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Resumo Este relatório é um documento reflexivo das atividades 

desenvolvidas durante o estágio de natureza profissional no 

âmbito do Curso de Mestrado em Enfermagem Familiar realizado 

na USF Baltar. 

Este estágio, teve como objetivo principal desenvolver 

competências na prestação de cuidados globais às famílias e 

seus membros integrantes, tendo-se desenvolvido 

concomitantemente um estudo de investigação abordando a 

gestão do regime terapêutico das famílias com membros 

diabéticos e a sua relação com a funcionalidade familiar e 

intervenção do enfermeiro de família. Portanto, pretende-se 

refletir, de forma crítica, sobre as competências específicas 

desenvolvidas no âmbito da Enfermagem de Saúde Familiar, 

tendo em conta as atividades realizadas e apresentar os 

resultados de um estudo empírico desenvolvido durante o referido 

estágio. 

Assim, desenvolveu-se um estudo observacional, descritivo-

correlacional, de coorte transversal e de abordagem quantitativa. 

O método de amostragem foi não probabilístico, por 

conveniência. Objetivou-se caraterizar em termos 

sociodemográficos a amostra em estudo, avaliar a gestão do 

regime terapêutico do utente diabético, a perceção sobre 

funcionalidade familiar e as intervenções do enfermeiro, bem 

como, analisar a relação entre variáveis, de forma a dar resposta 

às questões e hipóteses colocadas. Com vista à recolha 

sistemática de dados foi elaborado um formulário, respeitando as 

considerações éticas inerentes ao processo de investigação. 

Para o tratamento e análise de dados foi construída uma base 

dados no programa de software estatístico SPSS versão 22, 
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procedendo-se à análise estatística descritiva, bem como, à 

inferência estatística para verificação das hipóteses em estudo. 

No referido estudo, verificou-se existir uma distribuição equitativa 

quanto ao sexo e aos grupos etários, sendo a maioria dos utentes 

casado (76,7%) e com o 1º ciclo do ensino básico (65%). Na 

distribuição relativa ao tipo de famílias, registou-se uma igualdade 

entre a categoria casal e a família nuclear (40% cada). Em 

relação à caraterização da funcionalidade familiar, a maioria era 

uma família altamente funcional (71,7%). Quanto à caraterização 

da intervenção do Enfermeiro de Família, a maioria tinha sido 

intervencionada pelo mesmo (61,7%). 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

entre a gestão do regime terapêutico e a variável sexo (t de 

Student: p ≥ 0,810), grupos etários (t de Student: p ≥ 0,295), 

estado civil (t de Student: p ≥ 0,751), escolaridade (KW: p ≥ 0,554) 

e tipo de família (KW: p ≥ 0,340), funcionalidade familiar (KW: p ≥ 

0,354) e intervenção do enfermeiro de família (t de Student: p ≥ 

0,248). 

Concluiu-se assim, que metade dos membros diabéticos da 

amostra não faz uma gestão adequada do seu regime terapêutico 

e que as intervenções do enfermeiro têm sido pouco eficazes, 

devendo existir reflexão neste âmbito.  

Foram ainda, elaboradas propostas de intervenção que poderão 

constituir um estímulo para a melhoria da gestão do regime 

terapêutico dos utentes e famílias e das práticas dos enfermeiros 

de família nesta área. 
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Abstract This report is a reflective document of the activities developed 

during the professional internship in the context of the master's 

degree in family nursing conducted at the USF Baltar. 

The main objective of this internship was to develop competencies 

in providing global care to families and their members, and a 

research study addressing the management of the therapeutic 

regimen of families with diabetic members and their relationship 

with family functioning and intervention of the family nurse. 

Therefore, it intends to reflect critically on the specific 

competencies developed in the context of the family health 

nursing, considering the activities performed and presenting the 

results of an empirical study developed during the stage. 

Thus, we developed an observational, descriptive-correlational, 

cross-sectional cohort study and a quantitative approach. The 

sampling method was non-probabilistic, for convenience. The 

objective of this study was to characterize in socio-demographic 

terms the sample studied, to evaluate the management of the 

diabetic patient's therapeutic regimen, the perception of family 

functioning and the interventions of the nurse, as well as to 

analyze the relationship between variables, respond to the 

questions and hypotheses posed. In order to systematically collect 

data, a form was elaborated, respecting the ethical considerations 

inherent in the investigation process. For the treatment and data 

analysis, a database was constructed in the statistical software 

program SPSS version 22, proceeding to the descriptive statistical 

analysis, as well as the statistical inference to verify the 

hypotheses under study. 

In the study, there was a fair distribution regarding gender and age 

groups, with most married users (76.7%), with the 1st cycle of 

basic education (65%). In the distribution relative to the type of 
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families, there was an equality between the category couple and 

the nuclear family (40% each). Regarding the characterization of 

family functionality, most were a highly functional family (71.7%). 

Regarding the characterization of the intervention of the family 

nurse, most had been intervened by the same (61.7%). 

There were no statistically significant differences between the 

management of the therapeutic regimen and the variable gender 

(Student's t: P ≥ 0.810), age groups (Student's t: P ≥ 0.295), 

marital status (Student's t: P ≥ 0.751), schooling (KW: p ≥ 0.554) 

and type of Family (KW: P ≥ 0.340), family functionality (KW: p ≥ 

0.354) and intervention of the family nurse (Student's t: P ≥ 0.248). 

