• Entidades públicas do Estado Central, Regional, etc
• Municípios;
• ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública);
• Empresas (entidades lucrativas).

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - modelo PT). 
• Direto à pessoa/família (via abordagem direct pay - Reino Unido e países nórdicos) que 

depois adquire os serviços no mercado. 

Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• No caso das ONGs o valor a pagar tem em consideração o nível de rendimento e 
poupanças da família (no caso PT) 

• No caso do direct pay, a família escolhe qual a entidade que pretende para prestar o 
serviço e contrata diretamente. Caso o financiamento público não seja suficiente para 
custear totalmente o serviço, então coparticipa a parte remanescente. 

• No caso das empresas que prestam este o serviço, o valor a pagar é o de mercado.

Estruturas residenciais para pessoas com deficiência
As Estruturas Residenciais para Pessoas com Deficiência, nomeadamente o Lar Residencial, apre-
senta-se igualmente como uma resposta social tradicional, sucessora dos primeiros mosteiros de 
acolhimento medievais e mais tarde, dos asilos para deficientes, disseminados um pouco por toda 
a Europa a partir do século XIX.

A nível europeu, atualmente existe uma vasta rede de estruturas residenciais para pessoas com 
deficiência, frequentada sobretudo por pessoas com deficiência severa, com maior incidência no âm-
bito da deficiência intelectual, autismo e outras deficiências que originam uma grande dependência. 

Tal como se observou anteriormente para as ERPI, também a este nível, em muitos países europeus, 
como os anglo-saxónicos e germânicos, existe uma vasta rede de natureza privada/empresarial que 
detêm muitos destes equipamentos. Como o sistema de apoio em alguns desses países passa pelo 
intitulado “direct pay”, o Estado atribui diretamente uma determinada quantía monetária aos cuidado-
res familiares destas pessoas, os quais selecionam no mercado qual a estrutura residencial em que 
pretendem institucionalizar as pessoas com deficiência que se encontram à sua tutela. 
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No caso português a rede solidária, promovida por ONG com acordo com o Estado, é praticamen-
te hegemônica, no que respeita aos equipamentos destinados a pessoas com deficiência, sendo 
residual a penetração de empresas neste nicho de negócio. 

Presentemente, as grandes edificações para pessoas com deficiência, ou seja, os ditos lares re -
sidenciais, têm vindo a ser alvo de crítica, quer pelos ativistas com deficiência, quer pela comuni-
 dade acadêmica, pela forma como contribuem para a segregação e isolamento das pessoas com 
deficiência dos contextos sociais regulares da comunidade. Pela mesma razão, os centros de 
atividades ocupacionais começam igualmente a ser colocados em causa, emergindo as respos-
tas de assistência pessoal em alternativa. Contudo, mesmo para os casos mais severos, a tipologia 
de “residência autônoma”, tem vindo a gradualmente acolher um maior apoio e simpatia por parte 
das pessoas com deficiência, quer por ser descaracterizada, evitando o estigma, quer por estar 
incluída nos contextos sociais regulares, evitando a segregação/isolamento, quer ainda por se apre-
sentar mais sustentável do ponto de vista ecológico e financeiro14. Estes apartamentos/pequenas 
residências resolvem apenas a questão do alojamento, razão pela qual deverão ser complementa-
dos com um ecossistema com apoios sociais de base comunitária já aqui desenvolvidos, como por 
exemplo poderá ser os casos dos CAVIs ou do SAD. 

Tal como a ERPI, as estruturas residenciais para pessoas com deficiência enquadram-se também 
no âmbito do apoio ao cuidador familiar uma vez que transferem as responsabilidades e tarefas do 
cuidador familiar e informal para a rede formal de apoio. 

Também a permanência da pessoa com deficiência nestas estruturas pode ser em regime de per-
manência (24h sobre 24 horas, 7 dias por semana, incluindo feriados e férias) ou apenas durante os 
dias úteis da semana. 

Conceito 

Consideram-se dois tipos principais de estruturas residenciais destinados a colher 
pessoas com deficiência:
• O lar residencial é um equipamento para acolhimento de pessoas com deficiência, 

que se encontram impedidas, temporária ou definitivamente, de residir no seu meio 
familiar.

• A residência autônoma é uma residência ou apartamento para acolher pessoas com 
deficiência que, mediante apoio, poderão viver em pequenas comunidades.

Objetivos 

a) Disponibilizar alojamento e apoio residencial permanente ou temporário;
b)  Promover condições de vida e de ocupação que contribuam para o bem-estar e 

qualidade de vida adequadas às necessidades específicas dos seus destinatários;
c)  Promover estratégias de reforço da autoestima e da valorização e de autonomia 

pessoal e social; 
d)  Assegurar condições de estabilidade aos destinatários, reforçando a sua capacidade 

autonômica para a organização das atividades da vida diária;
e)  Prestar apoio na integração acadêmica, no centro de atividades ocupacionais, na 

formação profissional, no emprego protegido ou no acesso ao mercado normal de 
trabalho;

f)  Privilegiar a interação com a família e com a comunidade, no sentido da respectiva 
integração social.

14. Uma medida de política que aposte nestes apartamentos deverá incluir um programa de arrendamento acessível e/ou outras 
opções de utilização de edificado público, estadual ou municipal. 
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Organização

O lar residencial deve funcionar de preferência em edifício autônomo. Em edifícios 
planejados, é obrigatório prever o estacionamento de viaturas em número adequado à 
dimensão e capacidade do lar residencial.
• Em edifícios a adaptar ou a remodelar, caso não haja área ou zona prevista para o 

estacionamento, devem reservar-se espaços na via pública, no mínimo de um, junto 
da entrada do edifício, que sirvam a cargas e descargas, viaturas de serviço e outras 
consideradas de utilidade pública, tais como ambulâncias.

• Sempre que possível, deve ser considerada uma área envolvente não construída que 
sirva de resguardo ao edifício em relação à via pública, para segurança dos 
utilizadores, e que, em simultâneo, proporcione o desenvolvimento de atividades de 
convívio e lazer no exterior.

• Sempre que o lar residencial funcione em pisos diferenciados, deve privilegiar-se um 
dos pisos para zona de serviços.

As estruturas residenciais podem inserir-se em habitacões diversificadas.
Quando as estruturas residenciais se insiram num edifício de habitação comum 
(apartamentos), os locais de permanência dos utilizadores não devem situar-se acima 
do 1º piso. O edifício deve prever uma caixa de escada onde seja possível montar uma 
placa ascensora ou um elevador.

Serviços principais 

a) Alojamento;
b) Cuidados de higiene pessoal;
c) Tratamento de roupa;
d) Higiene dos espaços;
e) Atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais,
f)  Apoio para frequência de estruturas de ensino, centros de atividades ocupacionais, 

formação profissional, emprego protegido e acesso ao mercado normal de trabalho e 
participação em atividades de lazer, desportivas e outras;

As estruturas residenciais para pessoas com deficiência deverão prestar todos os 
cuidados adequados à satisfação das necessidades dos seus utilizadores, tendo em 
vista o seu bem-estar e integração social;

Princípios gerais de 
funcionamento

O lar residencial é composto por áreas funcionais, que constituem a estrutura orgânica 
do edifício. Por áreas funcionais entende-se o conjunto de compartimentos e espaços 
necessários à realização de funções específicas, devidamente articuladas entre si, por 
forma a possibilitar o bom funcionamento do lar residencial.
As áreas funcionais são:

a) Área de acesso;
b) Área de direção e área técnica;
c) Área de instalações para o pessoal; 
d) Área de convívio e de refeições;
e) Área de serviços;
f) Área de quartos.

As áreas funcionais da residência autônoma correspondem aos espaços próprios de 
uma habitação familiar.

A residência autônoma deverá possuir pelo menos:
a) Três quartos, individuais e duplos, devendo prever-se um quarto individual;
b)  Dois banheiros, em que uma tenha acessibilidade total e permita a circulação 

interior em cadeira de rodas.
As estruturas residenciais devem possuir uma linha telefônica de ligação ao exterior que 
permita o respetivo acesso aos utilizadores em condições de segurança e privacidade.
As estruturas residenciais devem apoiar:

a) o exercício da autonomia numa ótica de corresponsabilização;
b)  a participação na organização e gestão da vida diária, de harmonia com as 

respectivas capacidades;
c)  a criação de um ambiente que permita uma vivência que se aproxime do modelo 

familiar e promova o bom relacionamento entre os residentes.
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Indicadores de pessoal 
(caso PT)

A direção técnica do lar residencial é assegurada por um técnico com formação 
superior no domínio das ciências sociais e humanas, com perfil psicológico adequado, 
capacidade de liderança, interesse e motivação pela problemática da deficiência e 
reabilitação.
O funcionamento do lar residencial é assegurado por uma equipe de pessoal adequado 
ao número dos respectivos utilizadores: 

a)  Um técnico com formação superior no domínio das ciências sociais e humanas, a 
tempo inteiro ou parcial, conforme acumule ou não funções de diretor técnico;

b) Um ajudante de Ação direta por cada dois utilizadores;
c) Um trabalhador auxiliar de serviços gerais por cada seis utilizadores.

Nos casos em que as refeições forem confecionadas no lar residencial, deverá ainda ser 
previsto pessoal relativo às categorias de cozinheiro e ajudante de cozinheiro adequado 
ao número dos utilizadores do lar.
Sempre que a situação de dependência da maioria dos utilizadores o justificar, o número 
de ajudantes de ação direta deverá ser aumentado. 

A residência autônoma é apoiada no seu funcionamento por uma equipe de pessoal 
constituída por:

a) Um psicólogo e um terapeuta ocupacional, a tempo parcial;
b) Quatro ajudantes de ação direta;
c) Um trabalhador auxiliar de serviços gerais, a tempo parcial.

O psicólogo assegura a direção técnica da residência autônoma, competindo-lhe, 
designadamente:

a) A coordenação e a supervisão do pessoal;
b)  A programação e realização de reuniões periódicas com e entre todos os 

utilizadores.

Entidades promotoras
• Entidades públicas do Estado Central; 
• Municípios;
• ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública);
• Empresas (entidades lucrativas).

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - modelo PT )
• Direto à pessoa/família (via abordagem direct pay - Reino Unido e países nórdicos) que 

depois adquire os serviços no mercado. 

Coparticipação financeira 
do beneficiário / família

• No caso das ONGs o valor a pagar tem em consideração o nível de rendimento e 
poupanças da família (no caso PT) 

• No caso do direct pay, a família escolhe qual a entidade que pretende para prestar o 
serviço e contrata diretamente. Caso o financiamento público não seja suficiente para 
custear totalmente o serviço, então coparticipa a parte remanescente. 

• No caso das empresas que prestam este o serviço, o valor a pagar é o de mercado.

Centro de convívio - população idosa (com menor dependência)

Conceito 
• Resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a atividades sócio 

recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas 
idosas de uma comunidade.

Objetivos 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos idosos e dos cuidadores;
• Fomento das relações interpessoais ao nível dos idosos e intergeracionais;
• Prevenir a solidão e o isolamento;
• Incentivar a participação e potenciar a inclusão social;
• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização.

Organização

• O Centro de dia encontra-se geralmente associado a uma ONG que presta apoio à 
população idosa e é gerido pelos próprios idosos que o frequentam, sendo por isso 
uma resposta diferente do Centro de Dia. Esta filosofia que implica o idoso na gestão 
da resposta social tem em consideração que o público-alvo que frequenta a mesma 
detêm uma maior autonomia do que os que frequentam os centros de dia. 
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Atividades principais 

a) convívio;
c) dinamização de eventos;
d) tratamento de roupas;
e) férias organizadas;
f) atividades ocupacionais / desportivas / lúdicas
g) atividades de estimulação cognitiva, etc.

Princípios gerais de 
funcionamento

• O Centro de Convívio funciona com horário a estabelecer de acordo com as 
necessidades locais, dos usuários e os recursos disponíveis.

• Tal como no caso do centro de dia, o utilizador deve pagar uma cota de associado, o 
que lhe dará um sentimento de maior pertença e participação;

• O horário das várias atividades deve ser suficientemente flexível de modo a permitir ao 
utilizador a frequência de uma ou mais atividades, de acordo com as suas 
necessidades e interesses.

• O funcionamento do Centro de convívio implica os próprios idosos na gestão da vida 
quotidiana do mesmo.

Indicadores de pessoal 
(caso PT)

• Ao contrário do Centro de dia, não existem recomendações técnicas sobre o número 
de funcionários que deverão integrar o quadro de pessoal do Centro de Convívio. 
Conforme referido, a filosofia desta resposta implica mesmo o voluntariado dos 
próprios idosos.

Entidades promotoras
• Entidades públicas do Estado Central; 
• Municípios;
• ONGs e Misericórdias (com e/ou sem comparticipação financeira pública); 

Modelo de financiamento 
no caso de apoio público 

• Indireto (via acordos de cooperação com ONGs - modelo PT 

Comparticipação 
financeira do beneficiário 
/ família

• Resposta social gratuita para o utilizador sendo aplicável uma quota associativa. 

Prestações monetárias de apoio direto e indireto ao cuidador informal 
Na maioria dos países europeus não existem apenas serviços e respostas sociais de apoio à pessoa 
dependente e aos cuidadores familiares. Existem igualmente outras políticas públicas, entre as quais 
as que comtemplam um conjunto de apoios financeiros.  Estes apoios financeiros, destinados, quer 
às próprias pessoas em situação de dependência (idosos e pessoas com deficiência)15, quer aos 
cuidadores, pode ainda servir, de forma complementar para a aquisição de serviços de apoio como 
os que se descreveram anteriormente16. 

Historicamente, estes apoios financeiros a grupos sociais vulneráveis emergem na Europa no perío-
do pós-guerra, com base no ideário de construção do “Estado Providência”, designação internacio-
nalmente conhecida por “Welfare State”, o qual derivou do conceito alemão ‘wohlfahrsstaat’, que 
emergiu durante as reformas levadas a efeito por Bismarck em 1883. 

Esta nova conceção do papel do Estado “incorporava a ideia de transformação das funções do 
Estado moderno (até aí essencialmente centradas na manutenção da ordem, no monopólio da vio-
lência legítima e na produção e aplicação da Lei), no sentido da assunção de maiores responsabili-
dades na provisão e garantia do bem-estar dos cidadãos”.

O termo “segurança social”17, foi introduzido pela primeira vez já no século XX (1935) nos EUA, no 
âmbito da “Social Security Act”. Trata-se já de uma abordagem publicamente organizada de pro-
teção social, com intuito de proteger os cidadãos, principalmente os mais vulneráveis (Neves, 
1996). Uma das primeiras eventualidades de proteção social consagradas no modelo europeu 

15. Mesmo nestas situações, no caso dos grandes dependentes, os apoios contribuem normalmente para o rendimento de todo 
o agregado familiar, incluindo dos próprios cuidadores. 
16. Caso dos países anglo-saxónicos, através do já referido modelo “direct pay”. 
17. No brasil designado por Previdência Social. 
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(Bismarkiano),18 passavam exatamente pela cobertura de incapacidades decorrentes de acidentes 
de trabalho. Desta forma, do ponto de vista histórico, a cobertura social na deficiência, pela via da 
dependência daí decorrente19, consubstanciou-se numa das primeiras áreas de proteção social na 
Europa e, um pouco mais tarde, nos EUA. Segundo Neves, 1996), estes primeiros seguros de ca-
ráter obrigatório marcaram profundamente uma alteração do pensamento na época sobre esta 
matéria, tendo sido precursores à posterior dos futuros modelos públicos proteção social, sejam 
eles de caráter mais universal ou seletivo.

