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Resumo 

Os cuidados prestados a alguém que deles necessita têm acompanhado a evolução que a humanidade 
tem tido, não só sob o ponto de vista demográfico e de saúde, mas também socialmente e 
tecnologicamente 

O cuidar deixou de ser uma função meramente familiar para ser algo bastante complexo, em que há 
necessidade da intervenção de uma equipa intersectorial e transdisciplinar. Com efeito só assim se pode 
fazer face a um envelhecimento cada vez mais acentuado e a todos os determinantes que lhe estão 
subjacentes, nomeadamente à co-existência de uma co-morbilidade e multimorbilidade bem como de 
outras situações nunca antes vividas pelo Homem. 

Assim, hoje o cuidar deve envolver não só profissionais de vários sectores, mas também a família e rede 
social da pessoa cuidada bem como a ela própria. A relação entre aqueles e estes não pode ser 
meramente informativa, devendo antes contemplar uma partilha de saberes. 

A Autora, faz neste artigo, uma reflexão da evolução do cuidar relacionando-a com as mudanças sociais 
do fim do seculo XX e início do seculo XXI 

Palavras chave: Cuidar no seculo XXI, Cuidados de Saúde Primários, muldisciplinaridade e 
transdisciplinaridade 

Abstract 

Society is in transition toward a world where an ageing population with different diseases patterns, 
emerge. The family structure also changed, and the care of a person, needs to be adapted  

The decrease of number of carers (while the demands of care increase), together with the society 
changes are claiming by a multidisciplinary team and a transdisciplinary team which also involve family 
and the person who needs care 

The Author analyse the humanity changes and reflect about the changes on caring in XXI century 
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Introdução                                    

O Homem, à medida que vai evoluindo modifica 

a sociedade que, por sua vez também a 

influência, formando-se em conjunto, uma espiral 

em evolução que nunca volta ao ponto de partida, 

pois a interação permanente entre o Homem, a 

família e a sociedade produz transformações 

estruturais com implicações não só na saúde das 

populações e na prestação de cuidados a esta, 

mas também na área social. 

Uma das grandes transformações que a 

Sociedade/ Humanidade sofreu foi o 

envelhecimento demográfico que continua a 

evoluir, com um número e proporção de idosos, 

em crescendo. Este fenómeno, único na 

Humanidade, trouxe consequências ainda não 

totalmente dimensionadas.1 

Um outro acontecimento que mudou o mundo e 

acelerou o seu processo de transformação foi o 

aparecimento e democratização das novas 

tecnologias com produção de mais 

conhecimento, que também é divulgado a uma 

maior velocidade e levado a sítios mais remotos, 

outrora fechados sobre si mesmos. Esta nova 

forma de divulgação, pode transformar culturas 

limitadas espacialmente e temporalmente.2,3 

A informação passou, assim, a não ter fronteiras, 

tendo como único constrangimento situações de 

fragilidade económica.2,3 

A produção de conhecimento tem sido de tal 

forma rápida e intensa, que houve necessidade 

de o fragmentar por disciplinas (algumas delas 

novas) o que para além de trazer uma maior 

complexidade aumentou ainda mais, a produção 

de conhecimentos e da sua aplicação prática, 

obrigando, assim, a sociedade a repensar formas 

de integração para que não se compartimentasse 

demasiado e deixasse de ser compreensível e/ou 

exequível a não ser através de uma equipa 

transdisciplinar. Efetivamente o Homem continua 

a ter que ser visto como um todo, porém para que 

tal seja possível há necessidade de entrecruzar 

conhecimentos hoje pulverizados em disciplinas. 

Isto só é possível quando o conhecimento é 

partilhado por equipas constituídas por 

elementos de vários saberes que fazem a 

integração das diferentes frações que o 

constituem.2 

A evolução da saúde e do cuidar 

No início do seculo XX a saúde era definida como 

ausência de doença, porém este conceito 

modificou-se após a segunda Guerra Mundial, 

com o nascimento da ONU e da OMS e, mais 

tarde, em 1978 na Assembleia Mundial da Saúde 

em Alma-Ata (Cazaquistão – URSS à data) com 

a definição de Cuidados de Saúde Primários e de 

seus objetivos/ finalidades. 

A saúde passou a ser tão importante como a 

doença e o combate a esta. Começou-se, 

também, a perceber que a saúde não era apenas 

a ausência de doença, mas algo mais que 

necessitava de uma intervenção diferente. 

