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Resumo 

Problemática: A experiência de cuidar tem sido explorada através da compreensão do processo activo de cuidar, mas da trajectória do pós cuidado pouco se 

sabe, a natureza da experiência do pós cuidador familiar tem sido pouco explorada, nomeadamente na reconstrução da vida quotidiana.  Objectivo: Integrar e 

sumariar a experiência do pós cuidador familiar na reconstrução da vida quotidiana. 

Estratégia de Pesquisa: A pesquisa foi realizada na EBBSCO (CINHAL; Medline; Cochrane Database of Systematic Reviews, MedicLatina, Psychology and 

Behavioral Sciences Collection); ISI Web of cience; Scielo; Pubmed; Scopus; Nursing Reference Center. Recorreu-se ao método PICo com resultado de 199 

artigos, dos quais foram seleccionados 5.  Resultados: Foram identificados aspectos sugestivos da experiência do pós cuidador familiar na reconstrução da 

vida quotidiana: moldura da experiência de cuidar, luto e vazio de não cuidar, desligação de si e interiorização do outro, desligação com a vida quotidiana e 

bem estar no pós cuidado.  

Conclusões: Os resultados podem convidar os enfermeiros a reflectir nas práticas e no desenvolvimento de um apoio formal ao pós cuidador familiar 

direccionado para estratégias positivas. 

Palavras-Chave: Pós cuidador familiar, trajectória de cuidar, experiência de reconstrução; vida quotidiana 

Abstract  

Context: Family care has been the phenomenon of interest in understanding the effects of caregiving and the care giver burden. The death of the caregiving's 

target a milestone in the path of the caregiving which can be for the caregiver an  experience of chaos and uncertainty. The loss experience has been explored 

to understand the grieving process, but the trajectory of post-caregiving isn't known enough, the nature of the post-caregiver experience hasn't been explored 

enough, particularly in the reconstruction of everyday life, which remains hidden.  Objective: To integrate and summarize the post-caregivers experience in the 

reconstruction of everyday life. Design: Perform a systematic review of literature according Joan Briggs Institute (JBI) Reviewers' Handbook's (2011) lines. 

Inclusion criteria: Qualitative studies (phenomenological, grounded theory, ethnography, research-action, discourse analysis and feminist research) and / or 

quantitative (descriptive and cross-cut methodology) that illustrate the experience and / or the reconstruction's path of everyday life of post-caregiver. 

Participants aged equal or over 18 years old with caregiving experience (have been caregiver father / mother, husband / wife, son / brother) in a period equal or 

over a year, and who have ceased to caregive for more than 1 year because  of the deceasing of the caregiving target (minimum limit established, because it is 

the mourning period established by various authors). This includes yet studies on the context and the results found concern to the description, understanding 

and / or illustration of experience and / or post-caregiving trajectory after the deceasing of the caregiving target in the reconstruction of everyday life. Search 

strategy: CINAHL electronic databases ; Medline; Cochrane Database of Systematic Reviews, MedicLatina, Psychology and Behavioral Sciences Collection; ISI 

Web of cience; Unless otherwise indicated; Scielo; Pubmed; Scopus; Nursing Reference Center, were targets of research in the period of December 2013 to 

February 2014. We've identified five studies focusing on aspects of reconstruction experience of everyday life post caregivers (n = 4).Review Methods: The 

methodological quality of the studies was assessed using the methodological tools of the JBI (2011) for the qualitative approach - QARI Critical Appraisal 

Checklist for Interpretive and Critical Research - and quantitative - MASTARI Critical Checklist appraisal tool for Descritive/Case Series Studies, the extraction 

was done according to the central aspects of the articles, and presented in context. Then the analysis of the data resulted from a systematic process of 

identifying issues related to the phenomenon under study, presented in the narrative summary.Results: In the analyzed papers data emerge five aspects 

according to the experience of post-caregiver everyday life , the frame of the caregiving experience (prior the deceasing of the caregiving target ), disconnection 

of him/herself and internalization of the other (inclusion and appreciation of the caregiving target towards him/herself), mourning and the emptiness of not 

caregiving (feelings of loss upon the caregiver's target and loss of caregiver's role), disconnection with everyday life (disconnection with leisure activities and 

social networking during and prior the period of care) and welfare in the post-caregiving.  Conclusions: This review suggests that the post caregiver experience 

has focused on the impact of caregiving, standing out as a structural building of a support network (social and financial support). The reconstruction of everyday 

life as a positive path does not emerge from the data.  
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Introdução 