Como atrás se referiu, independentemente destas primeiras iniciativas de proteção social, muito 
ainda no conceito Bismarkiano de seguro social do trabalhador, a consolidação do modelo de 
Estado Providência na Europa apenas se verificou de uma forma mais abrangente após o final da 
II Guerra Mundial. Uma das principais razões do sucedido, prendeu-se num primeiro plano com 
a real e urgente necessidade dos Estados responderem de forma efetiva e multidimensional à 
multiplicidade de problemas sociais originados pelo conflito no espaço Europeu. Assim, neste 
período do pós-guerra intensifica-se um trajeto em prol dos direitos sociais. Esta mudança de 
paradigma ocorreu também quando emerge e se consensualiza a constatação de que o Estado 
deveria contemplar um sistema de proteção face a situações que não decorressem da respon-
sabilidade do cidadão e que o pudessem colocar em situação de vulnerabilidade, traduzindo-se 
essa situação em perdas graves no âmbito dos seus direitos civis e políticos. Neste contexto, 
Marshall (1949), defendeu existir uma clara tendência na sociedade moderna em direção a uma 
igualdade social cada vez mais ampla, tendência que viria a desdobrar-se em diferentes gera-
ções de direitos. Na concepção de Marshall são três as grandes gerações de direitos: uma pri-
meira constituída pelos direitos civis, como a liberdade individual, de expressão, de pensamento, 
de fé, de propriedade, de contratar e de direito à justiça ; uma segunda geração constituída 
pelos direitos políticos, i.e., participação nas decisões políticas, capacidade para eleger e ser 
eleito, que se tornou emergente no século XIX e uma terceira geração de direitos, os direitos 
sociais, referentes ao bem-estar econômico e social, e herança social civilizacional e que foram 
formulados já no século XX. Nesta linha de progressiva de conscientização e intensificação da 
necessidade da garantia dos direitos, emerge a premissa de que a sociedade em geral e do 
Estado, em particular devem redistribuir os recursos econômicos e sociais numa ótica de justiça 
social e como forma de mitigar ou atenuar “[ ] as disfuncionalidades das estruturas sociais e as 
incertezas da ação e das trajetórias dos indivíduos [ ]” (Mozzicafreddo, 1997:195). Segundo o 
autor, estas disfuncionalidades e as incertezas que afetam os cidadãos passam a ser assumidas 
como “responsabilidade coletiva da sociedade” (Op Cit). 

Vários países europeus vão assim e a partir dos anos 40 do Século XX efetuando reformas e pondo 
em prática políticas redistributivas, orientadas para o bem-estar da população. Um dos exemplos 
clássicos destas reformas é o Reino Unido. O célebre relatório de William Beveridge vem alterar o 
paradigma dominante até então, esclarecendo e fazendo generalizar a ideia no contexto europeu de 
que a proteção social é bem mais do que um mero seguro social. O relatório Beveridge vem assim 
dar um novo enfoque à proteção social, conferindo-lhe uma maior abrangência e um caráter univer-
salista. Segundo Johnson (2003), nesta época o Estado afirma-se finalmente enquanto um ator re-
levante que intervém, repara e protege. O direito aos direitos sociais passa a ser uma condição 
pré-existente (Campos, 2000), sendo as políticas sociais cada vez mais consideradas enquanto 
elementos definidores da natureza dos estados modernos (Silva, 2000). 

É, pois, neste contexto de conscientização europeia20 para a necessidade imperiosa de apoio e 
reparação de situações de vulnerabilidade social, que se pode enquadrar a gênese das primeiras 

18. Finais do século XIX.
19. Embora inicialmente através dos seguros de trabalho.
20. Ideário percursor do denominado “Modelo Social Europeu”. 
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prestações sociais (apoios financeiros públicos), independentemente da necessidade ou não, de 
uma condição de recursos21 para acesso a esse benefício. Portanto, os apoios financeiros públicos 
a pessoas em situação de dependência e/ou aos seus cuidadores familiares são igualmente medi-
das de política pública vulgarmente utilizadas na quase totalidade dos países europeus. Ainda as-
sim, convém desde já distinguir duas diferentes abordagens de operacionalização destes apoios. 
Enquanto em alguns países europeus como Portugal, Espanha, Itália, entre outros, os apoios finan-
ceiros diretamente atribuídos à pessoa dependente e ao cuidador familiar são complementares aos 
apoios indiretos atribuídos às ONGs que prestam serviços a esta população,22 por exemplo nos 
países nórdicos ou anglo-saxónicos, a abordagem de “direct pay”, como vimos, pode igualmente 
servir para adquirir no mercado livre esses serviços sociais. 

OCDE – Despesa social em % do PIB (2019)23
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O gráfico anterior, extraído do site de estatística da OCDE (2021), apresenta a despesa social dos 
vários países da OCDE em % do PIB. Convém desde já esclarecer que nesta despesa total se 

21. A condição de recursos é o conjunto de condições financeiras que a família deve reunir para poder ter
acesso a prestações monetárias no âmbito da previdência social. Através de um cálculo financeiro e de um teto máximo definido à 
partida, é igualmente considerado um limite máximo de rendimentos até ao qual as pessoas têm direito a prestações sociais. Esta 
filosofia tem como objetivo possibilitar a atribuição das prestações sociais ou seja de apoios financeiros do Estado às pessoas que 
realmente necessitam delas, de forma mais rigorosa e eficiente, e combater a fraude no acesso e estes apoios. 
22. Vide capítulo anterior. 
23. Social Expenditure Database (SOCX).
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encontra obviamente também o gasto com as aposentadorias, rubrica que representa a maior pro-
porção destas despesas. 

OCDE – Despesa social com a incapacidade em % do PIB (2019)
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O gráfico em presença evidencia uma vez mais que, ao nível da OCDE, os países nórdicos são 
aqueles que detêm uma maior despesa pública social com a incapacidade/dependência por per-
centagem do PIB. 

A proteção social em termos de apoio financeiro às pessoas dependentes e seus cuidadores fami-
liares varia muito, quer no espaço Europeu, quer ao nível dos países da OCDE. Alguns países de-
senvolveram um conjunto complexo de vários benefícios financeiros complementares, enquanto 
outros optaram por um sistema mais simples e direto. Embora quase todos os países contemplem 
programas de proteção social, baseados em apoio monetário aos dependentes e seus cuidadores, 
os montantes distribuídos são muito diversos. De uma forma geral, os países nórdicos são aqueles 
que conferem um grau de proteção mais generosa, mas nos últimos anos os sistemas de proteção 
social têm vindo a sofrer alterações no sentido de se adaptarem ao envelhecimento populacional e 
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ao cada vez maior peso percentual dos aposentados face à população ativa no mercado de traba-
lho. 

“Há um alto grau de variação na forma como os países financiam os custos de cuidar de idosos 
dependentes e adultos e crianças com deficiência ao nível dos seus sistemas de proteção social. 
Em alguns países, estatuto de ‘cuidador familiar (de um idoso ou de uma criança ou adulto depen-
dente) foi explicitamente reconhecido pelo Estado, conferindo-lhes direito a apoio financeiro” (ANED, 
2019)24.

Em quase todos os países é necessária uma avaliação da deficiência/dependência/incapacidade e/
ou da capacidade de trabalho, para acesso aos vários tipos de benefícios financeiros (“porta de 
entrada no sistema”). Também a este nível essa avaliação, os métodos e os instrumentos utilizados 
para tal variam muito consoante o país em questão. Embora o tema possa ser interessante e perti-
nente, a complexidade inerente ao mesmo vai muito para além do objetivo deste documento, razão 
pela qual não haverá aqui espaço para um desenvolvimento maior sobre esta matéria.  

Se quisermos sintetizar, ao nível dos países da OCDE, podemos considerar a existência de dois 
grandes tipos de apoios ao cuidador familiar: i) cuidadores familiares de crianças com deficiência/
doenças graves incapacitantes e ii) cuidadores familiares de adultos com deficiência/dependência e 
de idosos com dependência. Em vários países da Europa não é fácil fazer a separação entre o apoio 
monetário diretamente cuidador familiar e o apoio à própria pessoa dependente, principalmente se 
o destinatário direto do benefício residir com a família. Nessa situação, os apoios financeiros não são 
usufruídos exclusivamente pelo beneficiário, mas integram o orçamento da família como um todo. 
Normalmente, para efeitos de cálculo do montante atribuído, a maioria dos países considera que as 
pessoas que habitam a mesma residência partilham as despesas.

Apoio a cuidadores de 
crianças com deficiência 

/ incapacidade / 
dependência

Apoio ao cuidador de 
pessoas com deficiência 

adultas e idosos

Majoração - famílias em 
situação de pobreza, 

famílias monoparentais, 
casos muito severos 

Complementaridade ou não 
com retribuição pelo trabalho 

Prestações  
monetárias

Embora existam, ao nível dos países da OCDE, principalmente no espaço Europeu, Japão, Austrá-
lia e Canadá, um conjunto de medidas de apoio financeiro destinadas a apoiar diretamente e indire-
tamente os cuidadores, cada país adotou a sua legislação específica e as suas regras para acesso 
a cada prestação pecuniária. Porque não de todo possível, nem praticável neste documento de 
boas práticas, incluir aqui todas as medidas de todos os países, selecionou-se como exemplo para 
aprofundamento e trabalho comparativo das várias hipóteses de apoio, as principais prestações fi-
nanceiras diretamente atribuídas ao cuidador familiar, para apoio a crianças e jovens com incapaci-
dade. Ainda assim, far-se-á a devida correspondência e transposição destas medidas de política 
para as dirigidas a apoiar cuidadores de idosos dependentes e/ou pessoas com deficiência adultas 
dependentes, uma vez que as diferentes regras, nuances e pressupostos de acesso e benefício são 

24. Traduzido para português. 
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idênticas independentemente da idade do cuidando. Desta forma, nos próximos quadros identifica-
remos algumas das principais medidas de apoio ao cuidador informal por país da OCDE, de acordo 
com a informação mais recente disponível na Base OECD. Conforme se pode desde já observar 
existem algumas diferenças principais entre determinados tipos de medida de apoio que são trans-
versais ao longo dos quadros: i) idade máxima do jovem com incapacidade para a família possa 
usufruir do benefício; ii) avaliação de uma condição de renda ou seja, se a medida é para todos 
(universal) ou só para os detêm menor rendimento; iii) montante atribuído; iv) majoração ou não do 
montante se o cuidador deixou de trabalhar para cuidar a tempo inteiro; e v) necessidade de avalia-
ção e certificação da deficiência/incapacidade.

País Tipo de apoio
Idade máxima 
para usufruir  
do apoio

Critério para 
benefício

Montante  
(moeda nacional)

Austrália Apoio financeiro anual aos 
pais/cuidadores para 
compensar os custos com o 
filho com deficiência / 
incapacidade (Child Disability 
Assistence Payment)

16 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

1.000 AUD (anual)

Apoio financeiro aos 
cuidadores familiares que 
deixaram de trabalhar para 
cuidar de criança/jovem com 
incapacidade Carer payment)

16 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

1.073,04 AUD (por 
cada 15 dias - por 
casal que vivem na 
mesma residência)

Apoio suplementar (Carer 
Supplement)

16 anos Acesso universal 600 ASD (anual) por 
filho com incapacidade

Austria Apoio à família - Benefício 
adicional em caso de criança/
jovem com deficiência ou 
incapacidade dependente 
(Family Benefit - Additional 
Support)

19 anos Acesso universal 138 € (mês)

Belgica Apoio a cuidadores de 
crianças com incapacidade - 
apoio adicional (Child Benefit 
- Additional Support)

21 anos Acesso universal Varia de 76,1 €  a 
507,3 €, por mês, 
dependendo da 
severidade da 
deficiência. Pode 
ainda ser majorado (ou 
seja, acresce) de 390 
€ a 456,8 € em 
situações de pobreza 
ou outras. 

Canadá Apoio à famílias famílias com 
crianças com deficiência 
(Child Disability Benefit)

18 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

214,58 CAD (mês)

Chile Apoio para a proteção na 
Infância - Crianças com 
deficiência

19 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

804,54 CLP (anual)
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País Tipo de apoio
Idade máxima 
para usufruir do 
apoio

Critério para 
benefício

Montante  
(moeda nacional)

República 
Checa

Apoio para a famíliascom 
crianças dependentes / 
deficiência para cobrir custos 
extra

26 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

Sem informação disponível

Aopio para a famílias  com 
crianças dependentes / 
deficiência de grande 
dependência e que 
necessitam de um cuidador a 
tempo inteiro (carer support) 

18anos Acesso universal Até 12.000 CZK (mês) em 
caso de dependência total

Dinamarca Apoio aos cuidadores 
familiares de crianças com 
deficiência dependentes para 
suportar os custos extra 
(Child Financial Support)

Sem informação Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

O montante do apoio 
financeiro varia com as 
necessidades de cada caso e 
com os custos das terapias 
de reabilitação (inclui também 
outros custos da criança sem 
ligação à deficiência como  
comida, vestuário, férias, etc

Estonia Apoio para cuidadores de 
crianças com deficiência 
(Disabled child support)

16 anos Sem informação 80 € (mês) - famílias com 
crianças com deficiência 
severa

Filândia Apoio para crianças com 
deficiência ou doença crónica 
Disability support

16 anos Acesso universal varia em 3 niveis de 
pagamento conforme 
avaliação de cada caso: i) 82 
€; ii) 208,09 € e iii) 403,05€ 8 
(valores por mês)

França Subsídio para educação de 
crianças com deficiência 

20 anos Sem informação 127, 68 € (mês). Este valor 
pode ser majorado e 
aumentado em caso de 
famílias pobres e/ou com 
muitas despesas com 
terapias, medicação, etc. È 
realizada uma avaliação de 
cada caso.  

Hungria Apoio financeiro adicional em 
caso de criança com 
deficiência

18 anos Acesso universal 23.300 HUF, majorado para 
25.900 no caso de famílias 
monoparentais 

Irlanda Apoio a cuidadores com 
crianças com incapacidade 
através um crédito fiscal

21 anos Acesso universal  3.330 € de crédito fiscal 
(informação em 2012)

Apoio financeiro a cuidadores 
de crianças com deficiência 
severa

16 anos Acesso universal 309,50 € (mês)

Apoio sumplementar 
financeiro dos 16 anos 18 
anos (Extensão dos apoios)

18 anos Acesso universal 130,00 € (mês) - valor que 
acresce ao auferido até aos 
16 anos

Apoio a cuidadores de 
crianças com deficiência 
severa e que necessite de 
supervisão a tempo inteiro 

18 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

204 € (por semana)

Islândia Apoio para cuidadores de 
crianças com deficiência 
severa que necessitam de 
supervisão permamente 

10 anos Sem informação 117.176 ISK (por mês)
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País Tipo de apoio
Idade máxima 
para usufruir do 
apoio

Critério para 
benefício

Montante  
(moeda nacional)

Itália Subsídio por dependência 
- crianças com deficiência 

18 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

Sem informação (apoio 
financeiro mensal)

Japão Apoio acuidadores com 
criança dependente 

19 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

50.400 JPY (por mês)

Apoio adicional a cuidadores 
com criança com grande 
dependência 

19 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

14.280 JPY (por mês)

Países 
Baixos 
(Holanda)

Subsídio a cuidadores de 
crianças com deficiência

18 anos Acesso universal 215,80 € (por trimestre)

Apoio direto a familias com 
crianças com deficiência

18 anos Acesso universal Sem informação 

Noroega Apoio acuidadores com 
criança dependente, que 
compensa a perda de 
rendimentos para cuidar do 
filho

18 anos Acesso universal Varia de acordo com a 
remuneração dos 
cuidadores  

Polónia Apoio a familias com crianças 
com deficiência no sistema 
educativo 

24 anos Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

Até 250 PLN por criança 
com deficiência 

Portugal a) Bonificação ao abono de 
família em caso de filho com 
deficiência b) Prestação social 
de inclusão (PSI) - crianças e 
jovens (em alternativa)

24 anos Acesso universal i) Bonificação - 88 € por 
mês até aos 18 anos e 
115,96 € dos 18 aos 24; ii) 
PSI crianças e jovens - 
137,65 € até aos 18 anos 
e - 275,30 € (sem outros 
rendimentos do trabalho 
ou com mais de 80% de 
incapacidade, dos 18 aos 
24 anos. 