O Homem passa a ser observado não apenas 

como ser biológico mas também, como ser 

constituído por outras componentes. Assim, 

surge o conceito do Homem como ser bio-psico-

social e posteriormente também como ser 

espiritual. Todas estas componentes estão 

interligadas, influenciando-se mutuamente quer 

no sentido de mais saúde quer no sentido de 

mais doença. 
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A OMS define então saúde como o “completo 

bem-estar orgânico, psíquico e social e não a 

mera ausência de doença”. Esta definição com a 

polemica que criou acerca do “ completo bem-

estar” chamou a atenção para que a saúde e a 

doença estão em continuidade, cujas 

extremidades, por mais que sejam amputadas, 

continuam a existir. Assim, podemos afirmar que, 

numa comunidade, saúde e doença coexistem 

pelo que vai sempre ser necessário não só uma 

intervenção em prol de mais saúde mas também 

estratégias de intervenção, para prevenir 

doenças. A saúde – doença constitui um binômio 

instável que necessita de uma vigilância 

permanente e de intervenções dirigidas ao 

indivíduo e à comunidade onde este se insere. 

Com a evolução da ciência, nomeadamente na 

imunologia e na psicologia, percebeu-se que o 

Homem é também um ser psicossocial e que o 

seu estado de saúde pode influenciar o coletivo 

e vice-versa. 

Compreendeu-se, também, que a saúde 

individual interage bidireccionalmente com a 

saúde coletiva, havendo, por isso, necessidade 

de responsabilizar cada individuo pela sua saúde 

e pela saúde do coletivo. Cada cidadão tem, 

assim, direitos e deveres para com os outros quer 

na área da saúde, quer em outras áreas 

evoluindo-se então para o conceito de cidadania 

À medida que a comunidade vai pendendo para 

um estado de saúde, maior será a 

responsabilidade individual e coletiva na 

promoção da saúde e maior será também a 

responsabilidade daquela na educação para a 

saúde e, na educação para a cidadania da 

população nela residente. Se esta for assumida 

pela maior parte dos cidadãos então o binómio 

saúde / doença penderá cada vez mais para a 

saúde, facilitando o trabalho dos profissionais 

envolvidos.  

Os vários sectores da vida quotidiana de uma 

comunidade (em que o sector da saúde é apenas 

um deles) passam a ter uma grande co- 

responsabilização nesta situação, porém nem 

sempre agem da melhor forma a poupar recursos 

e a obter a maior eficácia e eficiência. Torna-se, 

então, obrigatório criar uma plataforma de 

entendimento entre os diversos intervenientes 

bem como estabelecer uma intervenção conjunta 

de cuidados. 

Segundo Farias & Sonaglio (2013) a 

multidisciplinaridade ocorre quando o 

conhecimento de várias disciplinas e/ou vários 

setores é necessário para a resolução de 

situações, porém dificilmente estas são 

enriquecidas pela informação proveniente de 

cada uma delas4 

Embora tendo por objetivo comum a saúde e o 

bem-estar da comunidade, as estratégias para os 

atingir, bem como a linguagem científica utilizada 

pelos membros das várias disciplinas envolvidas, 

podem diferir, diminuindo, assim, a eficiência das 

intervenções e podendo mesmo criar 

constrangimentos e conflitos de território e 

outros. 

A complexidade da saúde na comunidade 

exige, então, uma equipa multidisciplinar, 

em que cada um traz o seu saber, o discute, 

mas, em que  cada elemento do grupo, tem 

papeis/ funções específicas. 
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Esta situação, diferente da quando não existia 

equipe de trabalho, melhorou a performance dos 

cuidados individuais e coletivos, começando a 

haver alguma interdisciplinaridade, entendida 

como a soma da informação convergente de 

várias disciplinas para produzir uma acção 

conjunta com bons resultados. O conhecimento 

que cada disciplina adquire sobre a comunidade 

onde decorre a ação torna-se, mais profundo e, 

mais abrangente, porém ao não integrar saberes 

não enriquece a disciplina, em si mesma.4,5 

Segundo Farias & Sonaglio (2013) A 

interdisciplinaridade constitui-se,  

 

portanto,  como uma ferramenta do saber que 

interliga conhecimentos4 

 

Com o envelhecimento demográfico da 

população, surgem novos problemas a reclamar 

novas soluções, como sejam, entre outros, a 

multi- morbilidade, a co-morbilidade, a pré-

fragilidade e a fragilidade em idosos, a grande 

longevidade (ultrapassando cada vez mais, um 

maior número de pessoas os 100 anos), e, a alta 

percentagem de idosos e grandes idosos a viver 

só. 

