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O perfil do cuidador  

O processo de cuidar uma criança/adolescente doente implica diversas 
adaptações físicas, sociais, cognitivas e emocionais, podendo revelar-se difícil, 
desgastante e até mesmo vir a comprometer o bem-estar do cuidador.  

A figura do cuidador principal surge quase espontaneamente, assim que surge 
o problema de saúde. Durante todo o processo de doença o cuidador principal
é quem mais acompanha a criança/adolescente ao longo das consultas e
tratamentos. O cuidador principal tende a colocar as suas necessidades em
último lugar, mesmo quando surgem sinais de exaustão evidentes,
comprometendo a sua saúde e os cuidados que consegue prestar.

Sinais de alerta 

Enquanto cuidador pode-lhe ser difícil identificar os sinais de alerta e partilhar 
os seus pensamentos e emoções. Esteja atento e verifique se algumas das 
seguintes situações correspondem aos seus sentimentos e/ou 
comportamentos:  

- alteração do padrão do sono,

- choro fácil, agressividade, irritabilidade, isolamento, mudanças de humor,
ansiedade, tristeza, desamparo, sentimento de vazio,

- fadiga ou falta de energia quase todos os dias, exaustão física,

- isolamento social, alterações do apetite,

- depressão,

- consumo abusivo de substâncias (álcool, tabaco, fármacos, entre outras),

- reações fóbicas, sintomas hipocondríacos,

- problemas laborais,

- pessimismo permanente perante o futuro.

Na contracapa encontra um questionário que o poderá ajudar a saber se está
em risco de exaustão (“burnout”).

A SOBRECARGA DO CUIDADOR Estratégias para prevenir a síndrome do cuidador 

Encontre um equilíbrio entre as suas necessidades pessoais e o seu papel de 
cuidador. Acreditar que pode fazer tudo durante 24 horas por dia, sete dias por 
semana poderá ser uma das principais causas de esgotamento. Delegue 
algumas tarefas. 

Aprenda a gerir melhor o seu tempo. Seja organizado e planeie cada semana, 
fazendo algo de novo que lhe dê verdadeiramente prazer, pelo menos uma vez 
por semana. Respeite os seus horários de trabalho, de refeições e de descanso. 

Promova mudanças de hábitos e estilos de vida saudáveis como a prática de 
atividades físicas, exercícios de relaxamento, sono regular e boa alimentação. 
Tratar de si é cuidar bem do Outro.  

Saiba o máximo sobre a doença do familiar ao seu cuidado, incluindo sintomas 
que possam indiciar situações de emergência, primeiros socorros, evolução da 
doença, etc. Prestará os cuidados de modo mais eficiente, otimizando o seu 
esforço. 

A família é muito importante na adaptação da criança/adolescente à doença 
crónica e por isso torna-se fundamental o envolvimento dos familiares nos 
cuidados prestados.  

A criança/adolescente cuidada(o) precisa de sentir-se seguro, confortável e 
desejado, precisa de se sentir amado…surpreenda –a(o) com tempo de 
qualidade.  

O Estatuto do Cuidador Informal, aprovado pela Lei n.º 100/2019, é um conjunto 
de normas que regula os direitos e deveres do cuidador e da pessoa cuidada e 
estabelece as respetivas medidas de apoio. Informação disponível no site da 
Segurança Social. 
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