Subsídio por assistência a 3ª 
Pessoa (cuidadores familiares) 
de crianças e jovens 
dependentes 

24 anos Acesso universal 139, 15 € (por mês)

Eslovénia Apoio para crianças com 
necessidades especiais 

26 anos Acesso universal 201,21 € (por mês) no 
caso de deficiência severa

Espanha benefício para as famílias de 
pessoas com deficiência 
(inclui crianças)

Sem limite de idade Acesso universal 83,33 € (valor mínimo por 
mês) mas pode aumentar 
em caso de deficiência 
severa

Suécia Apoio a cuidadores de 
crianças e jovens com 
deficiência 

19 anos Acesso universal 8.917 SEK por mês)

Suplemento para assistência 
pessoal

sem limite de idade Acesso universal 254 a 282 SEK (por hora) 

Reino Unido Apoio a cuidadores familiares 
de crianças e jovens com 
deficiência 

16 anos Acesso universal 131,5 GRP (por semana)

Suplemento para assistência 
a pessoas com deficiência 
(inclui crianças)

Sem limite de idade Avaliação de renda 
(Condição de 
recursos)

58,45 GRP (por mês)

Fonte: OECD 2021
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Analisando agora os 4 tópicos atrás mencionados, comecemos pela idade máxima que cada país 
considera para que o cuidador familiar usufrua de um apoio financeiro no âmbito das prestações 
familiares para crianças e jovens dependentes e/ou incapacidade/deficiência. Com base nos dados 
nos quadros em presença observa-se que a idade máxima da criança/jovem para a concessão 
deste tipo de apoio ao cuidador varia entre os 16 e os 26 anos, consoante o país em estudo. Im-
porta também referir que, conforme se pode observar nos quadros, o mesmo país pode apresentar 
diferentes tetos relativamente à idade máxima do jovem, dependendo do tipo de apoio em si. 

Convém agora questionar, o que acontece quando terminada a idade limite para o usufruto de um 
determinado apoio aos cuidadores de crianças e jovens? 

Em praticamente todos os países estudados os cuidadores não ficam desprotegidos, ou seja, existe 
uma transferência do pagamento de apoio a crianças/jovens para outro tipo de apoio monetário diri-
gido a pessoas adultas com deficiência e/ou dependência. Também na maioria dos casos, os valores 
monetários são superiores aos apurados para as prestações no âmbito da infância/juventude. 

Em síntese, quando termina o apoio ao cuidador de crianças e jovens com deficiência/dependência, 
começa o apoio monetário às pessoas com deficiência/dependência. 

Na generalidade dos países, para além da prestação dirigida à própria pessoa adulta dependente, 
existe igualmente outra prestação monetária, cumulativa, que designa por apoio a 3ª pessoa (cuida-
dor familiar).

Exemplo do subsídio por assistência a 3ª Pessoa (cuidadores familiares) em Portugal:

Conceito
É uma prestação mensal em dinheiro que se destina a compensar as famílias para prestar 
assistência a familiar a pessoas com deficiência, doença crônica ou doença oncológica, que 
estejam em situação de dependência e que necessitem do acompanhamento permanente de 3ª 
pessoa.

Período de 
duração do 
apoio

O subsídio por assistência de 3ª pessoa é atribuído enquanto durar a situação de dependência 
permanente da pessoa com deficiência/dependência e se mantiverem as restantes condições de 
atribuição. O início do pagamento depende da existência de assistência de 3ª pessoa, à data da 
apresentação do requerimento.

Valor monetário O montante atual do subsídio por assistência de 3ª pessoa em Portugal é de 110,41 €.

Entidade que 
atribui 

Previdência Social, após requerimento do beneficiário e verificação das condições de atribuição

Critério para 
atribuição do 
benefício

O benefício é universal, ou seja, não está sujeito a avaliação de renda da família. 

Abordaremos agora quais os principais critérios nos vários países para acesso aos benefícios finan-
ceiros para cuidadores familiares. Encontramos duas áreas de avaliação prévia antes da concessão 
do apoio. Em primeiro lugar, conforme referido anteriormente, quase todos os países dispõem de 
critérios de avaliação da condição de deficiência, incapacidade e dependência, embora os pressu-
postos, metodologias e instrumentos para tal variem de país para país. Portanto só entra nos siste-
mas, ou seja, só consegue ter acesso a uma prestação financeira quem cuidar de alguém já com 
uma certificação oficial de incapacidade/dependência. Ultrapassada esta primeira fase de pré elegi-
bilidade, dependendo do país e do apoio financeiro, pode existir uma segunda verificação, a qual 
tem a ver com o rendimento da família. Conforme os quadros anteriores demonstram, nem todas as 
prestações monetárias para apoiar cuidadores são universais, ou seja, não se aplicam a todos os 
tipos de cuidadores independentemente do rendimento da sua família. Se para algumas prestações 
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o acesso ao benefício não implica uma avaliação de renda familiar, para outra essa avaliação é uma 
condição de partida. 

Pode ainda coexistir ainda uma situação de tripla aplicação: i) o rendimento da família ultrapassa 
de todo a condição de recursos imposta na legislação e dessa forma tem direito a qualquer apoio; 
ii) o rendimento familiar permitir o acesso à prestação, mas não ao seu montante máximo, ou seja, 
o valor a receber é modelado pelo nível de rendimento do agregado familiar e iii) o rendimento fami-
liar permite auferir do montante máximo da prestação. 

Vários países da OCDE permitem a acumulação do montante de uma prestação social monetária 
com o rendimento do trabalho, mas na maioria das situações o valor em pagamento é modelado 
pelo rendimento familiar, ou seja, quem aufere de um maior rendimento do trabalho recebe um me-
nor valor de prestação. 

Não cabe a este documento de boas práticas detalhar exaustivamente todas as prestações mone-
tárias existentes nos países da OCDE de apoio direto ou indireto aos cuidadores familiares, mas 
destacar algumas das características comuns aos vários países, bem como as principais opções 
alternativas e cumulativas com outros benefícios de apoio que se colocam neste âmbito.  

Tendo-se optado25 por identificar benefícios financeiros concedidos pelos Estados a nível nacional, 
convém esclarecer que num grande número de países existem benefícios econômicos específicos 
de cada Região Autonômica ou mesmo ao nível do município. Por exemplo, em Espanha, os cuida-
dores familiares da Região da Catalunha poderão ter acesso a diferentes apoios dos residentes na 
Região da Andaluzia. O mesmo se passa em Itália, onde os apoios sociais também divergem con-
soante a política de cada Região. Na Alemanha a situação ainda é mais distinta uma vez que se 
encontra dividida em 16 Estados federados com parlamento próprio. 

Em Inglaterra e nos países nórdicos uma grande parte da responsabilidade pela política social en-
contra-se descentralizada ao nível dos municípios, pelo que, independentemente dos apoios nacio-
nais, os cuidadores poderão usufruir de apoios específicos 

Ainda no que concerne aos apoios financeiros a pessoas com incapacidade e seus cuidadores fa-
miliares, destacaremos a recente Prestação Social para a Inclusão, aprovada em Portugal, no ano 
de 2017.

A “Prestação Social para a Inclusão” traduz uma inovação de significativa importância, não só por 
agregar um conjunto de prestações dispersas de apoio a pessoas com incapacidade/deficiência e 
seus cuidadores, mas também pela forma como se encontra estruturada. Esta prestação é consti-
tuída por três componentes: a componente base, o complemento e a majoração. 

A componente base destina-se a compensar os encargos gerais acrescidos que resultam da con-
dição de deficiência/incapacidade. O complemento é aplicável na eventualidade de carência ou insu-
ficiência de recursos, constituindo um instrumento de combate à pobreza das pessoas com deficiên-
cia e suas famílias. A majoração visa substituir as prestações que se destinam a compensar encargos 
específicos acrescidos resultantes da deficiência e ainda não se encontra em funcionamento. 

Dada a complexidade da mudança no modelo de proteção social na deficiência/incapacidade, esta 
medida está a ter uma implementação faseada, assumindo a progressiva substituição das prestações 
sociais e delimitação de grupos prioritários, com uma gradual extensão a todo o ciclo de vida.

25. Nos quadros anteriores.
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A possibilidade de acesso a esta medida pelas pessoas com deficiência/incapacidade, independen-
temente da sua situação laboral, é porventura a conquista com maior impacto na vida destas pes-
soas, efetivando os seus direitos fundamentais. Assim, o exercício de uma atividade profissional 
deixa de constituir um obstáculo no acesso à proteção social, rompendo com uma matriz de apoio 
social quase exclusivo a situações de inatividade. 

Ao permitir condições favoráveis de acumulação de rendimentos profissionais com o montante da 
prestação, esta medida afirma-se como uma mudança de suma importância na promoção da par-
ticipação laboral e autonomização das pessoas com deficiência/incapacidade.

A PSI, através da modalidade “complemento”, reforça os níveis de proteção social das pessoas 
com deficiência/incapacidade que residam em agregados pobres. Esta é claramente uma compo-
nente com forte impacto nos cuidadores familiares. 

Podem usufruir da Prestação Social de Inclusão, crianças e jovens e adultos com deficiência/inca-
pacidade e indiretamente os seus cuidadores familiares, nas situações em que estas pessoas resi-
dam com a família. 

A PSI destaca-se como uma boa prática pois foi desenhada para acompanhar as necessidades das 
pessoas com incapacidade e seus cuidadores ao longo do seu ciclo de vida, integrando numa úni-
ca prestação um apoio em geral para compensação de encargos acrescidos com a incapacidade, 
uma componente específica de combate à pobreza e uma terceira componente (ainda não em vi-
gor) para encargos específicos como terapias, reabilitação, medicamentos, etc. Presentemente, em 
Portugal, a compensação por estes encargos encontra-se dispersa por vários apoios. 

Prestação Social de Inclusão (PSI)

Conceito

É uma prestação monetária constituída por três componentes: a Componente Base, o Complemento e a 
Majoração; I) A Componente Base destina-se a compensar os encargos gerais acrescidos que resultam 
da situação de deficiência, tendo em vista promover a autonomia e inclusão social da pessoa com 
deficiência; ii) O Complemento tem como objetivo combater a pobreza das pessoas com deficiência; iii) A 
Majoração visa compensar encargos específicos resultantes da situação de deficiência.

Condições 
de 
atribuição 

Componente Base:
A atribuição da Componente Base depende de a pessoa com deficiência reunir as seguintes condições:
• Ter residência legal em Portugal
• Ter uma deficiência da qual resulte um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, devidamente 

certificada.
Complemento:
O Complemento é atribuído à pessoa com direito à Componente Base que:
• tenha idade igual ou superior a 18 anos
• viva num agregado familiar em situação de carência ou insuficiência económica

Valor 
monetário 

Componente Base
Beneficiários com idade inferior a 18 anos:
o valor mensal a receber é de 137,65 € (corresponde a 50% do valor da componente base).
Este valor é acrescido de 35% nas situações em que a pessoa com deficiência se encontre inserida num 
agregado familiar monoparental.
Beneficiários com idade igual ou superior a 18 anos:
O valor máximo mensal é de 275,30 € e depende, de entre outros fatores, do grau de incapacidade e dos 
rendimentos da pessoa com deficiência.
Complemento
O valor máximo mensal do Complemento é de 438,22 € e corresponde à diferença entre o valor do limiar 
do Complemento e a soma dos rendimentos do agregado familiar.

Entidade 
que atribui 

Previdência Social, após requerimento do beneficiário e verificação das condições de atribuição
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Licenças e outros benefícios laborais para cuidadores familiares de crianças e adultos  
com deficiência e idosos dependentes
Para além dos serviços e equipamentos de apoio e das prestações monetárias de que falamos 
anteriormente, a grande maioria dos países da Europa e da OCDE detém igualmente um conjunto 
de benefícios de apoio a cuidadores familiares que exercem uma atividade profissional. Falamos de 
licenças (pagas e não pagas), as quais permitem ao trabalhador a suspensão das suas tarefas pro-
fissionais por um determinado período de tempo (semanas, meses, anos), para prestar apoio a um 
familiar dependente. Falamos também de regimes de trabalho flexíveis: i) Possibilidade de horários 
adaptados às necessidades dos cuidadores; ii) redução de horário; iii) teletrabalho, entre outras 
formas de flexibilidade laboral. Falamos ainda de autorizações da entidade empregadora para 
acompanhamento a consultas, terapias de reabilitação e outros compromissos inadiáveis no âmbi-
to da saúde. Por último, falamos de outros benefícios que alguns países ou regiões autonômicas 
estabeleceram para compensar os cuidadores como majoração do número dias de férias e paga-
mento destas aos funcionários públicos (por exemplo no caso da Sardenha), possibilidade de incen-
tivos na progressão da carreira, etc. 

Licenças (pagas e não pagas)
Regimes de trabalho fléxivel 
(horários, teletrabalho, etc)

Autorização para acompanhamento 
a consultas, terapias, etc

Majoração em dias de férias e 
em outros benefícios laborais

Licenças e outros 
benefícios laborais

No que respeita ao que se denomina por licenças (leaves), de uma maneira geral os países da OCDE 
contemplam licenças de apoio à família, o que confere ao trabalhador por conta de outrem a possi-
bilidade de poder faltar ao emprego com justificação por um determinado período de tempo para 
cumprir as suas funções de cuidador familiar. 

Estas licenças podem ser pagas ou não pagas. No caso das licenças pagas, o pagamento pode ser 
efetuado pela previdência social e/ou por um sistema de seguros contratado pelo trabalhador cui-
dador. O período de duração das licenças diverge de país para país. Até há alguns anos atrás, este 
tipo de licenças era bastante generosa, sobretudo nos países nórdicos, tendo-se constatado abu-
sos e uma utilização excessiva dos benefícios. Os níveis de absenteísmo ao trabalho para apoio à 
pessoa dependente na Suécia e Noruega ainda continua extremamente elevado nesses países, , 
por comparação com a média dos países da OCDE (OECD, 2017), pelo que esses países têm vindo 
a promover mudanças ao nível desses apoios, restringindo um pouco alguns dos direitos dos tra-
balhadores cuidadores. 

Enquanto nos países nórdicos e latinos o financiamento destas licenças é assegurado pelo sistema 
público de previdência social (embora os trabalhadores contribuam mensalmente para o sistema), 
em países como a Suíça ou a Holanda, por exemplo, o pagamento das licencias é assegurado por 
seguros contratualizados pelos trabalhadores.  
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A recente diretiva europeia sobre a conciliação entre vida profissional e familiar26, embora mais foca-
da nas questões da parentalidade e da promoção da igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho, inclui igualmente regras para apoio a cuidadores familiares, no-
meadamente trabalhadores que cuidem de familiares que necessitem de apoio por razões médicas 
e/ou de dependências graves. A diretiva abrange também a prestação de cuidados a uma pessoa 
que viva no mesmo agregado familiar que o trabalhador, mesmo que não seja membro da família. A 
diretiva veio conferir o direito de cada cuidador a gozar cinco dias úteis por ano.

Portugal comtempla licenças pagas e não pagas de que podem usufruir os cuidadores familiares. 
Observemos como exemplo o caso do “Subsídio para assistência a filho com deficiência, doença 
crônica ou doença oncológica”. 

Subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crônica ou doença oncológica

Conceito

Prestação em dinheiro paga ao cuidador (pai ou mãe) ou ao outro titular do direito de 
parentalidade, para prestar assistência a filho com deficiência, doença crônica ou doença 
oncológica. Este subsídio é atribuído por motivo de impedimento para o trabalho, para prestar 
assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou de acidente, a filho, adotado ou 
enteado:

Condições e prazo 
de atribuição 

Ter prazo de garantia de 6 meses civis, seguidos ou interpolados, com registro de 
remunerações, à data do impedimento para o trabalho (ou seja, ter pelo menos 6 meses de 
contribuições para o sistema público de previdência social). 
Ter a situação contributiva (fiscal) perante a Segurança Social regularizada, na data em que é 
reconhecido o direito à prestação, se for trabalhador independente ou se estiver abrangido pelo 
regime do seguro social voluntário.
Atribuído por um período até 6 meses que pode ser prolongado até ao limite de 4 anos. Se 
houver necessidade de prologar a assistência, o limite pode ser de 6 anos desde que o médico 
especialista emita Declaração comprovativa dessa necessidade.

