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INTRODUÇÃO

O indivíduo assume 
um papel decisivo 
naquele que é o equi-
líbrio do micro, meso 
e macro sistémico 

de desenvolvimento operado no seu 
processo de envelhecimento1. Este 
processo, mais especificamente a 
promoção daquele que se pretende 
que seja o envelhecimento saudável 
e ativo, resulta do equilíbrio que o 
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Abstract

Family and Work are mesosystems of human ecological development whose imba-
lance exposes individuals to a particular adaptive difficulty. To understand the mea-
ning that older workers attach to this dyad may contribute to improve their ability to 
work and family health.
This was a descriptive, qualitative study that used Bardin’s content analysis as a 
methodology. It was conducted in a non-probabilistic sample (n = 62), selected from 
a population of over 55-year-old health workers, who agreed to participate. The 
information was obtained by semi-structured interview and analyzed by the WebQda 
program.
Participants perceived the Family as a “safe haven”, as it was a source of support and 
personal fulfillment. The same attribution was not performed by participants who, 
due to the lack of return and / or isolation / abandonment expressed, pointed out 
that the family was “absent” in their lives. With respect to work, the gender diffe-
rence was manifested by the overload perceived by the female gender. When asked 
about the Family / Work conciliation, the speeches mirrored the way the present 
time sustains itself in constructions that are lasting from the past.
It was concluded that the Family / Work conciliation can adopt different scenarios de-
pending on the meaning that individuals give to both throughout their life experien-
ces and that, particularly in older workers, the intervention of occupational nurses 
can make the difference, when we want to promote active aging in the workplace.
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individuo consegue estabelecer 
entre os seus objetivos de vida, a ca-
pacidade em gerir os seus recursos 
e, da forma como se relaciona com o 
seu ambiente envolvente2,3. 
No final da idade adulta, os indiví-
duos são chamados a dar resposta 
a um vasto conjunto de adaptações 
daquela que é, até então, a sua dinâ-
mica sistémica de vida. Em termos 
familiares, também no final da vida 
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funcionais (1º piso); a educação e 
competência (2º piso); os valores, 
atitudes e motivação (3º piso); a 
comunidade profissional e ambiente 
de trabalho (4º piso); e os conteúdos, 
as exigências e a organização do 
trabalho (cobertura/telhado).
Segundo este modelo7, a mobili-
zação dos recursos internos e das 
questões familiares (do 3º piso) são 
uma ação necessária para construir 
um equilíbrio melhor e sustentável 
na vida profissional e na sequencia 
deste pensamento, fará sentido 
compreender a forma como os tra-
balhadores arquitetam estratégias e 
se mobilizam para conciliar as suas 
funções familiares e de trabalho, 
particularmente numa fase mais 
avançada da vida em que as exigên-
cias se tornam gradualmente mais 
diversificadas e complexas.
A construção deste artigo enqua-
dra-se no âmbito da intervenção de 
enfermagem em saúde ocupacional, 
mais especificamente visa sensibili-
zar para a intervenção de promoção 
da saúde dirigida a trabalhadores 
em idade avançada que neste es-
pecífico estadío das suas vidas 
vivenciam específicas adaptações 
de vida conducentes a um possível 

desequilíbrio da sua perceção de 
capacidade para o trabalho. 

OBJETIVOS
O presente estudo visa descrever a 
forma como trabalhadores de mais 
idade percecionam a conciliação 
que estabelecem entre aqueles que 
são os seus microssistemas de 
desenvolvimento “Família” e “Tra-
balho” e como esta interfere com 
o seu índice de capacidade para o
trabalho.