A caracterização demográfica, social e cultural 
da Europa está em mudança. Em Portugal o 
índice de envelhecimento aumentou de 102 
para 128, demarcando o fosso entre gerações 
que se tem agravado nas últimas décadas 
(Instituto Nacional de Estatística, 2011). 
Associado a isto, destaca-se o agravamento do 
índice de dependência de idosos que aumentou 
cerca de 21% na última década (INE, 2011).  
A par das alterações demográficas, verifica-se o 
aumento de doenças crónicas frequentemente 
incapacitantes, da polimedicação e da patologia 
crónica múltipla destacando-se a prevalência da 
demência que aumenta, de 1% aos 65 anos 
para 30% aos 85 anos de idade (Direcção Geral 
de Saúde, 2006). Importa dizer que o “recurso a 
internamentos evitáveis, em desespero de 
causa, acaba por determinar o aparecimento de 
dependências ou o agravamento das mesmas e, 
até, o esgotamento das famílias, cujos recursos 
e disponibilidade não encontram suporte em 
serviços de proximidade e de apoio ao 
domicílio” (DGS, 2006). Isto é, a emergência do 
envolvimento da rede familiar na prestação de 
cuidados tem feito sobressair a figura do 
cuidador familiar nas últimas décadas (Oliveira, 
2009). De acordo com a Family Caregiver 
Alliance (2011, cit in Penrod, 2013), nos EUA há 
cerca de 65,7 milhões de cuidadores familiares; 
na Europa, há registo de 125 milhões (European 
Quality of Life Survey (EQLS), 2009). Em 
Portugal, segundo dados do ISS (2005) é 
relatado que os cuidadores familiares de 
doentes de Alzheimer são maioritariamente do 
sexo feminino 70% e na generalidade cônjuges 
(50%); têm idade média de 60 anos, são pouco 
escolarizados, em situação de reforma ou 
integrada no mercado de trabalho a exercer 
profissões de nível intermédio ou pouco 

qualificantes. No relatório “Uma Observação 
s o b r e o s C u i d a d o s C o n t i n u a d o s n o 
Domicílio” (Branco, 2008), foi identificado que os 
cuidados a pessoas dependentes são 
realizados, na generalidade, por cuidadores 
familiares (96,3%), na maioria mulheres 
(72,8%), do grupo etário dos 45-65 anos 
(55,1%) e que coabitam com o dependente 
(92,6%). 
O conhecimento relativo aos cuidadores 
familiares têm crescido nos últimos 25 anos, a 
s o b r e c a r g a e o i m p a c t o d o c u i d a r , 
nomeadamente a ansiedade e a depressão 
(burden), de que são alvo, tem dominado a 
literatura desde há 10 anos (Melo e Silva, 2012; 
Silverman, 2008; Cardoso, 2011; Blum, 2010; 
De La Cuesta, 2004).  
Recentemente, na reunião da European 
Par l i ament In te res t Group on Care rs 
(Eurocarers, 2014), discutiu-se que na União 
Europeia 80% dos cuidados a pessoas 
dependentes são assegurados por cuidadores 
informais (geralmente não pagos). Em Portugal 
o valor atingiria ou excederia os 7,5 milhares de 
milhões de euros da despesa pública anual do 
Serviço Nacional de Saúde. A acrescentar 
“Portugal tem um dos mais baixos níveis de 
opções de trabalho temporário na Europa, o que 
quer dizer que os cuidadores informais poderão 
ter grandes dificuldades em regressar ao 
trabalho, ou em satisfazer as próprias 
necessidades” (Crisp, 2014, p.43).  