Thus, it was concluded that half of the diabetic members of the 

sample do not adequately manage their therapeutic regimen and 

that the interventions of the nurse have been ineffective, and there 

should be reflection in this context.  

There were also elaborate proposals for intervention that could 

constitute a stimulus for the improvement of the management of 

the therapeutic regimen of users and families and of the practices 

of family nurses in this area. 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da unidade curricular Dissertação, Projeto ou Estágio do 1º semestre, do 2º ano, 

do Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar da Escola Superior de Saúde da 

UTAD3, realizou-se um estágio de natureza profissional, na Unidade de Saúde Familiar Baltar, 

no período de 1 de outubro de 2018 a 1 de março de 2019. O presente relatório resulta da 

análise crítica e reflexiva das competências desenvolvidas durante o mesmo. 

O estágio, de natureza profissional, teve como objetivo principal desenvolver competências 

na prestação de cuidados globais à família, enquanto unidade de cuidados, promovendo a 

sua capacitação e a dos seus membros individualmente, ao longo do ciclo vital e nas suas 

transições, bem como gerir, articular e mobilizar os recursos necessários à prestação de 

cuidados à família. Estas competências contribuem, como quadro operacional, na orientação 

dos cuidados dos enfermeiros de família, a práticas especializadas para com as famílias, bem 

como os seus membros individualmente. A aquisição destas competências no âmbito de 

enfermagem de saúde familiar potenciam o conhecimento, habilidades, atitudes e valores de 

enfermagem da família necessários para que os enfermeiros de família prestem cuidados 

especializados e efetivos, nos mais diversos contextos (International Family Nursing 

Association (IFNA), 2017). A abordagem familiar na prestação de cuidados dos enfermeiros 

tem como finalidade a melhoria da qualidade dos mesmos e consequentes benefícios para a 

saúde da família e dos seus membros. O enfermeiro de família mostra-se como o profissional 

privilegiado que em contato direto e longitudinal, pode influenciar positivamente a saúde da 

família/utente. 

A área de investigação, eleita para este estágio, foi a gestão do regime terapêutico das 

famílias com membros diabéticos e a sua relação com a funcionalidade familiar e intervenção 

do enfermeiro de família, tendo constituído este o tema do estudo de investigação. Em 2015 

a prevalência estimada da Diabetes na população portuguesa com idades compreendidas 

entre os 20 e os 79 anos (7,7 milhões de indivíduos) foi de 13,3% (Sociedade Portuguesa de 

Diabetologia, 2016). Ou seja, segundo o Relatório Anual do Observatório Nacional da 

Diabetes (2016) mais de 1 milhão de indivíduos apresenta esta doença, sendo que 440 mil 

ainda não têm o diagnóstico estabelecido e consequente controlo da doença. Além do 

sofrimento humano que as complicações relacionadas com a doença causam nas pessoas 

com Diabetes e nos seus familiares, os seus custos económicos são enormes. Na USF Baltar, 

                                                
3 Curso de Mestrado desenvolvido em Consórcio entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Universidade de 
Aveiro e o Instituto Politécnico de Bragança. 
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numa análise sobre o custo com terapêutica do doente com diabetes Mellitus, que avaliou a 

despesa média com antidiabéticos orais, insulina, tiras de glicémia e agulhas de doseamento 

de glicémia nos doentes com diabetes Mellitus, em dezembro de 2018, foi de 367,47€ por 

utente (SNS - Serviço Nacional de Saúde, 2018), quando se pretendia um custo inferior a 

300€ por utente. Para além dos gastos em cuidados de saúde diretos, a perda de rendimentos 

e os custos económicos para a sociedade em geral, a perda de produtividade e os custos 

associados às oportunidades perdidas para o desenvolvimento económico deverão ser tidos 

em conta (Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2016). 

No Plano Local de Saúde do ACeS Tâmega II Vale Sousa Sul é priorizada como necessidade 

de saúde a diminuição da incidência de diabetes (ARS Norte, 2018). O enfermeiro de família 

pode intervir decisivamente, uma vez que os indivíduos estão inseridos numa família 

influenciadora dos seus hábitos alimentares, padrões de exercício físico e regime 

medicamentoso. Dado que o indivíduo com diabetes, inserido numa família, requer atenção 

ao seu regime terapêutico, uma abordagem familiar trará vantagens. Num espírito de parceria 

ativa com a família, a partir de um método organizado, dinâmico e sistematizado de 

pensamento crítico sobre a saúde familiar, será possível a formulação de diagnósticos, 

objetivos, planeamento de intervenções e avaliação de resultados que possibilitem ganhos 

em saúde em relação à diabetes. A gestão e organização de recursos familiares e do meio 

envolvente possibilitarão um melhor controlo da doença, diminuindo prejuízos para os 

utentes/famílias, custos associados ao seu tratamento e impacto que a doença tem na 

sociedade.  

O principal objetivo deste relatório foi descrever todas as atividades realizadas e as 

competências desenvolvidas, ao longo deste estágio. Como objetivos específicos 

estabelecemos: a) refletir de forma crítica sobre as competências específicas desenvolvidas 

no âmbito da Enfermagem de Saúde Familiar, tendo em conta as atividades realizadas; b) 

apresentar os passos metodológicos, resultados, discussão e principais conclusões, do 

estudo empírico realizado no âmbito do referido estágio; c) elaborar uma proposta de 

intervenção, a partir das principais conclusões e achados do mesmo. 