METODOLOGIA 
Tratou-se de um estudo descritivo, 
baseado em metodologia qualitati-
va, e de paradigma compreensivo 
e hermenêutico que tomou como 
população-alvo os trabalhadores 
que exerciam funções em unidades 
de prestação de Cuidados de Saúde 
Primários, do Agrupamento de Cen-
tros de Saúde do Baixo Vouga, da 
Administração Regional de Saúde 
do Centro, entre os anos 2017 e 2018. 
A amostra de participantes (n=32) 
foi selecionada de forma não proba-
bilística e por conveniência, decor-
rente do manifesto assentimento de 

adulta são muitas adaptações que 
poderão ser operadas a nível da sua 
estrutura, desenvolvimento e fun-
cionalidade4, como são exemplo a 
saída dos filhos, a chegada dos ne-
tos, a entrada dos pais dependentes 
e o reajustamento de papéis (que se 
compadece com todas estas mu-
danças) e muitos outros fenómenos 
que se associam àquela que é a fase 
do ciclo vital que se denomina por 
“ninho-vazio”4.
Na dimensão laboral idêntico fe-
nómeno adaptativo se manifesta. 
Dependendo do significado que o 
individuo foi atribuindo ao trabalho 
exercido, o final de vida ativa po-
derá ser fonte prazerosa (se do seu 
exercício advêm um conjunto de 
outputs positivos como fonte status, 
de retorno económico, entre outros) 
ou penosa (se pelo contrário traba-
lhar se revela fonte de desconforto 
ou mesmo de stresse em saúde e 
burnout)5.
A Família e o Trabalho são, então, 
tidos como dois dos mais relevan-
tes microssistemas componentes 
daquele que passa a ser o ambiente 
de desenvolvimento da pessoa em 
idade adulta, razão pela qual se con-
sidera que este tema careça de um 
maior enfoque de estudo, quando se 
pretende potencializar a saúde dos 
recursos laborais6. 
Atentos a este fenómeno, a Interna-
tional Labour Organization (ILO) e a 
World Health Organization (WHO) 
apelam à conjugação de esforços 
por parte de todos os atores envol-
vidos, por forma a encontrar estra-
tégias que promovam a saúde dos 
trabalhadores, com vista à continui-
dade de um desenvolvimento so-
cioeconómico e sustentável para as 
gerações futuras. Assemelhando o 
seu modelo a uma estrutura habita-
cional (Figura 1), a Finnish Institute 
of Occupational Health (FIOH)7 refe-
re que a capacidade para o trabalho 
resulta do equilíbrio estabelecido 
entre os recursos do trabalhador e o 
tipo trabalho que é exercido, sendo 
os principais fatores interferentes 
neste processo: a saúde e aptidões 

FIGURA 1

MODELO DE PROMOÇÃO DA CAPACIDADE PARA O 
TRABALHO (FIOH, 2014).
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participação livre e esclarecido em 
participar no estudo. Foram crité-
rios de inclusão: assumir o estatuto 
de “estar em pleno exercício labo-
ral”, ter mais de 55 anos de idade 
e, coabitar com a família nuclear. 
Maioritariamente feminina (58,1%) 
e com uma média de idade de 57,3 
anos (DP=2,4 anos), os participantes 
exerciam o exercício profissional 
em diferentes áreas profissionais 
(Médicos=30,7%; Enfermeiros=45,5%; 
Pessoal técnico e administrati-
vo=14,5%; Auxiliares de apoio técni-
co e outros=10,3%).
A informação recolhida para a ela-
boração deste estudo foi obtida por 
meio da técnica de entrevista, con-
duzida por guião semiestruturado, 
tendo o seu resultado sido gravado 
em registo áudio. Uma vez trans-
critas e codificadas, as entrevistas 
foram analisadas pelo método de 
análise de conteúdo de Bardin7, 
recorrendo para tal à sua análise 
temática e categórica por contabili-
zação de Unidades de Registo (UR), 
com recurso ao programa software 
WebQda.

Todos procedimentos formais e 
pressupostos éticos inerentes ao 
desenvolvimento de investigação 
contemplados neste estudo.