Efectivamente, o cuidador familiar assume um 
papel primordial no apoio e suporte à pessoa 
dependente garantido a optimização do seu 
bem-estar. Isto faz dos cuidadores familiares 
uma parte indispensável na sociedade e na 
economia (tendo em conta que este cuidado é 
não remunerado).  
Enquanto en fe rme i ra espec ia l i s ta em 
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em Enfermagem Comunitária em exercício 
numa equipa de cuidados continuados 
integrados tenho contacto diário com cuidadores 
exímios no cuidar de pessoas dependentes. 
Visto que o falecimento marca o fim da 
regularidade de contacto e apoio da equipa com 
o cuidador familiar, comecei a questionar se o 
pós cuidador familiar se sentiria vulnerável após 
a perda da pessoa dependente. De que forma a 
experiência de cuidar influenciaria a (re) 
construção da vida quotidiana, de que maneira 
mobilizaria saberes do cuidar; ou mesmo, de 
que forma (re) conectaria com a comunidade 
envolvente. 
Assim a questão de partida para a presente 
revisão sistemática da literatura foi Qual é a 
experiência do pós cuidador na (re)construção 
da vida quotidiana? Definiu-se como objectivo: 
descrever a experiência de reconstrução da vida 
quotidiana do pós cuidador familiar identificando 
factores facilitadores, obstáculos e estratégias 
na reconstrução da vida quotidiana. 

Conceitos  
Cuidador Familiar e Pós Cuidador Familiar 
O cuidador familiar é historicamente a 
retaguarda da pessoa idosa ou em situação de 
fragilidade, dependência ou deficiência. A 
trajectória de cuidar desde a fase de suporte 
mínimo (pré cuidado), atravessando a fase de 
maior suporte (cuidado activo) até à fase de 
cessação de cuidados (pós cuidado), evolui num 
continuum de mudanças e transições que 
marcam a experiência do cuidador familiar.  
Cuidador familiar refere-se a qualquer familiar, 
parceiro, amigo, vizinho que tem uma relação 
pessoal significativa a quem providencia 
assistência sem remuneração, sendo que o alvo 
de cuidados se encontra em situação de 
fragilidade, dependência, deficiência e/ou 

doença (Hillery, 2013; Blum, 2010; World Health 
Organization, 2008). O pós cuidador é um 
cuidador familiar que deixou de exercer esse 
papel por institucionalização ou falecimento da 
pessoa alvo de cuidados (Larkin, 2009; Ume, 
2010).  
Trajectória de Cuidar e de Pós Cuidado 
Na perspectiva de Aneshensel (1995) a 
trajectória de cuidar é o percurso do cuidador 
familiar, que decorre num continum de 
demandas e de situações em mudança 
incorporadas na vida quotidiana, que sustentam 
a adaptação ao papel de cuidador familiar. A 
trajectória de cuidar tem sido estudada numa 
perspectiva ampla descrita por três fases: pré 
cuidado (fase definida pelo mínimo suporte do 
cuidador ao alvo de cuidados); cuidado activo 
(referente ao período de mais suporte, onde 
decorrem factores stressantes e efeitos de bem-
estar para o cuidador) e fim, pós cuidado (fase 
referente ao período em que o cuidador termina 
a prestação de cuidados por institucionalização 
ou falecimento da pessoa alvo de cuidados) 
(Aneshensel, 2000; Ume, 2010; Penrod, 2013; 
McCarron, 2013).  
A trajectória de pós cuidado representa o 
percurso do cuidador após cessação da 
prestação de cuidados (McCarron, 2013; Larkin, 
2009), nomeadamente após o falecimento da 
pessoa alvo de cuidados. O processo de luto, 
tem sido descrito com algum consenso que 
decorra durante o primeiro ano após o 
falecimento (Barbosa, 2010; Neimeyer, 2000; 
Worden, 1983; Puigamau, 2010).  

Vida Quotidiana 
A vida quotidiana é considerada por Pais (2012, 
p.31) como um fascinante processo de 
co ns t r ução r ep l e t o de “ c a m i n h o s d e 
encruzilhada entre a rotina e a ruptura (…) as 
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r o t a s d o q u o t i d i a n o s ã o c a m i n h o s 
denunciadores dos múltiplos meandros da vida 
social (…)”. Ainda o mesmo autor perspectiva a 
v i d a q u o t i d i a n a c o m o a l a v a n c a d o 
conhecimento, numa lógica de descoberta. Para 
Heidegger (1997) a quotidianeidade refere-se ao 
modo de existência em que o ser se mantém 
todos os dias, isto é, no modo como o ser vive o 
seu dia-a-dia. É na vida quotidiana que o ser se 
compreende e reconhece, em relação com os 
outros (Levinas, 1997). 

