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RESUMO 

As famílias deparam-se com exigências e dificuldades para responder às necessidades 

emocionais, instrumentais e sociais no desempenho de cuidador. Esta problemática é objeto 

de análise no âmbito das competências dos enfermeiros de família, dado ser o grupo 

profissional que detém um conhecimento mais aprofundado dos processos e transições que as 

famílias vivenciam, em particular nas situações em que assumem o cuidado de pessoas 

dependentes.  

A realização do presente relatório surge no âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem de 

Saúde Familiar e pretende apresentar o percurso desenvolvido no Centro de Saúde de 

Resende, com enfoque nas atividades que contribuíram para o desenvolvimento das 

competências que suportam a prática da enfermagem na área da saúde familiar. 

Para concretização dos objetivos do estágio, que visam a aquisição de competências 

específicas, nomeadamente cuidar da família como unidade de cuidados e prestar cuidados 

específicos nas diferentes fases do ciclo de vida, realizamos um estudo empírico, no âmbito 

da avaliação familiar, centrado no desempenho do papel de prestador de cuidados para obter 

informação sobre o perfil, conhecimentos e dificuldades do cuidador familiar.   

Assim, optamos por realizar um estudo de natureza quantitativa cuja recolha de dados teve 

por base o Modelo de Avaliação e Intervenção Familiar, nas dimensões estrutural e funcional, 

e cujo preenchimento foi feito na presença do investigador e do elemento da família que 

assume o papel de cuidador.  

O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar permitiu operacionalizar os 

cuidados à família, relevando a importância da prática baseada na evidência. De facto, 

sustentado nos pressupostos da enfermagem de família e nas experiências e vivências das 

famílias, salientamos como principais resultados: tipo de família alargada pertencente à classe 

média baixa, de zona rural, com boas condições habitacionais, mas com presença de barreiras 

arquitetónicas; quanto à coesão e adaptabilidade, predominam famílias ligadas, flexíveis, 

equilibradas e altamente funcionais.  

O perfil das pessoas dependentes é maioritariamente idoso, do género feminino e verificou-se 

um número de pessoas dependentes nos autocuidados higiene, comer e vestuário. Os 

prestadores de cuidados são maioritariamente mulheres, constatando-se para todos os 
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autocuidados falta de conhecimento sobre a importância de estimular a independência da 

pessoa cuidada. Os comportamentos cujos cuidadores demonstraram menor adesão, foram: 

estimulação de independência, utilização de equipamentos adaptativos para a utilização do 

sanitário e promoção de atividades recreativas e atividade física.  

Tendo em conta as características das famílias com pessoas dependentes, a intervenção dos 

enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde familiar deve privilegiar uma abordagem 

integral em estreita colaboração com a família, por forma a aumentar os conhecimentos das 

famílias cuidadoras, capacitando para o exercício do papel de prestador de cuidados, 

assegurando a tomada de decisão, a promoção da saúde familiar e, consequentemente, 

potenciar ganhos em saúde. 

Palavras-chave: Enfermagem Familiar, Autocuidado, Familiar Cuidador, Enfermeiro de 

Família. 
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ABSTRACT 

Families are faced with demands and difficulties to respond to emotional, instrumental and 

social needs in caregiver performance. This problem is the subject of analysis within the 

competencies of family nurses, since it is the professional group that has a deeper knowledge 

of the processes and transitions that families experience, particularly in the situations in which 

they take care of dependent persons. 

The present report is presented within the scope of the Master Course in Family Health 

Nursing and intends to present the course developed at the Resende Health Centre, focusing 

on the activities that contributed to the development of the competencies that support the 

practice of nursing in the area of family health. 

In order to achieve the objectives of the internship, which aim at acquiring specific skills, 

namely caring for the family as a unit of care and providing specific care in the different 

phases of the life cycle, we conducted an empirical study, role of carer to obtain information 

about the profile, knowledge and difficulties of the family caregiver. 

Thus, we chose to carry out a quantitative study whose data collection was based on the 

Family Assessment and Intervention Model, in the structural and functional dimensions, and 

whose completion was done in the presence of the researcher and the family member who 

assumes the role of caregiver. 

The Dynamic Family Assessment and Intervention Model allowed the operationalization of 

family care, highlighting the importance of evidence-based practice. In fact, based on the 

assumptions of family nursing and on the experiences and experiences of families, we 

highlight as main results: type of extended family belonging to the lower middle class, rural, 

with good housing conditions, but with architectural barriers; As for cohesion and 

adaptability, families are linked, flexible, balanced and highly functional. 

The profile of dependents is mostly elderly, of the female gender, and there were a number of 

people dependent on self-care hygiene, eating and clothing. The care providers are mostly 

women, finding for all self-care lack of knowledge about the importance of stimulating the 

independence of the person cared for. The behaviours whose caregivers showed lower 

adherence were: stimulation of independence, use of adaptive equipment for the use of the 

toilet and promotion of recreational activities and physical activity. 
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Taking into account the characteristics of families with dependent persons, the intervention of 

family health nurses should focus on a comprehensive approach in close collaboration with 

the family, in order to increase the knowledge of caregivers, enabling them to care provider, 

ensuring decision-making, promoting family health and, consequently, enhancing health 

gains. 

Keywords: Family Nursing, Self-Care, Family Caregiver, Family Nurse. 
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1. INTRODUÇÃO 

No âmbito da unidade curricular Estágio de Natureza Profissional do Curso de Mestrado em 

Enfermagem de Saúde Familiar, consórcio entre a Universidade de Aveiro, a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto Politécnico de Bragança, surge a realização deste 

relatório que pretende descrever as atividades realizadas, as experiências vivenciadas, bem 

como as competências adquiridas durante o desenvolvimento da referida unidade curricular. 

O estágio decorreu entre 14 de setembro de 2015 e 13 de fevereiro de 2016, no Centro de 

Saúde de Resende, que integra o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega I - Baixo 

Tâmega. 

Tendo por base os objetivos da unidade curricular, e adquirindo centralidade o processo de 

cuidar a família como uma unidade de cuidados, emerge o desenvolvimento do estudo 

empírico relacionado com a Avaliação Familiar para o desempenho do papel de prestador de 

cuidados: contributo do enfermeiro de família, eixo estruturante para o desenvolvimento deste 

relatório. 

É consensual que os cuidados à família têm evoluído de acordo com as necessidades da 

família, com as transformações, dinâmicas e transições familiares que vivencia e com o 

desenvolvimento da enfermagem de saúde familiar, enquanto área de conhecimento 

específica. Assim, e tendo em conta a reorganização dos cuidados de saúde primários (CSP), 

no que concerne à criação dos ACeS, e mais especificamente às unidades de saúde familiar 

(USFs), a prestação de cuidados de enfermagem globais a um grupo de famílias nas diferentes 

fases do ciclo de vida da família adquire maior relevância, sublinhando-se a importância dos 

cuidados de proximidade em estreita relação colaborativa com a família, tendo neste processo 

o enfermeiro de família um papel primordial. 

Neste enquadramento, as dinâmicas do perfil demográfico que caracterizam as regiões do 

interior norte de Portugal, marcado por um elevado índice de envelhecimento e de 

dependência e a permanência de laços de intergeracionalidade, colocam aos serviços de saúde 

novas realidades, de entre as quais a necessidade de capacitar as famílias para o desempenho 

do papel de prestador de cuidados.  
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Reconhece a importância que o papel de cuidador pode ter na promoção da qualidade de vida 

daqueles que cuida sem desvalorizar que o ato de cuidar de alguém corresponde a um desafio 

exigente que faz muitas fezes com acumulação de outros papéis e responsabilidades 

familiares e sociais. Por este motivo na trajetória do familiar cuidador é importante considerar 

que a gestão dos cuidados depende dos seus valores, conhecimentos e habilidades que detêm 

mas também da confiança e acessibilidade aos cuidados de saúde sob diferentes formas como 

por exemplo programas de preparação e acompanhamento, vigilância e suporte do seu estado 

de saúde, desenvolvimento de ferramentas tecnológicas (Abreu, Martins & Machado, 2017). 

De facto, durante a realização do estágio constatamos a existência de um número significativo 

de famílias com um dos elementos do agregado familiar, essencialmente idosos, a vivenciar 

um processo de transição, nomeadamente uma situação de dependência, consolidando a 

pertinência da abordagem desta problemática. 

Neste sentido, propomo-nos avaliar os conhecimentos e competências do cuidador familiar de 

pessoas dependentes, no sentido de implementar intervenções que visem a capacitação para o 

desempenho do papel de cuidador. Tendo em conta que o exercício da enfermagem familiar 

deve assentar na utilização de modelos de intervenção validados, para o desenvolvimento 

deste estudo empírico recorremos à utilização do Modelo Dinâmico de Avaliação e 

Intervenção Familiar (MDAIF). 

Neste enquadramento, o presente relatório tem como objetivos: 

i) Descrever, de forma crítica e reflexiva, o percurso realizado ao longo da unidade 

curricular Estágio de Natureza Profissional, no sentido do desenvolvimento e 

consolidação das competências específicas do enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde familiar; 

ii) Apresentar os resultados da aplicação da matriz operativa do MDAIF em famílias 

com pessoas dependentes, nas dimensões estrutural e funcional; 

iii) Enumerar estratégias visando a capacitação das famílias para o desempenho do 

papel de prestador de cuidados. 

Este relatório de estágio encontra-se estruturado em diferentes capítulos: introdução, 

fundamentação teórica, que justifica e enquadra a área temática desenvolvida no que concerne 

à enfermagem de família, a família perante o envelhecimento e a dependência e o 



Introdução 

 

3 

desenvolvimento das competências do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde 

familiar. De seguida, é apresentada a contextualização do Centro de Saúde Resende. O 

enquadramento metodológico descreve as diferentes etapas do estudo empírico. O capítulo da 

apresentação dos resultados está organizado segundo as dimensões, estrutural e funcional do 

MDAIF. Por fim, as considerações finais sistematizam os principais resultados do estudo 

empírico e é efetuada uma apreciação crítica do percurso académico e dos seus contributos 

para as mudanças pessoais e profissionais. 
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2. ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E FAMÍLIA  

A definição da família é essencial para a prática de enfermagem. Desde os anos de 1980 que 

foi promulgada uma visão mais ampla da família, que vai além das determinações tradicionais 

de sangue, casamento e legais. Segundo Faco e Melchiori (2009), a família surge como 

elemento essencial para o desenvolvimento de estratégias de sobrevivência, onde se realiza a 

socialização, a cidadania e se torna possível o desenvolvimento individual e familiar, 

considerando, deste modo, uma unidade grupal em constante mudança.  

A definição de família engloba em si uma multiplicidade de conceitos, procurando incluir 

todas as possibilidades de estruturas e funções que esta vai desempenhando ao longo do 

tempo. Importa compreender a história individual da família, os vínculos biológicos e 

afetivos, o estatuto legal, as mudanças sociais, culturais e económicas que contribuem para a 

existência de uma grande diversidade de famílias, pelo que não é passível de ser formulada 

uma única definição. Segundo Hanson (2005), a família “refere-se a dois ou mais indivíduos 

que dependem um do outro para dar apoio emocional, físico e económico. Os membros da 

família são autodefinidos” (p.6). Trata-se de um conceito mais flexível e adaptado ao 

conjunto de transformações sociais e culturais que se têm verificado na sociedade e 

proporcionam a existência de diferentes estruturas familiares. 

A família, entendida como um sistema, um todo, uma globalidade, facilita a sua compreensão. 

Esta conceção permite considerar que nenhuma família é igual e que cada uma tem a sua 

singularidade e complexidade. A família, enquanto sistema, é um todo do qual fazem parte 

diferentes subsistemas. Os subsistemas são criados por interações particulares relacionados 

com os indivíduos nela envolvidos, os papéis que desempenham e os estatutos ocupados 

(Relvas, 2000). 

A família tem um papel de fundamental importância no desenvolvimento de cada um dos seus 

membros, em particular dos descendentes, pois é no seio familiar que são transmitidos os 

valores morais e sociais estruturantes para o processo de socialização e perpetuação das 

tradições e costumes, através de gerações. Do ambiente familiar espera-se harmonia, afetos, 

proteção, relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar e os apoios necessários para 

a resolução de problemas ou conflitos de modo a manter a unidade e estabilidade familiar. 
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As famílias são grupos complexos e irrepetíveis nos quais ocorrem, simultaneamente, 

múltiplos processos e dinâmicas, ou seja, não funcionam de um só modo e, por isso, não há 

nenhuma teoria, ou estrutura conceptual da ciência social da família, da terapia familiar ou de 

enfermagem que descreva totalmente a dinâmica da vida familiar. A interação de teorias 

permite ao enfermeiro ver a família a partir de variadas perspetivas que aumentam a 

probabilidade de sucesso das intervenções implementadas. Ao integrar diferentes teorias, os 

enfermeiros têm uma maior conceptualização de problemas o que alarga a sua reflexão acerca 

das intervenções (Hanson, 2005).  

2.1. Enfermagem de família: modelos de cuidados à família 

A enfermagem, como profissão, teve a sua origem nos cuidados de manutenção da vida, 

associados à família, porém, a enfermagem de família, como área disciplinar no contexto da 

enfermagem, é mais recente e tem o seu desenvolvimento teórico fundamentado em teorias 

das ciências sociais, terapia familiar e enfermagem. A integração destas teorias permitiu o 

desenvolvimento teórico, prático e de investigação em enfermagem de família (Wright & 

Leahey, 2002). 

A conceptualização da enfermagem de família tem, então, início nos anos setenta do século 

XX. É entendida como a “arte e ciência alicerçada ao pensamento sistémico com uma 

abordagem que ultrapassa o paradigma da ciência tradicional, permitindo a compreensão de 

todos os fatores que integram a unidade familiar” (Figueiredo, 2009, p.63). Ao longo das 

últimas décadas tem vindo a ser modificada a par das reformulações dos conceitos de família 

e suas mudanças estruturais, das políticas sociais e dos cuidados de saúde, mas também das 

teorias de enfermagem, nas quais esta conceptualização não se encontrava explícita, sendo 

que, a maioria dos modelos teóricos da prática de enfermagem, tinha como foco de cuidados o 

indivíduo e não a família (Figueiredo, 2009; Santos, 2012). 

A enfermagem de família surge alicerçada no pensamento sistémico, centrando-se no sistema 

familiar e nos sistemas individuais, dando ênfase à interação e reciprocidade entre os 

membros da família (Friedman, 1998, cit. por Hanson, 2005). 

A envolvência das famílias nos cuidados de saúde esteve sempre implícita nos cuidados de 

enfermagem, como referem Wright e Leahey (1994), “a enfermagem surgiu nas casas dos 

pacientes, é natural que envolva os membros da família e forneça cuidados centrados na 
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família” (p.2). A enfermagem de família é aplicada em todos os contextos, estando esta 

relacionada com a prática de enfermagem na comunidade. Esta área de enfermagem tem uma 

forte base teórica que vai para além da visão comum da família como simples contexto dos 

cuidados de saúde ao indivíduo. Consiste no trabalho conjunto dos enfermeiros com as 

famílias para melhorar o sucesso da família e dos seus membros na adaptação a transições 

normativas e situacionais, assim como melhorar as respostas na saúde e na doença. 

A enfermagem de cuidados de saúde à família é definida por Hanson (2005) como:  

O processo de cuidar das necessidades de saúde das famílias que estão dentro 

do raio de ação da prática de enfermagem. A enfermagem de família pode ter 

como objetivo a família como contexto, a família como um todo, a família 

como um sistema ou a família como uma componente da sociedade. (p.8)  

E, neste âmbito, o enfermeiro de família, cujo papel é visto como uma contribuição para a 

melhoria de saúde e bem-estar da família, existe para trabalhar com as famílias numa relação 

recíproca entre a pessoa doente, a doença e os membros da família (Wright & Bell, 2009). 

Estas autoras foram as primeiras a considerar que a enfermagem de família surge da relação 

entre três áreas do conhecimento: as ciências de enfermagem, as ciências sociais e a terapia 

familiar. Das ciências sociais, a enfermagem de família integra os seus contributos para a 

explicação do funcionamento e dinâmicas familiares; da terapia familiar, a abordagem 

terapêutica centrada na família; e das ciências de enfermagem, as teorias, valores e conceções 

do sentido de pessoa que norteiam o enfermeiro nos processos de saúde e doença (Santos, 

2012).  

Hanson (2005) e Wright e Leahey (2008) apontam as seguintes explicações para o foco dos 

cuidados de enfermagem na família, nomeadamente: a promoção, manutenção e recuperação 

da saúde das famílias; a saúde e doença são assuntos da família; a família como um todo é 

afetada quando um ou mais dos seus membros vivenciam problemas de saúde, sendo um fator 

significativo nos cuidados de saúde e bem-estar dos seus elementos; a família como um todo 

influencia o modo com os seus elementos resolvem os problemas de saúde e os 

comportamentos de saúde individuais afetam a família como um todo; a eficácia dos cuidados 

de saúde é melhorada quando a ênfase é colocada na família e não apenas no indivíduo. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), o conceito de enfermagem de 

família apresenta uma combinação de vários elementos, em que a família é o foco principal e 

os membros devem contribuir para uma família saudável. Traça como objetivo para a 
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enfermagem de família, apoiar os indivíduos e família na identificação das estratégias de 

coping para lidarem com a incapacidade e doenças crónicas, bem como períodos de stresse ou 

de maior vulnerabilidade. Para além disto, os enfermeiros de família poderão também 

aconselhar as famílias no que diz respeito aos estilos de vida e comportamentos de risco, e 

ainda auxiliar em todas as questões relativas à saúde, através da deteção precoce de 

problemas. Os profissionais de enfermagem de família têm os conhecimentos necessários 

sobre saúde pública e problemas sociais para poderem reconhecer a influência dos fatores 

socioeconómicos na saúde da família, e assim encaminhá-la, se necessário, para as entidades 

competentes. Podem contribuir para a redução do tempo de internamento de um membro da 

família prestando cuidados domiciliários, e ainda ser o elo de ligação entre a família e os 

restantes profissionais, recursos de saúde e sociais. Esta multifacetaridade contribui para o 

cumprimento de diversas metas do Programa Saúde 21, sendo que a única que não é passível 

de ser concretizada pela enfermagem de família é a meta 17, que diz respeito exclusivamente 

à intervenção governamental na saúde (OMS, 2002). 

A enfermagem de família pretende promover a mudança, ajudando as famílias a identificar os 

problemas, as estratégias e os recursos, facilitando os fluxos positivos entre os sistemas da 

comunidade e os sistemas familiares (Hanson, 2005). Segundo a mesma autora, a 

enfermagem de família pode privilegiar diferentes abordagens no que concerne à prática, 

investigação e educação/formação. 

Por conseguinte, o foco de atenção da enfermagem, no contexto dos CSP, deve ser 

direcionado aos projetos de saúde que cada família vive ao longo do seu ciclo vital, 

focalizando-se tanto na família como um todo, quanto nos seus membros individualmente. 

As teorias e modelos de enfermagem evoluíram a partir de questões práticas e das teorias 

advindas de outras disciplinas, bem como das perspetivas filosóficas da enfermagem. A 

revisão da literatura sugere vários modelos interpretativos da enfermagem de família, 

referindo que nenhum deles é suficiente para descrever adequadamente os processos inerentes 

à sua estrutura e função, de entre os quais, numa breve descrição, passaremos a destacar.   

Cada família passa por distintas fases, pelo que quando nos referimos à família é importante 

salientar a compreensão sobre o ciclo de vida familiar que, de acordo com Relvas (2000), 

“expressa e integra uma perspetiva desenvolvimentista: representa um esquema de 
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classificação em estádios que demarcam a sequência previsível de transformações, 

diferenciando fases ou etapas” (p.17). Por sua vez: 

…os cuidados de enfermagem desenvolvem-se ao longo do ciclo vital da 

família, com ênfase nas respostas da família aos seus problemas … tornando-se 

impreterível a compreensão da estrutura, processos e estilo de funcionamento 

das famílias no decorrer do ciclo vital, no sentido de maximizar o 

desenvolvimento de uma prática direcionada para a capacitação funcional da 

família face aos seus processos de transição. (Figueiredo, 2009, p.32) 

Estas mudanças ocorrem numa sequência previsível a nível da organização familiar, com o 

cumprimento de tarefas específicas, denominando-se essa sequência de ciclo vital da família. 

As etapas que compõem o ciclo vital da família são cinco: formação do casal; família com 

filhos pequenos; família com filhos na escola; família com filhos adolescentes e família com 

filhos adultos (Relvas, 1996). Uma compreensão abrangente de família exige que os 

enfermeiros usem uma abordagem lógica e sistemática quando estão a trabalhar com famílias, 

normalmente designada por processo de enfermagem de família que consiste em cinco etapas 

para resolver problemas: a recolha de dados, o diagnóstico, o planeamento, a intervenção ou 

tratamento e a avaliação (Hanson, 2005). 

A Comissão da Região Europeia da OMS definiu o Modelo de Enfermagem de Saúde 

Familiar – Family Health Nursing Model (FHNM), que tem como finalidade dos cuidados de 

enfermagem a ajuda ao indivíduo e família na adaptação a situações de doença ou períodos de 

stresse, procurando intervir aos diferentes níveis de prevenção: prevenção primária, 

direcionada essencialmente para a promoção da saúde familiar; prevenção secundária, que 

visa a promoção do conhecimento da família no sentido de minimizar o impacto dos fatores 

de stresse no funcionamento familiar; prevenção terciária, que visa a reabilitação das forças 

da família; intervenção em crises, centrada na resolução dos problemas e reabilitação 

(Figueiredo, 2009). 