Este documento encontra-se estruturado em dois capítulos: o primeiro onde se faz a análise 

e reflexão crítica sobre o desenvolvimento de competências durante o estágio na USF Baltar 

e o segundo onde se descreve o estudo empírico sobre a gestão do regime terapêutico dos 

utentes diabéticos e a sua relação com a funcionalidade familiar e intervenção do enfermeiro 

de família, contextualizando o estudo, apresentando um enquadramento teórico, descrevendo 
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a metodologia, os resultados, a discussão dos mesmos e as principais conclusões. Finalmente 

é apresentada a síntese conclusiva do relatório. 

  



 

 
18 

 

 



 

 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS 

 



Análise e reflexão crítica do desenvolvimento de competências 

 
20 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Os cuidados de saúde primários (CSP) encontram-se organizados em Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACeS) definidos como “serviços de saúde com autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais que integram um ou mais centros de saúde” 

(Governo da República Portuguesa - Ministério da Saúde, 2008) e têm por missão garantir a 

prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área geográfica. O 

ACeS Tâmega II Vale Sousa Sul, integrado na Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, 

ao qual a USF de Baltar pertence e onde foi realizado o estágio, compreende os concelhos 

de Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva.  

A USF Baltar, cita na Av. D. Manuel I, 23/26 Baltar, em edifício próprio, ao abrigo da legislação 

aplicável, apresenta-se como unidade elementar de prestação de cuidados de saúde, 

individuais e familiares, que assenta numa equipa multiprofissional (Governo da República 

Portuguesa - Ministério da Saúde, 2017), constituída por 6 médicos, por 6 enfermeiros e 4 

secretários clínicos e serve cerca de 9450 utentes (Governo da República Portuguesa - 

Ministério da Saúde, 2018). Esta USF foi criada em 2008 e a sua estrutura orgânica é 

constituída pelo coordenador da equipa, o conselho técnico e o conselho geral. As atividades 

da USF Baltar são desenvolvidas com autonomia organizativa, funcional e técnica com 

interligação com outras unidades funcionais do ACES nomeadamente a Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados (URAP) (serviços de nutrição, psicologia, terapia da fala e serviço 

social) a Unidade de Cuidados Continuados (UCC) Paredes/Rebordosa, o Centro de 

Diagnóstico Pneumológico (CDP), assistentes de limpeza, lavandaria, aprovisionamento e 

esterilização. 

A USF Baltar apresenta capacidade formativa, contribuindo para a formação pré e pós-

graduada de estudantes de enfermagem e medicina, constituindo-se como local apropriado à 

realização de estágios de natureza profissional. 

O horário de funcionamento é das 8 horas às 20 horas nos dias úteis. Constituem-se 

alternativas assistenciais, fora deste horário, o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) 

cito na Avenida Comendador Abílio Seabra, n.º 104 Paredes, aos fins de semana e feriados 

das 9 horas às 20 horas e o Serviço de Urgência do Centro do Hospitalar Tâmega e Sousa 

com atendimento 24 horas. 
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Os registos clínicos de enfermagem são efetuados no programa informático SClínico – Perfil 

de Enfermagem desenvolvido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. E.P.E. 

(SPMS). 

Relativamente ao perfil de saúde da população, verifica-se que a taxa bruta de mortalidade 

no ACeS Tâmega II – Vale Sousa Sul foi, no ano 2016, de 7,70/1000 habitantes, registando-

se no sexo masculino o valor de 8,61 óbitos/1000 residentes, superior ao verificado no sexo 

feminino (6,84/1000 residentes). Verifica-se que as principais causas de mortalidade no triénio 

(2014-2016) são: (1) doenças cerebrovasculares, (2) pneumonia, (3) doença isquémica 

cardíaca, (4) tumor maligno da laringe, traqueia brônquios e pulmão e (5) diabetes Mellitus 

(ARS Norte, 2018). Em relação à diabetes Mellitus, esta doença representa a quarta causa 

mais frequente de morbilidade estudada na população do ACeS Tâmega II – Vale Sousa Sul, 

atingindo uma proporção de 7,5% (cerca de 13030 indivíduos), inferiores aos valores 

nacionais de 9,8%. Comparando com os valores obtidos no Inquérito Nacional de Saúde com 

Exame Físico na população inscrita neste ACeS, parece haver um subdiagnóstico de diabetes 

Mellitus (ARS Norte, 2018). Tem-se como objetivo geral do Plano Local de Saúde do ACeS 

Tâmega II- Vale Sousa Sul a redução da taxa de mortalidade prematura por Diabetes Mellitus 

de 3,1/100.000 habitantes para valor inferior a 1,5/100.000 habitantes (triénio 2018- 2020). 

Assim, no ACeS Tâmega II – Vale Sousa Sul, objetiva-se especificamente: aumentar a 

proporção de utentes com registo de avaliação do risco de Diabetes Mellitus tipo 2 de 42,6% 

(2017) para 55,0% (2020); aumentar a proporção de utentes inscritos com registo diagnóstico 

de DM tipo 2 de 7,5% (2017) para 12,0% (2020); aumentar a proporção de diabéticos inscritos 

com registo de acompanhamento adequado de 52,3% (2017) para 65,0% (2020); aumentar a 

proporção de utentes diabéticos inscritos com registo de última HBA1c <8% de 69,8% (2017) 

para 75% (2020); aumentar a proporção de diabéticos com registo de exame pés no último 

ano de 85,6% (2017) para 95,0% (2020); aumentar a proporção de diabéticos inscritos com 

registo exame oftalmológico no último ano de 73,1% (2017) para 80,0% (2020); aumentar a 

proporção de utentes com DM, com idade <65 anos com último registo de HgbA1 inferior ou 

igual a 6,5%, de 37,0% (2017) para 45,0% (2020) (ARS Norte, 2018). 