Valor monetário 

O valor corresponde a 65% da Remuneração de Referência (RR) definida por:
RR = R/180, em que, R = total das remunerações registradas nos primeiros 6 meses civis 
imediatamente anteriores ao segundo mês que antecede o início do impedimento para o 
trabalho ou
RR = R/(30xn), caso não haja registro de remunerações naquele período de 6 meses, por ter 
havido lugar à totalização de períodos contributivos, em que, R = total das remunerações 
registadas desde o início do período de referência até ao dia que antecede o impedimento para 
o trabalho e n = n.º de meses a que as mesmas se reportam.

Entidade que 
atribui 

Previdência Social, após requerimento do beneficiário e verificação das condições de atribuição

Para além das licenças laborais, os vários países da OCDE e da EU contemplam também regimes 
de trabalho flexíveis para cuidadores familiares. A diretiva da EU anteriormente referida, para além 
das licenças parentais e para cuidadores familiares, consagra ainda o recurso à flexibilidade laboral 
enquanto ferramenta de promoção da conciliação entre a vida familiar e atividade profissional, per-
mitindo ao cuidador não abandonar o mercado de trabalho. A diretiva é clara ao conferir aos cuida-
dores o direito de solicitar regimes de trabalho flexíveis para poderem ocupar-se da prestação de 
cuidados. Estes regimes incluem a utilização de horários adaptados, redução de horário, regimes 
de teletrabalho, trabalho e tempo parcial, dispensa de trabalho suplementar e de trabalho noturno, 
entre outros benefícios laborais. A diretiva estabelece que os empregadores devem responder a 
estes pedidos de flexibilidade laboral num prazo razoável e justificar com recurso a fundamentação 
a recusa ou o adiamento desses regimes.

26. Diretiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa à conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores. 
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Exemplo para regime de horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares:

• O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com filho com deficiência ou 
doença crônica que com ele resida, tem direito a trabalhar em regime de horário de trabalho flexível, podendo o 
direito ser exercido por qualquer dos progenitores ou por ambos.

• Entende-se por horário flexível aquele em que o trabalhador pode escolher, dentro de certos limites, as horas de 
início e término do período normal de trabalho diário.

• O horário flexível, a elaborar pelo empregador, deve:
a) Conter um ou dois períodos de presença obrigatória, com duração igual a metade do período normal de 

trabalho diário;
b) Indicar os períodos para início e término do trabalho normal diário, cada um com duração não inferior a um 

terço do período normal de trabalho diário, podendo esta duração ser reduzida na medida do necessário 
para que o horário se contenha dentro do período de funcionamento do estabelecimento;

c) Estabelecer um período para intervalo de descanso não superior a duas horas.
• O trabalhador que trabalhe em regime de horário flexível pode efetuar até seis horas consecutivas de trabalho e 

até dez horas de trabalho em cada dia e deve cumprir o correspondente período normal de trabalho semanal, 
em média de cada período de quatro semanas.

• O trabalhador que opte pelo trabalho em regime de horário flexível não pode ser penalizado em matéria de 
avaliação e de progressão na carreira.

(Fonte: Código de Trabalho - Portugal)

Exemplo para autorização de trabalho a tempo parcial ou em regime de horário flexível:

• O trabalhador que pretenda trabalhar a tempo parcial ou em regime de horário de trabalho flexível deve solicitá-lo 
ao empregador, por escrito, com a antecedência de 30 dias, fundamentando essa necessidade e apresentando 
os elementos comprovativos de que é elegível para essa modalidade.

• O empregador apenas pode recusar o pedido com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da 
empresa, ou na impossibilidade de substituir o trabalhador se este for indispensável.

• No prazo de 20 dias contados a partir da receção do pedido, o empregador comunica ao trabalhador, por 
escrito, a sua decisão.

• No caso de pretender recusar o pedido, na comunicação o empregador indica o fundamento da intenção de 
recusa, podendo o trabalhador apresentar, por escrito, uma apreciação no prazo de cinco dias a partir da 
receção da comunicação do empregador.

(Idem)

Em muito países da EU os cuidadores familiares que se encontram no mercado de trabalho têm 
ainda direito de solicitar à entidade empregadora a dispensa de trabalho suplementar e de trabalho 
noturno. 

A direito do cuidador familiar no acompanhamento a terapias e consultas médicas é na maioria dos 
países objeto de um acordo entre a empregador e o trabalhador. Na maioria dos países da EU os 
funcionários públicos têm um “plafom” de horas de trabalho que podem ser utilizadas para esse fim. 
Os cuidadores que exerçam a sua atividade profissional em empresas privadas têm que “negociar” 
essas horas de acompanhamento com a entidade patronal. Em muito países, incluindo Portugal, 
embora a legislação preveja esse apoio, o acesso a esse benefício deve ser autorizado expressa-
mente pela entidade patronal. 

O teletrabalho enquanto ferramenta de apoio aos cuidadores familiares
Se antes da crise do COVID-19, o teletrabalho já era encarado como uma opção válida e útil para a 
melhoria do equilíbrio entre vida profissional e pessoal do trabalhador, principalmente no âmbito da 
parentalidade e cuidado a terceiros dependentes, a pandemia potenciou a disseminação desta 
prática na agenda dos países e das entidades empregadoras. Contudo, na maioria dos países da 
EU, mais da metade dos trabalhadores que começaram a trabalhar em casa desde a pandemia não 
tinham experiência anterior com teletrabalho. 

Segundo os dados do EUROSTAT, em 2019, apenas 5,4% dos empregados (UE-27), trabalhavam 
regularmente a partir de casa e essa percentagem pouco diferia da observada 10 anos antes (2009). 
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Ainda assim, entre 2009 e 2019, o valor percentual de trabalhadores europeus que tiveram alguma 
experiência de teletrabalho, embora ocasional, aumentou de 5,2% em 2009, para 9% em 2019.

O documento da Comissão Europeia “Telework in the EU before and after the COVID-19: where we 
were, where we head to”, demonstra claramente que a realidade do teletrabalho na Europa em 2018 
era praticamente incipiente. 

O gráfico seguinte mostra a prevalência do teletrabalho em 2018 (EU 27) por setor de atividade. 
Como se pode observar o recurso a esta modalidade de trabalho, embora com maior incidência nos 
setores das novas tecnologias, comunicações e serviços, mesmo para estes setores, a sua utiliza-
ção não era considerada regular, sendo apenas usada algumas vezes, em caso de necessidade e 
como recurso.

IT and other communication services

Knowledge-intensive business services

Education

Publishing, audiovisual, broadcasting activities

Real Estate

Arts, entertainment and recreation

Telecommunications

Financial and insurance activities

High and medium-high tech manufacturing

Administrative and support services

Other sectors

Other manufacturing

0 10 20 30 40 50
% of employed usually or sometimes teleworking, 2018

Usually

Sometimes

Fonte: EU, 2020

O gráfico seguinte, retirado da mesma publicação, ilustra o ponto da situação em 2019, ou seja, 
imediatamente antes do período pandêmico, sobre a utilização do teletrabalho por país europeu e 
por tipo de utilização desta modalidade (utilização regular ou apenas às vezes). O gráfico compara 
ainda o usufruto do teletrabalho em geral para o ano de 2009. 

Da análise do gráfico, observa-se que a maior utilização desta modalidade de trabalho verifica-se 
nos países nórdicos (Suécia, Finlândia e Dinamarca) e nos Países Baixos e Luxemburgo. Do lado 
oposto, encontram-se alguns países da Europa de leste e do sul, à exceção de Portugal que é pri-
meiro país com resultados acima da média EU-27. 
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Com a crise COVID 19, o uso generalizado do teletrabalho comprovou a possibilidade da manuten-
ção de índices elevados de produtividades trabalhando a partir de casa, sem ser necessário a pre-
sença física do funcionário no escritório. Portanto, o que era uma medida apenas concentrada em 
alguns países, e em áreas urbanas em particular, tornou-se numa solução de massas adotada em todo 
mundo e com resultados muito encorajadores. 

Antes da crise, uma das principais preocupações dos empregadores relativamente ao teletrabalho 
era de que forma a produtividade seria afetada por esta forma de trabalhar. O estudo de Schur et al 
(2020), o qual englobava uma amostra de grandes dimensões comparou os níveis de produtividade 
dos funcionários a trabalhar a partir de casa, com os que trabalhavam presencialmente no escritó-
rio. Os dados recolhidos constataram que quem trabalhava em teletrabalho tinha um acréscimo de 
13% de produtividade face aos funcionários que continuavam a trabalhar presencialmente. 

Em vários países é agora manifesta e recorrente a intenção de muitos empregadores permitirem o 
acesso ao teletrabalho para os seus funcionários em geral. Os governos da Austrália, Áustria, Ca-
nadá, Nova Zelândia, Polonia, Portugal, Eslováquia, Espanha e Suíça recomendaram fortemente o 
recurso ao teletrabalho. 

A pandemia veio assim consolidar a ideia de que é possível apoiar os cuidadores familiares de ido-
sos e de crianças e adultos com deficiência e ao mesmo tempo reduzir os custos em institucionali-
zação, reduzir os custos em licenças e prestações monetárias e manter as pessoas no mercado de 
trabalho com o recurso à modalidade de teletrabalho. 

Segundo o relatório da OCDE, 2020,27 o teletrabalho, pela flexibilidade que encerra, permite uma 
melhor adaptabilidade entre os tempos de trabalho e tarefas domésticas, mas também o apoio a 
dependentes descendentes ou ascendentes, economizando tempo e custos com deslocações. 

27. “Exploring policy options on teleworking”.
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Em Portugal, ainda antes da crise pandêmica já era possível recorrer à figura do teletrabalho, embo-
ra a sua utilização fosse residual por esta modalidade não se encontrar devidamente regulamentada 
no quadro jurídico-laboral. Ainda assim, são conhecidos alguns casos de recurso a teletrabalho 
anteriores à pandemia em grandes empresas privadas e em setores como o bancário, seguros, in-
formática, etc, para trabalhadores cuidadores familiares de pessoas com dependência grave. 

O teletrabalho, atualmente em período de regulação e de aperfeiçoamento em vários países, é hoje 
claramente uma importante medida de apoio ao cuidador familiar inserido no mercado de trabalho. 

Projetos piloto inovadores de apoio ao cuidador familiar

Não sendo de todo possível, no âmbito do presente relatório, dar a conhecer de uma forma exaus-
tiva, a totalidade de projetos inovadores de apoio ao cuidador informal existentes no espaço euro-
peu ou ao nível dos países da OCDE, optou-se por identificar apenas alguns projetos paradigmáti-
cos neste domínio, promovidos quer através de políticas públicas, quer através de iniciativas de 
entidades privadas como ONGs.

No que respeita ao desenho e implementação de projetos piloto recentes de apoio ao cuidador fa-
miliar através de políticas públicas, explorar-se-á nas próximas linhas o “Estatuto do Cuidador Infor-
mal” português. 

O Estatuto do Cuidador Informal - Portugal
O “Estatuto do Cuidador Informal”, aprovado a 6 de setembro de 2019, representa um conjunto de 
normas que regula os direitos e deveres do cuidador e da pessoa cuidada e estabelece as respeti-
vas medidas de apoio.

A legislação de 2019 prevê o desenvolvimento de projetos-piloto que apliquem de forma experimen-
tal as medidas de apoio ao cuidador informal. Os projetos piloto apenas abrangem 30 dos mais de 
300 concelhos (municípios) de Portugal e têm a duração de 12 meses, pelo que, considerando que 
o início dos mesmos estaria previsto para junho de 2020, à data da redação do presente relatório 
estará a iniciar-se a avaliação de todo o processo. 

Cuidador informal ao abrigo do projeto piloto português:

A legislação considera como “cuidador Informal” o cônjuge ou unido de fato, parente ou afim até ao 4.º grau da linha 
reta ou da linha colateral da pessoa cuidada (Ex: filhos, netos, bisnetos, trinetos, irmãos, pais, tios, avós, bisavós, 
trisavós, tios-avós ou primos).

O Projeto piloto consagra dois tipos de cuidadores:

Cuidador informal principal
Considera-se cuidador informal principal, o cuidador informal que acompanha e 
cuida da pessoa cuidada de forma permanente, que com ela vive em comunhão 
de habitação e que não aufere qualquer remuneração de atividade profissional ou 
pelos cuidados que presta à pessoa cuidada.

Cuidador informal não 
principal

Considera-se cuidador informal não principal, o cuidador informal que acompanha 
e cuida da pessoa cuidada de forma regular, mas não permanente, podendo 
auferir ou não remuneração de atividade profissional ou pelos cuidados que presta 
à pessoa cuidada.
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O projeto define ainda o conceito de pessoa cuidada: 

Pessoa cuidada

Considera-se pessoa cuidada, a pessoa titular de complemento por dependência 
de 2º grau ou de subsídio por assistência de terceira pessoa, ou titular de 
complemento por dependência de 1º grau, desde que se encontre, 
transitoriamente, acamado ou a necessitar de cuidados permanentes, mediante 
avaliação especifica do sistema de verificação de incapacidades permanentes, da 
segurança social.

Requisitos para acesso à medida:

Requisitos genéricos do 
cuidador informal

• Possuir residência legal em território nacional;
• Ter idade superior a 18 anos;
• Apresentar condições físicas e psicológicas adequadas aos cuidados a prestar 

à pessoa cuidada;
• Ser cônjuge ou unido de fato, parente ou afim até ao 4º grau da linha reta ou da 

linha colateral da pessoa cuidada.

Requisitos específicos do 
cuidador informal

• Viver em comunhão de habitação com a pessoa cuidada;
• Prestar cuidados de forma permanente;
• Não exercer atividade profissional remunerada ou outro tipo de atividade 

incompatível com a prestação de cuidados permanentes à pessoa cuidada;
• Não se encontrar a receber prestações de desemprego;- 
• Não auferir remuneração pelos cuidados que presta à pessoa cuidada.

Requisitos referente à pessoa 
cuidada

• Encontrar-se numa situação de dependência de terceiros e necessitar de 
cuidados permanentes;

• Não se encontrar acolhida em resposta social ou de saúde, pública ou privada, 
em regime residencial.

O reconhecimento do “Estatuto de Cuidador Informal” compreende um Plano de Intervenção Espe-
cífico ao cuidador (PIE)

O PIE é elaborado pelo profissional de referência da saúde, com a colaboração do profissional de 
referência da segurança social e a participação ativa do cuidador informal e da pessoa cuidada, 
sempre que possível.

O PIE contém as estratégias de acompanhamento, aconselhamento, capacitação e formação que 
o cuidador deve prosseguir no sentido de suprir ou minimizar as necessidades decorrentes da si-
tuação da pessoa cuidada.

Deste Plano deve constar:

• A identificação do cuidador e da pessoa cuidada;
• A identificação dos cuidados a prestar pelo cuidador informal, bem como a informação de suporte a esses 

cuidados;
• A identificação dos recursos pertinentes existentes na comunidade para a situação em apreço;
• A identificação do profissional de saúde de referência, bem como forma de contato célere com o mesmo;
• A identificação do profissional de serviço social de referência, bem como forma de contato célere com o mesmo;
• A identificação dos grupos de autoajuda disponíveis na área de residência do cuidador;
• O período de descanso anual do cuidador informal, se aplicável;
• A formação e capacitação contínua que o cuidador informal deve frequentar ou consultar;
• O acesso a medidas de saúde e apoio social, promotoras da autonomia, da participação e da qualidade de vida 

da pessoa cuidada;
• A avaliação da qualidade de vida e sobrecarga do cuidador informal, quando adequado.
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O Plano de Intervenção Específico ao Cuidador deve ser objeto de avaliação e revisão em função 
das alterações das necessidades do cuidador informal, bem como no que diz respeito a desenvol-
vimentos referentes aos recursos e serviços de apoio disponíveis.