O Modelo de Avaliação e Intervenção Familiar e o Inventário das Forças de Pressão do 

Sistema Familiar, baseiam-se no modelo de sistemas de cuidados de saúde de Betty Neuman 

(1995), sendo as suas construções teóricas alargadas por Berkey e Hanson (1996) para se 

centrarem mais na família do que no indivíduo. Neste modelo, a família é um sistema aberto e 

em interação constante com o meio ambiente e pressupõe a existência de fatores que podem 

causar stresse e afetar o sistema familiar (Figueiredo, 2009). A sustentabilidade da família 

decorre de processos de equilíbrio dinâmicos entre a intensidade dos elementos stressantes e a 
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capacidade adaptativa da família. Por outro lado, a estrutura básica da família é protegida por 

linhas de resistência que integra as funções e recursos da família, num possesso dinâmico que 

se faz entre a reconstrução e adaptação.  

O Modelo de Avaliação Familiar de Friedman (Friedman, 1998), com ênfase na teoria dos 

sistemas, surge com uma abordagem macrossistémica da família, centrando-se na organização 

familiar e nas relações da família com os suprassistemas e nas funções da família como 

sistema social. Este modelo engloba áreas essenciais de avaliação que permitem o 

conhecimento de cada realidade familiar, como sejam: dados de identificação; estádio de 

desenvolvimento; história familiar; dados do ambiente; estrutura familiar; funções da família; 

stresse e coping familiar. Segundo Hanson (2005), este modelo tem por base as dinâmicas 

estrutura-funcionais, de desenvolvimento e da teoria dos sistemas e permite uma abordagem 

macroscópica da avaliação da família, considerando as famílias como subsistemas de uma 

sociedade mais vasta, ou seja, a família é encarada como uma das unidades básicas da 

sociedade, a par de outras instituições. Este modelo, ao considerar a família como um sistema 

social aberto, valoriza a sua estrutura, funções e relações com os outros sistemas sociais e 

permite ao enfermeiro avaliar o sistema familiar como um todo, como uma subunidade da 

sociedade e como um sistema interativo. A estrutura refere-se ao modo como a família está 

organizada e à forma como as partes se relacionam umas com as outras. As quatro dimensões 

estruturais básicas são: os sistemas de papéis, os sistemas de valores, as redes de 

comunicação, e a estrutura de poder. Estas dimensões estão interrelacionadas, são interativas e 

podem ser diferentes em função do tipo de família e em resultado das diferenças nas 

dimensões estruturais (Friedman, 1998). 

Segundo os mesmos autores, a função da família refere-se ao modo como estas satisfazem as 

necessidades dos indivíduos e cumprem os objetivos da sociedade. Estas têm sido: i) 

transmitir a cultura; ii) socializar os jovens para a próxima geração; iii) existir para satisfazer 

o prazer sexual e a reprodução; iv) proporcionar segurança económica; v) servir de 

mecanismo de proteção para os membros da família contra forças exteriores; vi) proporcionar 

contacto humano e relações mais próximas. 

Tendo subjacente que o funcionamento saudável da família influencia positivamente a saúde 

de cada um dos membros, inclusive a promoção de valores e crenças relacionadas com o 

amor, sexualidade, solidariedade e valor da vida, a vantagem do modelo de avaliação de 

Friedman é oferecer linhas de orientação aos enfermeiros de família para a condução da 
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entrevista familiar (Figueiredo, 2009). Contudo, esta abordagem gera uma quantidade 

apreciável de dados sendo necessário sistematizar a informação necessária para o diagnóstico, 

planeamento e intervenção. 

O Modelo de Avaliação Familiar de Calgary foi desenvolvido por Wright e Leahey (2008), 

integra contributos teóricos da teoria dos sistemas, da cibernética, da comunicação, da 

mudança e da biologia da cognição (Hanson, 2005). Segundo Wright e Leahey (2008), ao 

avaliar uma família é preciso que o enfermeiro examine a sua estrutura, ou seja, quem faz 

parte dela, qual o vínculo afetivo entre os seus membros e a sua relação com o contexto. Este 

modelo organiza-se em três categorias: estrutural, de desenvolvimento e funcional 

(Figueiredo & Martins, 2010). Deste modo, a avaliação de estrutura compreende três 

subcategorias: estrutura interna, estrutura externa e contexto, que passamos a descrever. 

A estrutura interna da família identifica a composição da família, o significado atribuído aos 

laços de pertença, o funcionamento de família através de vários subsistemas que compõe e os 

limites que a família estabelece com o meio envolvente (Wright & Leahey, 2008). A estrutura 

externa diz respeito à avaliação da relação da família com pessoas externas à família, 

compreende a família extensa e os sistemas mais amplos, como a escola, o trabalho e as 

instituições de saúde. Por sua vez, o contexto compreende a relação do sistema familiar com 

os sistemas mais amplos, incluindo a avaliação referente à etnia, raça, classe social, 

espiritualidade e/ou religião e ambiente. 

Para a avaliação da estrutura interna e externa da família, Hanson (2005) propõe que a 

utilização de dois instrumentos: o genograma e o ecomapa. Estes dois instrumentos podem ser 

utilizados em todos os ambientes de cuidados de saúde e permitem a perceção do enfermeiro 

sobre a família, bem como as interações desta com os sistemas mais amplos e a família 

extensa. 

Para além do conhecimento da estrutura familiar, o enfermeiro deve avaliar o 

desenvolvimento familiar que integra a avaliação dos estágios, das tarefas e dos vínculos, ou 

seja, o caminho construído pela família e modelado por eventos previsíveis e imprevisíveis, e 

avaliar a etapa do ciclo vital da família que se refere a uma tipificação dos eventos da maioria 

das famílias, durante o qual entram e saem novos membros (Wright & Leahey, 2008). 
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No que respeita à avaliação funcional, que compreende a dimensão instrumental e expressiva, 

é caracterizada pelas particularidades inerentes à forma como os indivíduos se comportam uns 

com os outros.  

O MDAIF é sustentado nos pressupostos da enfermagem de família e nas experiências e 

vivências das famílias, permitindo aos enfermeiros identificar as necessidades da família e 

otimizar as intervenções que visam melhorar o potencial de saúde (Figueiredo, 2012). Tem 

como base a abordagem sistémica da família, em que esta é vista como um sistema 

enfatizando a sua colaboração nos cuidados, reforçando a sua capacidade de autogestão e 

competências para a tomada de decisão (Figueiredo, 2009; Ordem dos Enfermeiros [OE], 

2011). 

Este modelo é sustentado por outros modelos, nomeadamente o Modelo Calgary de Avaliação 

Familiar (MCAF) e Modelo Calgary de Intervenção Familiar (MCIF). O MDAIF é um 

referencial teórico e operativo e pretende ser um modelo flexível e interativo, que possibilita 

aos enfermeiros a identificação das necessidades das famílias e, desta forma, sugerirem 

intervenções adequadas potenciando a eficácia e eficiência da sua atuação. A sua estrutura 

integra diversas categorias e itens de avaliação da família que devem ser utilizados pelos 

enfermeiros de forma crítica face a especificidade e complexidade dos diversos sistemas 

familiares, salientando-se a sua importância para a tomada de decisão (Figueiredo, 2009; OE, 

2011). 

Figueiredo (2012) refere que o MDAIF é centrado nas áreas de atenção familiar por domínios 

avaliativos, onde especifica três grandes dimensões de avaliação da família, a dimensão de 

avaliação estrutural, desenvolvimento e a dimensão de avaliação funcional (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diagrama das áreas de atenção familiares por domínios avaliativos 

(Figueiredo, 2012, p.104) 
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A abordagem que os enfermeiros utilizam é determinada pelas circunstâncias e necessidades 

familiares e, deste modo, é importante que os enfermeiros de família operacionalizem um 

modelo de cuidados à família. Neste sentido, Figueiredo (2012) considera as dimensões de 

avaliação:  

a) Estrutural, que: 

permite identificar a composição da família, os vínculos que existem entre os 

membros da família e outros sistemas e aspetos específicos do contexto 

ambiental onde a família se insere que podem de alguma forma, ser indicadores 

de riscos para a saúde. (p.73) 

b) Desenvolvimental, que: 

permite compreender os fatores associadas ao crescimento da família, numa 

abordagem processual e contextual que possibilita o reconhecimento do ciclo 

vital como um percurso conjeturável para todas as famílias e simultaneamente 

a identificação dos seus processos de evolução transacional associados ao 

crescimento específico e exclusivo de cada família. (p.78) 

c) Funcional, que: 

procura avaliar os padrões de interação familiar, que permitem o desempenho 

das funções e tarefas familiares a partir da complementaridade funcional que 

dá sustentabilidade ao sistema e, dos valores que possibilitam a concretização 

das suas finalidades, pelos processos CE evolutivos que permitem a 

continuidade. (p. 91) 

O MDAIF é um referencial conceptual e operativo para os enfermeiros que prestam cuidados 

às famílias no âmbito dos CSP e tem como princípio fundamental os cuidados de enfermagem 

direcionados para a família, enquanto unidade de intervenção. Norteia-se por uma abordagem 

sistémica com ênfase no estilo colaborativo, no sentido de potencializar as forças, recursos e 

competências da família (Figueiredo, 2009, 2012).  

Para a elaboração dos diagnósticos de enfermagem é utilizada a Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem (CIPE) estando também adaptado ao sistema de apoio à prática 

de enfermagem (SAPE). O MDAIF foi adotado pela OE e tem sido integrado nos conteúdos 

programáticos de unidades curriculares no âmbito da formação graduada e pós-graduada 

(Figueiredo, 2009; OE, 2011). 

A estrutura operativa possibilita a interligação entre as diferentes etapas do processo de 

enfermagem, permitindo aos enfermeiros dirigirem intervenções às famílias e com as 

famílias, na procura de respostas face às suas necessidades. No entanto, é necessária a 

adequação do sistema de informação dos serviços de CSP ao MDAIF, para poder ocorrer a 
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produção de indicadores que avaliem os ganhos em saúde ocorridos no funcionamento do 

sistema familiar, sensíveis aos cuidados de enfermagem (Figueiredo, 2012). 

Contextualizados os referenciais teóricos da enfermagem de família e os modelos teóricos que 

orientam para a sua prática, e dado que pretendemos operacionalizar o MDAIF em famílias 

com predomínio de um ou mais elementos dependentes, segue-se uma abordagem a esta 

problemática.  

2.2. A família perante o envelhecimento e dependência 

O envelhecimento não pode ser definido apenas pela idade biológica, sabemos que acarreta, 

um declínio funcional e, em muitos casos, uma progressiva situação de dependência. Se, por 

um lado, o progresso tecnológico e social tem permitido prolongar a esperança média de vida, 

por outro lado, também tem conduzido a alterações sociais e familiares com impacto na 

qualidade de vida dos idosos dependentes, no seio da família. 

Portugal, assim como outros países da Europa, tem vindo a registar nas últimas décadas 

profundas transformações demográficas caracterizadas, entre outros aspetos, pelo aumento da 

longevidade e da população idosa e pela redução da natalidade e da população jovem. Em 

2015, as pessoas com 65 ou mais anos representavam 20,5% da população residente em 

Portugal (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2017). 

O envelhecimento individual é um processo condicionado por fatores biológicos, sociais, 

económicos, culturais, ambientais e históricos, podendo ser definido como um processo 

progressivo de mudança biopsicossocial da pessoa durante todo o ciclo de vida (World Health 

Organization, 1999, 2015, cit. por DGS, 2017). O processo de envelhecimento acarreta quer 

alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, quer modificações psicológicas. Essas 

modificações determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação ao meio ambiente, 

ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológico (Ferreira, 

Maciel, Costa, Silva & Moreira,
 
2012). Sequeira (2007), afirma que uma maior longevidade 

aumenta o risco de doença e, por consequência, o risco da pessoa idosa ficar dependente.  

A situação de dependência em Portugal tem vindo a agravar-se, muito relacionada com o 

aumento da esperança de vida e com a diminuição da mortalidade (DGS, 2005). Tal facto tem 

originado decisões políticas na área da saúde, traduzidas em documentos legislativos, como é 

o caso da criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), em 2006. 
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Trata-se de um modelo conceptual integrado de gestão de doença/prestação de cuidados, 

apresentando os seguintes objetivos específicos:  

a manutenção das pessoas com perda de funcionalidade ou em risco de a perder, 

no domicílio, 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; o apoio aos familiares ou prestadores 

informais, na respetiva qualificação e na prestação dos cuidados. (Decreto-Lei 

n.º 101/2006, de 06 de junho, p.3858) 

A situação de dependência de um dos membros da família exige processos de adaptação e 

ajustamento, levando à mobilização de diferentes recursos, sejam internos ou externos, de 

forma a ultrapassar ou minimizar a situação de crise. Contudo, nem sempre a família está 

preparada para responder adequadamente às necessidades dos familiares dependentes, pois, de 

igual modo, a família vivencia simultaneamente um processo de transição, decorrente da 

necessidade de desempenhar um novo papel, que pode comprometer o seu funcionamento 

(Monteiro, 2010). 

A OE alerta para a existência de idosos a cuidarem de outros idosos, nomeadamente o 

cônjuge. Se o papel de cuidador, por si só, já é uma atividade exigente, esta situação torna-se 

mais complicada por motivos associados às dificuldades inerentes ao processo de 

envelhecimento e pela falta de conhecimentos dos cuidadores. Esta realidade social exige 

respostas adaptadas por parte dos enfermeiros, mais especificamente o acompanhamento das 

famílias, o que pressupõe a prestação de cuidados no domicílio e orientação para a resolução 

de problemas de saúde que não requerem institucionalização. O enfermeiro de família deve, 

por isso, supervisionar e desenvolver intervenções que capacitem os cuidadores para a 

prestação de cuidados, instruindo sobre o que fazer, quando e como fazer. 

No âmbito das respostas às necessidades de pessoas dependentes distingue-se dois tipos de 

cuidados: cuidado formal, que por norma é assegurado por profissionais qualificados, que 

tomam a designação de cuidadores formais, pois detém uma preparação específica para a 

atividade profissional que desempenham e que são contratados com carácter remuneratório; e 

cuidado informal, que por norma é da responsabilidade dos elementos da família, amigos, 

vizinhos e voluntários, designando-se, assim, de cuidadores informais, que prestam cuidados 

de forma parcial ou total, não remunerada (Sequeira, 2007). 

Segundo Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2006), de entre os cuidadores, distingue-se o papel 

de cuidador principal e secundário, de acordo com o grau de participação e envolvimento nos 
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cuidados prestados. Assim, o cuidador principal “é aquele que assume a total ou maior parte 

da responsabilidade pelos cuidados e a quem estão reservados os trabalhos de rotina” (p.60), 

por sua vez, os cuidadores secundários “são aqueles (familiares, amigos, vizinhos, 

voluntários, profissionais) que prestam cuidados complementares” (p.60). 

A prestação de cuidados informais é maioritariamente exercida por familiares e define-se com 

base nas: 

interações entre um membro da família que ajuda o outro de maneira regular e 

não remunerada, a realizar atividades que são imprescindíveis para viver a sua 

vida condigna (tais como: transporte, tarefas domésticas, gestão do dinheiro, 

etc.) e as atividades de cuidados pessoais (tais como: vestir-se, alimentar-se, 

lavar-se, etc.). (Sousa et al., 2006, p.59) 

Assim, o termo do familiar cuidador engloba tanto as pessoas com vínculo familiar presumindo 

consanguinidade como também aquelas que apesar de não o terem desenvolvem uma relação afetiva e 

de proximidade com a pessoa que requer cuidados (Petronilho, 2016). 

Os casos em que o membro dependente da família está a cargo de um cuidador auxiliado por 

algum serviço de apoio à população, são também uma realidade. Estas situações acontecem 

devido ao facto do cuidado diário e permanente alterar as rotinas diárias do cuidador informal 

cujo desempenho é também influenciado pelo nível de dependência e da qualidade do suporte 

familiar e social. No entanto, como refere Sequeira (2007), o resultado do processo de cuidar 

da pessoa dependente está estreitamente ligado às capacidades adaptativas da família. O 

enfermeiro e a família podem, em conjunto, criar rotinas de adaptação à situação, 

conseguindo um padrão de desenvolvimento familiar eficaz, de modo a que esta consiga 

percecionar como cada membro está a ser afetado perante a mudança (Hanson, 2005). 

Os motivos que levam à assunção do papel de cuidador familiar são de vária ordem como, por 

exemplo, as motivações inerentes ao dever, à solidariedade conjugal, filial ou familiar, ao 

cristianismo, aos sentimentos de amor e piedade, à recompensa material e como alternativa à 

institucionalização (Sousa et al., 2006). Segundo os mesmos autores, no que diz respeito ao 

dever, este assume duas formas: o dever moral e o dever social. Quanto ao primeiro, tem 

variadas origens como dar em troca, não se sentir culpado, cumprimento de uma promessa. É 

comum que os cuidadores se coloquem no lugar do outro ou tenham sentimentos de gratidão e 

reciprocidade. Por outro lado, o dever social está associado à valorização atribuída pelos 

outros ao papel de cuidador. 
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Pimentel (2001), cit. por Sousa et al. (2006), refere que, quer por parte do cuidador, quer por 

parte da pessoa cuidada, tem persistido uma opinião depreciativa em relação à 

institucionalização. Ao manter a pessoa dependente no domicílio, a dinâmica familiar sofre 

modificações devido à alteração das rotinas familiares e às responsabilidades inerentes à 

prestação informal de cuidados. Em muitas circunstâncias, a pessoa dependente passa a viver 

em casa do cuidador principal, situação que pode gerar conflitos, já que os restantes 

elementos da família também se sentem afetados por uma circunstância que pode não ser 

aceite por todos (Sousa et al., 2006). Para os autores, os cuidadores podem apresentar três 

tipos de necessidades: materiais (recursos financeiros, ajudas técnicas, utilização de serviços), 

emocionais (suporte emocional, grupos de apoio) e informativas (realização dos cuidados, 

adaptações ambientais e arquitetónicas, direitos e deveres), que também dependem de fatores 

como o tipo e grau de dependência da pessoa que é cuidada, o estado de saúde do cuidador, a 

existência de pessoas que prestam ajuda complementar, o acesso a serviços de apoio, o poder 

económico, o isolamento social e a participação ou não no mercado de trabalho. Neste 

contexto, a família tem, muitas vezes, de se reorganizar, originando necessariamente uma 

readaptação no seio da família, levando muitas vezes à perda de emprego e papéis sociais, 

com implicações socioeconómicas, sendo frequente a necessidade de apoios dentro do 

agregado familiar ou mesmo externo como o apoio domiciliário. 

Constata-se que as situações de dependência aguda, geradoras de incapacidades e défices 

funcionais acentuados, constituem situações de vida geradoras de stresse familiar, ou seja “… 

inclui as perceções e definições do facto de stress da família e das suas dificuldades 

subjacentes, bem como as perceções da família sobre os seus recursos disponíveis, e as ações 

necessárias para satisfazer as exigências e ganhar novamente o equilíbrio familiar” (Hanson, 

2005, p.357), aspeto importante na perspetiva de promoção da saúde dos membros da família 

e da família como um todo. No seu processo de desenvolvimento, a família está sujeita a 

várias situações de pressão interna ou externa e depara-se com acontecimentos, uns 

previsíveis e outros inesperados, que são geradoras de stresse. Conforme refere Alarcão 

(2000), corroborando Minuchin, essas fontes são inúmeras e advêm ou do contacto de um 

membro ou de toda a família com problemas particulares, ou dos períodos de transição no 

ciclo de vida.  

Os enfermeiros de saúde familiar ocupam uma posição distinta para oferecer suporte à família 

enquanto cuidadora, numa abordagem adequada a cada situação específica, englobando tanto 
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as necessidades de cuidados da família como um todo, bem como da pessoa dependente. 

Como elemento de saúde mais próximo das famílias, o seu papel inclui também a mobilização 

de recursos de saúde e sociais, de forma a apoiar os familiares neste processo de adaptação. 

Neste sentido, é importante valorizar a participação da família na manutenção e promoção da 

saúde, com o objetivo de tornar a família cuidadora mais capacitada para prestar cuidados 

com qualidade.  

No contexto, a manutenção da dignidade da pessoa, estar com a pessoa cuidada e tratada, ter 

consciência de que se dá o melhor, encarar a prestação de cuidados como uma oportunidade 

de expressar amor e afeto, afastar a possibilidade de institucionalização, potencia a prestação 

de cuidados como forma de crescimento, sentido de realização e desenvolvimento de novos 

conhecimentos e competências, apontados como aspetos positivos do papel de cuidador. No 

entanto, o papel de cuidador origina frequentemente sobrecarga física, psicológica e 

socioeconómica e o aparecimento de depressão e ansiedade, repercussões a nível profissional 

e a redução das atividades sociais, apontados como os principais impactos negativos do papel 

de cuidador (Sousa et al., 2006). É com frequência que estes cuidadores entram em situação 

de crise, manifestando uma diversidade de sintomas (tensão, constrangimento, fadiga, stresse, 

frustração, redução do convívio, depressão e alteração da autoestima) que podem trazer 

consequências físicas, psicológicas, emocionais, sociais e financeiras, que acabam por 

interferir com o bem-estar do doente e do familiar cuidador (Sarmento, Pinto & Monteiro, 

2010). Também Gallant e Connel (1998), cit. por Sarmento et al. (2010), referem no seu 

estudo os problemas enumerados pelos familiares, nomeadamente: a depressão, a fadiga, a 

raiva, o conflito familiar, a culpa, a tensão emocional, a sobrecarga financeira e alterações 

psicossomáticas. 
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3. A FAMÍLIA COMO UNIDADE DE CUIDADOS EM CUIDADOS DE SAÚDE 

PRIMÁRIOS 

Em Portugal tem-se verificado alterações na organização dos cuidados de saúde, resultado da 

crescente importância atribuída aos CSP, reconhecimento da promoção da saúde das famílias 

para o desenvolvimento das sociedades e ao crescente envelhecimento da população que não 

se constitui apenas como um problema individual, mas como uma problemática familiar e 

social (Figueiredo, 2009). Destas alterações destaca-se a reestruturação dos CSP e a crescente 

importância da enfermagem de família (Organization Mondiale de la Santé, 2000). Com este 

conceito pretende-se uma integração da família nos cuidados de saúde, cujo objetivo 

primordial é a capacitação da mesma de forma a encontrar estratégias para resolução de 

problemas de saúde no seio familiar e seus membros (Figueiredo & Martins, 2010). 