O estágio decorreu, no período compreendido entre 1 de outubro de 2018 e 1 de março de 

2019, com uma carga horária de 480 horas, supervisionados, em contexto de prática clínica 

pela Mestre e Enfermeira Especialista em Enfermagem Comunitária Cláudia Pereira e 

orientação do Professor Doutor Amâncio Carvalho.  

O estágio teve como objetivos: cuidar a família como uma unidade de cuidados; prestar 

cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da família ao nível dos diferentes 
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níveis de prevenção; mobilizar os recursos da comunidade para a prestação de cuidados à 

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

identificar precocemente os determinantes da saúde com efeitos na saúde familiar; 

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 e elaborar o presente relatório de estágio. 

Pretenderam-se ainda adquirir competências específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018b). 
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2. REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

Baseado nos pressupostos de saúde, enfermagem, família e ambiente, o conhecimento 

teórico-prático mostra-se fundamental para o desenvolvimento de competências nos cuidados 

à família. Uma abordagem sustentada por teorias de enfermagem de família, teorias de 

desenvolvimento familiar, teoria dos sistemas familiares, conhecimento sobre a natureza 

recíproca da experiência de saúde indivíduo-família, o desenvolvimento de relacionamento 

enfermeiro-família e habilidades de formular questões circulares, ter uma conversação 

terapêutica, utilizar o seu juízo clínico e intervenções familiares, utilizar a literatura baseada 

em evidências, baseada na prática, pertinente à intervenção familiar e proporcionar cuidados 

culturalmente sensíveis, torna-se imperiosa numa abordagem do enfermeiro à família 

(International Family Nursing Association (IFNA), 2015).  

O desenvolvimento de competências não pode ser dissociado do desenvolvimento pessoal e 

profissional que é percorrido pelo enfermeiro de família, em contextos diversificados, numa 

relação próxima com as famílias. Apesar de diferentes abordagens, pode-se entender o 

conceito de competência como uma “construção social que se reveste de significados cultural 

e socialmente construídos” (Rua, 2009, p. 39). A representação social de competência do 

enfermeiro de família tem vindo a alterar-se nos últimos tempos, sendo que as relações 

interpessoais e a contextualização têm assumido um papel de maior relevância. 

A nível internacional procuraram-se delinear as competências para orientar os cuidados às 

famílias nos variados contextos, direcionando para a promulgação da figura de enfermeiro de 

família, dependente da legislação aplicável em cada país (International Family Nursing 

Association (IFNA), 2017). No seguimento destas orientações foram definidas, no 

Regulamento de Competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem 

Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Familiar (Ordem dos Enfermeiros, 2018b), 

unidades de competência, a desenvolver pelos enfermeiros de família. Face à constante 

evolução na prestação de cuidados à família, optou-se pela análise destas unidades de 

competência que embora consonantes com as competências presentes no Guia Orientador 

de estágio disponibilizado (UA, UTAD, & IPB, 2018), permitem uma atualização das mesmas.  

Assim, no decorrer do estágio desenvolveram-se as seguintes competências: 

1. Cuidar a família enquanto unidade de cuidados, e de cada um dos seus 

membros, ao longo do ciclo vital e aos diferentes níveis de prevenção. 

Considerando a família como unidade de cuidados, promover a sua capacitação, 
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focando-se na família como um todo e nos seus membros individualmente ao 

longo do ciclo vital e nas suas transições (Ordem dos Enfermeiros, 2018b).  

1.1. Estabelecer uma relação com a família para promover a saúde, a prevenção 

de doenças e controlo de situações complexas (Ordem dos Enfermeiros, 

2018b). 

Procurou-se conhecer as famílias no contexto de estágio. Demonstrou-se 

disponibilidade e criatividade no estabelecimento de uma relação empática com as 

famílias que permitiram atuar dentro de uma relação colaborativa, não-hierárquica, 

para oferecer um foco nos pontos fortes das mesmas. Numa abordagem sistémica, 

integrando o conhecimento familiar pré-existente, favorecendo o diálogo familiar, 

transferiu-se esse conhecimento para a família-ação, analisando atitudes e 

comportamentos, estabelecendo planos de ação com vista à consecução dos seus 

objetivos. Reflete-se que, o contato longitudinal do enfermeiro de família com as 

famílias, revelou-se um fator positivo para promover, manter e reforçar a saúde 

das mesmas. 

1.2. Proceder à colheita de dados pertinentes para o estado de saúde da família 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

Neste âmbito procedeu-se à recolha de dados com a utilização do Modelo 

Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) (Figueiredo, 2012) para de 

uma forma organizada, dinâmica, sistematizada e articulada, com o processo de 

enfermagem, avaliar a família no seu histórico familiar e hereditário, na sua 

estrutura, desenvolvimento e funcionalidade, potenciando as intervenções de 

enfermagem na família. Através deste modelo, usando comunicação verbal e não-

verbal, foi possível identificar a estrutura familiar, a sintomatologia atual e fatores 

de risco ambientais da família. Foi avaliada a união, as crenças e cultura familiar, 

agilizando processos de mudança, na resposta familiar às transições de vida. 