RESULTADOS
Uma vez transcrita, explorada e 
organizada toda a informação re-
colhida, resultou da sua análise 
uma árvore categórica baseada 
nos seguintes temas centrais: i) 
Como me sinto na (minha) família 
(172UR), ii) Como me sinto no (meu) 
trabalho (143UR), iii) Como o (meu)
trabalho afeta a (minha) família 
(118UR), iv) Como a (minha) família 
afeta o (meu) trabalho (112UR), cujos 
conteúdos se passam a apresentar 
(Figura 2).
Como me sinto na (minha) família 
(172 UR)
Os participantes emitiram refe-
rencias discursivas ambivalentes 
no que se reportou a esta temática, 
dando conta que a sua perceção 
se repartiu entre Família Presente 
(105 UR) e Família Ausente (67UR). 
Afirmaram a sua Família Presente, 

quando nos seus discursos expres-
saram o facto da família constituir 
uma relevante Fonte de apoio emo-
cional (62 UR) e Fonte de realização 
(43 UR). 

“A família é a nossa sustentação. 
Ela é que nos dá aquele apoio que 
precisamos no dia-a-dia para 
enfrentarmos momentos menos 
bons ... É nela que partilhamos 
aquilo que nos acontece na vida 
[...]o nosso porto seguro quando as 
coisas não correm tão bem.” (E22, 
2018)

Oposta atribuição de significado 
foi realizada por participantes que, 
pela carência de retorno (22 UR) e/
ou pelo isolamento/abandono (45 
UR) expressos, fizeram notar que 
percecionavam a sua Família Au-
sente. 

“(…) neste momento praticamente 
vivo sozinha com o meu marido 
onde ele me dá o apoio, algum 
apoio, não todo, mas algum apoio! 
(...) minha filha que já não está 
comigo, … tem a vida dela e mora 
longe e o meu filho também tem o 
trabalho dele[...]” (E26, 2018)

FIGURA 2

TEMAS, CATEGORIAS E UNIDADES DE REGISTO DA CONCILIAÇÃO FAMÍLIA/
TRABALHO PERCECIONADA EM IDADE ADULTA AVANÇADA

Como me sinto na  
(minha) família

(172 UR)

Como me sinto no  
(meu) trabalho

(143 UR)

Como o (meu) tra-
balho  interfere na 

(minha) família  
(118 UR)

Como a (minha) família 
interfere no (meu) trabalho                     

(198 UR)

FAMÍLIA/TRABALHO 
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“Super 
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(62UR)

Satisfação 
laboral 
(16UR)

Estímulo 
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nuidade 
laboral 

(112UR)
*Suporte 
económi-
co (88UR)
*”Fuga” do  
problema 

(14UR)

Maturida-
de laboral

(10UR)

Fonte de 
labilidade  
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cional  
(75UR)

Família 
Ausente      
(67UR)
*Caren-
cia de 

retorno 
(22UR)
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mento/
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no (45UR)

“Ladrão” 
do tempo 

(56UR)