A reestruturação dos CSP, regulamentada no Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de fevereiro, 

criou os ACeS, “serviços públicos de saúde, com autonomia administrativa, sendo que a sua 

missão é o desenvolvimento de atividades de promoção da saúde, prevenção da doença, 

prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a continuidade dos 

cuidados” (p.1183). Desenvolvem, ainda, vigilância epidemiológica, investigação em saúde, 

controlo e avaliação de resultados e participam na formação dos profissionais. 

Os ACeS são serviços de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), constituídos 

por várias unidades funcionais: USF, Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC), Unidade de 

Cuidados Personalizados (UCSP), Unidade de Saúde Pública (USP) e a Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados (URAP). Cada uma destas unidades é formada por uma equipa 

multidisciplinar, com autonomia organizativa e técnica, garantindo a articulação e cooperação 

com as demais unidades.  

Na opinião de Figueiredo (2009), com estas reformas que definem os CSP não só em Portugal 

como no resto da Europa, apesar de o indivíduo continuar como unidade de referência dos 

cuidados, assume-se uma integração transversal da família nas diversas unidades funcionais.  

Tendo como ponto de partida esta visão do papel da enfermagem de família, surgiram na 

Europa algumas recomendações, das quais salientamos o Programa Saúde 21, que destaca a 

importância do papel do enfermeiro na melhoria da saúde na Europa. A Saúde 21, aprovada 
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pelo Comité Regional da OMS, em 1998, constitui-se como o quadro conceptual da política e 

estabelece 21 metas que permitem a cada estado membro desenvolver as suas próprias 

políticas e estratégias de saúde em articulação com as políticas regionais. Destas 21 metas, a 

meta 15 realça a importância da enfermagem de família, afirmando que o enfermeiro de 

família deve ser o elemento de referência para as famílias que procuram os cuidados de saúde. 

3.1. Competências do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde 

familiar 

Os cuidados de enfermagem centrados na família remontam à origem da profissão, com os 

cuidados de enfermagem a serem prestados em casa dos doentes e, portanto, nada mais 

natural do que a família ser envolvida nesses cuidados. As famílias ficaram, assim, excluídas, 

não só do envolvimento nos tratamentos dos seus familiares, como no nascimento e na morte, 

momentos cruciais do ciclo de vida familiar. No entanto, na última década a família tem tido 

um protagonismo crescente nas estruturas sociais e de saúde, reafirmando-se como alvo dos 

cuidados de enfermagem e, consequentemente, ao emergir a figura do enfermeiro de família. 

O conceito de enfermeiro de família é fundamentado no conceito da OMS como um 

profissional integrado na equipa multidisciplinar de saúde, que assume a responsabilidade 

pela prestação de cuidados de enfermagem a um grupo de famílias, em todos os processos de 

vida, nos vários contextos da comunidade. Neste entendimento, e de acordo com o 

Regulamento nº 126/2011, de 18 de fevereiro, as competências específicas do enfermeiro 

especialista em enfermagem de saúde familiar são: a) cuida da família como unidade de 

cuidados; b) presta cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família ao 

nível da prevenção primária, secundária e terciária. Para cada competência específica são 

apresentadas unidades de competência e critérios de avaliação. 

a) Competência: Cuida da família como unidade de cuidados. 

Para o desenvolvimento desta competência assume-se que o enfermeiro considera a família 

como unidade de cuidados e promove a sua capacitação face às exigências e especificidades 

do seu desenvolvimento. E para tal foram estabelecidas as seguintes unidades de 

competência: i) reconhece a complexidade do sistema familiar, considerando as suas 

propriedades de globalidade, equifinalidade e auto organização, que lhe confere uma 

organização estrutural específica; ii) concebe a família como uma unidade em transformação, 
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sujeita a transições normativas decorrentes dos seus processos; iii) desenvolve o processo de 

cuidados em colaboração com a família, estimulando a participação significativa dos 

membros da família em todas as fases do mesmo.  

b) Competência: Presta cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da 

família ao nível da prevenção primária, secundária e terciária. 

Assume-se que o enfermeiro considera a família como unidade de cuidados, focaliza-se tanto 

na família como um todo, quanto nos seus membros individualmente. Para esta competência 

são sugeridas as seguintes unidades de competência: i) realiza a avaliação, qualquer que seja o 

contexto da prestação de cuidados à família, nas dimensões estrutura, desenvolvimento e 

funcionamento; ii) reconhece situações de especial complexidade formulando respostas 

adequadas aos processos globais inerentes ao desenvolvimento familiar; iii) realiza e avalia 

intervenções de modo a promover e a facilitar as mudanças no funcionamento familiar.  

No sentido de concretizar a implementação do enfermeiro de família foi publicado no dia 26 

de outubro de 2016, em Diário da República, a Portaria nº 281, que cria, na dependência do 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o grupo de trabalho para o desenvolvimento e 

acompanhamento de boas práticas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde 

familiar no âmbito da equipa de saúde familiar e demais equipas dos CSP. A presente portaria 

procede também à revogação da Portaria n.º 8/2015, de 12 de janeiro, que determinou que a 

implementação da atividade do enfermeiro de família no SNS se desenvolveria através de 

experiências-piloto. Por sua vez, o Programa do XXI Governo Constitucional estabelece 

como prioridades expandir e melhorar a capacidade de resposta da rede de CSP e aperfeiçoar 

a gestão dos recursos humanos, apostando em novos modelos de cooperação entre profissões 

de saúde, no que respeita à repartição de competências e responsabilidades. 

O Ministério da Saúde entende, assim, pertinente robustecer as bases da metodologia de 

trabalho do enfermeiro de família, ao mesmo tempo que se coloca o foco na implementação 

da especialidade em enfermagem de saúde familiar e no reforço dos modelos colaborativos de 

cuidados que sustentam as equipas de saúde familiar. 

http://www.aenfermagemeasleis.pt/2015/01/12/unidades-onde-se-desenvolvem-as-experiencias-piloto-do-enfermeiro-de-familia/


 

 

 

 



Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

23 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

O Estágio de Enfermagem de Saúde Familiar decorreu entre 14 de setembro de 2015 a 13 de 

fevereiro de 2016, na UCSP de Resende do ACeS Tâmega I - Baixo Tâmega, com a duração 

de 480 horas, cuja finalidade era o desenvolvimento de competências específicas do 

enfermeiro especialista em enfermagem de saúde familiar, estabelecidas pela OE 

(Regulamento n.º 126/2011, de 18 de fevereiro). 

O estágio tinha como objetivos: i) cuidar da família como unidade de cuidados; ii) prestar 

cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família ao nível dos três níveis de 

prevenção; iii) mobilizar os recursos da comunidade para a prestação de cuidados à família 

capacitando a mesma face às exigências e especificidades do seu desenvolvimento; iv) 

identificar precocemente os determinantes de saúde com efeitos na saúde familiar; v) 

desenvolver em parceria com a família processos de gestão, promoção, manutenção e 

recuperação da saúde familiar, identificando e mobilizando os recursos necessários à 

promoção da sua autonomia. 

4.1. Caracterização do local de estágio 

No sentido de uma melhor compreensão do local de realização do estágio, passamos a 

apresentar uma breve caracterização do ACeS Tâmega I - Baixo Tâmega. Compreende seis 

concelhos: Celorico de Basto, Amarante, Marco de Canaveses, Baião, Cinfães e Resende 

(Figura 2) e abrange uma população de 178.379 habitantes (Portal ARS Norte). 

 
Figura 2. Mapa da área de intervenção do ACeS Tâmega I - Baixo Tâmega 

(Portal ARS Norte) 
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O Centro de Saúde de Resende situa-se no centro da vila e integra duas extensões de saúde: 

São Cipriano e São Martinho de Mouros. O estágio decorreu na UCSP do Centro de Saúde de 

Resende. Esta unidade de saúde localiza-se no concelho de Resende, situado na margem 

esquerda do rio Douro, limitado a oeste pelo concelho de Lamego, a norte pelos concelhos de 

Baião e Mesão Frio e a sul pelo concelho de Castro Daire. O concelho de Resende abrange 11 

freguesias (Figura 3) localizadas entre as serras de Montemuro e Meadas, com uma população 

de 11.364 habitantes. 

 

Figura 3. Mapa das freguesias do concelho de Resende 

(Portal ARS Norte) 

Integra a UCSP de Resende uma equipa multidisciplinar, constituída por seis enfermeiros de 

cuidados gerais, uma enfermeira especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública, 

seis médicos de família, sete assistentes operacionais e quatro administrativas, uma psicóloga 

e uma técnica de saúde ambiental. Estas unidades são fundamentais para a concretização dos 

objetivos dos CSP no âmbito do SNS (Portal ARS Norte). 

Na UCSP desenvolve-se um conjunto amplo de atividades desde a promoção da saúde, 

medidas terapêuticas e reabilitação e prevenção da doença. Tem uma estrutura idêntica à 

prevista para as USF e presta cuidados personalizados aos utentes, garantindo a 

acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos mesmos (Decreto-Lei nº 28/2008, de 22 de 

fevereiro, artigo 10º). 

A UCSP de Resende tem como missão garantir a prestação de cuidados de saúde 

personalizados à população inscrita na área geográfica de Resende, intervindo no âmbito 

comunitário e de base populacional. Dispõe de um programa de ação, com objetivos, 



Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

25 

indicadores e metas a atingir nas áreas de acessibilidade, desempenho assistencial, qualidade e 

eficiência, permitindo a monitorização do seu desempenho. 

4.2. Desenvolvimento de competências no âmbito da enfermagem de saúde 

familiar 

Neste enquadramento desenvolveu-se a unidade curricular estágio de natureza profissional, 

que compreendeu a aquisição das competências do enfermeiro especialista em enfermagem de 

saúde familiar, no que se refere à prática clínica e ao desenvolvimento de um estudo empírico 

sobre a avaliação familiar tendo por base o MDAIF. 

A consulta bibliográfica e a interação participativa com os diferentes profissionais estiveram 

sempre presentes ao longo do estágio no sentido de fundamentar as atividades desenvolvidas 

e consolidar a intervenção especializada em enfermagem familiar. Seguidamente procede-se à 

descrição das diferentes atividades desenvolvidas durante o estágio.  

As consultas de enfermagem revelaram-se um momento fundamental para o contacto com o 

utente e família e para o conhecimento da população, o que permitiu, e também exigiu, o 

desenvolvimento da capacidade de comunicação com pessoas de diferentes faixas etárias, 

grupos culturais e sociais. Nestas consultas, foi possível diagnosticar áreas que necessitavam 

de maior investimento, conhecer as barreiras à gestão e adesão a um regime terapêutico eficaz 

e implementar intervenções de enfermagem individualizadas. As consultas de enfermagem 

funcionam em articulação com a consulta médica, em particular as consultas de saúde 

materna, saúde infantil, planeamento familiar, diabetes, hipocoagulados, vacinação e 

hipertensos. Mediante a especificidade de cada consulta, foi nossa preocupação reconhecer a 

complexidade do sistema familiar dando ênfase à participação da família, quer nas transições 

familiares que evidenciam, quer nos processos de gestão de saúde/doença, criando uma 

parceria efetiva com a família ao longo do ciclo de vida.  

Segundo Rodrigues e Costa (2013), a família poderá ter um papel ativo na prestação de 

cuidados e tomada de decisão, como recetora de cuidados, a família requer informação e 

acompanhamento por parte dos profissionais de saúde, de forma a garantir as melhores 

condições para lidar com a situação de doença. A família deve ser vista como parte 

responsável pela saúde dos seus membros, necessitando ser ouvida, valorizada e estimulada a 

participar em todo o processo de cuidar. 
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Mais especificamente, no âmbito da consulta de enfermagem de saúde materna, foram 

avaliados os parâmetros preconizados e implementadas as intervenções para cada estádio da 

gravidez e esclarecidas dúvidas. De igual modo, foi valorizada a importância da educação 

para a saúde na sua articulação com os fatores psicossociais-culturais determinantes da saúde 

e do processo de constituição de adaptação à gravidez e da identidade parental.  

No que se refere à consulta de saúde infantil e juvenil, as intervenções desenvolvidas foram 

orientadas para a obtenção de ganhos em saúde neste grupo etário, dando assim cumprimento 

ao Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, no que concerne: i) à avaliação do 

crescimento e desenvolvimento com registo no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil; ii) à 

estimulação por comportamentos promotores de saúde como nutrição, prática de exercício 

físico e atividades de lazer em espaços livres; iii) à prevenção de consumos nocivos; à 

sensibilização para a adoção de medidas de segurança para reduzir o risco de acidentes; iv) à 

promoção da vacinação de acordo com o Programa Nacional de Vacinação e da saúde oral.  

Da avaliação realizada procedeu-se à referenciação para outros recursos, nomeadamente 

médico, assistente social e psicóloga, em diagnósticos relacionados com perturbação da visão, 

e do desenvolvimento estatuto-ponderal e psicomotor. Estas atividades foram realizadas numa 

lógica de forte envolvimento e compromisso com a família, assumindo-se esta como instância 

privilegiada para o cuidar. 

No que diz respeito à consulta de saúde reprodutiva/planeamento familiar, considerando a 

definição de saúde reprodutiva como um estado de bem-estar físico, mental e social, e não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade, em todos os aspetos relacionados com o sistema 

reprodutivo, as suas funções e processos (DGS, 2008a), foram desenvolvidas diferentes 

atividades: informação sobre a vigilância pré-concecional, reprodução e fertilidade; 

informação sobre métodos de planeamento familiar, que se reporta ao modo de utilização, 

vantagens e desvantagens, efeitos colaterais e interações. Estas consultas são promotoras da 

saúde reprodutiva com repercussões no desenvolvimento infantil, pelo que decorrem num 

clima de grande proximidade e no respeito pelos objetivos e decisão do casal quanto à 

regulação e espaçamento dos filhos e vivência da sexualidade. 

Relativamente à diabetes, considerada uma das principais causas de morte a seguir às doenças 

cardiovasculares, oncológicas e respiratórias, a sua importância tem vindo a crescer na última 

década, sendo em 2015 a prevalência estimada na população portuguesa, em idades 
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compreendidas entre os 20 e os 79 anos, de 13,3%. Para além dos fatores predisponentes, ou 

seja, a relação entre o índice de massa corporal (IMC), alimentação e sedentarismo, a 

prevalência da diabetes nas pessoas obesas é cerca de quatro vezes maior do que nas pessoas 

com IMC normal. É também de salientar o impacto que o envelhecimento da população 

portuguesa pode trazer para a expressão quantitativa deste problema de saúde. 

Na consulta de enfermagem do diabético privilegiou-se uma intervenção educativa 

direcionada para a adesão ao regime terapêutico para otimização do controlo metabólico, a 

aquisição de conhecimentos sobre a alimentação e exercício físico, a autovigilância e 

sintomas da doença, a gestão da doença e o impacto na família. Constatamos a importância 

que a família assume nos processos de adesão ao tratamento e práticas de autocuidado que 

visam minimizar as complicações da doença e comorbilidades associadas e assegurar a 

qualidade de vida. 

Quanto à consulta dirigida a pessoas com hipertensão arterial, a sua relevância deve-se ao 

facto das doenças cardiovasculares continuarem a ser a principal causa de mortalidade na 

população portuguesa e ao impacto económico e social que advém das incapacidades que se 

instalam após incidentes críticos com custos acrescidos para o SNS e para as famílias. Foi no 

âmbito da prevenção que privilegiamos a intervenção do enfermeiro de família de natureza 

educativa e de corresponsabilização do utente e família na gestão e controlo da hipertensão. 

Assim, o desenvolvimento destas consultas teve como foco o aconselhamento e orientação 

para a prevenção assente nos fatores determinantes, como a adoção de estilos de vida 

saudáveis (exercício físico, alimentação equilibrada, ausência de consumo de tabaco) e o 

controlo dos fatores de risco modificáveis (hipertensão, dislipidémia ou diabetes). 

A realização da visita domiciliária constituiu uma oportunidade para uma visão holística das 

famílias no contexto particular envolvente familiar e social. Representa uma oportunidade 

para que o enfermeiro de família compreenda as situações de saúde e doença, no seu locus de 

habitação, no contexto das relações e dos significados de vida, respondendo às necessidades 

de saúde do indivíduo e família (Lacerda, 2010).  

Tendo em conta que a visitação domiciliária ocorre num contexto de maior proximidade com 

a dinâmica familiar, as atividades de promoção da saúde e prevenção tiveram em conta a 

personalização dos cuidados, a articulação com redes de apoio e a ligação com os recursos da 

comunidade adequados para a resolução dos problemas identificados em cada família. 
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Privilegiou-se a intervenção em doenças específicas de cada membro (hipertensos, 

diabéticos), a avaliação e capacitação dos cuidadores informais para o exercício do seu papel 

de cuidador, quer na promoção da autonomia dos elementos da família com défices funcionais 

resultantes de acidentes vasculares cerebrais, quer na qualidade de vida, nomeadamente na 

prevenção de úlceras por pressão e cuidados com a alimentação/hidratação, mobilização e 

posicionamentos. Foi nossa preocupação assegurar a participação da família de acordo com as 

normas e valores que orientam os cuidados intergeracionais. 

Durante as atividades desenvolvidas nas consultas e na visitação domiciliária de enfermagem, 

complementamos os dados relativos à família e percecionamos como o sistema familiar se 

adapta às situações de doença e dependência e mobiliza os seus recursos para enfrentar as 

transições normativas e não normativas que ocorrem durante o ciclo de vida familiar. Deste 

modo, foi possível compreender a importância de inscrever na prática clínica os pressupostos 

da enfermagem de família, nomeadamente a complexidade do sistema familiar, com ênfase 

nas interações que se estabelecem entre os seus membros e o ambiente, dando-lhe 

características próprias, e a capacidade do sistema familiar para manter a sua funcionalidade 

ao mesmo tempo que dá resposta às necessidades específicas de cada membro da família. 

Constatou-se, também, a importância do trabalho em equipa multidisciplinar para que, 

orientada por objetivos comuns e considerando a especificidade de intervenção de cada 

elemento da equipa, se possam garantir os objetivos dos CSP, mais especificamente no que 

concerne às USF/UCSP, garantindo a acessibilidade, continuidade e globalidade dos 

cuidados, com vista à obtenção de ganhos em saúde e uma maior corresponsabilização das 

famílias na consecução de projetos de vida saudáveis. É neste enquadramento que as 

competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde familiar podem 

ser um elemento diferenciador para assegurar a resposta às necessidades das famílias em 

contexto dos CSP. 
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5. ESTUDO EMPÍRICO  

Durante o estágio foi desenvolvido um estudo empírico que compreende os métodos e as 

técnicas utilizadas na investigação, sendo parte integrante do relatório. De acordo com Fortin, 

Côté e Filion (2009), a fase metodológica é constituída pelo conjunto dos meios e atividades 

para responder às questões de investigação ou para verificar as hipóteses formuladas. 

O desenvolvimento do estudo empírico teve como base a formulação da questão de partida: 

Qual o desempenho do papel de prestador de cuidados em famílias com pessoas dependentes? 

Neste sentido, no presente capítulo, pretende-se apresentar o processo metodológico no 

âmbito da avaliação familiar, no que concerne ao desempenho do papel de prestador de 

cuidados sobre o autocuidado das famílias inscritas na UCSP, tendo por base a matriz 

operativa do MDAIF. Esta constitui-se como uma estrutura de organização dos cuidados com 

três dimensões recursivas: estrutural, de desenvolvimento e funcional (Figueiredo, 2012). 

Refere a autora que, ao permitir um conhecimento aprofundado da família, orienta a prática 

de cuidados com as famílias e permite a tomada de decisão que melhor se adapta à 

especificidade e complexidade de cada família permitindo a identificação de áreas de 

intervenção sensíveis aos cuidados de enfermagem. 

Serão abordados aspetos relacionados com a caracterização do estudo, como objetivos do 

estudo o tipo de estudo, a apresentação das variáveis, a população alvo e amostra, o 

instrumento de recolha de dados, os procedimentos, as questões éticas e a previsão da análise 

de dados. 

5.1. Objetivos do estudo 

- Caracterizar o desempenho do papel de prestador de cuidados em famílias com 

pessoas dependentes através da aplicação da matriz operativa do MDAIF, nas 

dimensões estrutural e funcional; 

- Conceber uma proposta para o desenvolvimento de um projeto de capacitação das 

famílias para o desempenho do papel de prestador de cuidados. 
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5.2.Tipo de estudo 

O tipo de estudo sendo uma linha mestra da metodologia determina a sua estruturação. Trata-

se de um estudo de natureza quantitativa que pretende explicar um fenómeno obtendo 

resultados suscetíveis de serem utilizados para melhorar as práticas dos profissionais (Fortin 

et al., 2009). Enquadra-se, também, num tipo de estudo exploratório e descritivo. Como 

afirmam Duhamel e Fortin (2003), os estudos descritivos “fornecem uma descrição dos dados, 

quer seja sob a forma de palavras, de números ou de enunciados descritivos de relações entre 

variáveis” (p.135). A mesma autora refere que o objetivo do estudo descritivo consiste “em 

descriminar os fatores determinantes ou conceitos que, eventualmente, possam estar 

associados ao fenómeno em estudo” (p.162). 

Trata-se de um estudo descritivo uma vez que o principal objetivo é a descrição e a elucidação 

dos fenómenos ou conceitos relativos à população, permitindo aumentar os conhecimentos 

das características e dimensão do problema (Fortin et al., 2009). 