Este modelo, adotado por parte da Ordem dos Enfermeiros como Referencial em 

Enfermagem de Saúde Familiar, pela Mesa do Colégio da Especialidade de 

Enfermagem Comunitária (Ordem dos Enfermeiros, 2011), permitiu, em contexto 

de estágio efetuar a avaliação, a formulação de diagnósticos e a elaboração de 

propostas de intervenção às famílias e, consequentemente, desenvolver 

competências relacionadas com todo o processo.  

1.3. Monitorizar as respostas a diferentes condições de saúde e de doença, em 

situações complexas (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

Foram mobilizados conhecimentos de enfermagem, bem como de áreas como a 

psicologia, a sociologia e as ciências da educação que contribuíram para um 
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processo dinâmico no desenvolvimento de competências do cuidado à família, 

considerando a influência das diferentes etapas de desenvolvimento familiar e 

individual, as crenças culturais e espirituais, os diversos fatores ambientais e 

recursos familiares na resposta a situações complexas. O uso de ferramentas de 

avaliação e intervenção familiar, nomeadamente o MDAIF (Figueiredo, 2012) 

permitiu o desenvolvimento desta unidade de competência. Expõe-se, como 

exemplo, um caso prático em que foi possível formular diagnósticos relativos aos 

focos: Rendimentos; Edifício Residencial; Precaução de Segurança; 

Abastecimento de água; Animal doméstico; Papel do Prestador de Cuidados e 

Processo Familiar, sendo implementadas intervenções dirigidas para preservar ou 

restaurar a estabilidade da família e as suas funções habituais, numa parceria ativa 

e com ênfase no restabelecimento da autonomia da mesma, tendo em 

consideração a reciprocidade entre os membros da família e o ambiente 

macrossistémico. 

1.4. Desenvolver a prática de enfermeiro de família baseada na evidência 

científica (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

Explorou-se a experiência da família em situações de saúde e doença num 

ambiente seguro para a discussão de temas sensíveis e identificaram-se os 

significados que as famílias atribuíam a determinados eventos, comportamentos 

ou experiências, sustentando o raciocínio e o julgamento clínico sistemático e 

crítico, para estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e implementação de 

intervenções baseadas na evidência científica, através da consulta de estudos na 

área, e na relação terapêutica. Na interceção com outras competências gerais ou 

de outras áreas especializadas de enfermagem como o planeamento familiar, 

saúde materna, saúde infantil, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde mental, 

saúde comunitária, entre outros, perspetivou-se uma visão única no cuidado de 

enfermagem, para facilitar os objetivos de saúde da família, desenvolvendo planos 

de cuidados, a fim de alcançar as metas e expectativas promotoras de saúde e os 

resultados desejados pela mesma. 

1.5. Intervir, de forma eficaz na promoção e na recuperação do bem-estar da 

família, em situações complexas (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

A família foi vista como unidade, atendendo às relações recíprocas entre a saúde 

dos familiares e a saúde da unidade familiar, bem como a influência do contexto 

social mais amplo. Houve interação com múltiplas tipologias de família de acordo 

com a sua composição e os vínculos entre os seus elementos, que determinam 

algumas das suas funções, internas e externas, associadas ao seu 
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desenvolvimento (Figueiredo, 2012) como por exemplo: casal; família nuclear; 

família alargada; família reconstruída; família monoparental e unipessoal.  

Atendendo ao contexto em que a família estava inserida, promoveram-se 

ambientes seguros e saudáveis, incluindo a diminuição de fatores de risco 

ambientais relacionados com a saúde, desenvolvendo formas de resolução de 

conflitos. A este propósito, por exemplo, uma situação prática em que foram 

estabelecidos os diagnósticos de edifício residencial não seguro e negligenciado, 

abastecimento de água não adequado, animal doméstico negligenciado, papel do 

prestador de cuidados comprometido e família com relação dinâmica 

comprometida, apresentando-se como uma situação complexa e onde foram 

codesenvolvidas intervenções com a família, fazendo uso de estratégias e técnicas 

motivacionais, atendendo às respostas comportamentais biopsicossociais, físicas, 

afetivas, espirituais e cognitivas da mesma, com vista à melhoria da saúde da 

família e dos seus elementos. 

1.6. Facilitar a resposta da família em situação de transição complexa (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018b). 

Foram identificadas as etapas do Ciclo Vital (Figueiredo, 2012)  com vista à 

compreensão dos fenómenos associados ao crescimento da família, numa 

abordagem processual e contextual. Teve-se contato com famílias em diferentes 

etapas do ciclo vital: formação do casal, família com filhos pequenos, família com 

filhos na escola, família com filhos adolescentes e família com filhos adultos 

(Relvas, 1996). A identificação da etapa do ciclo vital em que a família se encontra, 

permitiu melhorar a contextualização da família e a tomada de decisão sobre áreas 

de maior relevância, face à sua especificidade. Verificou-se, contudo, que as 

etapas não são estanques, podendo uma família estar em mais que uma etapa.   

Também as mudanças na saúde e na doença dos indivíduos criam um processo 

de transição, tornando-os mais vulneráveis a riscos que podem, por sua vez, afetar 

a sua saúde (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias, & Schumacher, 2000). Através 

do diálogo com a família, motivando os indivíduos da mesma a compreender a 

diversidade, a complexidade e a múltipla dimensionalidade das experiências de 

transição complexas de saúde, sugeriram-se formas de resolver conflitos, gerir 

emoções difíceis e reduzir os efeitos negativos em áreas da saúde familiar.  