Experiência de (re) construção 
A experiência vivida, na perspectiva de 
Heidegger, é a compreensão da existência do 
ser no mundo, é o sentido do ser incorporado no 
mundo, é experiência humana tal como é vivida 
e reflectida (Oliveira; 2010). A experiência é um 
diálogo entre a pessoa e o mundo (o mundo 
vivido), não é apenas a experiência do fim de 
cuidar, mas o modo ou forma na qual é 
experienciado o fim de cuidar.  
Estudos de de Hash (2006) e Kim (2009), 
referem a necessidade dos pós cuidadores 
famil iares de part i lhar conhecimento e 
experiência com outros cuidadores; e de 
encontrar sentido no papel de cuidador (ou fazer 
sentido na experiência de cuidar) No entanto, 
também identificam o impacto do vazio de não 
cuidar com indícios de solidão e de depressão. 
Como refere Pais, “a vida quotidiana é um 
tecido de maneiras de ser e de estar em vez de 
um conjunto de meros efeitos secundários de 
causas estruturais (…)” (Pais, 1993, p.110). 
O tecido de ser e estar do pós cuidador familiar, 
e como elabora novos modos de vida, poderá 
ser interpretado como um processo em 
construção/reconstrução da vida quotidiana. 
Deste modo, ao falar de reconstrução remete-se 

à trajectória do pós cuidador na construção da 
vida quotidiana. 
Metodologia 
Como ponto de partida para a presente revisão 
sistemática delineou-se a questão de partida em 
formato PICo: Qual a experiência do pós 
cuidador (Populat ion) na reconstrução 
(Intervention) da vida quotidiana (Context)? 
As bases de dados electrónicas defenidas 
foram: EBSCO (CINHAL -with full text-; 
MEDLINE -with full text-; Cochrane Database of 
Systematic Reviews,MedicLatina, Psychology 
and Behavioral Sciences Collection); ISI Web of 
cience; Scielo; Nursing Reference Center; 
Pubmed.  
Os descritores foram procurados com a seguinte 
ordem: [“Post-caregiving” OR “Post-caregivers” 
OR “bereaved” OR “former carers” OR “family 
caregiving” OR "“caregivers” OR “post-
caregivers” OR “widows” OR “widowers” OR 
“spouses” OR “mothers” OR “siblings”] AND 
[ “ C a r e g i v e r A d a p t a t i o n t o P a t i e n t 
Institutionalization” OR; “Caregiver Well-Being” 
OR “Bereavement support” OR “financional 
support” OR “Self esteem” OR “Social support” 
OR “Adaptation, Psychological” OR “Psycosocial 
support” OR “Psychological Well-Being” OR 
“mental health” OR “life change events” OR ” 
Lifelong Learning” OR "Life Experiences" 
OR“coping” OR “well being” OR “Social support” 
OR “Adaptation, Psychological” OR “life change 
events” OR “depression” OR “quality of life” OR 
“Personal Construct Theory” OR “L i fe 
experiences”] AND [Activities of Daily Living” OR 
“Self Care: Activities of Daily Living” OR “Daily 
life” OR “Daily living” OR “Life quotidian” OR 
“everiday life” OR “everiday living” OR “Way of 
life” OR “Manner of living” OR “everydayness”]. 
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Como critérios de Inclusão privilegiaram-se 
artigos de metodologia qualitativa e/ou 
quantitativa (descritiva e transversal) que 
ilustrassem a experiência e/ou a trajectória de 
reconstrução da vida quotidiana do pós 
cuidador. Procurou-se artigos com foco no pós 
cuidador familiar (P) com idade igual ou superior 
a 18 anos com experiência de cuidar (ter sido 
cuidador de pai/mãe; de marido/mulher; de filho/
irmão) num período igual ou superior a 1 ano, e 
que tenham deixado de cuidar há mais de 1 ano 
(estabelecido limite mínimo, pelo facto de ser o 
período de luto estabelecido por vários autores), 
por falecimento do alvo de cuidados. No que se 
refere à intervenção (I) foram incluídos artigos 
com foco na experiência de reconstrução:  

depressão, bem-estar, coping, experiência de 
vida, apoio social, suporte financeiro, adaptação 
psicossocial e qualidade de vida. Quanto ao 
contexto (C) foi procurada a vida quotidiana, a 
descrição do dia-a-dia do pós cuidador familiar. 
Foram excluídos estudos cujo idioma não fosse 
Inglês, Espanhol ou Português. Importa dizer 
que não foi estabelecido como critério o período 
temporal, dado a produção de literatura na 
trajectória de pós cuidado estar pouco 
desenvolvida. 
Em resultado da pesquisa realizada foram 
identificados 199 estudos. Destes, 38 foram 
seleccionados pelo título e resumo. Após leitura 
do resumo foram excluídos 26 porque, não 
cumpriam os critérios de inclusão para os 
participantes. Foi realizada leitura integral de 12 
artigos tendo sido filtrados 4 artigos que 
constituem material final de análise.  
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sobre a experiência do  