5.3. População e amostra 

A população alvo é o conjunto das pessoas que satisfazem os critérios de seleção definidos 

anteriormente e permitem fazer generalizações, no entanto, como a acessibilidade à população 

alvo na sua totalidade pode ser uma tarefa difícil, entende-se que a população acessível é 

representativa da população alvo (Fortin et al., 2009). 

Neste estudo, a população alvo foi constituída pelas famílias inscritas na UCSP de Resende 

do ACeS Tâmega I - Baixo Tâmega, abrangendo 11.364 utentes. Foram consideradas as 

famílias que tinham um elemento que desempenhava o papel de cuidador, de um ou mais 

elementos da família em situação de dependência. 

Para a constituição da amostra teve-se em conta a duração da unidade curricular estágio e 

relatório, pelo que se trata de uma amostra de conveniência. Para a definição da amostra, os 

critérios de inclusão e exclusão tornam-se um aspeto importante para evitar situações 

ambíguas, pelo que foram fixados os seguintes critérios: 

Critérios de inclusão: i) famílias inscritas na UCSP de Resende, escolhidas dos ficheiros de 

um médico de família, com um ou mais elementos dependentes e com pelo menos um 
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membro da família a desempenhar o papel de prestador de cuidados; ii) famílias com 

residência fixa no concelho de Resende; 

Critérios de exclusão: i) famílias que não compareceram à consulta presencial (médica e de 

enfermagem) no último ano na UCSP; ii) famílias inscritas na UCSP no ficheiro sem médico 

de família atribuído. 

Verificados os critérios de inclusão e exclusão, a amostra ficou constituída por 30 famílias. 

5.4. Variáveis em estudo  

Para dar resposta aos objetivos, e tendo como referencial teórico-operativo do MDAIF 

(Figueiredo, 2012), foram consideradas como variáveis as áreas de atenção e os dados 

avaliativos descritos na matriz operativa deste modelo: 

i) Dimensão estrutural: tipo de família, família extensa (tipo de contacto, intensidade do 

contacto e função das relações), rendimento familiar, edifício residencial, precaução de 

segurança, abastecimento de água, animal doméstico;  

ii) Dimensão Funcional: o papel do prestador de cuidados e o processo familiar. 

A definição conceptual das variáveis corresponde ao descrito nas definições componentes do 

MDAIF (Figueiredo, 2012). 

5.5. Instrumento de recolha de dados 

A recolha de dados, como etapa fundamental de um trabalho de investigação, depende do 

nível de investigação, do tipo de fenómeno ou de variável, e dos instrumentos disponíveis 

(Fortin et al., 2009). Para a recolha de dados foi utilizado um formulário com a matriz 

operativa do MDAIF, relativa às áreas de atenção familiares por dimensões de avaliação. 

Assim, na dimensão estrutural foram avaliadas as seguintes áreas de atenção: composição 

familiar, tipo de família, família extensa, sistemas mais amplos, classe social, edifício 

residencial, sistema de abastecimento e ambiente biológico. Quanto à dimensão funcional, as 

áreas de atenção avaliadas foram: avaliação do papel de prestador de cuidados e avaliação do 

processo familiar (comunicação e coping familiar, interação dos papéis familiares, relação 

dinâmica e crenças). 
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Na aplicação desta matriz foram utilizados os seguintes instrumentos para avaliação da 

dimensão estrutural: escala de Graffar adaptada, Genograma e Ecomapa e para a avaliação da 

dimensão funcional: a escala de Apgar Familiar de Smilkstein, Escala de Readaptação Social 

de Holmes e Rahe e a escala de Coesão e Adaptabilidade Familiar (FACES II) que 

sumariamente se passam a descrever: 

A Escala de Graffar, adaptada no âmbito da avaliação da dimensão estrutural, para avaliação 

das condições socioeconómicas da família com vista a identificar a sua classe social, permite 

prever as condições de risco, assim como alterações a nível de comportamentos de saúde e 

desenvolvimento psicossocial. As características da família colocá-la-ão num dos cinco graus 

de cada um destes itens: profissão, nível de instrução, fonte de rendimento familiar, conforto 

do alojamento e aspecto da zona de habitação. Ao grau 1 corresponde a pontuação 1, ao grau 

2, a pontuação 2 e assim sucessivamente. O somatório destas pontuações permite incluir a 

família numa das seguintes posições sociais: classe alta (I): de 5 a 9 pontos; classe média alta 

(II) de 10 a 13 pontos; classe média (III) de 14 a 17 pontos; classe média baixa (IV) de 18 a 

21 pontos; classe baixa (V) de 22 a 25 pontos.  

O Genograma agrega a informação sobre quem faz parte da família, a identificação dos 

elementos, dos vínculos e outros dados importantes para a compreensão da estrutura familiar 

(Figueiredo, 2012). É um diagrama visual da árvore genealógica da família, onde são 

salientados os acontecimentos referentes à família, as relações, os nascimentos, os óbitos, o 

casamento e o divórcio, crenças, comportamentos e doenças.   um dos instrumentos 

utilizados na recolha de dados da família, fornece a perceção da estrutura familiar, do seu 

desenvolvimento e do seu funcionamento. Permite, ainda, a compreensão da composição e 

dos vínculos existentes entre os seus membros.  

O Ecomapa é um esquema gráfico da família e representa uma visão geral da situação da 

família, retrata as relações importantes ou os conflitos entre a família e o mundo    seu valor 

visual é importante e o seu objetivo é representar os relacionamentos da família com os 

sistemas mais amplos (Wright & Leahey, 2002). 

O APGAR familiar de Smilkstein permite avaliar a funcionalidade da família através de 

questões com as seguintes possibilidade de resposta: quase sempre - 2 pontos; algumas vezes 

- 1 ponto e quase nunca - 0 pontos. A pontuação total obtida permite classificar as famílias 
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em: família altamente funcional, família com moderada disfunção e família com disfunção 

acentuada.  

A Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe permite compreender a correlação entre 

os eventos de vida, stresse e doenças psicossomáticas, bem como as transições normativas e 

acidentais relacionadas com os eventos de vida, sendo que o risco de doença aumenta 

proporcionalmente à multiplicidade de unidades de mudança (Figueiredo, 2012). Esta escala é 

constituída por 43 acontecimentos e o correspondente valor médio. Os dados recolhidos 

correspondem a transições/acontecimentos ocorridos no último ano. A soma dos valores 

médios que correspondem a cada acontecimento assinalado dá um score, que permite atribuir 

a probabilidade de adoecer. Assim, para um score de 150 a 200, existe uma baixa 

probabilidade de adoecer, de 200 a 300, existe 50% de probabilidade de adoecer por doença 

psicossomática e superior a 300, existe 80% de probabilidade de adoecer por doença 

psicossomática. 

A FACES II é uma escala que permite avaliar a dinâmica familiar nas dimensões do 

funcionamento familiar: coesão e adaptabilidade. É constituída por 30 itens, dos quais 16 

pertencem à dimensão coesão: laços emocionais (1,17), limites familiares (3,19), coligações 

(9,29), tempo (7,23), espaço (5,25), amigos (11,27), decisões (13,21), interesses e lazeres 

(15,30). As categorias de coesão são: muito ligada; ligada; separada e desmembrada. E os 

restantes 14 itens pertencem à dimensão adaptabilidade: imposição (2,14,28), liderança 

(4,16), disciplina (6,8), negociação (8,20,26), papéis (10,22), regras (12,24). As categorias de 

adaptabilidade são: rígida, estruturada, flexível e muito ligada. Cada questão é respondida 

numa escala de 1 a 5: quase nunca (1), de vez em quando (2), às vezes (3), muitas vezes (4) e 

quase sempre (5). Através da aplicação da fórmula: coesão   adaptabilidade 2, os resultados 

permitem chegar   classificação do tipo de família  muito equilibrada; equilibrada; meio-

termo e extrema. 

5.6. Procedimentos na recolha de dados 

A recolha de dados foi efetuada durante as consultas de enfermagem e visita domiciliária que 

ocorreram no período de 14 de setembro de 2015 a 13 de fevereiro de 2016. Nestas consultas, 

identificaram-se as famílias com um membro em situação de dependência e com um familiar 

que desempenhava o papel de prestador de cuidados.  
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Previamente à recolha de dados, foi realizado um conjunto de procedimentos, nomeadamente 

os pedidos das autorizações necessárias e no primeiro contacto com os utentes, procedeu-se à 

informação sobre os objetivos do estudo e os procedimentos relativos à sua participação, 

nomeadamente a garantia do anonimato e confidencialidade dos dados, a obtenção da 

declaração de consentimento informado, livre e esclarecido (Apêndice A), bem como a 

possibilidade de desistirem a qualquer momento. 

5.7. Procedimentos éticos 

Foram respeitados os procedimentos éticos nomeadamente: i) pedido de autorização à autora 

para a aplicação da matriz operativa do MDAIF (Apêndice B), ii) parecer da Comissão de 

Ética da Administração Regional de Saúde (ARS) Norte (Apêndice C), iii) pedido de 

autorização ao diretor clínico da UCSP de Resende (Apêndice D); iv) pedido ao coordenador 

do ACeS do Tâmega I - Baixo Tâmega (Apêndice E) para a realização do estudo. 

Em todos os procedimentos do presente estudo foram salvaguardados os direitos dos 

participantes, por forma a garantir a participação voluntária, o anonimato e a 

confidencialidade da informação dos participantes.  

. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A apresentação e análise dos resultados tem por base a matriz operativa do MDAIF, seguindo 

a sua sequência, no que respeita à dimensão estrutural e dimensão funcional (Figueiredo, 

2012). 

6.1. Dimensão estrutural 

A dimensão estrutural integra a avaliação sobre a estrutura da família, procurando identificar 

a sua composição, os vínculos existentes com a família extensa e os sistemas amplos e ainda 

aspetos específicos do contexto ambiental, nomeadamente: composição familiar; tipo de 

família; família extensa; funções das relações; rendimento familiar; edifício residencial; 

sistemas de abastecimento e ambiente biológico. 

No presente estudo, efetuado com uma amostra de 30 famílias, constata-se que, quanto à 

composição familiar, o número médio de pessoas por agregado familiar é de três elementos, 

sendo a média de idades do elemento da família dependente de 73,3 anos e do elemento da 

família que desempenha o papel de cuidador de 48,3 anos. No entanto, no estudo realizado 

por Veiga (2016), a média de idades dos cuidadores é de 65,24 anos, consideravelmente 

superior à obtida neste estudo, o que pode ser justificado pelo facto de o presente estudo se 

desenvolver num meio rural, em que as oportunidades de emprego são mais precárias e, 

portanto, os familiares têm mais disponibilidade para assumir o papel de cuidador. 

Quanto à pessoa dependente, verificou-se que é maioritariamente idosa e com predominância 

do género feminino (25 pessoas), com fatores de risco que podem agravar o grau a 

dependência decorrente das doenças crónicas. Neste estudo, a situação de dependência ocorre 

como consequência de sequelas de acidente vascular cerebral (oito casos), como resultado de 

quedas (três casos), agravamento do quadro de demência (sete casos) e limitação funcional 

associada à idade (12 casos). 

Efetivamente, constata-se que a idade avançada conjugada com défices motores e 

neurológicos assim como a demência, fraturas, acidentes e as quedas nos mais idosos 

concorrem para a diminuição da interação com ambiente envolvente e para a ocorrência de 

situações de dependência. Como refere Rocha (2015), o envelhecimento, para além de se 
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caracterizar por alterações fisiológicas que provocam limitações nas atividades da vida diária, 

contribui, também, para um aumento de doenças de evolução prolongada, potencialmente 

incapacitantes no domínio do autocuidado. 

Nas famílias que participaram neste estudo predomina a ocorrência de doenças crónicas, 

como a hipertensão (22 famílias) e a diabetes (13 famílias), padrão de morbilidade 

sobreponível às principais causas de morbilidade a nível nacional. Em 2014, segundo o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), em Portugal, as doenças do aparelho circulatório e os 

tumores malignos foram as duas principais causas básicas de morte, representando, 

respetivamente, 30,4% e 23,9% dos 107.969 óbitos registados em 2012. São também 

relevantes as mortes por diabetes (4,5% em 2012). Segundo dados do INE de 2011, 

reportados por Rocha (2015), no que diz respeito ao envelhecimento, em Portugal, as 

principais causas de morte foram as doenças cerebrovasculares e as doenças isquémicas do 

coração. 

Segundo o Plano Local de Saúde do ACeS Baixo Tâmega, no que diz respeito à morbilidade 

nos CSP, em 2015, medida pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2 

(Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários – 2.ª edição), as causas de 

doença mais registadas foram a hipertensão arterial, as alterações do metabolismo dos lípidos, 

as perturbações depressivas e a diabetes mellitus.  

O elemento da família que desempenha o papel de prestador de cuidados é maioritariamente 

do género feminino (25), sendo que apenas 5 elementos cuidadores são do género masculino. 

Esta realidade reporta a tradição ao longo da história, em que as mulheres sempre 

desempenharam funções essencialmente domésticas e familiares (Gonçalves, Costa, Martins, 

Nassar & Zunino, 2011; Pires, 2012). Os mesmos autores referem, ainda, que as famílias 

assumem atualmente o principal papel na prestação de cuidados, independentemente das 

alterações verificadas na dinâmica familiar nas últimas décadas, designadamente a entrada da 

mulher no mundo do trabalho, porém, esta continua a ser a principal cuidadora da pessoa 

dependente.  

No que diz respeito ao grau de parentesco, Pires (2012) afirma serem os filhos, cônjuges, 

noras e vizinhos ou outros familiares os que assumem este papel. O que se verifica também 

no presente estudo, conforme se pode visualizar na Figura 4. 
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Figura 4. Distribuição dos cuidadores por grau de parentesco 

De acordo com as definições da matriz operativa do MDAIF, a distribuição da tipologia de 

família integra: casal; família nuclear; família reconstruída; família monoparental liderada 

pelo homem ou monoparental liderada por mulher; coabitação; unipessoal ou alargada, que 

permite a identificação dos tipos de família.  

No presente estudo, nas famílias com cuidadores predomina a família alargada (11 famílias), 

ou seja, família “constituída por três gerações ou casal ou família nuclear e outros parentes ou 

pessoas com outros vínculos que não os de parentesco” (Figueiredo, 2012, p.74), o que poderá 

ser interpretado pela presença de traços de ruralidade que caracterizam o norte do país. Segue-

se a família nuclear (9 famílias), a família unipessoal (4 famílias) e as outras formas 

familiares têm uma expressão reduzida, conforme se pode visualizar na Figura 5. 

Segundo o INE, em maio de 2014, em média as famílias eram constituídas por 3,8 pessoas e 

eram maioritariamente “casal com filhos”  As famílias monoparentais, que detinham um peso 

de cerca de 6%, tinham essencialmente origem em situações de viuvez ou de emigração e não 

em rutura conjugal. A família unipessoal tem vindo a aumentar e representa agora 21,4% da 

população portuguesa. Também se verificou um crescimento dos núcleos monoparentais, cuja 

taxa de variação, na última década, foi de 47,7%. 
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Figura 5. Distribuição  do tipo de família com cuidadores 

No que respeita ao tipo de contacto na família extensa, constatamos que para 20 dos 

cuidadores predomina o contacto pessoal. No que se reporta à intensidade do contacto, 

verifica-se que o contacto diário é predominante, sendo referido por 18 cuidadores. Quanto à 

função das relações da família, reparte-se pelas diferentes opções de resposta, como seja 

companhia, apoio emocional, regulação social, ajuda material e de serviço e acesso a novos 

contactos. O conhecimento sobre o tipo e a intensidade de contacto bem como a função 

atribuída às relações no seio da família extensa constitui informação de extrema importância 

para o planeamento das intervenções do enfermeiro de família, na medida em que pode ajudar 

as famílias a desenvolver padrões de interação mais adaptativos que permitam um melhor 

funcionamento familiar e as vivências do quotidiano frequentemente gerador de tensão 

familiar (Figueiredo, 2012). 

Quanto aos sistemas mais amplos que estão em interação com o sistema familiar, ou seja, 

sistemas que incluem as interações sociais da família com os contextos em que está inserida 

(Figueiredo, 2012), esta avaliação foi efetuada através da realização do ecomapa, 

predominando a relação com o centro de saúde, sendo que o tipo de vínculo se caracteriza por 

ser forte. O predomínio da relação forte do cuidador com o centro de saúde pode ser explicado 

pelo facto de estarmos em presença de famílias que cuidam de uma pessoa dependente, 

reconhecendo o centro de saúde como o principal suporte para a saúde, nomeadamente no 

profissional de Enfermagem, pela estreita ligação que estabelece com as famílias no sentido 

de viabilizar uma maior adequação para o desempenho do papel de cuidador.  

No que respeita à determinação da classe social, através da Escala de Graffar relativa aos 

critérios - profissão, nível de instrução, origem do rendimento familiar, conforto do 
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alojamento e aspeto do bairro onde habita, e após a entrevista com o elemento cuidador do 

agregado familiar, verifica-se que 4 dos cuidadores se classificam no grau II (classe média 

alta), 12 dos cuidadores no grau III (classe média), 13 cuidadores no grau IV (classe média 

baixa) e 1 cuidador no grau V (classe baixa). Não existe nenhuma família na posição social 

classe alta. A determinação da classe social pode ser um importante indicador, quer na 

acessibilidade aos cuidados de saúde, quer na gestão de recursos comunitários que o 

enfermeiro de família enquanto gestor precisa de mobilizar para dar resposta às necessidades 

específicas das famílias. 

Quanto ao edifício residencial, espaço habitacional onde reside a família e que proporciona 

condições de abrigo e proteção, os resultados constam na Tabela 1. Nas dimensões avaliadas 

nesta área de atenção, verificou-se que, para a maioria das famílias, o edifício residencial 

dispõe de aquecimento e de abastecimento de gás (29 famílias). Quanto à higiene da 

habitação, constatou-se que, para a maioria (29 famílias), é cuidada e apenas em uma família 

se avaliou condições de higiene deficitárias, nomeadamente limpeza, arrumação e 

armazenamento de resíduos e a presença de animais domésticos. Relativamente às barreiras 

arquitetónicas, presentes em 17 das famílias, sendo as escadas, as reduzidas dimensões dos 

espaços da habitação, o tipo de pavimento, a presença de banheira e falta de acesso a uma via 

rodoviária, as barreiras arquitetónicas mais referidas.  

De acordo com Figueiredo (2012), importa averiguar a existência das barreiras arquitetónicas, 

considerando essencialmente as características da família, no sentido de se identificar a 

presença de fatores que possam interferir no funcionamento instrumental da família e que 

individualmente possa comprometer a realização das atividades da vida diária. Por outras 

palavras, a autora alerta que compete ao enfermeiro validar todas estas situações com a 

família, pois se “em determinados contextos habitacionais, a altura das bancadas e espaços 

entre as mesmas não constitui problema para nenhum dos membros da família, em outros 

contextos, face às especificidades das necessidades dos indivíduos, as mesmas condições 

podem manifestar-se como problemáticas” (p 76)  

Tabela 1. Caracterização do edifício residencial 

 Sim Não 

Barreiras arquitectónicas 17 13 

Aquecimento 29 1 

Abastecimento de gás 30 0 

Higiene da habitação 29 1 
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Quanto ao sistema de abastecimento de água, verificou-se que todos os edifícios residenciais 

têm abastecimento de água, predominando a rede privada (22 edifícios), e apenas três 

dispõem de rede pública. No que diz respeito à utilização da água da rede privada para 

consumo humano, verifica-se que é utilizada por 10 famílias, em que o controlo da qualidade 

da água é verificado apenas por 8 famílias. Em termos de proteção da saúde pública, sabe-se 

que a qualidade da água para o consumo humano é uma premissa fundamental. Neste sentido, 

o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, estabelece que as entidades gestoras responsáveis 

pelo fornecimento de água para consumo humano têm a responsabilidade de implementar um 

programa de controlo de qualidade da água que garanta a confiança dos consumidores na água 

da rede pública. 

Segundo a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, que é a autoridade competente 

para a qualidade da água destinada ao consumo humano, ou seja, é responsável por garantir o 

cumprimento da legislação respetiva para que a qualidade da água seja a mais adequada para 

os consumidores. O concelho de Resende serve 11.333 habitantes, cobrindo 96,59% de 

abastecimento de água com qualidade.  

Quanto ao tratamento de resíduos, 22 famílias fazem uso da rede pública e as restantes 

utilizam a fossa séptica ou não têm qualquer serviço de tratamento de resíduos, colocando 

sérios problemas de saúde pública. 

No que se refere ao ambiente biológico, que considera a presença de animal doméstico, sem 

que estejam garantidas as condições de vigilância, segurança e higiene (Figueiredo, 2012), 

verificou-se a presença de animais domésticos em 14 famílias, com predomínio do cão e 

apenas oito famílias procedem a vacinação e seis a desparasitação. 

6.2. Dimensão funcional 

A dimensão funcional diz respeito aos padrões de interação familiar, que ajudam no 

desempenho das funções e tarefas familiares “a partir da complementaridade funcional que dá 

sustentabilidade ao sistema e, dos valores que possibilitam a concretização das suas 

finalidades, pelos processos coevolutivos que permitem a continuidade” (Figueiredo, 2012, 

p.91). Integra duas dimensões: o papel do prestador de cuidados, que enfatiza a dimensão 

instrumental do funcionamento familiar, e o processo familiar, que destaca a dimensão 

expressiva (Figueiredo, 2012). 
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A dimensão “papel de prestador de cuidados” integra a avaliação da dependência 

relativamente aos autocuidados: higiene, vestuário, comer, beber, ir ao sanitário, 

comportamento sono-repouso, atividade de lazer, atividade física, gestão do regime 

terapêutico, autovigilância e autoadministração de medicamentos.  