O cuidador informal tem direito a participar em grupos de autoajuda que são criados nos serviços 
de saúde responsáveis pelo seu acompanhamento e dinamizados por profissionais de saúde po-
dendo o profissional de referência da segurança social prestar informação sobre as redes sociais de 
suporte existentes e que sejam mais adequadas para colmatar a ausência temporária do cuidador 
informal.

Os grupos de autoajuda visam:

• Proporcionar informação, apoio e encorajamento;
• Promover a autoestima, confiança e estabilidade emocional;
• Fomentar a intercomunicação e o estabelecimento de relações de suporte positivas;
• Minimizar o isolamento fomentando a integração na comunidade.

Segundo a legislação aplicável ao projeto piloto, Os serviços de saúde devem assegurar ao cuida-
dor informal informação específica adequada às necessidades da pessoa cuidada e à melhor forma 
de lhe prestar os cuidados necessários, em colaboração com os serviços da segurança social, 
sempre que necessário.

Nas situações em que a pessoa cuidada resida em concelho diferente do cuidador, devem os com-
petentes serviços de saúde assegurar a necessária articulação para que possa ser garantida ao 
cuidador informal a formação necessária e adequada à situação. 

Compete aos serviços da área da saúde, em colaboração com os serviços da segurança social, 
sempre que necessário, definir os conteúdos e as formas de organização da formação e informação 
específica de acordo com as atividades a desenvolver pelo cuidador informal, identificadas no PIE 
do cuidador.

Apoio psicossocial:

Os recursos da área da segurança social e da saúde, sem prejuízo da articulação com outros recursos de ação 
social da comunidade, asseguram o apoio psicossocial ao cuidador informal através de uma intervenção organizada 
e articulada com o objetivo de:

• promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais;
• promover as condições necessárias para a prestação de cuidados adequados ao bem-
• estar da pessoa cuidada;
• prestar informação e assegurar o encaminhamento para respostas e serviços que permitam resolver situações 

complexas e promover a tomada de decisões.

Na prestação do apoio psicossocial deve ser salvaguardado o princípio da intervenção mínima, no 
sentido de assegurar a continuidade da prestação dos cuidados de uma forma articulada entre os 
intervenientes.

Aconselhamento, acompanhamento e orientação:

O cuidador informal pode recorrer a técnicos da autarquia e demais serviços, que assegurem o aconselhamento, o 
acompanhamento e a orientação, no âmbito do atendimento da ação social.
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Descanso do cuidador informal:

O cuidador informal pode beneficiar de um período de descanso, de acordo com o definido no PIE, 
tendo por objetivo diminuir a sua sobrecarga física e emocional.

O direito ao descanso do cuidador informal é atribuído, preferencialmente, aos cuidadores identifi-
cados como tendo maior necessidade, sendo esta aferida de acordo com critérios objetivos defini-
dos transversalmente no Programa de Enquadramento e Acompanhamento.

Descanso do cuidador informal:

• Ser referenciado, pelo profissional de referência da saúde, no âmbito da Rede Nacional dos Cuidados Continuados 
(RNCCI), para unidade de internamento de longa duração e manutenção, beneficiando de uma flexibilização das 
eventualidades sociais e de outros fatores, nomeadamente, de natureza familiar, social, laboral e demográfica 
(diferenciação positiva).

• Ser, temporária e transitoriamente encaminhado e acolhido em estabelecimento de apoio social, designadamente 
estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) ou lar residencial;

• Beneficiar de serviços de apoio domiciliário (SAD).

O descanso do cuidador deve estar definido no PIE e deve ter em conta:

• a vontade do cuidador informal e da pessoa cuidada;
• as necessidades da pessoa cuidada e do cuidador;
• as exigências laborais do cuidador informal, quando aplicável;
• as limitações funcionais e níveis de exaustão do cuidador informal; as características da rede social de suporte;
• a proximidade da área do domicílio da pessoa cuidada.

Subsídio de apoio - Ao cuidador informal principal que acompanha e cuida da pessoa cuidada de 
forma permanente, que com ela vive em comunhão de habitação e que não aufira qualquer remu-
neração de atividade profissional ou pelos cuidados que presta à pessoa cuidada pode ser atribuído 
um subsídio de apoio que consiste numa prestação mensal em dinheiro atribuída mediante condi-
ção de recursos.

Conceito

É um subsídio atribuído aos cuidadores informais principais que reúnam as seguintes 
condições:
• Residam num dos concelhos abrangidos pelos projetos-piloto
• Tenham idade entre os 18 anos e a idade legal de acesso à pensão de velhice
• Cumpram a condição de recursos: os rendimentos de referência do agregado familiar do 

cuidador informal principal têm que ser inferiores a 526,57 € (1,2 vezes o valor do 
Indexante dos Apoios Sociais – IAS).

Valor do IAS = 438,81 €

Valor monetário 

O montante do subsídio de apoio é igual à diferença entre a soma dos rendimentos do 
cuidador informal principal e do valor das prestações por dependência das pessoas 
cuidadas e o valor de referência do subsídio de apoio ao cuidador informal principal.
O subsídio tem como limite máximo o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).
Valor de referência do subsídio de apoio é de 438,81 € (corresponde ao valor do IAS).

Majoração do subsídio:
O valor do subsídio é acrescido de 23,48 € (corresponde a 25% da contribuição sobre o 
valor de remuneração de 1 IAS), se o cuidador informal principal estiver inscrito no regime do 
seguro social voluntário, e enquanto pagar regularmente as respetivas contribuições.

Entidade que atribui Previdência Social, após requerimento do beneficiário e verificação das condições de 
atribuição
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O valor médio de quem têm auferido os cuidadores familiares em Portugal ao abrigo do projeto pi-
loto é de 300 € mensais. 

Promoção da integração no mercado de trabalho:

O cuidador informal principal tem direito a apoios e intervenções técnicas promovidas pelo Instituto 
do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), que visam a sua inserção socioprofissional 
e o regresso ao mercado de trabalho, nos seguintes termos:

• Apresentação a ofertas de emprego imediatamente disponíveis de acordo com o seu perfil;
• Orientação profissional de apoio à gestão da sua carreira profissional;
• Apoios à mobilidade geográfica, nos termos previstos na legislação;
• Apoio à integração, no âmbito de estágios profissionais, adequados à qualificação acadêmica ou profissional de 

base destes candidatos, nos termos previstos na legislação;
• Apoios à contratação, no âmbito de medidas que estejam disponíveis, facilitando a sua integração no mercado de 

trabalho, nos termos previstos na legislação;
• Apoios ao empreendedorismo, no âmbito das medidas que estejam disponíveis, nos termos previstos na 

legislação;
• Apoios à integração através do desenvolvimento de atividades socialmente úteis, nos termos da legislação 

aplicável, visando a promoção da empregabilidade e a melhoria das competências socioprofissionais destes 
candidatos.

De acordo com os últimos dados do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social de Portugal, em 
junho de 2021, existiam cerca de 900 pessoas a auferir do estatuto de cuidador informal nos 30 
concelhos afetos ao projeto piloto. 

Projeto piloto – Resposta Social Inovadora de apoio aos cuidadores informais (familiares)
Daremos agora conta do desenho de uma nova resposta social que tem como objetivo principal o 
apoio aos cuidadores familiares de pessoas com deficiência, como maior enfoque na área do autis-
mo. A resposta foi concebida pela associação portuguesa Inovar Autismo e está a começar a ser 
implementada com o apoio financeiro do Instituto Nacional para a Reabilitação de Portugal. 

A Resposta Social “Serviço de Apoio ao Cuidador Informal” (SACI):

Enquadramento/ 
diagnóstico de 
necessidades

• Os atendimentos e grupos focais (online) com famílias de pessoas com autismo, bem como a 
literatura científica (Nogueira et al, 2014; 2019), têm demonstrado que o apoio/cuidado às pessoas 
com autismo afeta as rotinas, a qualidade de vida, participação social e a progressão profissional dos 
seus familiares, principalmente das mães. Tal impacta diferentes dimensões do bem-estar (físico e 
psicológico, material e social), e não existe qualquer resposta social lhe dê resposta. A necessidade 
permanente de prestação de cuidados esgota os cuidadores (física e psicologicamente) e priva-os 
do usufruto dos merecidos tempos de descanso e qualidade de vida (idem).

• Enquanto necessidades identificadas no diagnóstico, as famílias solicitaram sobretudo apoio 
para prestação de cuidados, substituindo temporariamente o cuidador na sua ausência em caso 
de trabalho, problemas de saúde, descanso ou outra situação, informação e formação sobre 
direitos e legislação, coaching parental e apoio psicológico.  

Conceito
O SACI é uma resposta/projeto/serviço piloto que visa apoiar os cuidadores familiares de forma 
flexível e de acordo com as necessidades de cada agregado, proporcionando-lhes qualidade de 
vida, efetivação dos seus direitos sociais e de participação e tempo de descanso. 

Objetivos

Apoiar cuidadores de crianças/jovens/adultos com deficiência/autismo, individualizadamente, de 
acordo com as suas necessidades, em um ou em mais do que um, dos seguintes serviços: 
substituição temporária do cuidador; formação/informação, coaching parental e apoio psicológico, 
através de apoio técnico, avaliação prévia e adequação das condições; formar técnicos de apoio 
para suporte em contexto familiar ou comunitário e técnicos para intervenção em coaching 
parental.
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Segundo a ONG dinamizadora:

A resposta social “SACI” apoia-se uma metodologia inovadora, potencializadora da saúde física e psicológica, do 
“respiro”, descanso, autodeterminação e conciliação entre a vida familiar e atividade profissional do cuidador familiar.

Modalidades de apoio direto para o regime de substituição temporária do cuidador:

i) curta duração (apoio em meio dia/dia inteiro/fim-de semana)

ii) média duração (apoio até uma semana - no caso impossibilidade do cuidador em assegurar o apoio ao cuidado 
por motivos de saúde, familiares ou profissionais).

O Apoio do SACI materializa-se e é assegurado com recurso a uma nova figura profissional: o Téc-
nico de Apoio ao Cuidador Informal (TACI). Estes técnicos de apoio aos cuidadores beneficiam 
de 50 horas de formação inicial específica nas diferentes áreas da deficiência, bem com dos direitos 
humanos/inclusão e cursos de atualização anuais. Para além da formação inicial, os técnicos bene-
ficiam de formação complementar em várias áreas relacionadas com o apoio ao cuidador. 

O SACI assegura supervisão permanente do trabalho/desempenho destes profissionais (TACI), atra-
vés de uma equipa de coordenação de retaguarda de técnicos e especialistas. Desta forma, a enti-
dade promotora espera garantir um elevado padrão de qualidade do serviço, bem como a seguran-
ça e confiança da família em apostar neste tipo inovador de apoio.

A aposta na natureza inclusiva e contextualista/holística desta resposta social, implica que todos 
os serviços de apoio sejam desenvolvidos nas áreas de pertença/conforto dos destinatários (meio 
familiar e/ou contextos da comunidade que usufrui), deslocando-se o técnico de apoio a esses 
espaços.

Projeto piloto para apoiar os cuidadores familiares que exercem atividade profissional – 
Reino Unido 

 “Os cuidadores que se sentem forçados a deixar seus empregos são uma perda real para a economia. 
Queremos dar às pessoas qualidade de vida e paz de espírito para simultaneamente apoiar os seus 
entes queridos e manter seus empregos”.

O Reino Unido tem vindo a trabalhar para apoiar cada vez com maior eficácia os cuidadores fami-
liares, em especial as mulheres, uma vez que todos os estudos neste âmbito demonstram que o 
cuidar, seja de idosos, filhos, ou dependentes com incapacidade é sobretudo uma tarefa no femini-
no. Os projetos piloto levados a efeito nos últimos anos no Reino Unido, têm exatamente por obje-
tivo aliviar a pressão sobre os cuidadores familiares, permitindo que possam manter a sua atividade 
profissional. 

Segundo fonte oficial do Governo inglês, atualmente Inglaterra tem registrados mais de cinco mi-
lhões de cuidadores familiares e quase 60% são mulheres entre 50 e 64 anos e apenas 12% dessas 
cuidadoras trabalham a tempo inteiro e prestam cuidados.

O Projeto piloto inglês será testado em nove áreas e conta com o apoio dos municípios, bem como 
de uma rede de amigos, vizinhos e voluntários, através do recurso à figura do “Banco do Tempo”. 
Esta rede de apoio permite substituir os cuidadores familiares principais em vários momentos, redu-
zindo a pressão sobre eles e potenciando a conciliação profissional e familiar, o respiro e a qualida-
de de vida destes. 
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Os projetos piloto incorporam uma cadeia de monitorização permanente dos cuidadores e da pes-
soa cuidada, com recurso a telefone (diariamente, no mesmo horário). Caso o cuidador principal 
necessite de apoio, o sistema procura uma solução junto da rede de contatos estabelecida. 

O projeto piloto terá ainda uma oferta em ações de formação para cuidadores familiares e articulará 
com as empresas no sentido de as sensibilizar a oferecer mais apoio aos seus funcionários com 
responsabilidades de cuidar de outras pessoas, incluindo a possibilidade e flexibilizar horários de 
trabalho de acordo com as necessidades dos cuidadores. 

Os projetos piloto terão uma duração de dois anos em ocorrerão em nove áreas em todo o Reino 
Unido (North Tyneside, Gateshead, Northamptonshire, Bury, North Somerset, Cheshire West, South 
Gloucestershire, Staffordshire, Stoke e Sefton).

O lançamento desses projetos é coincidente com o timing de desenvolvimento de uma outra medi-
da que visa implementar uma rede de apoio à saúde no trabalho “Public Health Responsibility Deal”. 
Esta rede visa oferecer apoio aos empregadores de pessoas com problemas de saúde de longo 
prazo, como deficiência, câncer, diabetes e doenças cardíacas. A medida visa melhorar o nível de 
apoio oferecido aos cuidadores familiares pelos empregadores, permitindo que cuidem das pessoas 
dependentes de forma mais eficaz e mantendo algum nível de qualidade de vida.

Políticas públicas e projetos de apoio ao cuidador familiar - O caso brasileiro

O tema dos cuidados tem despertado maior atenção e discussão relativas ao papel do Estado e a 
oferta de serviços públicos, bem como sobre as relações de trabalho e a inclusão das necessidades 
das famílias na distribuição do tempo entre o trabalho não remunerado e de cuidado e o trabalho 
remunerado. Carrasco (2012), defende que o trabalho de cuidados deve ser visibilizado e adequa-
damente valorado se desejamos construir uma sociedade mais justa, sendo o primeiro passo o re-
conhecimento de sua essencialidade para a existência humana, a produção mercantil e o bem-estar 
de toda a comunidade. Mas, apesar disso, o trabalho não remunerado não é considerado trabalho 
porque como não é comercializado, o valor destes bens e serviços não são incluídos no valor da 
produção agregada (produto interno bruto, PIB), tornando-se invisível às análises e políticas econó-
micas, o chamado “cuidado invisível”.

Nesta perspectiva, o cuidado é compreendido tanto como um trabalho e relação interpessoal, como 
responsabilidade socialmente construída e inscrita em contextos sociais e econômicos particulares. 
Desta forma, o direito ao cuidado, como universal, vem sendo reconhecido e incluído como mais 
um dos pilares ao lado da previdência social, da saúde e da educação - da cidadania. Ou seja, 
passa-se a pensar no cuidado, especialmente de dependentes (crianças, idosos, deficientes) deve 
ser assumido coletivamente e não apenas quando a família está ausente (Wiese, Dal Prá & Mioto, 
2017, p. 3-4).