Enve-
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(117UR)
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*Psiquico 
(33UR)
*Social 
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Impedi-
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(11UR)
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Como me sinto no (meu) trabalho 
(143 UR)
A Satisfação laboral (10 UR) foi uma 
das categorias que emergiu da te-
mática Como me sinto no (meu) 
trabalho. Esta evidencia foi notória 
pelo facto de grande parte dos en-
trevistados se identificarem com o 
trabalho desempenhado e de este 
constituir fonte prazerosa e de mo-
tivação para as suas vidas (“...gosto 
muito do que faço e de estar com 
as minhas colegas e é isso que me 
motiva muito pra… pra continuar… 
pronto“ E20, 2017). 
O facto de assumirem a “mais idade” 
de que eram detentores foi também 
percussora da categoria Maturidade 
laboral (16 UR) que detinham no seu 
desempenho profissional (“A idade 
[...] pelo menos trouxe a possibilida-
de de conseguirmos em momentos 
mais desafiantes, sermos mais 
seguros de nós… mais serenos, no 
enfrentar do dia-a-dia. E, quer quei-
ramos, quer não, isso interfere mui-
to no nosso desempenho” E13, 2017). 
A perceção de Envelhecimento (117 
UR) foi outra das categorias emer-
gentes dos discursos dos entrevis-
tados, fazendo notar as limitações 
trazidas pelo tempo cronológico 
sentidas nas suas dimensões Física 
(74 UR), Psíquica (33 UR) e Social (10 
UR)
 “Sei que já não tenho a força, a me-
mória nem o estímulo que tinha no 
passado e que estas jovens agora 
têm...mas quem andou já não tem 
para andar (...)”. (E23, 2018)
Como o (meu) trabalho interfere na 
(minha) família (118 UR)
Os extratos discursivos deram conta 
que o exercício laboral foi perce-
cionado como uma sobrecarga no 
cuidar das suas famílias, sendo essa 
interferência manifestamente ex-
pressa pelas entrevistadas do géne-
ro feminino - As “Super Mulheres” 
(62 UR).
“...e depois do trabalho, lá vou eu 
para o meu segundo emprego...não 
é que não goste de cuidar da minha 
família... mas, depois de tantos anos 
de levantar às 6 horas, deixar tudo 

preparado para o dia dos os meus 
filhos e marido, ir para o trabalho, 
vir fazer e dar o almoço, voltar para 
o trabalho até às 17horas, ir buscar
os filhos à escola para os deixar nas
atividades, entre elas, ir ao super-
mercado, regressar a casa, orientar
banhos, fazer o jantar, tratar da loi-
ça, deitar os miúdos, passar o serão
a tratar das roupas....uf! Enfim, nós 
somos umas “Super Mulheres”. (E15, 
2017)
Os relatos também deixaram trans-
parecer que para muitos entrevis-
tados o trabalho era tido como um 
“Ladrão” do tempo (56UR), uma vez 
que era responsável pela limitação 
do desejável espaço temporal para 
partilhar com a família, nomea-
damente para dar apoio aos seus 
descendentes. (“Dava tudo para ter 
tempo para ajudar os meus filhos e 
criar os meus netos” (E29, 2018)
Como a (minha) família interfere no 
(meu) trabalho (198 UR)
Na perceção dos entrevistados, a 
família foi sendo tida como um 
Estímulo de continuidade laboral 
(112UR), como Fonte de labilidade 
emocional em contexto laboral 
(75UR) e, como Impeditiva de pro-
gressão profissional (11 UR). 
O estímulo de continuidade labo-
ral esteve relacionado com o facto 
de os entrevistados constituírem 
a mais relevante, senão mesmo a 
única, fonte de Suporte económico 
(88UR) das suas famílias (“...não 
fosse o sustento da minha família, 
decerto já teria pedido a minha 
reforma...” E27, 2018) e, por outro, 
porque para muitos a continuidade 
laboral constituía um refúgio de 
“fuga” ao problema (14 UR) familiar 
que se fora instalando ao longo do 
seu ciclo vital. (“Quando venho tra-
balhar esqueço tudo lá fora...é uma 
terapia para mim...coloco a minha 
máscara e ... Falar com as pessoas 
faz-me esquecer os meus problemas 
e conflitos lá de casa”. E24, 2017)
A família foi igualmente identifica-
da como Fonte de labilidade emo-
cional (75UR), o que na perspetiva 
dos respondentes os teria exposto a 

uma acrescida gestão de emoções, 
em contexto laboral. (“Ai, sabe Deus, 
quantas vezes...a rir por fora...mas a 
chorar por dentro...Os utentes é que 
não têm culpa dos nossos proble-
mas (...)”. (E14, 2017)
Foi ainda tida como Impeditiva da 
progressão profissional (11UR) na 
pespetiva de alguns entrevistados 
por “Os vários anos que tive em 
casa não me deixaram chegar onde 
queria [...], nem mesmo na altura em 
que eu era jovem era estimulada a 
ida para a escola” E11, 2017)..