pós cuidador na reconstrução da vida quotidiana 
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Os 4 artigos seleccionados foram submetidos a 
ava l i ação de qua l i dade , segundo os 
instrumentos metodológicos de avaliação de 
artigos da JBI (2011) especifico para a 
abordagem qualitativa - QARI Critical Appraisal 
Checklist for Interpretive and Critical Research 
(lista de avaliação com 10 questões) e 
quantitativa - MAStARI Critical Checklist 
appraisal tool for Descritive/Case Series Studies 
(lista de avaliação com 9 questões).  

Para a abordagem qualitativa estabeleceu-se 
um cut-off de 6/10. Para a abordagem 
quantitativa o cut-off foi de 5/9.  
Os 4 estudos seleccionados respeitam os 
critérios de qualidade, respeitando o cut-off 
estabelecido.  
Resultados 
Como forma de aumentar a transparência dos 
resultados encontrados, explicita-se os dados 
dos a r t i gos se lecc ionados na tabe la 
inframencionada (Tabela 1). 
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Síntese de dados 
Nos 4 artigos seleccionados encontraram-se 
cinco aspectos ilustrativos da experiência do 
pós cuidador familiar na reconstrução da vida 
quotidiana: a moldura da experiência de cuidar, 
a desligação de si e interiorização do outro, o 
luto e o vazio de não cuidar, a desligação com a 
vida quotidiana e o bem estar no pós cuidado.  
Moldura da experiência de cuidar 
Dos artigos seleccionados é possível encontrar 
a ilustração da trajectória de cuidar.  
Cadell (2010) infere que o cuidar se torna 
aspecto intrínseco do ser, em retrospectiva o 
pós cuidador reconhece a necessidade de 
controlar o incontrolável e de responder ás 
necessidades do alvo de cuidados valorizando-
o. ‘‘I was a dynamo. There wasn’t anything I 
couldn’ t do when I was look ing af ter 
him’’ (Cadell, 2006). Priorizando-o, como se 
distanciasse de si.  “If I’m looking after 
somebody else, I don’t cope well with looking 
after myself at the same time” (DiGiacomo, 
2013) 
A valorização do alvo de cuidados parece 
contribuir para o sentido de cuidar do pós 
cuidador (Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; 
Kessing, 2010). A informação e o conhecimento 
do que esperar do futuro surgem como factores 
estruturais na trajectória de cuidar (Keesing, 
2010), e aqui os profissionais de saúde 
desempenham um papel central. Na experiência 
de cuidar emergiu ainda como marcante a 
qualidade de morte do alvo de cuidados (Cadell, 
2006; DiGiacomo, 2013; Kessing, 2010). Os 
profissionais de saúde surgem como marcos 
nas mudanças da trajectória de cuidar, 
nomeadamente na comunicação de um 
diagnóstico e/ou na articulação com os demais 
serviços de saúde, como os cuidados paliativos 

(Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; Kessing, 
2010). Relatos de pouco envolvimento dos 
cuidadores nas decisões face ao alvo de 
cuidados, por parte dos profissionais de saúde 
são marcantes. “She lost three quality weeks at 
home (…) That was very important and that was 
taken away from her, very unnecessary and 
that’s really my main message and it needs to 
change you know (…)” (Keesing, 2010) “I 
definitely would have liked a realistic view. If 
somebody had said to me, ‘‘Julie, the end is 
nigh,’’ you know? Nobody ever said that. (…)It 
was like we’d been in this situation for three and 
a h a l f m o n t h s a n d n o b o d y r e a l l y 
cared.” (DiGiacomo, 2013) 
Na moldura de cuidar importa ainda referir as 
circunstâncias de morte, associadas à qualidade 
de morte. Na verdade, a falta de qualidade na 
morte é relatada com forte implicação no 
processo de luto (Cadell, 2006; DiGiacomo, 
2013; Kessing, 2010). “My husband just died a 
terrible death which is why I am really 
angry.” (DiGiacomo, 2013) 
Rubio (2001) acrescenta que, a experiência de 
cuidar é extremamente exigente mas, torna os 
cuidadores eficientes na prestação de cuidados, 
e isso na fase de pós cuidado parece que os 
torna mais eficientes na identificação das suas 
necessidades básicas. 
Luto e Vazio de não cuidar 
No processo de luto os profissionais de saúde 
desempenham um papel importante, nos artigos 
seleccionados há esse reconhecimento embora 
o relatem como não estruturado e com 
disparidades. “When he died, even the palliative 
care doctor at the hospital didn’t speak to me or 
ring me or anything (…) ‘‘Not a word, not a 
phone call, not a nothing’’just a phone call would 
have been nic.” (DiGiacomo, 2013). “I was just 
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blessed with the doctors and two of them got in 
touch with me the day after he passed away and 
asked how I was coping and what a privilege it 
was to have looked after him.” (DiGiacomo, 
2013) É no processo de luto que se identifica a 
falta de um profissional que lhes faculte 
informação prática, de suporte financeiro e 
comunitário (Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; 
Kessing, 2010). “No one provided us with that 
practical ‘‘how you do it’’ stuff.” (DiGiacomo, 
2013) “It never occurred to me to ask for it 
(Carer’s Allowance). I didn’t know it existed. 
Nobody ever suggested it.” (DiGiacomo, 2013) 
O luto e o vazio de não cuidar surgem como 
aspectos que podem indiciar o caos, o desafio 
parece ser transformar o papel anterior que está 
ligado a sofrimento em algo que pode ser usado 
no futuro, que ajude o pós cuidador a criar 
continuidade após a perda (Cadell, 2006; 
Kessing, 2011). Dar sentido ao papel de 
cuidador parece facilitar o processo de 
crescimento após o luto (Cadell, 2006; Keesing, 
2011). 
Desligação de si e interiorização do outro 
DiGiacomo (2011), refere que os participantes 
priorizavam o cuidar face a outras actividades 
de lazer ou da sua vigilância de saúde, como se 
desliga-se de si em função do alvo de cuidados. 
Este aspecto apresenta-se mais acentuado na 
fase de fim de vida do alvo de cuidados. “I found 
it hard, I just felt like it was impossible to have 
my needs met in that situation at all” (Keesing, 
2011). 
Cadell (2011), identificou no seu estudo a 
necessidade dos participantes incorporarem o 
outro em si, a incorporação do outro na 
visualização de si, é narrada de forma 
intrínseca. ‘‘When you’re in a relationship, you’re 
always getting feedback from that other person. 