O autocuidado abrange um conjunto de ações desenvolvidas pelos indivíduos, a sua avaliação 

permite compreender as necessidades do membro da família que apresenta compromisso do 

autocuidado e a identificação da pessoa que é responsável pela prestação de cuidados. Nesta 

dimensão, pretende-se compreender a interligação entre a família, o membro prestador de 

cuidados e a pessoa cuidada, considerando a estrutura familiar, o seu desenvolvimento, as 

crenças e valores e o seu padrão comunicacional (Figueiredo, 2012). 

Decorrente do envelhecimento demográfico, para o qual tem contribuído a diminuição das 

taxas de natalidade e o aumento da esperança de vida, tem-se constatado um número 

significativo de pessoas idosas dependentes que, na maior parte das vezes, são cuidadas pelos 

próprios familiares, assumindo um dos elementos da família o papel do cuidador principal. 

Sublinha Carvalho (2013) que a solicitação para o desempenho do papel de prestadores de 

cuidados pela família tem como objetivo manter a pessoa dependente no seu ambiente, 

colocando, no entanto, desafios à família, ao sistema de saúde e de proteção social. Cabe ao 

enfermeiro de família promover o processo de aprendizagem das atividades e competências, 

para o exercício competente do papel de prestador de cuidados (Gomes, 2014). 

O papel de prestador de cuidados engloba as seguintes dimensões operativas: o conhecimento 

do papel, procurando compreender a aprendizagem para desenvolver tarefas como: i) higiene, 

vestuário, comer, beber, ir ao sanitário, comportamento de sono-repouso, atividade física, 

gestão do regime terapêutico autovigilância e autoadministração de medicamentos; ii) os 

comportamentos de adesão, referindo-se ao desenvolvimento efetivo das tarefas, o conflito do 

papel, que explica quando as expectativas são incompatíveis, a saturação do papel, que avalia 

a existência recursos tempo ou energia e o consenso do papel, que avalia a aceitação dos 

membros da família do papel de prestador de cuidados.  

O autocuidado, conceito central para o enfermeiro de família, foi definido por Orem (2001), 

como a prática de atividades que promovem a preservação da vida e do bem-estar, sendo que 

a competência para executar as atividades depende das capacidades cognitivas da pessoa, de 

perceção e de memória, bem como das atividades e valores que permitem identificar as suas 
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necessidades. Acrescenta P. Queirós (2010), que a capacidade para o autocuidado é universal, 

e abrange todos os aspetos da vida, não podendo ser limitada à realização das atividades da 

vida diária e às atividades instrumentais. 

De acordo com a CIPE, o autocuidado é definido como uma “Atividade Executada pelo 

Próprio: Tratar do que é necessário para se manter, manter-se operacional e lidar com as 

necessidades individuais básicas e íntimas e as atividades de vida diária” (Conselho 

Internacional de Enfermeiros [CIE], 2011, p.41). A dependência no autocuidado não se 

restringe apenas ao envelhecimento, mas a todas as situações em que se verifique ”estar 

dependente de alguém ou de alguma coisa, para ajuda e apoio” (CIE, 2005, p.107). 

No presente estudo e quanto à dependência da pessoa cuidada, para os diferentes tipos de 

autocuidado, considerando-se o conjunto de ações que as pessoas desenvolvem para assegurar 

a manutenção da vida e da saúde, apresenta-se a frequência pelos diferentes autocuidados 

(higiene, vestuário, comer, beber, ir ao sanitário, comportamento sono-repouso, atividade de 

laser, atividade física, gestão do regime terapêutico, autovigilância e autoadministração de 

medicamentos) (Tabela 2). 

Tabela 2. Distribuição da (in) dependência para os autocuidados 

Autocuidado Sim Não 

Higiene 28 2 

Vestuário 25 5 

Comer 26 4 

Beber 16 14 

Sanitário 20 10 

Sono e repouso 16 14 

Atividade de lazer 18 12 

Atividade física 21 9 

Regime terapêutico 23 7 

Autovigilância 23 7 

Autoadministração dos medicamentos 22 8 

Da análise da tabela constata-se um elevado número de pessoas com dependência para a 

realização dos autocuidados, nomeadamente higiene (28), comer (26) e vestuário (25). 

Para o autocuidado higiene, duas pessoas não precisam de ajuda para este autocuidado e o 

prestador de cuidados é, por ordem decrescente, os ajudantes de saúde das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (lPSS) (8), membro da família, nomeadamente filhos (7), 

membros da família extensa (8) e a empregada doméstica (5). 
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Para o autocuidado vestuário, cinco pessoas dependentes não precisam de ajuda para este 

autocuidado e o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, membros da família, 

particularmente os filhos (4), a nora (4), membros da família extensa (9) e a empregada 

doméstica (3). 

Para o autocuidado comer, quatro pessoas dependentes não precisam de ajuda para este 

autocuidado e o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, membro da família, 

nomeadamente os filhos (9), a nora (4), os ajudantes de saúde das IPSS (5) e membros da 

família extensa (5). 

Para o autocuidado beber, 16 pessoas dependentes precisam de ajuda para este autocuidado e 

o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, os filhos (4), a nora (4), a empregada (3), 

outros familiares (4) e os ajudantes de saúde das IPSS (1). 

Para o autocuidado ir ao sanitário, 20 pessoas dependentes precisam de ajuda para este 

autocuidado e o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, membros da família, 

nomeadamente os filhos (5), a nora (4), membros da família extensa (6), empregada 

doméstica (4) e os ajudantes de saúde das IPSS (1). 

Para o autocuidado comportamento sono-repouso, 16 pessoas dependentes precisam de ajuda 

para este autocuidado e o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, os membros da 

família, especialmente os filhos (5), a nora (3), a empregada doméstica (3), membros da 

família extensa (4) e ajudantes de saúde das IPSS (1). 

Para o autocuidado atividade e lazer, 18 pessoas dependentes precisam de ajuda para este 

autocuidado, sendo o prestador de cuidados, por ordem decrescente, membros da família, 

particularmente os filhos (6), a nora (3), outros, a empregada doméstica (2), membros da 

família extensa (6) e ajudantes de saúde das IPSS (1). 

Para o autocuidado atividade física, nove pessoas dependentes não precisam de ajuda para 

este autocuidado, o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, membros da família, 

nomeadamente os filhos (8), a nora (3), a empregada (2), outros familiares (6), o 

fisioterapeuta (2) e ajudantes de saúde das IPSS (1). 

Para o autocuidado gestão do regime terapêutico, sete pessoas dependentes não precisam de 

ajuda para este autocuidado, o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, os filhos (9), a 

nora (4), a empregada (3), outros familiares (5) e ajudantes de saúde das IPSS (2). 
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Para o autocuidado autovigilância, sete pessoas dependentes não precisam de ajuda para este 

autocuidado, o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, os filhos (9), a nora (4), a 

empregada (3), outros familiares (5) e ajudantes de saúde das IPSS (2). 

Para o autocuidado administração de medicamentos, oito pessoas dependentes não precisam 

de ajuda para este autocuidado, o prestador de cuidados é, por ordem decrescente, os filhos 

(8), a nora (4), empregada (4), outros familiares (5) e ajudantes de saúde das IPSS (1). 

No que se refere ao elemento da família que assume o papel de cuidador, o estudo realizado 

por Rocha (2015), revela que o familiar dependente é, na maioria dos casos, cuidado por 

filho(a) (42,1%) e marido/esposa (29,5%), predominando os laços de consanguinidade, o que 

também se constata no presente estudo. Aliás, os estudos realizados no âmbito dos familiares 

cuidadores têm revelado que são mulheres, esposas e filhas/noras com a idade aproximada de 

55 anos, reformadas, com baixa escolaridade e a coabitar com o familiar dependente que, 

maioritariamente, assumem o exercício do papel de tomar conta (A. Silva, 2012; Araújo, 

2010; Brito, 2002; C. Queirós, 2012; Costa, 2013; E. Pereira, 2011; Lage, 2005, 2007; 

Leonardo, 2011; Louro, 2009; M. Martins, 2004; Petronilho, 2007, 2013; T. Martins, 2006; T. 

Martins, Ribeiro & Garret, 2004). 

Um estudo realizado por S. Pereira (2014) também aponta que um dos autocuidados onde se 

verifica um dos maiores níveis de dependência é o autocuidado “vestir-se e despir-se”, 

verificando-se, também, pouca adesão às ajudas técnicas como forma compensar e facilitar os 

processos de adaptação a défices funcionais instalados    autocuidado “tomar banho” 

apresenta igualmente níveis consideráveis de dependência, em particular para as tarefas “lavar 

o corpo” (93,3%)  

Em relação ao autocuidado “tomar a medicação”, também se regista níveis de dependência 

elevados, tal como no estudo de Ribeiro e Pinto (2014), em que se constata uma maior 

percentagem de pessoas dependentes para o autocuidado tomar medicação. Dado que se trata 

de pessoas idosas com predomínio elevado de comorbilidades associadas e polimedicação, é 

importante capacitar os cuidadores e solicitar ajudas técnicas para uma correta administração 

da medicação e conhecimento dos efeitos no organismo para a realização destas atividades 

com maior independência, segurança e eficácia.  
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No presente estudo, quanto à dimensão do papel do prestador de cuidados de acordo com a 

matriz do MDAIF, são avaliados: o conhecimento do papel, os comportamentos de adesão, o 

consenso do papel, conflitos do papel e saturação do papel. 

O conhecimento do papel refere-se à aprendizagem cognitiva e prática e permite aos membros 

da família prestadora de cuidados desenvolver de forma eficaz as tarefas focadas no membro 

da família com dependência nos autocuidados (Figueiredo, 2012). As tabelas que se seguem 

expressam o conhecimento do papel do prestador de cuidados sobre o desempenho dos 

autocuidados.  

O autocuidado higiene é um tipo de autocuidado com as características específicas: 

encarregar-se de manter um padrão contínuo de higiene, conservando o corpo limpo e bem 

arranjado, sem odor corporal, lavando regularmente as mãos, limpando as orelhas, nariz e 

zona perineal e mantendo a hidratação da pele, de acordo com os princípios de preservação e 

manutenção da higiene (C. Simões & Simões, 2007). 

Tabela 3. Avaliação do autocuidado higiene 

Autocuidado Higiene Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 22 8 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de banho 25 5 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre a técnica de banho 23 5 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de lavagem dos dentes 18 10 

Aprendizagem de habilidade do prestador de cuidados sobre técnica de lavagem dos dentes 16 12 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre utilização do fio dentário 13 15 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre utilização do fio dentário 13 15 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre periodicidade da lavagem dos dentes 16 12 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre higiene do cabelo (lavar, pentear, escovar) 21 7 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre higiene do cabelo 20 8 

No que concerne ao autocuidado higiene, os dados revelam que, do total de 30 famílias com 

membros dependentes, 28 afirmam que o membro da família apresenta dependência no 

autocuidado higiene. Da análise da Tabela 4, constata-se que para todos os itens que integram 

conhecimento do papel de prestador de cuidados sobre o autocuidado higiene, o prestador de 

cuidados possui conhecimentos/habilidades, com exceção para os itens: conhecimento e 

aprendizagem de habilidades sobre a utilização do fio dentário; aprendizagem de habilidades 

sobre a técnica e periodicidade de lavagem dos dentes; importância de estimular a 

dependência e aprendizagem de habilidades sobre a higiene do cabelo. 
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Ao constar-se que o conhecimento do papel de prestador de cuidados sobre o autocuidado 

higiene oral é o mais deficitário poderá ser justificado pela falta de investimento que existiu 

no passado na promoção da higiene oral, bem como pela falta de recursos e sensibilização da 

população. Esta realidade tem vindo a ser transformada com a divulgação e concretização de 

políticas de saúde pública, nomeadamente o Programa Nacional de Saúde Oral (PNPSO). Este 

programa, que visa a redução da incidência e da prevalência das doenças orais nas crianças e 

jovens, considerou em 2008, a inclusão de grupos populacionais de maior vulnerabilidade, 

nomeadamente os idosos carenciados. De facto, as doenças orais, a cárie dentária e as doenças 

peridontais, frequentes nos mais idosos, influenciam a capacidade de se alimentar 

condicionando os níveis de bem-estar e qualidade de vida. 

No que concerne ao conhecimento do papel do prestador de cuidados/aprendizagem de 

habilidades sobre autocuidado vestuário, apresentam-se na Tabela 4 os resultados 

obtidos. 

O autocuidado vestuário é um tipo de autocuidado com as características específicas: 

encarregar-se de vestir e despir as roupas e sapatos de acordo com a situação e o clima, tendo 

em conta as convenções e códigos normais do vestir, vestir e despir a roupa pela ordem 

adequada, apertá-la convenientemente (C. Simões & Simões, 2007). 

Tabela 4. Avaliação do autocuidado vestuário 

Autocuidado Vestuário Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 18 7 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a adequação do vestuário ao clima 24 1 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica para vestir 24 1 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica para vestir 24 1 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica para despir 24 1 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica para despir 24 1 

Da análise dos resultados relativos ao conhecimento do prestador de cuidados/ 

aprendizagem de habilidades sobre autocuidado vestuário, constata-se que, para a maioria 

dos itens que o integram, o prestador de cuidados possui conhecimentos/habilidades, com 

exceção para o item cuidados sobre a importância de estimular a independência (7 

cuidadores não possuem este conhecimento). Também no estudo realizado por S. Pereira 

(2014), o autocuidado “arranjar-se” como é designado pelo autor é a atividade em que se 

verifica maior dependência (136 dos 150 participantes), necessitando de ajuda para a 

realização das tarefas que lhe estão inerentes. 
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No que concerne ao autocuidado comer, apresenta características específicas: encarregar-se de 

organizar a ingestão de alimentos sob forma de refeições saudáveis, cortar e partir os 

alimentos em bocados manejáveis, levar a comida à boca, metê-la na boca utilizando os 

lábios, músculos e língua e alimentando-se até ficar satisfeito (C. Simões & Simões, 2007). 

Os resultados obtidos no presente estudo constam da Tabela 5. 

Tabela 5. Avaliação do autocuidado comer 

Autocuidado Comer Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 19 7 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre padrão alimentar adequado 25 1 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre preparação de alimentos 26 0 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de alimentação (oral, sonda nasogástrica) 26 0 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica de alimentação 26 0 

No que respeita ao autocuidado comer revelam que, do total de 30 famílias com membros 

dependentes, 26 cuidadores afirmam que o membro da família apresenta dependência neste 

autocuidado. Da análise da Tabela 5 constata-se que, para todos os itens que integram o 

autocuidado comer, o prestador de cuidados possui conhecimentos/habilidades, sendo de 

mencionar os itens em que não se verifica: a importância de estimular a independência e o 

conhecimento do padrão alimentar adequado. Relativamente ao autocuidado “alimentar-se”, 

no estudo realizado por S. Pereira (2014), também se verificou um elevado número de pessoas 

com dependência total para este autocuidado (116 dos 150 participantes).  

O autocuidado beber é um tipo de autocuidado com as características específicas: encarregar-

se de organizar a ingestão de bebidas durante as refeições e regularmente ao longo do dia ou 

quando se tem sede, beber por uma chávena ou copo ou deitar os líquidos na boca utilizando 

os lábios, músculos e língua, beber até saciar a sede (C. Simões & Simões, 2007).  

Tabela 6. Avaliação do autocuidado beber 

Autocuidado Beber Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 11 7 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre padrão de ingestão de líquidos adequado 16 2 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de administração de líquidos 16 2 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica de administração de líquidos 14 4 

Os resultados revelam que, do total de 30 famílias com membros dependentes, 18 afirmam 

que o membro da família apresenta dependência no autocuidado beber. Da análise da Tabela 6 

constata-se que, para todos os itens que integram o autocuidado beber, o prestador de 
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cuidados possui conhecimentos/habilidades, com exceção dos itens: conhecimento e 

aprendizagem de habilidades sobre técnicas de administração de líquidos e a importância de 

estimular a independência. Tal como refere Almeida (2011), os conhecimentos sobre a 

importância da ingestão de água estão presentes na maioria dos cuidadores sendo de sublinhar 

que este cuidado é fundamental para a população em geral, mas de moda particular nas 

pessoas idosas com dependência, na medida em que minimiza os efeitos adversos da 

medicação, promovem uma melhor hidratação e o funcionamento do sistema gastrointestinal 

e vesical.  

Quanto ao autocuidado eliminação, trata-se de um tipo de função com as características 

específicas: movimento e evacuação de resíduos sob forma de excreção (C. Simões & 

Simões, 2007). 

Tabela 7. Avaliação do autocuidado ir ao sanitário 

Autocuidado Ir ao Sanitário Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 17 4 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos 16 5 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos 16 5 

Os dados revelam que, do total de 30 famílias com membros dependentes, 21 afirmam que o 

membro da família apresenta dependência no autocuidado ir ao sanitário. No mesmo sentido, 

um estudo realizado por S. Pereira (2014) para o mesmo autocuidado, revelou níveis elevados 

de dependência, sendo que, na globalidade das atividades que caracterizam este autocuidado, 

mais de metade das pessoas necessita de ajuda ou são completamente dependentes. 

Da análise da Tabela 7 constata-se que, para todos os itens que integram o autocuidado ir ao 

sanitário, o prestador de cuidados possui conhecimentos/habilidades, sendo de mencionar que 

quatro cuidadores não têm conhecimentos sobre a importância de estimular a 

independência, cinco cuidadores sobre equipamentos adaptativos e cinco cuidadores sobre 

a aprendizagem de habilidades para a utilização de equipamentos adaptativos. 

O autocuidado comportamento sono-repouso é um tipo de autocuidado com as características 

específicas: assumir as necessidades de um sono reparador, arranjar local e oportunidade para 

dormir, organizar as horas de sono e repouso (C. Simões & Simões, 2007). 
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Tabela 8. Avaliação do autocuidado comportamento sono-repouso 

Autocuidado Comportamento Sono-repouso Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 15 3 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de um sono reparador 17 1 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a organização das horas de sono e repouso 17 1 

Do total de 30 famílias com membros dependentes, 18 cuidadores afirmam que o membro da 

família apresenta dependência no autocuidado sono-repouso. Da análise da Tabela 8, 

constata-se que, para todos os itens que integram o autocuidado sono-repouso, o prestador de 

cuidados possui conhecimentos/habilidades, sendo de mencionar que apenas um cuidador 

referiu não ter conhecimento quanto à importância de um sono reparador e à organização 

das horas de sono e repouso.  

Para Almeida (2011), com o envelhecimento ocorre uma alteração do ritmo biológico, 

com uma tendência de hábitos de sono matutinos. Há uma diminuição da capacidade de 

dormir durante a noite e, por outro lado, aumento da mesma durante o dia sobre a forma 

de sestas (Paiva, 2008).  

O autocuidado atividade recreativa é um tipo de autocuidado com as características 

específicas: encarregar-se de procurar atividades com o objetivo de se entreter, divertir, 

estimular e relaxar (C. Simões & Simões, 2007). 

Tabela 9. Avaliação do autocuidado atividade recreativa 

Autocuidado Atividade Recreativa Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 16 4 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de manter atividades de lazer 16 4 

Os dados revelam que, do total das 30 famílias com membros dependentes, 20 cuidadores 

afirmam que o membro da família apresenta dependência no autocuidado atividade recreativa. 

Da análise da Tabela 9 constata-se que, para todos os itens que integram o autocuidado 

atividade recreativa, o prestador de cuidados possui conhecimentos/habilidades. É, no entanto, 

de sublinhar que quatro cuidadores referem não ter conhecimentos sobre a importância de 

estimular a independência e de manter as atividades de lazer. De facto, trata-se de um 

autocuidado que parece ser descurado pelo cuidador em virtude de este acumular o papel 

de cuidador de forma continuada com as tarefas domésticas e de não reconhecer a 

atividade de lazer como uma atividade importante na qualidade de vida, dado que até o 

próprio cuidador não experienciou no seu percurso de vida a importância destas 
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atividades (S. Pereira, 2014). 

O autocuidado atividade física é um tipo de autocuidado com as características específicas: 

encarregar-se dos comportamentos de atividade física, assegurar local e oportunidade para 

praticar exercício na vida diária (C. Simões & Simões, 2007). 

Tabela 10. Avaliação do autocuidado atividade física 

Autocuidado Atividade Física Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 18 4 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre padrão de exercício adequado 18 4 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de mobilização (sentar-se, transferir-se, 

rodar-se, pôr-se de pé) 

18 4 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnicas de mobilização (sentar-

se, transferir-se, rodar-se, pôr-se de pé) 

19 3 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos 16 6 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos 16 6 

Os dados revelam que, do total de 30 famílias com membros dependentes, 22 famílias 

afirmam que o membro da família apresenta dependência no autocuidado atividade física. Da 

análise da Tabela 10 constata-se que, para todos os itens que integram o autocuidado 

atividade física, o prestador de cuidados possui conhecimentos/habilidades, com menor 

expressão para os itens: conhecimento e aprendizagem habilidades do prestador de cuidados 

sobre equipamentos adaptativos. A importância de estimular o autocuidado relacionado 

com a atividade física é evidenciada no estudo realizado por Valderrama Gama et al. 

(2000), ao referirem que as atividades mais importantes são mobilidade e a autonomia 

para a realização das atividades domésticas. 

A gestão do regime terapêutico é um comportamento de autocuidado em que o doente toma a 

medicação prescrita, incluindo não só a dose correta, frequência e horário, mas também a sua 

continuidade e utilização segura (Oliveira, 2015). 

Tabela 11. Avaliação do autocuidado da gestão do regime terapêutico 

Autocuidado gestão do regime terapêutico Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 18 7 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre fisiopatologia da doença 16 9 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de prevenção de complicações 13 12 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime medicamentoso 25 0 

Os dados revelam que, do total de 30 famílias com membros dependentes, 25 afirmam que o 

membro da família apresenta dependência no autocuidado gestão do regime terapêutico. Da 
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análise da Tabela 11 constata-se que, para todos os itens que integram o autocuidado gestão 

do regime terapêutico, o prestador de cuidados possui conhecimentos/habilidades, com 

exceção para os itens: conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de prevenção 

de complicações (12) e sobre a fisiopatologia da doença (9).  