1.7. Envolver-se de forma ativa e intencional na prática de enfermagem de saúde 

familiar (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

Notou-se um predomínio da abordagem individual aos membros da família, na 

prestação de cuidados de enfermagem, no local de estágio. No entanto, nos casos 
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em que foi possível uma abordagem familiar, estudando as relações entre os 

diferentes sistemas e subsistemas presentes no sistema familiar, trouxe melhoria 

da prestação dos cuidados e consequentes benefícios para a saúde da família e 

dos seus membros, tendo sido privilegiada esta abordagem durante o estágio. A 

família é um sistema dinâmico que se altera mediante a etapa do ciclo vital familiar 

e o funcionamento familiar exigindo novos e/ou diferentes papéis que se não forem 

assumidos e vivenciados de forma saudável, podem alterar negativamente o 

desenvolvimento da família, causando problemas de saúde na mesma e aos seus 

membros individualmente. Tendo como foco de cuidados a estrutura, as dinâmicas 

internas e o funcionamento da família e perspetivando globalmente a família como 

unidade de cuidados em relação com o meio envolvente, procurou-se, de forma 

intencional, este tipo de abordagem nos cuidados de saúde. Para além do aumento 

individual de competências de abordagem familiar, também os enfermeiros do 

local de estágio, pelo seu envolvimento nas atividades desenvolvidas, foram 

sensibilizados para esta abordagem, notando-se alteração das práticas. 

1.8. Formalizar a monitorização e avaliação das respostas da família às 

intervenções de enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

Nos cuidados prestados às famílias, foi feita uma meta-avaliação de todo o 

processo, procedendo ao estabelecimento de novos diagnósticos, incorporando 

respostas comportamentais, biopsicossociais, físicas, afetivas, espirituais e 

cognitivas da família nas intervenções de enfermagem e desta forma, garantiu-se 

a segurança e a qualidade dos cuidados de saúde implementados. 

Foram também desenvolvidas competências na área de investigação científica, de 

forma a aumentar rigorosamente, de um modo ordenado e sistemático, o 

conhecimento, permitindo descrever, explicar e predizer fatos ou acontecimentos, 

nomeadamente na gestão do regime terapêutico dos utentes diabéticos e a sua 

relação com a funcionalidade familiar. No âmbito do estudo de investigação, foi 

feito o levantamento de intervenções do enfermeiro de família com vista à 

avaliação da sua intervenção neste fenómeno. 

 

2. Liderar e colaborar nos processos de intervenção no âmbito da enfermagem de 

saúde familiar. Gerir, articular  e mobilizar os recursos necessários à prestação 

de cuidados à família (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

2.1. Articular com outras equipas de saúde, mobilizando os recursos necessários 

para a prestação de cuidados à família (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 
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O contexto de estágio revelou-se semelhante à prática profissional que é 

desenvolvida diariamente, uma vez que se exercem funções de enfermeiro 

generalista noutra USF do mesmo ACeS. Este facto trouxe aspetos facilitadores 

no decurso do estágio, uma vez que a organização da unidade e as dinâmicas de 

funcionamento são idênticas às que habitualmente estão presentes no contexto de 

trabalho, o que por sua vez, facilitou a integração na equipa e o desenvolvimento 

de competências na área de Enfermagem de Saúde Familiar.  

O modelo organizacional das unidades de saúde familiar mostrou-se favorável à 

intervenção familiar multidisciplinar, uma vez que é constituído por unidades 

elementares de prestação de cuidados de saúde, individuais e familiares 

(Ministério da Saúde, 2007). Promoveu-se a colaboração interdisciplinar entre os 

elementos da equipa de saúde nos cuidados à família, procedendo-se à 

referenciação da família para outros profissionais de saúde. 

Na USF Baltar, havia ainda a possibilidade de articulação com outras unidades 

funcionais, nomeadamente com a UCC Rebordosa, a URAP (serviço de 

fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia da fala), a Unidade de Saúde Pública e o 

CDP de Penafiel, para referenciação para áreas mais específicas de intervenção 

aos utentes e famílias. 

2.2. Gerir o sistema de cuidados de saúde da família aos diferentes níveis de 

prevenção (Ordem dos Enfermeiros, 2018b) 

Durante o presente estágio de natureza profissional, foi utilizado o sistema de 

informação SClínico, com vista à documentação dos procedimentos realizados. O 

acesso à informação clínica do utente, a utilização e partilha dos dados com 

profissionais de saúde de diversas áreas e a sistematização dos mesmos, permitiu 

atuar mais eficaz e eficientemente, traduzido em melhor desempenho na equipa 

multidisciplinar, possibilitando, desta forma, um melhor apoio, assistência e 

acompanhamento ao utente e família (SNS & SPMS, 2017). Tendo em 

consideração que se trata de um sistema de informação evolutivo, procurou-se 

promover e dar visibilidade ao conhecimento sobre a enfermagem de saúde 

familiar, aos diversos níveis de prevenção. Constatou-se que ainda há 

necessidade de adaptação dos sistemas de informação que permitam avaliar 

diretamente os ganhos em saúde decorrentes da intervenção do enfermeiro de 

família, pelo que serão comunicadas ao grupo de parametrização dos registos de 

enfermagem sugestões de melhoria dos registos informáticos de avaliação e 

intervenção familiar. Destas sugestões exemplifico a necessidade de registo 

informático do genograma, do ecomapa, do ciclo familiar preconizado por Relvas 
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(1996), do registo de barreiras arquitetónicas, do registo da classe social e das 

escalas de Readaptação Social de Holmes e Rahe, do FACES e do APGAR 

Familiar (Figueiredo, 2012). 