You see yourself in their eyes.’’ (Cadell, 2006). 
Na ausência do outro, o pós cuidador descobre-
se, como que sem uma parte de si, sente-se 
amputado, como é expresso no estudo de 
Cadell (200&). ‘‘It’s as if I am missing my arm. 
(…) You have the impression that it is your arm 
because the other was so important.’’ (Cadell, 
2006) 
Num processo introspectivo a reconstrução 
acontece através do restauro/restabelecimento, 
da relação com o alvo de cuidados que faleceu 
(Cadell, 2006). ‘‘In leaving the hospital I said to 
myself ‘I no longer need to go the hospital, he is 
accompanying me’’’ (Cadell, 2006). A desligação 
de si face à valorização do alvo de cuidados, 
emerge na identidade que o pós cuidador recria/
reconstroi, incorporando o espaço que o outro 
deixou após a morte, num processo dissociado 
do papel de cuidador (Cadell, 2006). 
Desligação da vida quotidiana 
A experiência retrospectiva do papel de 
cuidador, dá uma perspectiva de caminho ao 
pós cuidador que reconhece dificuldades na 
fase de cuidado activo que se mantêm na fase 
de pós cuidado (Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; 
Kessing, 2010). Keesing (2011), dá a 
perspectiva dos pós cuidadores de desconecção 
com a vida quotidiana durante a fase activa de 
cuidar e interpela alguns factores que os 
mesmos identificaram, nomeadamente o 
compromisso de cuidar e a priorização de cuidar 
fase a tudo o que o rodeava. “I found it hard, I 
just felt like it was impossible to have my needs 
met in that situation at all. And I did everything, I 
had my own career at six in the morning, five in 
the morning, four in the morning, whatever to try 
and put my stuff together and still do community 
stuff which I did a lot of and right now I don’t 
know what I’m doing” (Keesing, 2010).
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No estudo de Kessing (2010) esta desconecção 
é narrada após o falecimento do alvo de 
cu idados , os pós cu idadores re la tam 
sentimentos de solidão e perda de companhia. A 
desligação anterior com o mundo em redor, o 
isolamento, torna-se agora um obstáculo na 
fase de luto com baixa motivação e auto-estima. 
A perda do papel de cuidador, o tempo não 
ocupado, deixou os pós cuidadores sem 
actividades, sem rotinas, torna-se confuso e 
caótico re-estabelecer o quotidiano. “I call them 
whacky days, you know I cry or I get upset and I 
just stay by myself or I sleep. People would try to 
encourage me, that’s the best thing you should 
be doing is you get straight back into bowls, you 
should get straight back into everything and I 
think, excuse me I will in my ability, when I’ve got 
to the ability to do that.” (Keesing, 2010) 
Bem estar no pós cuidado 
Rubio (2001) num estudo descri t ivo e 
transversal em que compara os resultados da 
aplicação de um instrumento de medida em dois 
grupos distintos - mulheres que tenham sido 
cuidadoras de um doente de Alzheimer que 
tenha falecido pelo menos há 1 ano e mulheres 
que nunca tenham prestado cuidados a um 
familiar.  
Os resultados apontam que o bem estar 
individual das mulheres pós cuidadoras é mais 
elevado, que nas mulheres não cuidadoras. 
Relativamente à ansiedade, depressão, álcool e 
luto não há diferença estastística nos grupos. 
Segundo o mesmo autor, uma interpretação 
possível, é que as mulheres pós cuidadoras se 
tornaram eficientes no acto de cuidar e que isso 
ajuda na fase de pós cuidar na concretização 
das necessidades básicas. Rubio (2001), infere 
que as mulheres pós cuidadoras podem ter sido 
afectadas negativamente pela experiencia de 

cuidar, mas o impacto não perdura após o 
término do acto de cuidar Um aspecto que 
sobressai enquanto facilitador é o suporte 
financeiro (adequados recursos financeiros). 

A última categoria do estudo de Cadell (2006), 
denomina-se ‘restaurar o cuidar’, depois do pós 
cuidar fazer um processo de reconstrução de 
identidade, restaura o seu papel de cuidador, 
dando sentido à experiência de cuidar. As 
estratégias relatadas pelos pós cuidadores 
revelam-se pelo exercício de um serviço (como 
por ex.: voluntariado, sessões educativas); 
desenvolvimento pessoal (descoberta de força 
interior no exercício de cuidar); afecção a 
animais; novo sentido na vida profissional. ‘‘I 
have to use the death of someone positively. It 
has to be used for something so it is used to 
create a scholarship. So it is used to give us the 
means, the tools.’’ (Cadell, 2006) “Laurent 
gained a new sense of service in his profession 
of nursing through his own strength: I started 
developing or getting back my sense of servisse 
but in a different way. Before my sense of 
service was like er, ah, taking care of people so 
that they can like or need me.” (Cadell, 2006). O 
suporte no luto poder-se-á fazer através do 
restabelecimento da relação com o falecido 
(Cadell, 2006). O papel de cuidador emerge 
como forma de dar sentido ao caos. A 
experiência intensa de cuidar potencia a 
intimidade e parece mobilizar habilidades do pós 
cuidador no crescimento após a perda (Cadell, 
2006; Kessing, 2010).  

De seguida apresenta-se gráfico com os 
aspectos emergentes dos artigos seleccionados, 
que ilustram a experiência do pós cuidador na 
reconstrução da vida quotidiana (ver Gráfico 1). 
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Discussão  
Os resultados sugerem que o pós cuidador 
familiar enfrenta dificuldades relacionadas com 
o processo de luto (depressão), com o retomar 
de relações socias (isolamento), mas também 
com mudanças f inance i ras (perda de 
poupanças) (Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; 
Kessing, 2010). Os achados apontam a rede 
social como apoio fundamental na retoma da 
vida após o término do cuidar (Cadell, 2006; 
D iG iacomo, 2013 ; Kess ing , 2010 ) . A 
reconstrução da vida é descrita como regresso a 
si, agora sem o papel de cuidador activo, onde 
muitas vezes o alvo de cuidados é incluído. A 
vida quotidiana enquanto percurso positivo é 
pouco explorada.  
Tendo em conta os aspectos encontrados e 
cruzando-os com as fases da trajectória de pós 
cuidado identificadas por Larkin (2009), poder-
se-á dizer que os aspectos moldura do período 