O consumo de medicamentos, sobretudo na população mais idosa, deve-se ao facto da 

existência de várias doenças crónicas associadas ao envelhecimento, como já referimos 

anteriormente, e também às alterações de memória, visuais, destreza em manusear as 

embalagens e défices cognitivos que aumentam a dificuldade na gestão do regime terapêutico. 

Assim, o cumprimento e a responsabilidade pela gestão do regime terapêutico recaem, muitas 

vezes, nos familiares com quem vive (Almeida, 2011).  

A autovigilância diz respeito a uma melhor perceção de autoeficácia (ajuda por parte dos 

profissionais de saúde no estabelecimento de metas e identificação de barreiras), corresponde 

uma maior capacidade e autocuidado (Petronilho, 2013). 

Tabela 12. Avaliação do autocuidado autovigilância 

Autocuidado autovigilância Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 18 7 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de hipoglicemia/hiperglicemia 11 14 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da glicemia capilar 10 15 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre vigilância da glicemia capilar 9 16 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da tensão arterial 21 4 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre vigilância da tensão arterial 22 3 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância dos pés 10 15 

Os dados revelam que, das 30 famílias, 25 afirmam ter uma pessoa da família dependente no 

autocuidado autovigilância. Da análise da Tabela 12 constata-se que, para todos os itens que 

integram o autocuidado autovigilância, o prestador de cuidados possui conhecimentos/ 

habilidades com exceção para os itens: conhecimento e habilidades do prestador de 

cuidados sobre a vigilância da glicemia capilar (16) e conhecimento do prestador de 

cuidados sobre vigilância dos pés (15). Também no estudo efetuado por Petronilho 

(2013), os resultados apontam que apenas 4,1% dos cuidadores demonstravam 

capacidades para a pesquisa de glicemia capilar e administração de insulina. 

Este autocuidado releva a sua importância pela prevalência de doenças crónicas, em 

particular da diabetes, na população idosa, sendo que a não vigilância da glicemia capilar 
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e dos pés, nomeadamente, os cuidados relacionados com a observação das características 

da pele e os cuidados de higiene, são responsáveis pelo significativo número de 

amputações que ainda se verifica. Aliás, subscreve o Programa Nacional para Prevenção 

e Controlo da Diabetes (PNPCD), que é importante reforçar o ensino para a 

autovigilância da diabetes, a monitorização da glicemia dos doentes em situação de 

dependência e implementar medidas de prevenção e rastreio do pé diabético (DGS, 

2008b). Neste sentido, a implicação do cuidador e, na medida do possível, da pessoa 

dependente na responsabilização da adesão ao autocuidado vigilância, permite uma 

gestão eficaz da doença e uma redução das complicações e consequentemente dos custos 

sociais e económicos relacionados com os cuidados e tratamento. 

A autoadministração de medicamentos é um comportamento de autocuidado em que o doente 

providencia medicamentos, prepara a medicação e toma a medicação prescrita (Rocha, 2015).  

Tabela 13. Avaliação do autocuidado autoadministração de medicamentos 

Autocuidado autoadministração de medicamentos Sim Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência 16 8 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre armazenamento seguro dos medicamentos 22 2 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre armazenamento seguro dos 

medicamentos 
23 1 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre terapêutica prescrita 23 1 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamentos 24 0 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica de administração de 

medicamentos 
24 0 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre eliminação adequada de medicamentos 21 3 

Os dados revelam que, do total de 30 famílias, 24 cuidadores afirmam ter uma pessoa da 

família que apresenta dependência no autocuidado autoadministração de medicamentos. Da 

análise da Tabela 13 constata-se que, para todos os itens que integram o autocuidado 

autoadministração de medicamentos, o prestador de cuidados possui conhecimentos/ 

habilidades, com exceção para os itens: conhecimento do prestador de cuidados sobre a 

importância de estimular a independência (8), a eliminação adequada de medicamentos 

(3) e armazenamento seguro dos medicamentos (2). 

Um estudo realizado por Leonardo (2011) aponta que para o autocuidado tomar a 

medicação se constata um maior número de dependentes que não participam e que necessitam 

da ajuda de outra pessoa e que se revela um autocuidado que exige elevada substituição ou 

participação, por parte do prestador de cuidados. 
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Os comportamentos de adesão referem-se ao desenvolvimento efetivo de tarefas de prestação 

de cuidados, nomeadamente: estimulação da dependência, promoção da higiene adequada, 

promoção do vestuário adequado, promoção da ingestão nutricional adequada, aquisição de 

equipamentos adaptativos para a utilização do sanitário, promoção do sono-repouso 

adequado, promoção de atividades recreativas adequadas e assistência nas atividades de 

autovigilância (Figueiredo, 2012). Apresenta-se de seguida a Tabela 14 com a representação 

destas tarefas.  

Tabela 14. Avaliação dos comportamentos de adesão 

Comportamentos de Adesão Sim Não 

O prestador de cuidados estimula a independência do membro da família dependente 23 7 

O prestador de cuidados promove higiene adequada ao membro da família dependente 28 2 

O prestador de cuidados promove a utilização de vestuário adequado ao membro da família dependente 29 1 

O prestador de cuidados promove ingestão nutricional adequada ao membro da família dependente 30 0 

A família adquiriu equipamentos adaptativos para utilização do sanitário pelo membro dependente 23 7 

O prestador de cuidados promove comportamento sono-repouso adequado ao membro da família 

dependente 
27 3 

O prestador de cuidados promove atividades recreativas adequadas ao membro da família dependente 24 6 

O prestador de cuidados promove padrão de exercício adequado ao membro da família dependente 24 6 

O prestador de cuidados assiste o membro da família dependente na autovigilância 29 1 

Constata-se que o desenvolvimento efetivo das tarefas relativas aos comportamentos de 

adesão está presente na maior parte dos prestadores de cuidados. Merece especial atenção 

alguns comportamentos de adesão que não são realizados pelos prestadores de cuidados, 

nomeadamente: estimulação da independência da pessoa dependente (7), aquisição de 

equipamentos adaptativos para utilização da sanitária (7), promoção de atividades recreativas 

(6) e promoção do exercício adequado (6). 

Para as dimensões do consenso, conflito e saturação do papel, pelas respostas dos cuidadores, 

verifica-se que em todas as famílias existe consenso do papel e não existem conflitos nem 

saturação do papel familiar. 

Para Figueiredo (2012), o processo familiar centra-se nos padrões de interação, ou seja, 

decorre das interações contínuas que se vão desenvolvendo entre os membros da família, 

procurando identificar necessidades de mudança neste nível do funcionamento familiar.   

A dimensão processo familiar, integra as dimensões comunicação familiar, coping familiar, 

papéis familiares, relação dinâmica e crenças familiares.  
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Os processos de comunicação traduzem-se pelas interações que definem cada família como 

um sistema único, com fins a concretizarem por cada um dos seus elementos e do sistema 

como um todo. O tipo de relação qualifica o sistema familiar, encontrando-se os seus 

membros num processo de comunicação constante que influencia o estabelecimento de um 

padrão internacional funcional (Figueiredo, 2009). 

A matriz operativa do MDAIF integra como categorias avaliativas da comunicação familiar a 

comunicação emocional, verbal/não verbal e a comunicação circular. Se uma das três 

dimensões da comunicação familiar estiver alterada significa que a comunicação familiar não 

é eficaz.  

Perceber a forma como a família comunica é essencial na avaliação familiar, pois facilita a 

sua compreensão, intervenção e avaliação. A alteração do padrão de comunicação permite 

uma determinação mais fundamentada de diagnósticos de enfermagem. Interpretar os 

diferentes tipos de comunicação é orientador na abordagem familiar, quer pela mensagem que 

é transmitida, quer pela influência nas relações entre os seus membros (F. Silva, 2014).  

Constatou-se que, para a dimensão comunicação emocional, o elemento da família que 

expressa mais sentimentos são os filhos (12). Na satisfação e aceitação dos membros 

relativamente ao modo de expressão dos sentimentos, apenas uma família respondeu não estar 

satisfeita, sendo que a maioria refere satisfação com o impacto que a expressão dos 

sentimentos de cada um tem na família.  

Na dimensão comunicação verbal/não verbal, duas famílias referiram que nem todos na 

família se expressam de forma clara e direta no discurso.  

Por fim, na dimensão comunicação circular, quatro famílias referem não existir satisfação dos 

membros sobre a forma como se comunica na família. Duas famílias referem não sentir 

satisfação sobre a forma como cada um se expressa. 

Para cinco famílias, a comunicação familiar não é eficaz, uma vez que responderam 

negativamente a alguns dos itens referentes à comunicação verbal/não verbal, emocional e 

circular.  

A comunicação entre os membros da família influencia a promoção do autocuidado ao longo 

do ciclo vital da família, bem como a satisfação sobre a forma como expressam sentimentos e 

emoções e como discutem os problemas. Desta forma, uma comunicação clara entre os 
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membros da família contribui positivamente para a resolução dos problemas (F. Silva, 2014) e 

para a redefinição de estratégias e papéis familiares face às transições familiares que são 

vivenciadas. Por outro lado, quando a intervenção dos enfermeiros privilegia uma 

comunicação adequada ajuda a promover o autocuidado nas famílias, em particular dos 

membros que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, como são as pessoas 

dependentes. Na intervenção familiar, a utilização de questões lineares tem como objetivo 

recolher informação sobre a família e tem um cariz essencialmente investigativo, permitindo 

ao enfermeiro conhecer o problema familiar. Por outro lado, a utilização de questões 

circulares permite intervir e promover os processos de mudança e a compreensão do problema 

ao nível das relações, dos factos, das ideias e das crenças (Wright & Leahey, 2002). 

A dependência total de um familiar conduz a alterações na família e algumas famílias vivem 

esses processos de forma complexa, gerando situações de crise familiar, alterando a 

capacidade de adaptação às crises e ao stresse a que a família está sujeita. Figueiredo (2012) 

refere-se ao coping familiar como os comportamentos de mobilização de estratégias e 

recursos que permitem a manutenção do funcionamento familiar, por forma a responder aos 

fatores de stresse (intra ou extra-familiares) e, ao mesmo tempo, à evolução do sistema 

familiar para um nível de funcionamento mais diferenciado. 

No que diz respeito à dimensão coping familiar, verificou-se que em todas as famílias existe 

um membro da família que identifica e tem iniciativa para resolver os problemas. No entanto, 

cinco famílias referiram que não “existe discussão sobre os problemas familiares”, três 

famílias referiram não estar satisfeitas “com a forma como se discutem os problemas”, nove 

famílias referiram não recorrer “a recursos externos na resolução de problemas” e oito 

famílias referiram não terem tido “experiências anteriores positivas na resolução de 

problemas”  Para as famílias em que se registaram respostas negativas, foi estabelecido que o 

diagnóstico de coping familiar não é eficaz. 

Os papéis familiares mais relevantes, para além do papel parental e do papel de prestador de 

cuidados, já referenciados, são: o papel de provedor, relacionado com a entrada de bens 

financeiros; o papel de gestão financeira, que integra as tarefas associadas à administração da 

economia doméstica; o papel de cuidado doméstico, que está associado ao desempenho e 

responsabilidades domésticas como lavar a louça, passar a ferro, arrumar a casa, cuidar da 

roupa, cozinhar e ir às compras; o papel recreativo, relacionado com a iniciativa de atividades 

lúdicas, tempos livres e estimulação da família em participarem atividades recreativas 
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conjuntas; e o papel de parente, caracterizado pela manutenção do contacto com a restante 

família e amigos, permitindo a consolidação de laços familiares (Figueiredo, 2012). A 

organização destes papéis, face às exigências funcionais do sistema familiar, reflete-se no 

padrão de interação familiar.  

Na avaliação das famílias com pessoas dependentes, constatou-se que, na maior parte das 

famílias, são os filhos que desempenham os diferentes papéis: papel de provedor e gestão 

financeira em 15 famílias; papel de cuidado doméstico em 10 famílias, papel recreativo em 13 

famílias e papel de parente em 16 famílias. Ainda na interação de papéis, todas as famílias 

responderam existir consenso do papel. Para o conflito de papel, no papel de provedor, duas 

famílias referiram existir conflitos. No papel de gestão financeira, cuidado doméstico e 

recreativo, todas as famílias (30) referiram não existir conflitos de papel. Para a saturação do 

papel, no papel de provedor, em três famílias constata-se saturação do papel. No papel de 

gestão financeira, cuidado doméstico e recreativo, em todas as famílias (30) não se constatou 

existir saturação do papel. 

A relação dinâmica é uma dimensão operativa que se centra na partilha de responsabilidades, 

sentimentos e emoções ligada à aptidão para a flexibilidade de papéis. Esta dimensão integra 

as seguintes categorias: influência e poder, alianças e uniões, coesão e adaptabilidade da 

família e funcionalidade da família segundo a perceção dos seus membros (Figueiredo, 2012).  

Segundo a mesma autora, a influência instrumental e psicológica refere-se à forma como a 

família expressa as suas emoções e o poder é um processo dinâmico e multidimensional, 

muitas vezes centrado no membro da família que tem mais experiência e influência nas 

decisões. Neste estudo, o elemento com maior poder na família são os filhos (16) e a maioria 

das famílias (28) está satisfeita relativamente à influência de cada membro nos 

comportamentos dos outros.  

O equilíbrio e a intensidade dos relacionamentos contribuem para o bem-estar da família. 

Neste contexto, a satisfação dos membros da família com a forma como a família manifesta a 

sua união pode ser apreciativa do padrão de interação, constituindo-se as alianças como forças 

das famílias ou como fator de stresse (Figueiredo, 2012). Os resultados relevam que para 29 

famílias parece não existir alianças entre os seus membros e não estão satisfeitas com a forma 

como a família manifesta a sua união.  
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Para avaliação da dinâmica familiar, Figueiredo (2012) estabeleceu um conjunto de categorias 

de crenças como mais importante nos padrões transacionais da família como: a crença de 

saúde, a crença religiosa, a crença espiritual, a crença em valores, a crença cultural e a crença 

da família sobre a intervenção dos profissionais de saúde. Os resultados do estudo para esta 

dimensão evidenciaram apenas a crença religiosa, na religião católica, mencionada por quinze 

famílias. As restantes categorias de crenças não obtiveram qualquer nomeação.  

Para avaliar a coesão e adaptabilidade da família foi utilizada a Escala Faces II, que permite 

avaliar as duas dimensões do funcionamento familiar: a coesão, a adaptabilidade permitindo 

classificar o tipo de famílias em função da pontuação obtida. Assim, os resultados do estudo 

evidenciaram para a coesão que a maioria das famílias são Ligadas (20) e para a 

adaptabilidade, 13 famílias pontuavam como Flexíveis, sendo que a pontuação final permite 

classificar a maioria das famílias (16) do tipo Equilibradas.  

Quanto à avaliação sobre a forma como os membros da família percebem o funcionamento 

familiar, a avaliação através do Apgar Familiar de Smilkstein, centrado nas relações e 

interações emocionais, comunicacionais e sociais, permite constatar que, das 30 famílias 

estudadas, a maioria (23) são famílias altamente funcionais.  

A Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe, integrada no processo familiar, permite 

compreender e explorar a relação entre as transições ocorridas no último ano e o impacto dos 

fatores de stresse quanto à probabilidade de adoecer. Neste sentido, a maioria das famílias 

(26) apresenta um score total de 150-200, pelo que tem baixa probabilidade de adoecer. 

Contudo, quatro famílias, face ao score obtido, têm probabilidade de adoecer por doença 

psicossomática, duas famílias, 50%, e duas famílias, 80%.  

Face à avaliação estrutural e funcional proposta pelo MDAIF, a proposta de intervenção terá 

em conta, na dimensão funcional, os autocuidados em que se verificou o maior número de 

registos que podem comprometer o desempenho adequado do papel de prestador de cuidados. 

6.3. Dos diagnósticos à intervenção familiar 

Os CSP são o pilar fundamental do SNS e o primeiro nível de contacto com as famílias. A 

promoção e proteção da saúde, a prevenção e prestação de cuidados na doença, bem como a 

eficaz ligação e articulação com os outros níveis do sistema, de forma a garantir a 
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continuidade dos cuidados, fazem com que os CSP se revistam como elemento chave na 

obtenção da saúde para todos (A. Simões, 2012).  

Após a realização da avaliação familiar, é necessário intervir de acordo com os focos de 

atenção e os juízos estabelecidos, procurando a participação ativa de todo o agregado familiar. 

Através da análise dos dados obtidos e tendo em conta os diagnósticos estabelecidos 

relativamente ao desempenho de papel de prestador de cuidados, a proposta de intervenção a 

conceber pelo enfermeiro de família irá contemplar os autocuidados em que se verificou mais 

falta de conhecimento/aprendizagem de atividades, enumerando intervenções sugeridas pelo 

próprio modelo face aos diagnósticos encontrados. Assim, evidenciam-se os focos de atenção 

e sua relação com os juízos de diagnóstico, no que respeita à dimensão funcional, mais 

especificamente ao papel de prestador de cuidados. 

Na Tabela 15, e tendo por base os diagnósticos estabelecidos quanto à dimensão funcional, 

explicitam-se as intervenções a serem desenvolvidas para maximizar o desempenho do papel 

de prestador de cuidados. 
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Tabela 15. Diagnósticos e intervenções para o desempenho do papel de prestador de cuidados,  

na dimensão funcional  

Dimensão Diagnóstico Intervenções OBS 

D
im

en
sã

o
 F

u
n

ci
o

n
a
l 

Papel do PC não adequado quanto à 

importância de estimular a higiene, 

vestuário e comer. 

Ensinar o PC sobre a importância de estimular a independência 

para a higiene, vestuário e comer. 

 

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre os cuidados de 

higiene e higiene oral. 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre a técnica do banho; 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre a técnica da lavagem dos 

dentes e uso do fio dentário. 

 

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre as técnicas para 

vestir e despir. 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre a técnica de vestir e despir.  

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre a adequação do 

vestuário ao clima. 

Ensinar/instruir o PC sobre a adequação do vestuário ao clima.  

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre padrão alimentar 

adequado. 

Ensinar o PC sobre o padrão alimentar adequado; 

Ensinar o PC sobre preparação dos alimentos; 

Planear a dieta com o PC. 

 

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre o padrão de 

ingestão de líquidos. 

Ensinar o PC sobre o padrão de ingestão de líquidos; 

Planear estratégias de ingestão de líquidos com o PC. 

 

 

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre os equipamentos 

adaptativos no uso do sanitário. 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre equipamentos adaptativos.  

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre a organização 

das horas de sono e repouso. 

Ensinar a organização e as estratégias de promoção do sono e 

repouso. 

 

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre autocuidado na 

atividade recreativa. 

Ensinar PC sobre a importância de manter atividades de lazer; 

Motivar o PC para a promoção de atividades de lazer do 

dependente. 

 

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre o padrão de 

atividade física. 

Ensinar o PC sobre a importância de estimular a independência; 

Ensinar o PC sobre o padrão de exercício adequado; 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre técnicas de mobilização; 

Ensinar/instrui/treinar o PC sobre equipamentos adaptativos. 

 

Papel do PC não adequado quanto à 

gestão do regime terapêutico. 

Ensinar o PC sobre fisiopatologia da doença; 

Ensinar o PC sobre medidas de prevenção de complicações; 

Ensinar o PC sobre regime terapêutico. 

 

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre a autovigilância. 

Ensinar o PC sobre sinais de hipoglicemia/hiperglicemia; 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre vigilância da glicemia capilar; 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre vigilância da TA; 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre vigilância dos pés. 

 

Papel do PC não adequado quanto ao 

conhecimento sobre autoadministra-

ção de medicamentos. 

 

Ensinar/instruir o PC sobre armazenamento seguro dos 

medicamentos; 

Ensinar o PC sobre esquema terapêutico prescrito; 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre técnica de administração de 

insulina; 

Ensinar/instruir/treinar o PC sobre técnica de administração de 

medicamento; 

Ensinar/instruir o PC sobre eliminação adequada dos 

medicamentos. 

 

Legenda: PC – Prestador de Cuidados; TA – Tensão arterial. 

No que diz aos comportamentos de adesão, constata-se que o desenvolvimento efetivo das 

tarefas se verifica na maior parte dos prestadores de cuidados. Merece especial atenção alguns 

comportamentos de adesão não demonstrados, nomeadamente: i) estimulação da 

independência da pessoa dependente; ii) aquisição de equipamentos adaptativos para 

utilização do sanitário; iii) promoção de atividades recreativas; iv) promoção do padrão de 

exercício adequado. 
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Tabela 16. Diagnósticos e intervenções para os comportamentos de adesão do papel de prestador de cuidados,  

na dimensão funcional  

Dimensão Diagnóstico Intervenções OBS 

D
im

en
sã

o
 f

u
n

ci
o

n
a

l 

Comportamento de adesão não demonstrado 

quanto à estimulação da independência da 

pessoa dependente.  

Motivar o PC a estimular a independência do membro 

da família dependente. 

 

Comportamento de adesão não demonstrado 

quanto à aquisição de equipamentos 

adaptativos para utilização do sanitário. 

Motivar a família a adquirir equipamentos 

adaptativos para a utilização do sanitário; 

Articular com os recursos sociais da comunidade para 

a aquisição de equipamentos adaptativos. 

 

Comportamento de adesão não demonstrado 

quanto à promoção de atividades recreativas. 

Motivar o PC a promover atividades recreativas; 

Ajudar o PC a encontrar na comunidade recursos de 

natureza recreativa. 

 

Promoção do padrão de exercício adequado. Motivar o PC a promover exercício adequado; 

Ajudar o PC a encontrar na comunidade condições 

para melhorar o padrão de exercício físico adequado.  

 

Legenda: PC – Prestador de Cuidados. 