Neste sentido, perspetivou-se uma visão partilhada da enfermagem de saúde 

familiar, aos diversos níveis de prevenção (Almeida, 2005). Assim, ao nível 

primordial, analisaram-se as políticas e programas de promoção de determinantes 

positivos de saúde, relacionadas com a saúde familiar, nomeadamente pareceres 

da IFNA e a análise da matriz de competências do enfermeiro especialista nesta 

área.  

A nível da prevenção primária, foram praticadas atividades com as famílias, que 

visaram evitar ou remover a exposição a fatores de risco ou causais, evitando 

patologias. Assim, por exemplo, tendo como foco o Edifício Residencial, o 

Abastecimento de água e Precauções de Segurança, foi ensinado, incentivado, 

instruído e planeado o cuidado doméstico, medidas de segurança, ensinado sobre 

riscos, instruído sobre governo da casa e requerido serviço social quando 

justificado. 

No âmbito da prevenção secundária, foram analisados estudos de caso com 

famílias, com vista à deteção oportunista da doença ou seus fatores de risco, em 

famílias presumivelmente doentes, mas assintomáticas.  

Com a prevenção terciária, procurou-se reabilitar e reintegrar precocemente e 

potenciar a capacidade funcional remanescente das famílias em situação de 

doença, com redução de custos sociais e económicos, nomeadamente o estudo 

da gestão do regime terapêutico de utentes diabéticos e a sua relação com a 

funcionalidade familiar e a intervenção do enfermeiro de família.  

Almeida (2005) considera que a prevenção quaternária visa evitar ou atenuar o 

excesso de intervencionismo dos profissionais de saúde, objetivando a 

capacitação dos utentes. Noutra perspetiva, visou-se a melhor qualidade de vida 

da família, balanceando o risco-benefício das intervenções do enfermeiro de 

família no sistema familiar, orientando para a procura apropriada dos cuidados de 

saúde e o conhecimento das vantagens e inconvenientes dos métodos 

diagnósticos e terapêuticos. Foi efetuada uma gestão adequada dos cuidados, 

apesar de o período de estágio não permitir uma avaliação correta deste nível de 

prevenção. 

Findo o estágio, considero que estão adquiridas as unidades de competência que permitem 

uma visão sistémica e contextualizada da família que, por sua vez, permitem o 
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estabelecimento de diagnósticos de enfermagem dirigidos à família como unidade de 

cuidados e planeamento de intervenções que visem o melhor estado de saúde da mesma. 

Neste sentido, tem-se intenção de requerer o reconhecimento, validação e certificação de 

competências individuais específicas à Ordem dos Enfermeiros (Ordem dos Enfermeiros, 

2018a). 



 

 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II – ESTUDO EMPÍRICO 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado no âmbito o estágio de natureza profissional, inserido no mestrado 

em Enfermagem de Saúde Familiar, realizado na USF Baltar. 

É estabelecida a meta de diminuição da mortalidade prematura por diabetes em utentes com 

idade inferior ou igual a 70 anos em 5% até 2020 (Programa Nacional para a Diabetes, 2017). 

Estes utentes encontram-se, habitualmente, num seio familiar influenciador do seu regime 

terapêutico, onde a intervenção do enfermeiro de família pode influenciar a obtenção de 

resultados positivos neste âmbito.  

A escolha desta temática emergiu do facto de se percecionar um predomínio da abordagem 

individual na prestação de cuidados de enfermagem aos utentes diabéticos, descurando a 

abordagem familiar e consequentes benefícios para a saúde da família e dos seus membros 

individualmente que daí possam advir. A pertinência deste estudo surge com a finalidade de 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento e da intervenção especializada do 

enfermeiro de família às famílias e utentes diabéticos, de forma a possibilitar uma abordagem 

sistémica, que promova a gestão do regime terapêutico eficaz. 

Assim, para melhor compreender o fenómeno observado e recorrendo a uma metodologia de 

investigação, procurou-se, de uma forma estruturada, a obtenção de resultados e respetivas 

conclusões, de forma a propor intervenções que permitam a melhoria das práticas dos 

enfermeiros e consequentemente a saúde das famílias. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Gestão do regime terapêutico em utentes com diabetes 

 

Com vista à clarificação de conceitos, importa fazer a distinção entre dois termos que apesar 

de interligados, se diferenciam em diversos aspetos: adesão e gestão do regime terapêutico. 

Por adesão entende-se: 

status positivo: ação autoiniciada para a promoção de um bem-estar; recuperação e 

reabilitação, seguindo as orientações sem desvios, empenhamento num conjunto de 

ações e comportamento. O cliente cumpre o regime de tratamento; toma os 

medicamentos como prescrito; muda o comportamento para melhor, sinais de cura, 

procura medicamentos na data indicada, interioriza o valor de um comportamento de 

saúde e obedece às instruções relativas ao tratamento (frequentemente associado ao 

apoio da família e de pessoas que são importantes para o cliente, conhecimento sobre 

medicamentos e processo de doença, motivação do cliente, relação entre o 

profissional de saúde e o cliente) (ICN, 2016, p. 38).  

Assim, concebe-se a adesão ao regime terapêutico como seguir o regime acordado. 