Estas situações ainda são agudizadas por 

grandes alterações estruturais na família e, por 

uma grande mobilidade das pessoas, impensável 

no início do seculo XX. 

 A definição do conceito de intervenção para a 

saúde com uma definição espaço - temporal bem 

precisa, desaparece com as situações acima 

mencionadas, passando o tempo a coincidir não 

só com o ciclo vital, mas também com um 

passado cultural e um futuro de contornos 

imprecisos.6,7 

Das intervenções em saúde passam a fazer parte 

as preocupações com o futuro de uma 

comunidade, isto é, embora não esquecendo o 

passado, trabalha-se o presente em função do 

futuro, não descurando tendências demográficas 

entre outros fatores.   

Com a era da globalização e a facilidade de 

mobilização, bem como a facilidade em as 

pessoas obterem em pouco tempo uma 

informação universal, as intervenções em saúde 

deixam de estar restringidas a um determinado 

espaço, passando a ter outras dimensões que 

exigem equipes cujos membros podem não 

coexistir no mesmo espaço, mas encontrarem-se 

em vários países e até em vários continentes, 

trabalhando em disciplinas cada vez mais 

específicas.  

Esta nova visão de um binómio saúde-doença 

sem fronteiras, não se limitando a um 

determinado espaço, ou a uma determinada 

cultura obriga a repensar a forma de trabalhar de 

uma equipe devendo os seus membros interagir 

entre si para poder agir como um todo. A cultura, 

a dimensão temporal e a área geográfica já não 

são comuns e o conhecimento encontra-se 

demasiado espartilhado, para que todos saibam 

um pouco de tudo. 

A necessidade de obter um conhecimento global 

sem fronteiras, obriga a repensar a forma de 

funcionamento de uma equipa. 

 Nesta situação, o trabalho em equipa só é 

profícuo através de uma transdisciplinaridade em 

que cada elemento entrecruza o seu 

conhecimento com o dos outros, não procurando 

que uma ou mais disciplinas dominem as outras, 

mas em que predomina uma abertura a 

conhecimentos interdisciplinares, havendo um 
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pensamento de organização do conhecimento de 

toda a equipa.8,9  

Deste entrecruzamento de disciplinas e numa 

perspetiva transdisciplinar, cada membro da 

equipa passa a ser co-responsável nas tomadas 

de decisão e na avaliação de resultados. Cada 

técnico passa a integrar conhecimentos e 

estratégias que ultrapassam a formação de base 

e que são construídas em conjunto. A dimensão 

do conhecimento ultrapassa, assim, a soma das 

partes.  

A transdisciplinaridade pretende assim envolver 

não só o que está dentro de cada disciplina, mas 

também o que está entre as disciplinas4 

Evolução do cuidar, multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade 

Cuidar significa tomar conta de alguém. Outrora 

era sobretudo cuidar de pessoas sãs mas sem 

autonomia (recém-nascidos e crianças 

pequenas) ou de pessoas doentes que na maior 

parte das vezes perdiam temporariamente a sua 

autonomia/ independência. Não havendo à data, 

uma filosofia de saúde comunitária, cuidar 

implicava essencialmente uma relação 

interpessoal, isto é, uma pessoa assumia cuidar 

de outra que estava a necessitar de cuidados. 

Há medida que a saúde pública vai evoluindo e 

que os padrões de doença se vão alterando, o 

conceito de cuidar assume uma nova dimensão 

que é não só a de cuidar do indivíduo, mas 

também o envolvimento em educação para a 

saúde. Assim educar para a saúde é também 

uma forma de cuidar não curativa, mas 

preventiva e/ou promocional.10  

A antecipação de cuidados individuais e coletivos 

passa também, a ser importante no cuidar. 

Com o avanço da ciência e das tecnologias, bem 

como com a evolução demográfica, as doenças 

numa comunidade deixam de ter um padrão de 

doenças infeciosas (agudas) para dar lugar a um 

padrão de doenças crónico-degenerativas 

(doenças crónicas e progressivamente 

incapacitantes), caminhando-se ainda para uma 

alta prevalência de complicações deste último 

tipo de doenças. A co-morbilidade, sobretudo em 

pessoas mais idosas, passa a ser a regra.1  

Para fazer face a estas novas situações houve 

necessidade de formar equipas 

multidisciplinares, em que cada elemento, 

desempenha papeis e funções diferentes, mas 

em que o objetivo e o objeto do cuidar é comum.11 

O cuidar deixa de ser interpessoal e temporário/ 

transitório para passar a envolver diversas 

pessoas, com e sem formação específica, 

surgindo, então as figuras de cuidador formal e 

de cuidador informal. Neste último caso, 

consoante o seu papel/funções ainda é 

classificado como principal ou secundário. 