Em resultado destes diagnósticos e intervenções preconizadas, o enfermeiro de família 

estabelece um plano temporal com a finalidade de promover a capacitação para o desempenho 

adequado do papel de prestador de cuidados.  

As intervenções poderão ocorrer durante a consulta de enfermagem ou na visitação 

domiciliária, podendo ser necessário quer a referenciação para outros técnicos de saúde, quer 

para outros recursos da comunidade. Também se sugere a criação de grupos de apoio aos 

cuidadores que o enfermeiro de família poderá dinamizar, no sentido de promover a partilha 

de experiências e identificar necessidades sentidas pelas famílias neste percurso, com a 

finalidade de aumentar os conhecimentos e potenciar comportamentos de adesão. Neste 

sentido, é nosso propósito convocar alguns cuidadores para iniciar a criação deste grupo, 

perspetivando-se o desenvolvimento de algumas atividades necessárias para a constituição do 

grupo e elaboração do regulamento de funcionamento. 

A identificação das necessidades das famílias e subsequente enumeração dos diagnósticos 

constitui-se como elemento organizador dos cuidados à família, por isso, é importante 

assegurar a continuidade e proximidade de cuidados, valorizando as forças da família para o 

desempenho do papel de prestador de cuidados no sentido de que a mudança seja viável 

(Figueiredo, 2012).  

É importante que, na prática de enfermagem de família, se continue a dinamizar a utilização 

de instrumentos de avaliação e intervenção familiar, no sentido de viabilizar a produção de 

indicadores que permitam avaliar os resultados que decorrem da prestação dos cuidados de 

enfermagem à família (F. Silva, 2014). 
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Neste percurso constatou-se a necessidade de elaboração de um guia de boas práticas, de 

forma a sistematizar a informação necessária para uma melhor gestão de cuidados e promoção 

das tarefas de autocuidado das famílias que desempenham o papel de prestador de cuidados 

de pessoas com dependência. Decorrente dos resultados obtidos, é nosso propósito apresentar 

esta proposta aos coordenadores da unidade e criar um grupo de trabalho que se comprometa 

ativamente com a sua elaboração.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do estágio permitiu-nos desenvolver as competências preconizadas para a 

unidade curricular Dissertação/Trabalho de projeto/Estágio de natureza profissional. Tendo 

como fio condutor os objetivos propostos, as atividades desenvolvidas permitiram 

experienciar aprendizagens significativas, mobilizar os conhecimentos teóricos e compreender 

melhor a importância papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde familiar.  

Consideramos ter adquirido as competências comuns do enfermeiro especialista, 

nomeadamente no domínio da responsabilidade profissional, ética e legal. Assim, na prática 

de cuidados respeitamos os direitos humanos e a responsabilidade profissional orientada pela 

deontologia profissional.  

No que respeita às competências específicas que decorrem das respostas humanas aos 

processos de vida e aos problemas de saúde e do campo de intervenção específico, foi 

possível o reconhecimento da complexidade do sistema familiar, a conceção da família como 

uma entidade em transformação e também o desenvolvimento de processos de cuidados em 

colaboração com a família. Em todos os momentos de avaliação e intervenção, a família foi 

considerada como unidade de cuidados, tendo em atenção tanto a família como um todo como 

os seus membros individualmente. Foi também possível prestar cuidados específicos, tendo 

em conta a avaliação da família no sentido de facilitar os processos globais e as mudanças no 

funcionamento familiar, que ocorrem nas diferentes fases do ciclo de vida da família.  

A nível da competência cuidar da família como unidade de cuidados, a aplicação do MDAIF 

na “Consulta de Enfermagem” e “Visita Domiciliária” permitirá a implementação de uma 

abordagem no cuidado centrado à família, passando a ser uma resposta especializada que a 

unidade de saúde disponibilizará. Assim, é importante a sua total integração nos sistemas de 

informação, no sentido de documentar a intervenção especializada do enfermeiro de família.  

É importante a aquisição de conhecimentos sobre a realidade em que as famílias vivem, as 

suas necessidades bem como os recursos que devem ser mobilizados, de forma a apoiar e 

capacitar estas famílias, no sentido de desenvolverem uma resposta positiva e adequada às 

suas situações. A utilização do MDAIF, desenvolvido por Figueiredo (2012), preconizado 

pela OE para a prática de cuidados, demonstrou ser um excelente recurso para a prática de 

enfermagem familiar. É conciliador entre a teoria e a prática, permite a utilização da 
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linguagem CIPE e uma fundamentação consistente e transversal no desenvolvimento dos 

cuidados especializados em enfermagem de saúde familiar (F. Silva, 2014). A partilha e 

apresentação dos resultados à equipa evidenciaram a importância deste modelo bem como a 

necessidade da sua aplicação integral. 

A avaliação familiar preconizada neste modelo integra três dimensões: estrutural (rendimento 

familiar, edifício residencial, precaução de segurança abastecimento de água, animal 

doméstico); desenvolvimento (satisfação conjugal, planeamento familiar, adaptação à 

gravidez, papel parental); e funcional (papel do prestador de cuidados, processo familiar). 

Tendo em conta as solicitações apresentadas pela equipa aquando do planeamento da unidade 

curricular e também a disponibilidade temporal para a sua realização, durante o estágio 

circunscrevemos a aplicação do MDAIF às dimensões estrutural e funcional.  

No que concerne aos resultados obtidos, através da aplicação do MDAIF, concluímos que a 

maioria das famílias é constituída por três elementos de três gerações, caracterizando-se como 

uma família alargada. É de considerar a ligação forte entre os elementos do agregado familiar 

com o centro de saúde e as IPSS, cuja procura é frequente e considerada uma mais valia para 

a vida familiar.  

A maioria das famílias pertence à classe média baixa, vive maioritariamente em zona rural, 

com boas condições habitacionais e de higiene, contudo, verificou-se barreiras arquitetónicas 

nas habitações de mais de metade das famílias avaliadas. No que diz respeito à coesão e 

adaptabilidade, estamos perante famílias ligadas, flexíveis, equilibradas e altamente 

funcionais.  

Os prestadores de cuidados nestas famílias são maioritariamente mulheres (filhas, esposas, 

mães). Por sua vez, o perfil das pessoas dependentes é maioritariamente idoso e com 

predominância do género feminino, com fatores de risco decorrente das doenças crónicas que 

podem agravar o grau de dependência. 

Quanto à dependência nos autocuidados, constata-se que as atividades de autocuidado que 

apresentaram maior número de pessoas dependentes, são: autocuidado higiene, autocuidado 

comer e autocuidado vestuário. Quanto à avaliação do papel de prestador de cuidados, é de 

referir que para todos os autocuidados se constata falta de conhecimento sobre a importância 

de estimular a independência da pessoa cuidada, sendo que muitos cuidadores substituem a 
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pessoa dependente nas tarefas da vida diária, comprometendo, deste modo, as ações de 

promoção da capacidade de autonomia da pessoa dependente. 

No que diz respeito aos comportamentos de adesão por parte do prestador de cuidados, a 

execução das atividades verifica-se na maioria dos cuidadores. A estimulação de 

independência, a utilização de equipamentos adaptativos para a utilização do sanitário e a 

promoção de atividades recreativas e atividade física, merecem especial atenção, pois são os 

comportamentos que demonstraram menor adesão por parte dos cuidadores. 

Para as dimensões consenso, conflito e saturação do papel, verifica-se que estão de acordo 

com as expectativas ligadas aos papéis familiares e não existe conflito nem saturação do papel 

familiar.  

O processo familiar integra as dimensões comunicação familiar, coping familiar, papéis 

familiares, relação dinâmica e crenças familiares. Verificou-se que, na maioria das famílias, a 

comunicação familiar é eficaz e existe um membro da família que tem iniciativa de resolver 

os problemas, pelo que o coping familiar é eficaz. Os filhos desempenham a maior parte dos 

papéis familiares e são considerados o elemento com maior poder. Neste sentido, a maioria 

das famílias está satisfeita relativamente à influência de cada membro nos comportamentos 

dos outros, no entanto, parece não existir alianças entre os seus membros e não estão 

satisfeitas com a forma como a família manifesta a sua união. Na dimensão crenças 

familiares, apenas a crença religiosa na religião católica é mencionada pelas famílias.  

Tendo em conta as características das famílias com pessoas dependentes, a intervenção dos 

enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde familiar é fundamental no processo de 

capacitação para o autocuidado e para que as famílias sejam capazes de tomar decisões 

sustentadas, visando a promoção da saúde familiar. 

De uma forma global, foi gratificante do ponto de vista pessoal e profissional a realização 

desta unidade curricular que integra o percurso formativo do mestrado em enfermagem de 

saúde familiar pelas oportunidades de aprendizagem e que muito contribuiu para aprofundar e 

consolidar as competências do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde familiar e, 

deste modo, compreender a relevância deste profissional para uma intervenção integradora e 

colaborativa face às necessidades das famílias. 
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Apêndice A - Consentimento informado, livre e esclarecido 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia
1
 e a Convenção de Oviedo

2
 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, não 

hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este 

documento 

Título do estudo   retendemos desenvolver um estudo que denominamos “Capacitação das famílias para o 

desempenho do papel de prestador de cuidados”  Trata-se de um estudo descritivo, transversal de natureza 

quantitativa. 

Enquadramento: O estudo a desenvolver integra-se no âmbito da unidade curricular Estágio de natureza 

profissional (2º ano, 1 º semestre) do Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, em consórcio com a Escola 

Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro e a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança. O estágio decorre na 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) do centro de saúde de Resende (ACeS Tâmega I-Baixo 

Tâmega) e pretende desenvolver um estudo de natureza académica sob orientação da Professora Doutora Maria 

João Pinto Monteiro e da Professora Isabel Barroso, docentes na Escola Superior de Saúde -UTAD. 

A relevância deste estudo no âmbito da Enfermagem de Família assenta no reconhecimento da importância da 

família para responder aos problemas de saúde reais ou potenciais e da sua capacidade para fazer face aos 

processos de transição que vivenciam (Hanson, 2005; Wright & Leahey, 2005). O presente estudo como 

objetivos: i) caracterizar as famílias da UCSP do Centro de Saúde de Resende, em que um dos seus elementos 

desempenha o papel de cuidador principal, com utilização da matriz operativa do Modelo Dinâmico de 

Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) (Figueiredo, 2012); ii) promover a capacitação das famílias no que 

se refere à dimensão funcional, mais especificamente o papel de prestador de cuidados; iii) avaliar os ganhos 

obtidos para o desempenho do papel de prestador de cuidados, após implementação de um processo de 

capacitação. 

Explicação do estudo: De acordo a metodologia do estudo, de natureza quantitativa, a recolha de dados utilizará 

um formulário, cujo preenchimento será feito na presença do investigador e do elemento cuidador da família. De 

acordo com a matriz operativa do MDAIF, a avaliação familiar compreende as seguintes dimensões: a) dimensão 

estrutural (composição familiar, tipo de família, classe social e ambiente biológico); b) dimensão de 

desenvolvimento (etapa do ciclo vital familiar, comunicação); c) dimensão funcional (papel do prestador de 

cuidados). Prevê-se a recolha de dados para os meses de janeiro e fevereiro de 2016 e a duração da recolha de 

dados respeitante a cada família aproximadamente de uma hora. 

                                            
1http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf 

2http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf 

http://portal.arsnorte.min-saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf
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Participam no estudo as famílias inscritas de um ficheiro clínico com indicação de um cuidador que desempenha 

o papal de prestador de cuidados, estimando-se que sejam 30 famílias. 

Condições e financiamento: O presente estudo é de âmbito académico, não é financiado e não tem qualquer 

encargo para os participantes. Será assegurado o caráter voluntário da participação e garantida que a participação 

das famílias não tem repercussões assistenciais através do parecer formal da Comissão Ética para a Saúde da 

ARSN. 

Confidencialidade e anonimato: Antes de iniciar a recolha de dados é importante lembrar que os participantes 

serão informados dos objetivos do estudo, das condições da sua participação com garantia da confidencialidade 

dos dados e que os dados recolhidos serão exclusivamente para o presente estudo e nunca serão identificados. A 

recolha de dados será previamente acordada e efetuada em ambiente de privacidade esclarecendo que o 

consentimento é revogável em qualquer altura, comprometendo-nos a dar oportunidade para que toda a família 

possa refletir sobre a sua vontade de participação no estudo. 

Agradecemos, desde já a melhor atenção para o nosso pedido. 

 

Nome:  Liliana Patrícia Almeida Correia 

Instituição: Enfermeira no SAP de Resende e na Santa Casa da Misericórdia de Resende 

Telemóvel: 916912029 

Email: enf_liliana_correia@ hotmail.com 

 

Assinaturas:  Liliana Correia 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas 

pela enfermeira Liliana. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste 

estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização 

dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e 

nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pela investigadora. 

 

Nome: Liliana Patrícia Almeida Correia 

Assinatura: Liliana Correia Data: 18 / 02 / 2016 

 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO POR DUAS PÁGINAS E FEITO EM DUPLICADO: UMA VIA PARA A INVESTIGADORA, 

OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE 
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Apêndice B - Autorização da autora para a utilização do MDAIF 
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Apêndice C - Autorização da Comissão de Ética da ARS Norte 

 



 

82 

 

 



 

83 



 

84 



 

85 



 

86 



 

87 

 

 



 

 

 



 

89 

Apêndice D - Autorização do Presidente do Conselho de Administração da UCSP de 

Resende 
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Apêndice E - Autorização do Diretor Executivo do ACeS Tâmega I- Baixo Tâmega 
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Apêndice F - Instrumento de recolha de dados 

 

Projeto de Estágio: Capacitação das famílias com prestador de 

cuidados 

Este questionário destina-se à investigação no âmbito do Mestrado em Enfermagem de Saúde 

Familiar, cujo tema é a capacitação da família enquanto contexto do cuidar. O estudo tem por 

finalidade contribuir para melhorar os cuidados através da aplicação do Modelo Dinâmico de 

Avaliação e Intervenção Familiar.  

1-DIMENSÃO ESTRUTURAL 

1.1. Composição Familiar 

 

 

1.2. Tipo de Família 

▪ Casal  

▪ Família nuclear  

▪ Família reconstruída 

▪ Família monoparental 

Monoparental liderada pelo homem 

Monoparental liderada pela mulher 

▪ Coabitação  

▪ Família institucional  

▪ Comuna  

▪ Unipessoal  

▪ Alargada  

1.3. Família extensa 

Genograma  

 



 

94 

Tipo de contacto 

 Pessoal  

 Telefónico  

 Carta/e-mail  

 Outro  

Intensidade de contacto 

 Diário  

 Semanal  

 Quinzenal  

 Mensal  

 Outro  

Especificar    

Função das relações 

▪ Companhia social  

▪ Apoio emocional  

▪ Guia cognitivos conselhos  

▪ Regulação social  

▪ Ajuda material e de serviço  

▪ Acesso a novos contactos  

1.4. Sistemas mais amplos 

- Trabalho 

- Instituições de ensino-escola 

- Instituições de saúde 

- Instituições religiosas 

- IPSS 

- Atividades de lazer e cultura 

- Amigos 

Ecomapa 
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- Outros subsistemas  

1.5. Classe Social (Escala de Graffar adaptada) 

Itens: Profissão______ 

 Instrução_____ 

Origem do rendimento familiar_____ 

Tipo de habitação______ 

Local de residência______ 

Posição social______ 

1.6. Edifício residencial 

Barreiras arquitetónicas: SIM   NÃO 

Se SIM, quais:    

Aquecimento: SIM NÃO 

Tipo de aquecimento: 

▪ Central 

▪ Aquecedor agás 

▪ Aquecedor elétrico 

▪ Lareira 

▪ Cobertor elétrico 

Abastecimento de gás: SIMNÃO 

Tipo de abastecimento de gás: 

▪ Gás canalizado 

▪ Gás de botija 

Higiene da habitação: SIMNÃO 

1.7. Sistema de abastecimento 

Abastecimento de água: 

▪ Não tem  

▪ Rede pública  

▪ Rede privada (furo/poço)  

▪ Rede mista  

Utilização da água da rede privada para consumo humano: SIM    NÃO  
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▪ Controlo da qualidade da água:    SIM  NÃO 

Serviço de tratamento de resíduos 

▪ Rede pública  

▪ Fossa séptica  

▪ Não tem   

1.8. Ambiente Biológico 

Animal doméstico: SIM  NÃO 

▪ Se sim, qual ou quais:  

▪ Vacinação SIM  NÃO 

▪ Desparasitação       SIM     NÃO 

 

▪ Observações (higiene do animal; higiene do local circundante; se estão dentro da 

habitação; etc.) 

2. DIMENSÃO DESENVOLVIMENTAL 

Etapa do Ciclo Vital Familiar 

1. Formação do casal  

2. Família com filhos pequenos  

3. Família com filhos na escola  

4. Família com filhos adolescentes  

5. Família com filhos adultos  

2.1. Satisfação Conjugal 

Relação Dinâmica 

Satisfação do casal sobre a divisão/partilha das tarefas domésticas 

SIM    NÃO   

SIM    NÃO  

 

Identificação do cônjuge 
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Se Não, especificar  

Satisfação do casal com o tempo que estão juntos 

Identificação do cônjuge 

SIM  NÃO  

SIM  NÃO  

Se Não, especificar  

Satisfação do casal com a forma como cada um expressa os sentimentos 

Identificação do cônjuge 

SIM  NÃO  

SIM  NÃO  

Se Não, especificar  

 Comunicação 

O casal conversa sobre as expectativas e receios de cada um 

▪ SIM    NÃO  

O casal consegue chegar a acordo quando há discordância de opinião  

▪ SIM    NÃO  

Satisfação com o padrão de comunicação do casal 

Identificação do cônjuge 

SIM  NÃO  

SIM  NÃO  

Se Não, especificar  

Interação sexual 

Satisfação do casal com o padrão de sexualidade 

Identificação do cônjuge 

SIM NÃO 

SIM NÃO 

Se Não, especificar  

Conhecimento do casal sobre sexualidade SIM  NÃO  
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Identificação do cônjuge 

SIM  NÃO  

SIM  NÃO  

Função Sexual 

Disfunções sexuais 

 Identificação do cônjuge 

SIM  NÃO  

SIM  NÃO  

Tipo de disfunção 

Perturbação do desejo sexual especificar

 Disfunção erétil  

Disfunção da ejaculação especificar

 Perturbações do orgasmo  

Dispareunia  

Vaginismo  

▪ Conhecimento do casal sobre estratégias não farmacológicas de resolução das 

disfunções sexuais SIM NÃO 

2.2.  Planeamento Familiar 

Fertilidade 

O casal planeia ter filhos/mais filhos SIM    NÃO  

▪ Se SIM, quando  

Alterações na fertilidade do casal SIM    NÃO  

▪ Se SIM, especificar  

Conhecimento do casal sobre métodos de fertilização artificial SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre serviços de saúde especializados em fertilidade  SIM     NÃO  

Conhecimento do casal sobre vigilância pré-concecional 

Conhecimento do casal sobre consulta pré-concecional SIMNÃO 

Conhecimento do casal sobre aspetos psicológicos, familiares e sociais da gravidez SIM   NÃO  

Uso de Contracetivo SIM    NÃO  
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Método: 

Anticoncecional oral   

Anticoncecional injetável  

Anel vaginal    

Implante intradérmico   

Adesivo transdérmico  

Cirúrgico    

Espermicidas    

Preservativo  

Naturais  

Interrupção do uso de contracetivo SIM NÃO 

▪ Quando:  

Motivo 

Indicação clínica  

Planeamento de gravidez  

Gravidez  

Outro   

 

Satisfação com o contracetivo adotado     SIM  NÃO 

Conhecimento do casal sobre métodos contracetivos SIM  NÃO  

Conhecimento do casal sobre contraceção de emergência SIM  NÃO  

Conhecimento do casal sobre uso de contracetivo SIM  NÃO  

Conhecimento sobre Reprodução 

Conhecimento do casal sobre o ciclo sexual da mulher    SIM   NÃO  

Conhecimento sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino  SIM   NÃO  

Conhecimento sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino  SIM   NÃO  

Conhecimento do casal sobre fecundação e gravidez    SIM   NÃO   

Conhecimento do casal sobre espaçamento adequado das gravidezes     SIM   NÃO  

Conhecimento do casal sobre desvantagens de gravidez    não desejada SIM   NÃO  

2.3. Adaptação à gravidez 

Conhecimento 

Conhecimento do casal sobre direitos sociais na gravidez    SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre direitos sociais de maternidade/paternidade  SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre etapas de adaptação à gravidez    SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre alterações fisiológicas na gravidez   SIM    NÃO  
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Conhecimento do casal sobre nova etapa do ciclo vital    SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre vigilância de saúde na gravidez   SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre curso de preparação para o parto   SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre desenvolvimento fetal     SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre processo psicológico associado ao puerpério  SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre vigilância de saúde do recém-nascido   SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre enxoval da mãe e do bebé    SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre prevenção de acidentes do recém-nascido  SIM    NÃO  

Conhecimento do casal sobre alimentação do recém-nascido    SIM    NÃO  

Comunicação 

O casal partilha receios e expectativas associadas à gravidez  SIM    NÃO  

O casal partilha receios e expectativas associadas à parentalidade  SIM   NÃO  

Os elementos do casal apoiam-se mutuamente nas tarefas desenvolvimento mentais  SIM   NÃO  

Comportamentos de adesão 

A grávida/casal é assídua (o) às consultas de Saúde Materna/Obstetrícia  SIM    NÃO  

O casal está inscrito/frequenta o curso de Preparação para o Parto  SIM    NÃO  

O casal está a preparar/ preparou o enxoval da mãe e do bebé   SIM    NÃO  

2.4. Papel Parental 

Família com filhos pequenos (de recém-nascido à infância escolar) 

Conhecimento do papel (recém-nascido [RN]) 