DISCUSSÃO
4. Discussão
No âmbito do tema “Como me sinto
na (minha) família”, a ambivalência
identificada deu a compreender
que, independentemente da área
profissional em que operavam, todos
os trabalhadores da saúde percecio-
navam distintas formas de “Estar”,
de “Ser” e de “Sentir” em família3.
Decorrente dessa diferenciação e do
“investimento” sistémico que ha-
viam operado com as suas famílias,
terão resultado distintas perceções
relacionais que os impeliram para a
adoção de diferenciadas perceções
de Família Presente e/ou Família
Ausente. O recurso à expressão de
“porto seguro”, enquanto ilustrativa
categórica de Família presente veio
reiterar que, ainda que grandes mu-
danças se tivessem vindo a operar
nos “clássicos” modelos familiares,
a instituição “Família” ainda perma-
nece na atualidade a ser uma das
células de referencia na construção
da identidade e da harmonização
do sistema de valores e afetos9. A
perceção de Família Ausente re-
trata, porém, a outra face da socie-
dade atual, “fruto” dos emergentes
desafios e ritmos que a vida ativa
contemporânea imprime, levando à
existência um certo distanciamento
cada vez maior entre as famílias
de origem10. Ou, por outro lado, da
perceção de carência de retorno 
que nesta fase avançada da vida faz
agudizar as relações de conflito ma-
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sempre de alguma forma expressas 
naquele que é o exercício das suas 
funções12. 
Ainda dentro da temática Como a 
(minha) família interfere no (meu) 
trabalho, um outro subtema que 
emergiu foi a família enquanto im-
peditiva da progressão profissional. 
Se alguns entrevistados este sentir 
fez alusão ao facto de da família 
ter estado sempre à frente das suas 
decisões de vida, na maioria dos ca-
sos, e mais particularmente para as 
mulheres respondentes, este achado 
reiterar a diferença de género que 
na sua época era bem marcante 
no que respeito à oportunidade de 
progressão laboral. Com efeito a 
família, ao longo do tempo, assumiu 
algum caráter de privação de tempo 
e de oportunidades com respeito a 
uma carreira profissional que era 
desejada de alcançar por algumas 
mulheres, quer pelo cuidado aos 
descendentes quer pela educação a 
que as mulheres estavam sujeitas17. 

CONCLUSÕES
As evidencias revelaram que a con-
ciliação Família/Trabalho pode ado-
tar diferentes cenários, em função 
daqueles que foram sendo os con-
textos de desenvolvimento dos indi-
víduos e suas famílias e, ainda, que 
os mesmos poderão assumir uma 
particular complexidade quando se 
está perante trabalhadores se apre-
sentam com idade mais avançada e 
em final da vida ativa.
Os profissionais de saúde, nos con-
textos de equipa de saúde familiar 
(Cuidados de Saúde Primários) e de 
equipa de saúde ocupacional (Lo-
cal de trabalho/Empresa), deverão 
estar mais sensibilizados para esta 
problemática e serem percussores 
de novas abordagens em saúde que 
sustentem a prática clínica e de 
investigação nesta área.
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O tema “Como me sinto no (meu) 
trabalho” retratou algumas das pos-
síveis identificações que os traba-
lhadores de mais idade estabelecem 
com aquele que é o seu ofício e com 
a equipa de trabalho, que os veio a 
acompanhar ao longo de todo um 
vasto percurso de vida ativa. Ainda 
que na área da saúde a identificação 
com o trabalho seja maioritariamen-
te percecionada como Satisfatória, 
fruto da cumplicidade, do espírito 
de equipa e do clima organizacional 
que habitualmente se estabelece 
nas equipas de saúde12,13, diversos 
autores14,15 partilham a ideia que os 
trabalhadores de mais idade ten-
dem a por a sua capacidade para o 
trabalho em causa, por sentirem o 
Envelhecimento nas suas diferentes 
dimensões.
Os discursos evidenciaram o tema 
Como o (meu) trabalho interfere na 
(minha) família, dando a perceber 
que os muitos trabalhadores de 
mais idade o identificam como “um 
ladrão do tempo”, por ocupar um 
grande período de espaço nas suas 
vidas, que numa fase mais avança-
da de envelhecimento se requeria 
mais livre para outras atividades 
que proporcionassem mais desen-
volvimento e uma sensação mais 
prazerosa2. Revelou ser ainda uma 
das principais causas do descon-
forto familiar percecionado, sendo 
esta mais evidente nas entrevista-
das do sexo feminino, pela fluência 
discursiva bem marcada pela so-
brecarga ao ponto de as fazer sentir 
“Super Mulheres”. Esta assunção, na 
geração de mulheres que presente-
mente se encontra na proximidade 
da aposentação, terá resultado do 
processo de socialização e de dife-
renciação de género para a adoção 
de papeis que foi acompanhando 
a educação das várias gerações 
portuguesas. Fruto desta educação, 
que ainda hoje de alguma forma se 
faz sentir por comparação com o 
género masculino, os estudos re-
centes continuam a apontar que a 