O Relatório sobre nós e a desigualdade “tempo de cuidar” no Fórum Econômico Mundial de 2020 
(Oxfam, 2020), cria um marco transformador na atividade do cuidado e propuseram soluções para 
definir priorizar o cuidado e o cuidador (Minayo, 2017, p. 13): 

“(1) reconhecimento do trabalho de cuidado não remunerado e mal pago, realizado principalmente por 
mulheres e meninas, como uma produção com valor real; 

(2) redução do número de horas dedicadas a tarefas de cuidado não remuneradas, por meio do acesso 
a equipamentos de qualidade e que economizem tempo e infraestrutura de apoio; 
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(3) redistribuição do cuidado não remunerado de maneira mais justa dentro da família, exigindo-se res-
ponsabilidade do Estado e da sociedade civil nessa questão;

 (4) representação ativa das cuidadoras e dos cuidadores na formulação e implantação de políticas, 
serviços e sistemas que afetam suas vidas.”

As atenções da política de assistência social no Brasil desenvolvem-se por meio de serviços, bene-
fícios, programas e projetos organizados em um sistema descentralizado e participativo (SUAS- Sis-
tema Único de Assistência Social)28, destinados a indivíduos e suas famílias, que se encontram em 
situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e/ou social. A proteção social básica prestada pela 
assistência social visa a prevenção de situações de risco e inclusão social por meio do desenvolvi-
mento de potencialidades e de habilidades como também pelo fortalecimento dos vínculos familia-
res e comunitários, por intermédio de ações de convivência e atividades socioeducativas e acesso 
à renda (Benefício de Prestação Continuada). Esses serviços e benefícios são ofertados e/ou articu-
lados no equipamento de política social básica de assistência social - Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS). O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizado em 
áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à articulação dos serviços 
socioassistenciais, à prestação de serviços, programas e projetos no âmbito da proteção social 
básica, conforme preconiza a Lei nº 12.435 de 06 de junho de 2011.

Visão global sobre os serviços de proteção 
Conforme preconiza o Ministério da Saúde, as pessoas com deficiência têm direito à atenção inte-
gral no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que oferta desde os serviços básicos, até aque-
les especializados, como a reabilitação. Serviços estes que estão previstos na Política Nacional 
de Saúde da Pessoa com Deficiência em que também foi instituído, além das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), e os Centros de Serviços especiali-
zados. No âmbito da Assistência Social, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) através 
da Resolução nº 109, de 11 de Novembro de 2009, (Artigo 1º) aprova a tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais, organizados por níveis de complexidade: proteção social básica, pro-
teção social de média e alta complexidade 29.

I - Serviços de Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.

Descrição: 
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter 
continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover 
seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Realiza ações com famílias que 
possuem pessoas que precisam de cuidado, com foco na troca de informações sobre questões relativas à primeira 
infância, a adolescência, à juventude, o envelhecimento e deficiências a fim de promover espaços para troca de 
experiências, expressão de dificuldades e reconhecimento de possibilidades. Tem por princípios norteadores a 
universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo exclusivamente à esfera estatal sua implementação.

28. O Sistema Único de Assistência Social (Suas) comporta quatro tipos de gestão: da União, do Distrito Federal, dos estados e dos 
municípios. As responsabilidades da União passam principalmente pela formulação, apoio, articulação e coordenação de ações. Os 
estados, por sua vez, assumem a gestão da assistência social dentro de seu âmbito de competência, tendo suas responsabilidades 
definidas na Norma Operacional Básica (NOB/Suas).
29. Os serviços citados neste documento contemplam os que de forma direta e indireta estão envolvidos na temática em questão.
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I - Serviços de Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.

Beneficiários: 
Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social 
residentes nos territórios de abrangência dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em especial:
• Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
• Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios;
• Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; 
• Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

Objetivos: 
Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; 
• Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 

vivenciadas; 
• Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e 

comunidades; 
• Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a 

inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; 
• Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; 
• Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção 

de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas

Descrição: 
O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais 
dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de 
oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a 
partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o 
isolamento. O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas aos 
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede socioassistencial, aos serviços de outras políticas 
públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, transporte especial e programas de desenvolvimento de acessibilidade, 
serviços setoriais e de defesa de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. Desenvolve ações 
extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício 
da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço. Deve ser implementado pelos 
municípios e pelo Distrito Federal, de acordo com a territorialização e identificação da demanda pelo serviço.

Beneficiários: 
Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situação de vulnerabilidade social pela fragilização de 
vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, 
em especial: i) Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; ii) Membros de famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda.

Objetivos: 
Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais; Prevenir confinamento de idosos 
e/ou pessoas com deficiência; Identificar situações de dependência; Colaborar com redes inclusivas no território; Prevenir 
o abrigo institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas com vistas a promover a sua inclusão social; 
Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas idosas 
buscando a desconstrução de mitos e preconceitos; Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das 
pessoas com deficiência e pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e 
inclusão social; Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e o 
estímulo a participação cidadã; Incluir usuários (as) e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, 
conforme necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda; 
Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos (as) usuários (as); Contribuir para 
a construção de contextos inclusivos.
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II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias

Descrição: 
Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos(as) com algum grau 
de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, dentre eles alto grau de estresse do 
cuidador. Tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência, idosos e seus cuidadores. A ação da equipe é pautada no reconhecimento do potencial da família e do 
cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente a prestação de 
cuidados diários a longo prazo. A partir da identificação das necessidades, deve ser viabilizado o acesso aos benefícios e 
programas de transferência de renda, bem como serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, 
sempre priorizando o incentivo à autonomia da díade “cuidador e pessoa cuidada/recetor de cuidados”. A intervenção 
visa diminuir a exclusão social tanto da pessoa com algum grau de dependência quanto do cuidador, a sobrecarga 
decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das 
violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou 
pessoa idosa. 

Beneficiários: 
Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e familiares.

Objetivos: 
• Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos(as) com dependência, 

seus cuidadores e suas famílias;
• Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que contribuem para a 

intensificação da dependência; 
• Prevenir a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; 
• Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais 

políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos; 
• Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de 

comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção; 
• Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: 

bancos, mercados, farmácias etc., conforme necessidades; 
• Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados 

permanentes/prolongados.

III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Serviço de Acolhimento Institucional

Descrição:

Para jovens e adultos com deficiência:
Acolhimento destinado a jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. É 
previsto para jovens e adultos com deficiência que não dispõem de condições de autossustentabilidade, de retaguarda 
familiar temporária ou permanente ou que estejam em processo de desligamento de instituições de longa permanência.
Deve ser desenvolvido em Residências Inclusivas inseridas na comunidade, funcionar em locais com estrutura física 
adequada e ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do 
desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária.

Para idosos (as):
Acolhimento para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de 
dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excecionalmente, de longa permanência quando 
esgotadas todas as possibilidades de autossustentabilidade e convívio com os familiares. É previsto para idosos (as) que 
não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em 
situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Idosos (as) com vínculo de parentesco 
ou afinidade - casais, irmãos, amigos etc. - devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser 
ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos (as) com deficiência devem ser incluídos 
(as) nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento.
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III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Serviço de Acolhimento Institucional

Beneficiários: 
Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência, idosos (as) e famílias.

Objetivos: 
• Acolher e garantir proteção integral; 
• Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; 
• Possibilitar a convivência comunitária; 
• Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas 

públicas setoriais; 
• Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam 

escolhas com autonomia; 

Para pessoas com deficiência:
• Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária;
• Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência;
• Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva.

Para idosos (as):
• Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida
• diária;
• Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
• Promover o acesso a renda;
• Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência

A Deficiência é uma temática do campo das ciências sociais e de saúde que tem sido alvo de de-
bate e discussões no contexto internacional e anuncia a reorganização dos serviços e novos mode-
los de ação que inclui o cuidado e o cuidador. A recente Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Lei 11.416/2015) 30 contempla os avanços colocados pelo novo modelo social de com-
preensão da deficiência como observado no Art. 8 em que determina: “É dever do Estado, da so-
ciedade e da família assegurar a pessoas com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habita-
ção, à educação, à profissionalização [...]” (BRASIL, 2015). No entanto, destaca-se que quanto 
maior for a associação de varáveis sociodemográficas como a pobreza, deficiência, raça/etnia e 
género, maior a situação de vulnerabilidade e desproteção social. Nessa interseção, e tendo como 
referência a PNAS, destaca-se, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) onde se trata da trans-
ferência de renda para pessoas que comprovem condições de pobreza. O BPC destina-se à pes-
soa idosa, com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, 
de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo (BRASIL, 2017) e que tenham uma renda 
familiar percapta entre ¼ e ½ salário mínimo. O valor do BPC é de um salário mínimo, pago por mês 
às pessoas idosas e/ou com deficiência que não podem garantir a sua sobrevivência, por conta 
própria ou com o apoio da família. 

Publicada no dia 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também chamada de Estatu-
to da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), representa um grande avanço na inclusão de 
pessoas com deficiência na sociedade. O documento, que entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2016, 
fixa punições para atitudes discriminatórias e prevê mudanças em diversas áreas, com destaque 
para a educação. A principal inovação da LBI foi a mudança no conceito jurídico de “deficiência”, 
que deixou de ser considerada como uma condição estática e biológica da pessoa, passando a ser 
tratada como o resultado da interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações de na-
tureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo.

30. Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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Inovações trazidas pela nova lei:

Capacidade Civil

Garantiu às pessoas com deficiência o direito de casar ou constituir união estável e 
exercer direitos sexuais e reprodutivos em igualdade de condições com as demais 
pessoas. Também lhes foi aberta a possibilidade de aderir ao processo de tomada de 
decisão apoiada (auxílio de pessoas de sua confiança em decisões sobre atos da vida 
civil), restringindo-se a designação de um curador a atos relacionados a direitos de 
ordem patrimonial ou negocial.

Inclusão escolar
Assegurou a oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades 
de ensino. Estabeleceu ainda a adoção de um projeto pedagógico que institucionalize o 
atendimento educacional especializado, com fornecimento de profissionais de apoio. 
Proíbe as escolas particulares de cobrarem valores adicionais por esses serviços.

Auxílio-inclusão
Criou benefício assistencial para a pessoa com deficiência moderada ou grave que 
ingresse no mercado de trabalho em atividade que a enquadre como segurada 
obrigatória do Regime Geral de Previdência Social. 

Discriminação, abandono 
e exclusão

Estabeleceu pena de um a três anos de reclusão, mais multa, para quem prejudicar, 
impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais 
da pessoa com deficiência.

Atendimento prioritário
Garantiu prioridade na restituição do Imposto de Renda aos contribuintes com 
deficiência ou com dependentes nesta condição e no atendimento por serviços de 
proteção e socorro.

Administração pública
Incluiu o desrespeito às normas de acessibilidade como causa de improbidade 
administrativa e criou o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Cadastro-Inclusão), registo público eletrônico que irá reunir dados de identificação e 
socioeconômicos da pessoa com deficiência.

Desporto
Aumentou o percentual de arrecadação das loterias federais destinado ao desporto. 
Com isso, os recursos para financiar o desporto paraolímpico deverão ser ampliados em 
mais de três vezes.

Fonte: Agência Senado, 2016.

Do direito à Assistência social no Art. 39 § 2o “Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa 
com deficiência em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-
-lhe cuidados básicos e instrumentais” e no Art. 40. “É assegurado à pessoa com deficiência que 
não possua meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família o benefício 
mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993” é ainda 
“garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, 
métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e 
qualidade de vida (Art. 74).

Respostas face ao envelhecimento populacional 

No Brasil, o tema do envelhecimento tem sido discutido em vários níveis do Governo, onde são 
orientadas as estratégias e planos de ações nacionais, regionais e municipais de forma a orientar e 
assegurar uma resposta coordenada, com objetivos e linhas de atuação de forma a facilitar a análi-
se da eficácia das políticas, sistemas e serviços. A legislação brasileira de proteção à pessoa idosa, 
baseada, quer na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 230, que traz regra expressa acerca 
da proteção do idoso no âmbito da sociedade: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua digni-
dade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”31, quer na Política Nacional do Idoso32, quer na 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI)33, apontam claramente no sentido que a 

31. Caput do artigo 230 da Constituição Federal de 1988.
32. Lei nº 8.842, de janeiro de 1994.
33. Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006.



JOSÉ NOGUEIRA Y MONICA BRAUNA

82

responsabilidade por estes idosos dependentes é um dever da família e obrigação da comunidade 
e do Estado (Anjos et al., 2014). 

No Brasil, estima-se 85% dos idosos apresentem pelo menos uma doença incapacitante, facto que 
acarreta já no presente e acarretará com maior intensidade no futuro, pela via do envelhecimento 
demográfico, um desafio considerável para as políticas sociais de apoio aos cuidadores familiares. 
Tal como referido no Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde (WHO, 2015), o combate à dis-
criminação etária, a promoção da autonomia instrumental das pessoas mais velhas, proporcionan-
do-lhes oportunidades para manter a interação social e o acesso a serviços diversos, constitui 
porventura um dos principais desafios do envelhecimento geral da população, atendendo à exigên-
cia dos mais idosos relativamente à manutenção de um estilo de vida onde, para além do conforto 
material, seja assegurada uma integração social ativa.

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2050, o Brasil terá 
cerca de 77 milhões de pessoas dependentes de cuidado (Minayo, 2019), e torna-se visível a com-
plexidade e necessidade da implementação de políticas assistenciais. No que concerne a assistên-
cia à pessoa idosa, destacam-se aqui a Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/2003), o Estatuto do 
Idoso (Lei 10.741/2003) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (Portaria 2.528) como 
vértice orientador para novas diretrizes no âmbito dos cuidados à população idosa. Oficialmente a 
Política de Saúde supracitada propõe que todas as instâncias do SUS estejam atentas à população 
idosa vulnerável, assim como a pronúncia do Ministério da Previdência e Assistência Social (Portaria 
43/2001) que já previa e estabelecia as normas de funcionamento de serviços à pessoa idosa, onde 
estavam definidas as modalidades de atendimento, face as complexidades e especificidades. No 
âmbito da Assistência Social estes serviços já foram elencados anteriormente (Resolução 109/2009). 

Este acelerado aumento da população com mais de 60 anos devido à rápida e contínua queda da 
fecundidade combinada com a redução da mortalidade em todas as idades, implica a presença 
crescente de pessoas idosas demandando bens e serviços na sociedade, principalmente como 
usuárias dos serviços sociais, de saúde e de defesa de direitos. Recentemente, “o número de pes-
soas idosas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é de 6 milhões 
de pessoas com 60 anos ou mais de idade, sendo 2 milhões com idade entre 60 e 64 anos e qua-
se 4 milhões com 65 anos ou ma de idade. Já o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação 
Continuada contam, respetivamente, com 612.306 e 2.006.156 pessoas idosas beneficiadas” (Bra-
sil, 2018, p. 6-7). 

A política de cuidados de longa duração (CLD) é definida como uma política transversal que incluem 
um conjunto de serviços para pessoas que dependem de ajuda para as AVDs por um longo período 
de tempo. Os CLD são parte dos sistemas de saúde ou dos de assistência social onde são oferta-
dos serviços de reabilitação, serviços médicos básicos, abrigo/residência e outros serviços, como 
transporte e alimentação, além de ajuda para a realização das atividades básicas da vida diária. 
Esses serviços podem ser oferecidos no domicílio, na comunidade e em instituições. São de dois 
tipos: informais, prestados pelas famílias, amigos e/ou vizinhos, e formais, ofertados por profissio-
nais especializados, sejam por parte do Estado ou do mercado privado.

Considerando o aumento da expectativa de vida, a necessidade de promover ações de prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde da população idosa e a necessidade de se adotar 
medidas que fortaleçam o desenvolvimento de ações que visem a promoção do envelhecimento 
saudável e a manutenção da capacidade funcional são criados mecanismos para organização das 
Redes Estaduais de Atenção à Saúde do Idoso para a implementação dos Centros de Referência 
em Assistência à Saúde do Idoso (Ministério da Saúde, 2002). Estes Centros dizem respeito a um 
hospital que disponha de condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 
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humanos adequados para prestar assistência à saúde dos idosos, de forma integral e integrada. 
Deve dispor, além de internação hospitalar, ambulatório especializado em saúde do idoso, Hospital-
-Dia Geriátrico e assistência domiciliar de média complexidade, e a capacidade de se constituir em 
referência para a Rede Estadual de Assistência à Saúde. 