O cuidar temporário/ transitório transforma-se 

num cuidar longitudinal, prolongado no tempo, 

feito de forma continua e, muitas vezes, com 

necessidade de o cuidador progressivamente ter 

de aumentar o número de horas a cuidar. 

O cuidar, que antigamente estava 

essencialmente entregue à família e aos 

profissionais de saúde, passa a ser repartido e/ou 

complementado por outros profissionais 

(auxiliares de lares, auxiliares de domicilio, 

psicólogos, assistentes sociais, etc) e por outras 

pessoas sem laços de co-sanguinidade (famílias 

de acolhimento, cuidadores formais no domicílio, 

etc)  

 

Página 47 

                                                                                                                                                                                            
 

 



JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951 VOLUME 6. EDIÇÃO 2 

Com o envelhecimento da população e a 

evolução do conhecimento científico sobre 

envelhecimento fisiológico e patológico bem 

como sobre as doenças crónico-degenerativas, o 

auto-cuidado assume particular relevo, sendo 

essencial para a promoção da saúde uma 

aprendizagem ao longo da vida. 

A longitudinalidade no cuidar passa a 

acompanhar todo o ciclo vital do indivíduo 

havendo também uma co-responsabilidade dos 

diversos sectores de vida do indivíduo e da 

comunidade onde este se insere. 

O cuidar ganha assim, uma dimensão que nunca 

tinha existido, envolvendo em simultâneo, não só 

profissionais de vários sectores, mas também a 

própria comunidade e o próprio cidadão que 

apresentam saberes adquiridos não só através 

duma aprendizagem científica específica, mas 

também através de informação vinculada aos 

mass-media e multimédia que se vão 

implantando num saber de uma cultura local que 

deixou  na maior parte dos casos, de ser 

monocultural para passar a ser  multicultural. 

A multidisciplinaridade passa a ter uma dimensão 

multiprofissional e multissectorial mas com 

saberes e linguagens bem diferentes. 

A essência passa a estar no cuidar e em quem 

os presta. 

 O cuidar deixa de estar centrado no indivíduo 

para se centrar nos próprios cuidados não 

esquecendo, como é óbvio, o objeto receptor de 

cuidados.12 

Os cuidados passam a ser mais efetivos, se 

houver uma partilha de saberes e do cuidar. 

Quanto maior for a partilha de saberes mais 

aprende quem presta cuidados e mais beneficia 

o individuo/ comunidade a ser cuidado (a).  

A multidisciplinaridade cede lugar à 

transdisciplinaridade. A fragmentação de 

saberes transforma-se na partilha de saberes 

com benefício para quem é cuidado.14,15 

Como Almeida Filho ( 2000) afirma ..Para a 

constituição de uma ciência, não são os campos 

disciplinares que interagem entre si, mas sim os 

sujeitos individuais e coletivos que os constroem 

na prática científica cotidiana15 

Vemos assim, que o cuidar individual e colectivo 

tende a adaptar-se não só a mudanças 

demográficas, de padrões de doença e evolução 

tecnológica , mas também à evolução do Homem 

e da sociedade, na qual se incluem  aspectos 

relacionais . 

O modo como os cuidadores se vão relacionando 

entre si e usando os seus próprios 

conhecimentos está relacionado com a 

distribuição e propagação desse próprio 

conhecimento e a evolução do estado de saúde 

e social de uma comunidade 

 

Conclusões 

Em síntese podemos afirmar que o 

envelhecimento demográfico , as alterações 

estruturais da família, , a longevidade, a 

multimorbilidade e a co-morbilidade, entre outros 

fatores, obrigam a repensar-se  os cuidados no 

seculo XXI, para que se possa fazer face às 

solicitações dos mesmos e à demanda em 

saúde. Assim a necessidade de uma equipe 

multidisciplinar e transdisciplinar é uma 

imperiosidade emergente, que se agudiza com o 

alongamento temporal do cuidar e a mudança 

nos padrões de morbilidade relativamente aos 

existentes no pós 2ª guerra mundial. 
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O Autocuidado com co-responsabilização da 

própria pessoa cuidada, assume também uma 

importância outrora não existente. 

Assim a formação formal e informal dos 

profissionais envolvidos, tem que ser 

cuidadosamente planeada de forma a diminuir 

constrangimentos ao funcionamento de uma 

equipa transdisciplinar.  
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