de cuidado, luto e o vazio de não cuidar, 
desligação de si e interiorização do outro, 
desligação com a vida quotidiana se encontram 
nas duas primeiras fases, ‘vazio no pós cuidado’ 
e ‘fechar o tempo de cuidar’, o aspecto bem 
estar no pós cuidado incluiu na fase de 
‘construir a vida após cuidar’.  
Sugestões para estudos futuros 
Esta revisão é composta por 4 artigos 
científicos. Não obstante, os aspectos que 
emergiram dos artigos seleccionados parecem 
interessantes e com pistas fase ao fenómeno 
em estudo. 
Pode ter sido uma limitação a diversidade de 
palavras-chave referente ao fenómeno 
‘experiência de reconstrução’ e ao contexto ‘vida 
quotidiana’. No entanto, optou-se por uma 
abordagem mais alargada, de forma a encontrar 
o que há de produção científica nesta área 
temática. 
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Implicações para a prática e para a 
investigação 
A realização desta revisão sistemática da 
literatura eleva a necessidade de desocultar o 
fenómeno de reconstrução da vida quotidiana 
do pós cuidador. Assim futuros estudos devem 
ter como foco a narrativa retrospectiva de pós 
cuidadores familiares de como constroem “o 
tecido de maneiras de ser e estar” depois de 
cuidar, identificando estratégias que podem 
ajudar pós-cuidadores a reorganizar as suas 
vidas, re-encontrar com amigos e família, e 
restaurar o papel de cuidador. 
A narrativa da vida quotidiana do pós cuidado 
familiar, como fonte de conhecimento para a 
enfermagem, pode motivar à reflexão de um 
apoio e acompanhamento na trajectória de pós 
cuidado, através de estratégias positivas. O 
desenvolvimento de conhecimento nesta área 
temática pode ser fundamental para criar 
sinergias na trajectória de cuidar entre 
cuidadores familiares e pós cuidadores 
familiares, que se podem traduzir em ganhos 
em saúde para ambos. 

Conclusão  
O estudo no cuidado familiar tem sido centrado 
na fase activa da trajectória de cuidar. Com o 
crescimento social dos cuidadores importa 
perceber como se movem na trajectória de 
cuidar. A trajectória de pós cuidado tem sido 
pouco explorada, e a presente revisão da 
literatura reforça a necessidade de desenvolver 
conhecimento nesta área temática. 
Os artigos seleccionados apontam alguns 
aspectos que ilustram a experiência do pós 
cuidador na reconstrução da vida quotidiana: 
moldura do período de cuidado, luto e o vazio 
de não cuidar, desligação de si e interiorização 

do outro, desligação com a vida quotidiana e 
bem estar no pós cuidado. Como factores 
facilitadores sobressaíram: os profissionais de 
saúde (apoio estruturado, envolvendo os 
cuidadores no plano de cuidados), a qualidade 
de morte, dar sentido à experiência de cuidar, a 
reconstrução de identidade (restaurarando o 
papel de cuidar), reconectar com a rede social 
(amigos, familiares) e o suporte financeiro e 
social. Como obstáculos identificam-se: os 
p r o f i s s i o n a i s d e s a ú d e ( l a c u n a s n a 
comunicação, serviços desarticulados, falta de 
apoio no pós cuidado), qualidade de morte (fim 
de vida associado ao sofrimento), ausência de 
suporte financeiro e social (identificada a 
necessidade de um profissional que dê apoio 
especifico e informação no período de pós 
cuidado).  
Como alerta Keesing (2010), a parca aposta no 
apoio à saúde dos pós cuidadores familiares, 
pode levar a potenciais problemas de saúde e 
torna-los consumidores dos serviços de saúde 
criando um ciclo de insatisfação. Deste modo, a 
compreensão da experiência vivida do pós 
cuidador familiar na (re) construção da vida 
quotidiana poderá guiar os enfermeiros que 
acompanham trajectórias de cuidadores 
familiares e constituir uma força promotora de 
saúde contrariando o ciclo de insatisfação. 
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