Esta assistência deve ser consubstanciada segundo o Guia Operacional e Portarias Relacionadas 

34(Brasil, 2002) e contempla:

• promoção do envelhecimento saudável;
• manutenção da autonomia e da capacidade funcional;
• assistência às necessidades de saúde do idoso;
• reabilitação da capacidade funcional comprometida e,
• apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.

Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso

A Assistência Domiciliar é a modalidade de assistência prestada no domicílio do paciente, compreendendo um 
conjunto de procedimentos diagnósticos, terapêuticos e de reabilitação para aumento da autonomia e capacidade 
funcional do idoso. Identifica e orienta o cuidador familiar ou informal. Pode ser compreendida como um componente do 
continuum do cuidado
à saúde com a oferta de serviços ao indivíduo e à sua família no domicílio, com o objetivo de promover, manter ou 
restaurar a saúde ou maximizar o nível de independência, minimizando os efeitos das incapacidades ou doenças, 
incluindo-as sem perspetiva terapêutica de cura.

O Hospital-Dia Geriátrico deve garantir ações de reabilitação, tais como: reeducação para as atividades da vida diária e 
autocuidado, fortalecimento da marcha e do equilíbrio e reeducação e/ou adequação de hábitos alimentares, vesicais e 
intestinais, além da reabilitação psicossocial. Esta modalidade se constitui numa forma intermediária de atendimento à 
saúde, situada entre a internação hospitalar e a assistência domiciliar, ou complementar a esta, que tem por objetivo 
viabilizar uma assistência global à saúde do idoso adequada para aqueles cuja necessidade terapêutica e de orientação 
de seus cuidadores não justifiquem sua permanência contínua em ambiente hospitalar e/ou auxiliar as famílias que não 
apresentam condições adequadas para as demandas assistenciais desse idoso.

No Ambulatório Especializado em Saúde do Idoso o paciente idoso receberá atendimento 
Individual por equipe multiprofissional (consulta médica e de enfermagem; fisioterapia; psicoterapia; terapia ocupacional; 
apoio, educação e orientações dietéticas; reabilitação da fala e deglutição), grupal (grupo operativo, terapêutico, atividade 
socioterápica; grupo de orientação, atividades de sala de espera, atividades educativas em saúde). São de fundamental 
importância a orientação e apoio constante ao paciente, ao cuidador e à família.

 A Internação hospitalar é destinada ao atendimento de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos os quais 
deverão estar devidamente adaptados para esta finalidade. Os leitos geriátricos devem ser acompanhados por uma 
equipa multiprofissional e interdisciplinar onde é feita uma avaliação ampla que consta: a avaliação da saúde física 
(diagnósticos atuais, indicadores de gravidade, internações anteriores e autoavaliação); avaliação da saúde mental (testes 
da função cognitiva e de humor); e avaliação social (rede de suporte social, recursos disponíveis e necessidades de 
suporte). 

O número de Centros de Referência por Estado está definido na Portaria nº702/GM, de 12 de abril 
de 2002 (Figura 4). 

34. Consulta em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_estaduais.pdf
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Figura 4. Número de Centros de Referência por Estado

Estado n

Acre 1

Alagoas 1

Amapá 1

Amazonas 1

Bahia 5

Ceará 3

Distrito Federal 1

Espírito Santo 1

Goiás 2

Maranhão 2

Mato Grosso 1 1

Mato Grosso do Sul 1

Minas Gerais 8

Pará 3

Estado n

Paraíba 1

Paraná 4

Pernambuco 3

Piauí 1

Rio de Janeiro 7

Rio Grande do Norte 1

Rio Grande do Sul 5

Rondônia 1

Roraima 1

Santa Catarina 2

São Paulo 15

Sergipe 1

Tocantins 1

Total Brasil 74
Fonte: Brasil, 2002.

A identificação da rede de suporte social do idoso, nos Centros de Referência, é fundamental para 
a continuidade do plano terapêutico. Dela fazem parte o cuidador e a família e estes devem integrar 
o plano educativo da equipe assistencial. As orientações a eles fornecidas devem fazer parte de um 
programa de instrumentalização informal, ou seja, devem fornecer instrumentos/ferramentas que 
facilitem o dia-a-dia do cuidador/família no cuidado destinado ao idoso. O apoio informal e familiar 
constitui um dos aspectos fundamentais na atenção à saúde desse grupo populacional. No entanto, 
não significa que o Estado deixa de ter um papel preponderante na promoção, proteção e recupe-
ração da saúde do idoso nos três níveis de gestão do SUS, capaz de otimizar o suporte familiar sem 
transferir para a família a responsabilidade em relação a esse grupo populacional. O modelo de 
cuidados domiciliares, tema de agenda política, não pode ter como única finalidade baratear custos 
ou transferir responsabilidades. A assistência domiciliar aos idosos, cuja capacidade funcional está 
comprometida, demanda programas de orientação, informação e assessoria de profissionais espe-
cializados para apoiar os cuidadores familiares. Os custos associados à dependência são tão gran-
des quanto o investimento de dedicar um membro da família ou um cuidador para ajudar continua-
mente uma pessoa que com elevado grau de dependência que, muitas vezes, irá viver mais 10 ou 
20 anos, que requer procedimentos diagnósticos caros e sofisticados, bem como o consenso fre-
quente de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, diante a problemática multifacetada do 
idoso.

Nos países onde o envelhecimento da população vem ocorrendo de forma lenta e progressiva, 
convencionou-se que há cuidados formais e informais na atenção às pessoas que envelheceram e 
que, de alguma forma, perderam a sua capacidade funcional. Os sistemas formais de cuidados são 
integrados por profissionais e instituições, que realizam este atendimento sob a forma de prestação 
de serviço. Dessa forma, os cuidados são prestados por pessoa ou agências comunitárias contra-
tadas para tal. Já os sistemas informais são constituídos por pessoas da família, amigos próximos 
e vizinhos, frequentemente mulheres, que exercem tarefas de apoio e cuidados voluntários para 
suprir a incapacidade funcional do seu idoso. No caso brasileiro, são essas pessoas que assumem 
para si as funções de provedoras de cuidados diretos e pessoais. 
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“O papel de mulher cuidadora na família é normativo, sendo quase sempre esperado que ela assuma 
tal papel. Os responsáveis pelos cuidados diretos aos seus idosos doentes ou dependentes geralmen-
te residem na mesma casa e se incumbem de prestar a ajuda necessária ao exercício das atividades 
diárias destes idosos, tais como higiene pessoal, medicação de rotina, acompanhamento aos serviços 
de saúde ou outros serviços requeridos no cotidiano” (Brasil, 2002, 59).

Não obstante, estes cuidadores também devem ser alvo de atenção considerando que a tarefa de 
cuidar de uma pessoa dependente é desgastante e implica riscos para a saúde. Assim, deve-se 
privilegiar a sistematização de tarefas no domicílio em parceria com os profissionais de Saúde para 
manter a capacidade funcional do idoso dependente e do seu cuidador, evitando-se hospitalização 
ou institucionalização precoce. 

Conforme o Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019, Art. 16 “entende-se por modalidade asilar 
o atendimento, em regime de internato, à pessoa idosa sem vínculo familiar ou sem condições 
de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, de 
alimentação, de saúde e de convivência social” e modalidade não asilar de atendimento descri-
tas no Art. 17:

“I - centro de convivência - local destinado à permanência diurna da pessoa idosa, onde são desenvol-
vidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação para a cidadania;

II - centro de cuidados diurno: hospital-dia e centro-dia - local destinado à permanência diurna da pes-
soa idosa dependente ou que possua deficiência temporária e necessite de assistência médica ou de 
assistência multiprofissional;

III - casa-lar - residência, em sistema participativo, cedida por órgãos ou entidades da administração 
pública, ou por entidades privadas, destinada às pessoas idosas detentoras de renda insuficiente para 
a sua manutenção e sem família;

IV - oficina abrigada de trabalho - local destinado ao desenvolvimento, pela pessoa idosa, de atividades 
produtivas, que lhe proporcione a oportunidade de elevar sua renda, regido por normas específicas;

V - atendimento domiciliar - serviço prestado no lar da pessoa idosa dependente e que vive sozinha, por 
profissionais da área da saúde ou pessoas da própria comunidade, com a finalidade de suprir as suas 
necessidades da vida diária; e

VI - outras formas de atendimento - iniciativas desenvolvidas na própria comunidade, com vistas à 
promoção e à integração da pessoa idosa na família e na sociedade”.

Camarano et al. (2018) referem que pelo menos três tipos de ação precisariam de ser assegurados 
aos idosos dependentes e/ou em situação de vulnerabilidade e seus familiares: Centros de dia, 
instituições de longa permanência e apoio no âmbito familiar. No estudo exploratório feito por Ca-
marano & Kanso (2010, p. 142) descrevem que:

“Os centros-dia, em geral, são insuficientes nas respostas: a quantidade de Centros de Assistência 
Social é pequena frente às necessidades; muitos idosos dependentes em níveis iniciais que poderiam 
usufruir desse apoio têm dificuldades de acesso aos locais; e são escassas as atividades multidiscipli-
nares que previnem a perda de autonomia. Num país continental como o Brasil há apenas 3.548 insti-
tuições de longa permanência (ILPI), das quais somente, 6% são públicas e mais de 60% são filantró-
picas e subfinanciadas. Nelas vivem 83.870 pessoas com mais de 60 anos, o que representa menos de 
1% da população idosa brasileira”.
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Os autores referem ainda que menos de 1% dos idosos está em residência de longa permanência, 
a quase a totalidade dos que se encontram em estado de dependência, - 34,5% do total da popu-
lação idosa, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em conjunto pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério da Saúde (MS), estão a cargo das famílias. 
Isto remete-nos a uma questão: Que tipos de iniciativas de apoio ou proteção existem para os cui-
dadores familiares no Brasil? Uma vez que ainda existe uma consciência desse grupo social como 
cidadãos de direito à proteção social e de saúde, não há um movimento associativo e reinvidicativo 
e nem apoio intermitente das unidades de atenção básica. Porém, algumas iniciativas de boas prá-
ticas locais lideradas por instituições de saúde e Universidades vêm mobilizando esta população 
com programas específicos e experimentais de apoio aos cuidadores (Minayo, 2021). Atualmente, 
a sociedade civil empurra o governo para uma reforma da Seguridade Social que beneficie os cui-
dadores familiares que precisam deixar o emprego para assumir a responsabilidade de assistir as 
pessoas idosas com alterações na capacidade funcional. Portanto, é importante criar novos mode-
los de cuidados centrados na família e que envolvem vários serviços e profissionais, a exemplo de 
outros países com iniciativa. Citamos: o Family Caregiver Support Program que prevê fundo de apoio 
aos cuidadores e o Lifespan Respite Care Act, que promove assistência para as famílias das pes-
soas idosas, ajudando-os nos custos dos cuidados. 

Apesar da evolução demográfica crescente e contínua, os modelos assistenciais no Brasil ainda são 
configurados para um país de jovens e de doenças agudas. A promoção e a educação em saúde, 
a prevenção e retardamento de doenças e fragilidades, a manutenção da independência e da auto-
nomia são ações que precisam ser ampliadas. Estudos evidenciam que a atenção deve ser organi-
zada de maneira integrada, e os cuidados precisam ser coordenados ao longo do percurso assis-
tencial, numa lógica de rede desde a entrada no sistema até os cuidados ao fim da vida (Mendes, 
2011). Ou seja, os adequados modelos de atenção à saúde para idosos, devem representar uma 
proposta de linha de cuidados, com foco em ações de educação, promoção da saúde, prevenção 
de doenças evitáveis, postergação de moléstias, cuidado precoce e reabilitação (Oliveira et al., 
2016). O Modelo Brasileiro de Cuidado Integrado ao Idoso (Figura 5) proposto por Veras & Oliveira 
(2018), reflete as projeções demográficas atuais no Brasil e traz uma visão mais contemporânea 
com a utilização de rastreios epidemiológicos e tecnologias de monitoria de saúde. O modelo está 
integrado em diferentes níveis (leves de cuidados e mais pesados), consoante as características e 
necessidades dos idosos e dos serviços pelos quais possam usufruir. Os autores reforçam a impor-
tância de: 

“Inovar no cuidado, inovar na forma de se remunerar o setor e inovar na avaliação de qualidade do setor. 
Muitas vezes inovar significa se resgatar cuidados e valores mais simples, que se perderam dentro do 
nosso sistema de saúde” (Veras, 2016, p. 891).

A porta de entrada no sistema tem de ser o local facilitador para que o cliente e sua família sintam-se 
protegidos e amparados, além de garantir um acesso consciente, pautado na transparência das 
regras de funcionamento, das carências, dos direitos e deveres, da atenção ofertada, da bonifica-
ção e premiação existentes. Estas práticas inovadoras permitem a interlocução com as ciências 
sociais e económicas, como forma de manter os modelos assistenciais mais eficientes, resolutivos, 
de qualidade superior e custos mais baixos, que possibilitem a inclusão e a redução de riscos (Veras 
& Oliveira, 2018).
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Figura 5. Modelo Brasileiro de Cuidado Integrado ao Idoso
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Nesta proposta, apesar da hierarquização dos níveis de cuidado e preocupação com um modelo 
centrado na pessoa não fica explícito a participação e envolvimento dos cuidadores familiares. E em 
quais níveis é importante a capacitação instrumental, o empoderamento e apoio emocional. 

“Para que o cuidado ocorra de maneira humanizada, o cuidador domiciliar deve ser visto pela equipe 
de saúde de forma singular, dentro do contexto de seu domicílio e de sua família, para que o mesmo 
seja valorizado e seja sensibilizado para o cuidado de si, possibilitando assim as suas escolhas e seu 
potencial de vir-a-ser interconectado” (Schossler & Crossetti, 2008).

Dado que, à medida que envelhece, o indivíduo passa mais tempo em casa e na comunidade pró-
xima, tal acaba por reforçar esta relação com o ambiente que o circunda. No relatório do 2.º Fórum 
Global da Organização Mundial de Saúde sobre Inovação para Populações Envelhecidas (WHO, 
2015), são identificadas as cinco principais áreas de intervenção no processo de ageing in place 
(envelhecer em casa): pessoas, lugares, produtos, serviços personalizados, políticas de apoio social 
(no original, the 5 P’s   - People, Place, Products, Person-centered services, Policy). O conceito de 
ageing in place pressupõe também que, à medida que as pessoas mais velhas se tornam cada vez 
mais frágeis ou até doentes, possam viver em segurança em suas casas, desde que sejam dispo-
nibilizados apoios e serviços adequados às suas necessidades.

O processo de “ageing in place” traduz-se num processo de adaptação ambiental (contexto) com 
implicações a nível social, psicológico e ambiental. Trata-se de um conceito absolutamente contem-
porâneo, motivado pela responsabilidade social em proteger os idosos, principalmente os mais 
vulneráveis, e reflete uma mudança de paradigma nas políticas sociais de apoio aos idosos ao con-
siderar prioritária a vontade da pessoa idosa em permanecer no seu ambiente familiar e comunitário 
o maior tempo possível e de modo independente, com saúde e beneficiando de apoio social (Fon-
seca, 2018). 
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Com efeito, a maioria das pessoas idosas deseja permanecer num ambiente que lhes seja familiar 
e, preferencialmente, permanecer na mesma casa e na mesma comunidade (Iecovich, 2014). Fica 
implícito o desejo de controlar a maioria dos aspetos relacionados com a vida diária (cuidados pes-
soais, rotinas e outras atividades significativas para cada indivíduo), ou seja, mais do que a tradução 
literal «envelhecer em casa», ageing in place traduz o desejo de envelhecer num ambiente familiar 
que se adapte às modificações que o processo de envelhecimento traz consigo. 