mulher permanece sobrecarregada 
com trabalho remunerado16 e que a 
par deste, acresce ainda o trabalho 
não remunerado, quando se trata de 
cuidar dos descendentes, dos ascen-
dentes e das tarefas da casa17. 
Relativamente à forma Como a 
(minha) família interfere no (meu) 
trabalho foi possível perceber que 
para estes trabalhadores em idade 
mais avançada, ainda que de formas 
dispares, a família era tomada como 
um estimulo de continuidade labo-
ral. Por um lado, como uma obriga-
toriedade, já que para muitos este 
constituía a única fonte de Suporte 
económico para a sua família, por 
outro, como uma escolha, já que este 
constituía uma “Fuga” do Problema. 
O Suporte económico, no final da 
meia idade, toma efetivamente um 
significativo peso para a pessoa 
ponderar a sua saída do mundo 
laboral, mais ainda quando tem a 
seu cargo uma família composta 
por dependentes que entre outros 
apoios requerem um significativo 
apoio económico2. No que diz res-
peito ao trabalho “Fuga” do problema 
este comportamento ilustra a res-
posta que muitos indivíduos adotam 
quando se trata de refugiar dos pro-
blemas e/ou relações conflituantes 
cuja fonte advêm do sistema fami-
liar18,19. E, de facto, o local de trabalho 
é apenas um dos settings onde o 
trabalhador, enquanto pessoa, inte-
rage e contribui para a sociedade, 
razão pela qual a FIOH7, no seu 
modelo de promoção da capacidade 
para o trabalho refira que um dos 
patamares da casa tenha de ser os 
valores, as atitudes e a motivação 
que advêm da família7,14.
Outra perspetiva emergente dos dis-
cursos dos respondentes foi a fonte 
de labilidade que a família poderá 
constituir para os trabalhadores, 
fazendo notar que o trabalhador é 
muito mais do que um operativo 
numa empresa mas é uma pessoa 
que traz consigo uma “bagagem” 
com todo um percurso e estórias de 
vida e que, por muito esforço qua 
faça para as esconder, estas estarão 
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Enfermagem (UICISA:E), Escola 
Superior de Enfermagem de Coim-
bra (ESENFC) e à Escola de Enfer-
magem da Universidade de São 

Paulo (EE-USP), por constituírem 
parceiros na orientação do projeto 
de pós-doutoramento intitulado 
“Respostas adaptativas individuais 

e familiares numa sociedade labo-
ral tendencialmente envelhecida” 
que esteve na base da apresentação 
deste estudo. 
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