 
Conhecimento dos pais sobre cuidados ao coto umbilical 

 

SIM 

 

NÃO 

Aprendizagem de habilidades sobre cuidados ao coto umbilical SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre aleitamento materno SIM NÃO

# 
Aprendizagem de habilidades sobre técnica de aleitamento materno SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre aleitamento artificial SIM NÃO 

Aprendizagem de habilidades sobre técnica de aleitamento artificial SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre choro do RN SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre características das dejeções do RN SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre perda de peso fisiológica SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre posicionamento do RN SIM NÃO 

Aprendizagem de habilidades dos pais sobre posicionamento do RN SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre cuidados de higiene ao RN SIM NÃO 

Aprendizagem de habilidades sobre cuidados de higiene ao RN SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre vigilância de saúde SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre características do RN SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre competências do RN SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre processo de vinculação SIM NÃO 

Conhecimento do papel (de recém-nascido à infância escolar)   

Conhecimento dos pais sobre padrão alimentar adequado à criança SIM NÃO 

Conhecimentodospaissobrepadrãodeingestãodelíquidosadequadoàcriança SIM NÃO 
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Conhecimento dos pais sobre padrão de sono/repouso adequado à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de higiene adequado à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de higiene oral SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre técnica de lavagem dos dentes SIM NÃO 

Aprendizagem de habilidades dos pais sobre técnica de lavagem dos dentes SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre prevenção de cárie dentária SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de exercício adequado à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre atividades de lazer adequadas à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre vigilância de saúde/vacinação SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre socialização SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil 
 

SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento cognitivo, psicossexual e social 

 

SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre a importância de regras estruturantes      SIM NÃO 

Comportamentos de adesão 

 Ospaisproporcionamarealizaçãodasconsultasdevigilânciadeacordocomaidadedacriança SIMNÃO 

Conhecimento do papel (de recém-nascido à infância escolar)   

Os pais fomentam a adesão à vacinação da criança SIM NÃO 

Os pais promovem a ingestão nutricional adequada à criança SIM NÃO 

Os pais promovem uma higiene adequada à criança SIM NÃO 

Os pais promovem um padrão de exercício adequado à criança SIM NÃO 

Os pais promovem um padrão de atividades de lazer adequado à criança SIM NÃO 

Os pais promovem um padrão de exercício adequado à criança SIM NÃO 

 Os pais promovem a socialização da criança SIM NÃO 

Os pais estimulam o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança SIM NÃO 

Os pais definem regras entre os subsistemas SIM NÃO 

Os pais interagem positivamente com a criança SIM NÃO 

Consenso do Papel SIM    NÃO  

Se NÃO, especificar   

Conflitos de papel SIM    NÃO  

Se SIM, especificar __________________ 

Saturação do papel SIM    NÃO  

Família com filhos na escola (da infância escolar ao início da adolescência SIM    NÃO  

Se SIM, especificar __________________   

Conhecimento dos pais sobre padrão de ingestão de líquidos adequado à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de sono/repouso adequado à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de higiene adequado à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre higiene oral SIM NÃO 
Conhecimento dos pais sobre prevenção de cárie dentária SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de exercício adequado à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre atividades de lazer adequadas à criança SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre vigilância de saúde/vacinação SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre socialização SIM NÃO 
Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento infantil SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre desenvolvimento cognitivo, psicossexual e social SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre a importância de regras estruturantes SIM NÃO 

Adaptação da família à escola   

Reorganização funcional para adaptação aos novos horários SIM NÃO 

Criação de espaço para a criança estudar SIM NÃO 

Participação dos pais nas atividades de estudo da criança SIM NÃO 
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Participação dos pais nas reuniões e atividades escolares SIM NÃO 

Promoção da socialização/autonomia da criança SIM NÃO 

Comportamentos de adesão   

Os pais proporcionam a realização das consultas de vigilância de acordo com a idade da criança SIM NÃO 
Os pais fomentam a adesão à vacinação da criança SIM NÃO 

Os pais promovem a ingestão nutricional adequada à criança SIM NÃO 

Os pais promovem uma higiene adequada à criança SIM NÃO 

Os pais promovem um padrão de exercício adequado à criança SIM NÃO 

Os pais promovem um padrão de atividades de lazer adequado à criança SIM NÃO 

Os pais promovem um padrão de exercício adequado à criança SIM NÃO 

Os pais promovem a socialização da criança SIM NÃO 
 Os pais definem regras entre os subsistemas SIM NÃO

# Os pais estimulam o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança SIM NÃO 

Os pais interagem positivamente com a criança SIM NÃO 

Consenso do Papel SIM    NÃO  

Se NÃO, especificar ________________  

Conflitos de papel SIM    NÃO   

Se SIM, especificar ________________  

Saturação do papel SIM    NÃO  

Se SIM, especificar ________________   

 

Família com filhos adolescentes (da adolescência até ao início da idade adulta) 

Conhecimento do papel 

Conhecimento dos pais sobre padrão alimentar adequado ao adolescente 

Conhecimentodospaissobrepadrãodeingestãodelíquidosadequadoaoadolescente 

SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de sono/repouso adequado ao adolescente SIM NÃO 
Conhecimento dos pais sobre padrão de higiene adequado ao adolescente SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de higiene oral SIM NÃO 
Conhecimento dos pais sobre vigilância de saúde/vacinação do adolescente SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre padrão de exercício adequado ao adolescente SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre atividades de lazer adequadas ao adolescente SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre atividades de exercício adequado ao adolescente SIM NÃO 
Conhecimento dos pais sobre prevenção de acidentes SIM NÃO 

Conhecimento dos pais sobre as mudanças bio fisiológicas, psicológicas   

e socioculturais da adolescência  SIM NÃO 
Conhecimento dos pais sobre a importância de regras estruturantes SIM NÃO 

Comportamentos de adesão 

Os pais proporcionam a realização das consultas de vigilância de acordo com a idade do  

adolescente         SIM                  NÃO  

Os pais promovem a ingestão nutricional adequada ao adolescente 

Ospaispromovemumpadrãodeatividadesdelazeradequadoaoadolescente Os pais 

promovem a socialização/autonomia doadolescente 

SIM 

SIM 

SIM 

NÃO
NÃO 
NÃO 

Os pais definem regras entre os subsistemas SIM NÃO  

Os pais promovem a interação com o grupo de amigos SIM NÃO  
A família respeita a privacidade do adolescente SIM NÃO  

Os pais discutem com o adolescente o seu projeto de vida SIM NÃO  

O adolescente partilha dúvidas e experiências com os pais e pede opinião SIM NÃO  

A família aceita o padrão de comportamento social do adolescente SIM NÃO  

Os pais estimulam o desenvolvimento cognitivo e emocional do adolescente SIM NÃO  
Os pais interagem positivamente com o adolescente                                                              NÃO   SIM  NÃO   

Consenso do Papel SIM    NÃO  

Se NÃO, especificar _______________   



 

103 

Conflitos de papel SIM    NÃO  

Se SIM, especificar _______________   

Saturação do papel SIM    NÃO  

Se SIM, especificar _________________ 

  

Família com filhos adultos 

Conhecimento do papel 

Conhecimento sobre as tarefas da nova etapa desenvolvimental SIM    NÃO  

Comportamentos de adesão 

Redefinição das relações com o(s)filho(s)–relações adulto-adulto SIM    NÃO  

Inclusão na família dos parentes por afinidade e netos SIM    NÃO  

Satisfação com o contacto mantido com o filho                                                            SIM    NÃO   

Satisfaçãocomarelaçãomantidacomofilho(s)ecompanheiro(a)dofilho(a)            SIM    NÃO   

Consenso do Papel SIM    NÃO  

Se NÃO, especificar __________________ 

Conflitos de papel SIM    NÃO  

Se SIM, especificar __________________ 

Saturação do papel SIM    NÃO  

Se SIM, especificar __________________

   

3. DIMENSÃO FUNCIONAL  

Membro da família dependente SIM  NÃO 

Dependência em: 

▪ Autocuidado Higiene 

Prestador decuidados 

SIM NÃO 

Membro dafamília 

 

SIMNÃO 
Se SIM, quem:  

Membro da família extensa SIM NÃO 

Vizinho SIM NÃO 

Ajudante de saúde SIM NÃO 

Outro SIM NÃO 
Especificar  

▪ Autocuidado Vestuário 

 

Prestador decuidados 

SIM NÃO 

Membro dafamília 

 

SIM

 NÃO

 

Se SIM, quem:  

Membro da família extensa SIM NÃO 

Vizinho SIM NÃO 

Ajudante de saúde SIM NÃO 

Outro SIM NÃO 

Especificar  

▪ Autocuidado Comer SIM        NÃO   

Prestador decuidados 

 

Membro dafamília 

 

SIMNÃO Se SIM, quem:  

Membro da família extensa SIM NÃO 

Vizinho SIM NÃO 

Ajudante de saúde SIM NÃO 
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Outro SIM NÃO 
Especificar_  

.      Autocuidado Beber  SIM 

Prestador decuidados 

NÃO 

 

 

 

Membro dafamília 

 

SIM

 NÃO
 

Se SIM, quem:  

Membro da família extensa SIM NÃO 

Vizinho SIM NÃO 

Ajudante de saúde SIM NÃO 

Outro SIM NÃO 
Especificar  

 

▪ Autocuidado Ir ao sanitário 
Prestador de cuidados 

SIM NÃO  

Membro dafamília 

 

SIM

 NÃO

 

Se SIM, quem:  

Membro da família extensa SIM NÃO 

Vizinho SIM NÃO 

Ajudante de saúde SIM NÃO 

Outro SIM NÃO 
Especificar  

▪ Autocuidado Comportamento sono-repouso SIM  NÃO 

Prestador de cuidados  

Membro da família SIM NÃO 

Se SIM, quem: _   

Membro da família extensa  SIM NÃO 

Vizinho    SIMNÃO 

Ajudante de saúde   SIM NÃO 

Outro    SIM NÃO 

Especificar   

▪ Autocuidado Atividade de lazer SIM  NÃO 

Prestador de cuidados 

   Membro da família SIM  NÃO    

Se SIM, quem________________ 

Membro da família extensa SIMNÃO 

Vizinho    SIM NÃO 

Ajudante de saúde   SIM NÃO 

Outro    SIM NÃO 

Especificar   

 

▪ Autocuidado Atividade Física SIM NÃO  

 
Prestador de Cuidados Membro da família SIM NÃO  

Se SIM, quem:_  

Membro da família extensa SIM NÃO 

Vizinho SIM NÃO 

Ajudante de saúde SIM NÃO 

Outro SIM NÃO 

Especificar  

▪ Gestão do regime terapêutico SIM  NÃO 
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Prestador de cuidados  

 Membro da família SIM  NÃO 

Se SIM, quem:_   

Membro da família extensa SIMNÃO 

Vizinho   SIMNÃO 

Ajudante de saúde SIMNÃO 

Outro SIMNÃO 

Especificar  

 

▪ Autovigilância SIMNÃO  

Prestador de Cuidados Membro d afamília SIM

 NÃO
 

Se SIM, quem:_  

Membro da família extensa SIM NÃO 

Vizinho SIM NÃO 

Ajudante de saúde SIM NÃO 

Outro SIM NÃO 

Especificar  

▪ Autoadministração de medicamentos SIM NÃO 

Prestador de cuidados Membro da família SIM   NÃO 

Se SIM, quem: _   

Membro da família extensa SIM NÃO 

Vizinho   SIM NÃO 

Ajudante de saúde SIM NÃO 

Outro SIM NÃO 

Especificar   

▪ Se o prestador de cuidados não for membro da família: 

Iletrado SIM   NÃO 

Profissão   

Contacto_   

3.1Papel de Prestador de cuidados 

Conhecimento do papel 

1. Conhecimento/Aprendizagem de Habilidades do prestador de cuidados sobre Autocuidado Higiene                                                                                                               

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de banho  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre a técnica de banho  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a técnica de lavagem dos dentes  

Aprendizagemdehabilidadedoprestadordecuidadossobretécnicadelavagemdosdentes  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre utilização do fio dentário  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre utilização do fio dentário  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre periodicidade da lavagem dos dentes  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre higiene do cabelo (lavar, pentear, excovar)  
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Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre higiene do cabelo  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de fanerotomia  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica de fanerotomia  

 

2. Conhecimento do prestador de cuidados/Aprendizagem de Habilidades sobre Autocuidado Vestuário                     

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a adequação do vestuário ao clima  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica para vestir  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica para vestir  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica para despir  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica para despir  

 

3. Conhecimento do prestador/Aprendizagem de Habilidades de cuidados sobre Autocuidado Comer  

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre padrão alimentar adequado  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre preparação de alimentos  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de alimentação (oral, SNG)  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica de alimentação  

4. Conhecimento do prestador de cuidados/Aprendizagem de Habilidades sobre Autocuidado Beber  

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre padrão de ingestão de líquidos adequado  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de administração de líquidos  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica de administração de líquidos  

5. Conhecimento do prestador de cuidados/Aprendizagem de Habilidades sobre Autocuidado Ir ao sanitário  

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos  

6. Conhecimento   do    prestador    de    cuidados/Aprendizagem de Habilidades sobre Autocuidado 

Comportamento sono–repouso 

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de um sono reparador  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a organização das horas de sono e repouso  

7. Conhecimento do prestador de cuidados/Aprendizagem de Habilidades sobre Autocuidado Atividade 

recreativa 

Sim  Não 
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Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de manter atividades de lazer  

8. Conhecimento do prestador de cuidados/Aprendizagem de Habilidades sobre Autocuidado Atividade física 

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre padrão de exercício adequado  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnicas de mobilização (sentar-se, transferir-se, rodar-se, pôr-se 

de pé)  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnicas de mobilização (sentar-se, transferir-se, 

rodar-se, pôr-se de pé) 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre equipamentos adaptativos  

9. Conhecimento do prestador de cuidados sobre Gestão do regime terapêutico 

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre fisiopatologia da doença  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre medidas de prevenção de complicações  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre regime medicamentoso  

10. Conhecimento do prestador de cuidados/Aprendizagem de Habilidades sobre Autovigilância  

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre sinais de hipoglicemia/ hiperglicemia  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da glicemia capilar  

Aprendizagemdehabilidadesdoprestadordecuidadossobrevigilânciadaglicemiacapilar  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância da tensão arterial  

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre vigilância da tensão arterial   

Conhecimento do prestador de cuidados sobre vigilância dos pés  

11. Conhecimento do prestador de cuidados/Aprendizagem de Habilidades sobre Autoadministração de 

medicamentos 

Sim  Não 

Conhecimento do prestador de cuidados sobre a importância de estimular a independência  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre armazenamento seguro dos medicamentos  

Aprendizagem de habilidades   do prestador de cuidados sobre armazenamento seguro dos medicamentos  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre terapêutica prescrita  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamento s 

Aprendizagem de habilidades do prestador de cuidados sobre técnica de administração de medicamentos  

Conhecimento do prestador de cuidados sobre eliminação adequada de medicamentos  

Comportamentos de adesão 



 

108 

Sim  Não 

O Prestador de cuidados estimula a independência do membro da família dependente  

O Prestador de cuidados promove Higiene adequada ao membro da família dependente 

O Prestador de cuidados promove a utilização de vestuário adequado ao membro da família dependente  

O Prestador de cuidados promove Ingestão Nutricional adequada ao membro da família dependente 

A família adquiriu equipamentos adaptativos para a utilização do sanitário pelo membro dependente 

O Prestador de cuidados promove Comportamento sono-repouso adequado ao membro da família dependente 

O Prestador de cuidados promove atividades recreativas adequadas ao membro da família dependente  

O Prestador de cuidados promove padrão de exercício adequado ao membro da família dependente 

O Prestador de cuidados assiste o membro da família dependente na autovigilância 

Consenso do Papel SIM  NÃO 

Se NÃO, especificar_________________  

Conflitos de papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar_______________   

Saturação do papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar__________________ 

3.2. Processo Familiar  

Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe 

Score total: 150-200 

200-300 

> 300 

Comunicação Familiar 

Comunicação Emocional 

▪ Quem na família expressa mais os sentimentos  

▪ Satisfação dos membros relativamente ao modo de expressão dos sentimentos da 

Sim/Não Se NÃO, especificar  

▪ Aceitação da Família relativamente à expressão dos sentimentos dos seus membros 

Sim/Não  Se NÃO, especificar _ 

▪ Impacto que os sentimentos de cada um têm na Família Favorávell/NãoFavorável 

Se NÃO Favorável, especificar  

 

Comunicação Verbal/Nãoverbal 
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▪ Todos na família são claros e diretos no discurso, ou seja, se cada um compreende de forma clara 

o que os outros dizem. Sim/Não 

Se NÃO, especificar  

▪ Todos na família se expressam claramente quando comunicam (verbal e não verbal) com os outros 

Sim/Não 

Se NÃO, especificar  

Comunicação Circular 

▪ Satisfação dos membros sobre a forma como se comunica na família Sim/Não 

Se NÃO, especificar  

▪ Impacto que tem na família a forma como cada um se expressa Favorável/ Não Favorável 

Se  NÃO FAVORÁVEL, especificar _ 

Coping Familiar 

Solução de Problemas 

▪ Quem na família habitualmente identifica os problemas_  

▪ Quem tem a iniciativa para os resolver_  

▪ Existe discussão sobre os problemas na família Sim/Não 

▪ Os membros da família sentem-se satisfeitos com a forma como se discutem os problemas 

Sim/Não Se NÃO, especificar _ 

▪ A família recorre a outros recursos externos na resolução de problemas Sim/Não 

▪ Experiências anteriores positivas da família na resolução de problemas Sim/Não 

Se NÃO, especificar  

Papéis Familiares 

Interação de Papéis 

Papel provedor 

Quem desempenha  _  

Consenso do Papel SIM  NÃO 

Se NÃO, especificar   

                   Conflitos de papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar   

Saturação do papel SIM  NÃO 
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Se SIM, especificar  

Papel gestão financeira 

Quem desempenha  _  

Consenso doPapel SIMNÃO 

Se NÃO, especificar   

Conflitos de papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar 

Saturação do papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar  

Papel Cuidado Doméstico 

Quem desempenha  _  

Consenso do Papel SIMNÃO 

Se NÃO, especificar   

Conflitos de papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar   

Saturação do papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar  

Papel Recreativo 

Quem desempenha  _  

Consenso do Papel SIM  NÃO 

Se NÃO, especificar   

Conflitos de papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar   

                    Saturação do papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar  

 

 

.Papel de Parente 
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Quem desempenha  _  

Consenso do Papel SIM  NÃO 

Se NÃO, especificar   

Conflitos de papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar   

                        Saturação do papel SIM  NÃO 

Se SIM, especificar  

Crenças 

Crenças familiares 

▪ religiosas _ _ 

▪ espirituais _ 

▪ valores  _ 

▪ culturais      _ _ 

▪ Crenças da família sobre a intervenção dos profissionais de saúde 

Relação Dinâmica 

.Influência e Poder 

▪ Membro com maior poder na família  

▪ Satisfação da família relativamente à influência de cada membro na nos comportamentos dos outros 

Sim/Não 

Se NÃO, especificar _ 

 Alianças e Uniões 

o Existem na família alianças entre alguns dos seus membros Sim/  Não 

Se Sim, especificar (quem e que tipo de alianças) _ 

o Os membros da família sentem-se satisfeitos com a forma como a família manifesta a sua 

união Sim/ Não 

Se NÃO, especificar _ 

 

 

 

Coesãoe Adaptabilidade da Família (FACESII) 
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Coesão 

Desmembrada   

Separada  

Ligada   

Muito ligada  

Adaptabilidade 

Rígida   

Estruturada  

Flexível   

Muito Flexível   

Tipo de Família 

Muito equilibrada 

Equilibrada  

Meio-termo  

                Extrema     

Funcionalidade da Família–perceção dos membros 

Apgar Familiar de Smilkstein 

Membro  Resultado 

Família altamente funcional 

Famíliac om moderada disfunção 

Famíliacomdisfunçãoacentuada 

 



 

 

Membro  Resultado 

Famíliaaltamentefuncional 

 

  Família com moderada disfunção 

Famíliac om disfunção acentuada 
 

 Membro  Resultado 

Famíliaaltamentefuncional 

 

  Famíliac om moderada disfunção 

Famíliac om disfunção acentuada 
 

 Membro  Resultado 

Famíliaaltamentefuncional 

 

  Famíliac om moderada disfunção 

Família com disfunção acentuada 
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Escala de Readaptação Social de Holmes e Rahe 

 



 

 

 

 

 



 

 

Apêndice G - Cronograma 

 

Tempo 

 

Atividades 

2015 2016 2017 

M
a

io
 

J
u

n
h

o
 

O
u

tu
b

r
o
 

N
o

v
e
m

b
ro

 

D
e
z
em

b
ro

 

J
a

n
e
ir

o
 

F
e
v
e
re

ir
o
 

M
a

rç
o
  

A
b

r
il

 

M
a

io
  

J
u

n
h

o
 

J
u

lh
o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
te

m
b

ro
 

O
u

tu
b

r
o
 

N
o

v
e
m

b
ro

  

D
e
z
em

b
ro

 

J
a

n
e
ir

o
 

F
e
v
e
re

ir
o
 

M
a

rç
o
  

A
b

r
il

  

M
a

io
 

J
u

n
h

o
 

J
u

lh
o
 

A
g

o
st

o
 

S
e
te

m
b

ro
 

O
u

tu
b

r
o
 

Elaboração do 

projeto 
       

                    

Revisão de 

literatura 
       

                    

Construção do 

instrumento 

de recolha de 

dados 

       

                    

Recolha de 

dados 
       

                    

Análise e 

interpretação 

de dados 

       

                    

Elaboração do 

relatório final  
       

                    

Entrega e 

defesa do 

projeto de 

mestrado 

       

                   x 



 

 

 

 