Este novo paradigma alia-se a um campo emergente de atuação no Brasil: a Gerontotecnologia Na 
última década tem havido um aumento progressivo de estudos sobre o uso da Gerontotecnologia 
pelos cuidadores familiares e o seu contributo na dimensão do cuidado em casa (Barros, Santos, 
Gomes, & Erdmann, 2012). A tecnologia surge de forma a aumentar a eficácia e a qualidade de 
prestação de cuidados para as pessoas idosas com dependência ou diminuição da capacidade 
funcional que necessitam de vários níveis de atenção e cuidados em casa. Tornou-se uma força 
motriz para melhorar o bem-estar e a saúde das pessoas idosas bem como dos seus cuidadores. 
Estas soluções dirigem-se ao sistema de automação dos ambientes, smart homes (casas inteligen-
tes) e a teleassistência, no apoio nas tarefas das atividades de vida diária, na mobilidade, segurança 
e participação na comunidade. Estes recursos podem reduzir significativamente a institucionaliza-
ção, permitindo a permanência da pessoa idosa em casa e um aporte para a prestação de cuidados 
para os cuidadores familiares, reduzindo a sobrecarga física e emocional e promovendo uma melhor 
gestão e das demandas do de cuidado. Percebendo a realidade vivenciada pelos cuidadores fami-
liares e a importância de uma atuação integrada no contexto da Gerontologia, alguns profissionais 
e instituições de saúde/ensino têm investido esforços na utilização das gerontotecnologias cuidati-
vas e educacionais (Ilha et al., 2017). 

Figura 6. Gerontotecnologia cuidativa ao cuidador familiar
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Fonte: Braúna & Nogueira, 2021, adaptado de Ilha et al., 2017. 
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Os marcos legais e políticas vigentes no cenário brasileiro e desafios do envelhecimento contempo-
râneo fomentaram a elaboração da iniciativa inovadora interministerial “Estratégia Brasil Amigo da 
Pessoa idosa”. A proposta da Estratégia se originou através de debates e reuniões de trabalho na 
Oficina “Políticas de Comunidades e Cidades Amigas do Idoso como caminhos para o Envelheci-
mento Ativo”, tendo como conceitos orientadores o Desenvolvimento Humano, Envelhecimento 
Ativo, Envelhecimento Saudável, Envelhecimento Cidadão e Envelhecimento Sustentável. Assim, a 
Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa “busca proporcionar oportunidades para que comunida-
des e cidades implementem ações de desenvolvimento humano e promoção do envelhecimento 
ativo, saudável, cidadão e sustentável, visando o enfrentamento das vulnerabilidades35 inerentes à 
vida social e implicadas no avanço natural da idade, uma vez que tais vulnerabilidades oferecem 
riscos ao futuro das pessoas” (Brasil, 2018, p. 18). Reconhece-se a diversidade crescente e desa-
fios progressivos para o suporte às famílias com pessoas idosas (com baixo nível de capacidade 
funcional, e consequentemente maior dependência física e/ou mental), o aumento da vulnerabilida-
de (pela falta de efetividade das políticas públicas), novas oportunidades para inovação e adaptação 
disponíveis pela ciência e tecnologia. A Estratégia é uma iniciativa interministerial promovida pelo 
Departamento de Atenção ao Idoso da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Hu-
mano (SNPDH)/ Ministério do Desenvolvimento Social, construída com o Ministério dos Direitos 
Humanos e o Ministério da Saúde, e em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas)/OMS, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com a Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo e visa à integração de políticas públicas 
em todas as esferas do governo brasileiro, que oferece uma diversidade de ações para as pessoas 
idosas em todas as localidades, estando completamente alinhada à proposta e à implementação 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Como se referiu anteriormente, esses serviços podem ser prestados no domicílio, na comunidade e 
em instituições. A exemplo, Portugal em 2014 apresentava a maior taxa de cuidados domiciliários 
informais, prestados por um residente na mesma habitação, da Europa (12,4%), e a menor taxa de 
prestação de cuidados não domiciliários (10,8 %) (Barbosa & Matos, 2014). Na maioria dos países 
da OCDE, os serviços de apoio a idosos grandes dependentes, são prestados maioritariamente de 
forma integrada pelos Ministérios da Saúde e da Segurança Social, residam os mesmos em meio 
natural de vida (residência) ou em meio institucional (estrutura residência para idosos).

O cuidado em tempo de pandemia
“Há muito tempo existe uma preocupação com os impactos negativos que a função de cuidar gera nos 
cuidadores não profissionais, mas em 2020, as incertezas da pandemia trouxeram ainda mais dificulda-
des para essas pessoas em todo o mundo”. Luiz Magno, diretor médico da Merck, 2020.

O contexto atual demarcado pela COVID-19, dificultou a prestação de cuidados dos cuidadores em 
todo o mundo, mas os cuidadores brasileiros estão se sentindo especialmente sobrecarregados. 
Enfrentar a pandemia, tanto no plano individual como no coletivo, é cuidar das pessoas. O estudo 
realizado pela Embrancing Cares (2020) revela os resultados sobre o Índice de bem-estar do cuida-
dor. Participaram 755 cuidadores brasileiros não remunerados (9.000 em 12 países) definidos como 
uma pessoa que cuida de alguém com uma doença, deficiência física ou condição cognitiva/mental 
de longo prazo. Dos principais temas evidenciados pelos cuidadores destacam-se (Embrancing 
Cares, 2021, p.5):

I. Aumento das demandas- A pandemia causou perturbações em todo o mundo e aumento a 
pressão sobre os cuidadores.

35. Relacionado às formas como as pessoas tendem a responder diante de qualquer ameaça aos direitos humanos, ao bem-estar 
básico, à qualidade de vida e à renda mínima para a sobrevivência
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II. Mudança nas responsabilidades- Ao redor do mundo, os cuidadores têm enfrentado obstá-
culos há muito tempo, mas a pandemia aumentou tarefas específicas e intensificou suas 
responsabilidades.

III. O ônus sobre os cuidadores - Embora ser cuidador possa ser gratificante, isso tem um cus-
to. As implicações físicas, mentais e financeiras combinadas podem afetar o bem-estar dos 
cuidadores.

IV. Desigualdades entre cuidadores - Todos os cuidadores estão enfrentando tempos difíceis, 
porém, no Brasil, as cuidadoras e os cuidadores de pessoas com condições cognitivas con-
tínuas enfrentam dificuldades únicas. 

V. Caminho para as soluções - Oferecer apoio aos cuidadores é uma questão global e respon-
sabilidade de nossa sociedade. Nos setores público e privado, todos têm uma função a de-
sempenhar.

Dados deste estudo revelam devido à pandemia, o cuidador brasileiro médio estava passando 25,1 
horas por semana prestando cuidados quando a pesquisa foi aplicada (outono de 2020), quase 
duas horas a mais por semana do que a média global (23,4 horas por semana, média de 12 países) 
(Figura 7). Dois terços (68%) dos cuidadores brasileiros afirmam que a pandemia dificultou a presta-
ção de cuidados (uma proporção maior do que a média dos 12 países de 64%). Dois em cada 
cinco (41%) cuidadores brasileiros passaram a usar ferramentas on-line/aplicativos móveis para 
gerir suas responsabilidades como cuidadores, uma taxa significativamente maior do que a média 
dos 12 países (29%). 

Figura 7. Demanda de cuidados
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Embora os cuidadores não tenham sido os únicos a vivenciar o ano de 2020 como um período extre-
mamente dramático e instável, eles enfrentaram pressões, tarefas, desafios e um comprometimento 
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de tempo únicos, muitas vezes negligenciados pela sociedade. Os cuidadores precisam seguir 
modelos de prestação de cuidados que mudam rapidamente, aprender novos recursos de teleme-
dicina e tecnologia, oferecer apoio emocional independentemente das próprias necessidades emo-
cionais e, ainda, lidar com o aumento das responsabilidades nas demandas de cuidado.

Os cuidadores brasileiros estão extremamente preocupados com a pressão financeira e o risco que 
sobrecai em seus próprios empregos por ser um cuidador. O aumento das responsabilidades, redu-
ções nos salários, falta de exercício físico e sono insuficiente são fatores preditores para a piora do 
bem-estar dos cuidadores, sendo as mulheres mais propensas a relatarem que a prestação de 
cuidados afeta negativamente sua saúde mental/emocional.

Figura 8. Aspetos afetados do bem-estar dos cuidadores do Brasil.
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Fonte: Embrancing Carers, 2020.

Prioridades globais dos cuidadores
• Proteger a saúde e o bem-estar dos cuidadores não remunerados.
• Minimizar os encargos financeiros impostos aos cuidadores não remunerados.
• Permitir acesso a informações e educação fáceis de entender.
• Apoiar os cuidadores não remunerados que estão empregados.
• Investir em pesquisas para garantir que as necessidades e contribuições dos cuidadores sejam 

atendidas e reconhecidas.

Boas práticas de Investigação, Inovação & Desenvolvimento
Atualmente o escopo sobre estratégias de cuidado aos cuidadores familiares defende as oportu-
nidades de descanso, grupos de autoajuda e ajuda mútua, programas psicoeducativos e progra-
mas psicoterapêuticos (individualizados), como as estratégias de intervenção mais eficazes na 
otimização dos recursos (internos e externos) dos cuidadores, diminuindo o impacto psicológico 
e o risco de morbilidade associada. No entanto, a sua eficácia implica a participação ativa dos 
cuidadores, sobretudo nos modelos de intervenção baseados no stress e no desenvolvimento de 
estratégias de coping, apoio emocional e capacitação instrumental e tecnológica. São exemplos 
de boas práticas:
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“Programa Apoio ao Cuidador”
(Centro de Referência Estadual de Atenção `Saúde do Idoso)

 O Programa de Apoio ao Cuidador (PAC) do Creasi (Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso), 
desenvolvido no Estado da Bahia, em parceria com profissionais de saúde da rede SUS, Universidades; Ministério 
Público, Corpo de Bombeiros, já contou com a participação de 733 cuidadores. O PAC tem como principais objetivos: 
Orientar e treinar habilidades necessárias para o cuidado ao paciente em domicílio; - Educar sobre aspectos relacionados 
a doenças/agravos à pessoa idosa; Promover troca de experiências entre os participantes; Oferecer um espaço de 
acolhimento e apoio, com vias a organizar a prática do cuidar e diminuir a sobrecarga da pessoa que cuida; Oferecer 
acompanhamento psicoterápico breve para cuidadores mais vulneráveis e estressados; Identificar do perfil do familiar/
cuidador do paciente assistido pela instituição. O programa tem como principais ações: Construir roteiro programático 
baseado nas necessidades identificadas juntos aos familiares e cuidadores, tanto de conteúdos de educação em saúde, 
como de atividades lúdicas e socializantes; Estabelecer parcerias intersectoriais ampliando a rede de atenção ao idoso e 
cuidador; Minimizar o impacto de sobrecarga e estresse do cuidador por meio de suporte e apoio informativo e 
emocional; e Melhorar o cuidado e a qualidade de vida do binômio paciente e cuidador. Os cuidadores eram convidados 
a participar de uma programação diversificada com atividades socializantes, oficinas de práticas de cuidado e ações de 
educação em saúde.

Programa de Apoio aos Cuidadores da Terapia Ocupacional – PACTO 
(Extensão Universitária)

O Programa de Apoio aos Cuidadores da Terapia Ocupacional (PACTO) é um projeto de extensão universitária (não 
financiado) vinculado ao Departamento de Terapia Ocupacional (TO) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 
criado no ano de 2013. As ações do PACTO têm o intuito de fornecer suporte aos cuidadores formais e informais de 
sujeitos adultos ou idosos com doenças crónicas que apresentam algum grau de dependência. as ações do Programa 
contemplam (em modelo presencial), os cuidadores de Santa Maria - RS e região e, em formato virtual, os cuidadores de 
todo o Brasil. “Tendo a sobrecarga como proveniente do processo de cuidado e sendo uma das principais queixas 
relatadas pelos cuidadores, o PACTO apresenta como principal objetivo o desenvolvimento de estratégias e 
possibilidades de cuidado com o cuidador, que contribuam para amenizar tal sobrecarga por meio de ações de 
orientação, prevenção e/ou diminuição dos danos funcionais e emocionais a que os cuidadores de sujeitos adultos ou 
idosos estão expostos em seus cotidianos” (Machado et al., 2019, p.54-55). O Programa, desenvolvido na vigência da 
Política Nacional de Humanização36, busca criar espaços seguros de escuta, acolhimento e de promoção de saúde, com 
vista à qualidade de vida e melhor gestão do quotidiano do cuidado onde são valorizados o sujeito cuidador, o sujeito 
cuidado, o papel do cuidador e a sua rotina do cuidado (Costa Machado et al., 2019).
Sustenta as suas ações teórico-práticas, no aporte teórico da Ciência Ocupacional e das Políticas Públicas) a Política 
Nacional do Idoso (BRASIL, 1994), a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006) e o Estatuto do Idoso 
(BRASIL, 2003), já evidenciadas ao longo do documento. Neste Programa, são dinamizados grupo de apoio aos 
cuidadores pensados como uma estratégia de enfrentamento das necessidades relacionadas ao processo de cuidado. 
Os objetivos de grupos de apoio são fornecer apoio mútuo, trocar informações e melhorar as habilidades de 
enfrentamento e cuidado onde os membros concentram-se no desenvolvimento de um clima de confiança, empatia, 
cordialidade e coesão (Ebenstein, 2006). As ações buscam compreender as demandas e necessidades dos idosos e 
seus cuidadores com o propósito de fomentar o cuidado integral da díade- cuidador versus pessoa idosa- por meio das 
atuações promotoras de saúde, de forma a optimizar e incrementar sinergias no âmbito social, económico e cultural dos 
indivíduos, proporcionando maior acesso aos direitos assegurados pelas políticas públicas e o empowerment através das 
capacitações. 

O direito ao cuidado está a ganhar maior reconhecimento no mundo ocidental e a ser incluído em 
vários tratados internacionais, no escopo dos direitos humanos, envolvendo alguns aspectos funda-
mentais no seu processo de construção (Wiese, Dal prá & Mioto, 2017). No entanto, no Brasil, 
apesar de haver um vasta, e bem documentada, “politização do cuidado” ainda são escassos os 
programas e boas práticas (subsidiados pelo Estado) com intervenções voltadas ao cuidado dos 
cuidadores familiares. Importa, antes de tudo, retirar a capa da “invisibilidade” desta população. 

É preciso que o reconhecimento da importância dos cuidados não ocorra apenas na esfera privada, 
das famílias, mas na sociedade como um todo, mobilizando o Estado para a necessidade de políti-
cas públicas específicas que englobem a figura do cuidador (também como ator principal). A criação 
de políticas para o cuidado deve assegurar primeiramente a dignidade humana (da pessoa cuidada 
e do seu cuidador) e promover ações de forma articulada, integrada e intersectorial, suportadas por 

36. HUMANIZA – SUS, Brasil (2013).
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referenciais teóricos do Cuidado Humano. Promover a capacitação contínua dos cuidadores fami-
liares incluindo apoio emocional e instrumental. Financiar projetos de investigação e pesquisa na 
área do cuidado com parcerias internacionais.

A necessidade de descanso do cuidador está bem evidenciada na literatura (Grinyer, 2006; Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, 1995) e os serviços de descanso do cuidador são uma resposta a 
esta necessidade e se considera central para o apoio dos cuidadores (mas não está explícito nos 
documentos analisados no cenário brasileiro). Este descanso consiste desde ter algum tempo sem 
a responsabilidade de cuidar, em casa ou através dos centros de dia, e esta pausa do cuidado pode 
variar entre algumas horas ou mesmo vários dias da semana. Esta necessidade centra-se para o 
cuidador familiar “aliviar” o peso do cuidado. Importa ainda argumentar sobre os aspetos éticos e 
legais, de género e sociais, pois estes fatores podem alavancar maior desigualdade social, devendo 
fazer parte no palco das políticas de saúde pública para os cuidadores familiares brasileiros. 
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