O conceito de gestão do regime terapêutico é mais global. Abarcando a adesão, vai além da 

volição e inclui, entre outros aspetos, a capacidade de decisão sobre a mudança de um 

comportamento face à modificação do status de um sintoma ou face a uma nova circunstância, 

incorporando, por isso, o autoconhecimento e o conhecimento técnico necessário para 

interpretar e agir em conformidade (Bastos, 2012). A gestão do regime terapêutico do utente 

diabético pressupõe a apreensão de conhecimentos e mudança dinâmica de atitudes face à 

doença, de forma consciente, em parceria com o enfermeiro de família. Gestão do regime 

terapêutico pode ser então considerado um conjunto de comportamentos tomados pelo 

próprio (autocuidado) que consiste em regular os comportamentos e decisões, face a um 

regime terapêutico com o objetivo de controlo da doença (Bastos, 2012). Face à não descrição 

direta do termo de gestão do regime terapêutico na última versão CIPE 2015, direciona-se a 

definição para termos como autocuidado, regime, regime medicamentoso, regime dietético, 

regime de exercício, habilidades para gerir, atitude face ao regime, entre outros (Mota, Cruz, 

& Costa, 2016). Gestão do regime terapêutico engloba um conjunto de atividades encetadas 
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com vista ao controlo ou minimização dos efeitos da doença em sintonia com o tratamento 

aconselhado (Sousa, 2015). O envolvimento ativo é considerado um dos aspetos mais 

importantes de todo o processo, pois compromete a pessoa, numa parceria com o enfermeiro, 

no processo de gestão do regime terapêutico, responsabilizando-a pelos resultados e 

melhorando a sua adesão. 

A teoria da autogestão individual e familiar considera que viver com uma doença crónica ou 

adotar um comportamento saudável, é um processo complexo e requer integração da gestão 

de comportamentos e do estilo de vida dos indivíduos e das famílias (Ryan & Sawin, 2010). 

Segundo os mesmos autores, gestão do regime terapêutico é assim entendido como um 

fenómeno multidimensional e complexo que pode ser conceituado como afetando indivíduos 

ou famílias, em todos os estádios de desenvolvimento, integrando a autogestão individual e 

familiar para prevenir ou atenuar a doença ou facilitar a gestão de regimes de saúde 

complexos, refletindo os valores e crenças individuais, em parceria com os profissionais de 

saúde. 

Subjacente a esta ideia, apresenta-se a Teoria Geral dos Sistemas, entendendo que a 

mudança num membro da família implica mudanças em todo o sistema familiar e nos seus 

membros individualmente (Bertalanffy, 1968). Segundo Sousa (2015), esta teoria propõe que 

a gestão do regime terapêutico seja um fenómeno dinâmico, complexo, constituído por três 

dimensões: contexto, processo e resultados. A interação entre estas dimensões influenciará 

a gestão do regime terapêutico, pois os fatores da dimensão de contexto afetam a capacidade 

de um indivíduo e da família de se envolver na dimensão do processo e ter impacto direto nos 

resultados. A mesma autora afirma que intervenções individuais e familiares, abordando o 

contexto ou o processo, influenciam a gestão do regime terapêutico. As intervenções voltadas 

para o contexto podem reduzir o risco ou promover condições que melhorem a gestão do 

regime terapêutico; as intervenções voltadas para o processo podem potencializar o 

conhecimento e a crença, aumentar o uso de comportamentos de autorregulação e promover 

a facilitação social. 

O modelo de análise do autocuidado em idosos que pode ser útil na compreensão da gestão 

do regime terapêutico (Backman & Hentinen, 1999). Como atividade, o autocuidado não é 

apenas uma forma racional de manter a saúde, reflete também a atitude geral da pessoa em 

relação aos cuidados de saúde, doenças e modos de vida. Bastos (2012) e Rodrigues (2014) 

consideram que existe forte relação entre vários tipos de autocuidado e a atitude da pessoa 

face ao regime terapêutico. Estas autoras utilizam a expressão de estilos de gestão de regime 

terapêutico baseado nos vários tipos de autocuidado, considerando a gestão “responsável”, 
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a gestão formalmente guiada, a gestão independente e a gestão negligente do regime 

terapêutico e da doença (Bastos, 2012). O estilo responsável, é caracterizado por uma postura 

pró-ativa e de envolvimento na saúde/doença da pessoa, havendo aceitação da situação de 

doença e consciencialização de medidas a tomar na sua gestão do regime terapêutico. O 

estilo formalmente guiado, é determinado pela concordância e cumprimento de todas as 

indicações, sem questionar em que o utente assume um papel passivo e valoriza as ações do 

profissional de saúde como o único perito da situação. O estilo independente caracteriza-se 

por uma relação autodeterminada com os cuidados de saúde, marcada pela desconfiança, 

crítica e exigência relativamente aos profissionais de saúde. O estilo de gestão do regime 

terapêutico negligente é aquele em que o utente não adere ao regime terapêutico, recusando 

qualquer indicação por parte dos profissionais de saúde. Os estilos de gestão do regime 

terapêutico não são estanques, sendo influenciados pelo nível de flexibilidade e tentação do 

utente, bem como, pelos conhecimentos e crenças sobre a gestão do regime terapêutico, 

mediado pelo autocontrolo. 

Todas as pessoas gerem a sua saúde. A decisão de não se envolver ativamente na gestão 

da doença, reflete um estilo de gestão que deve ser tido em conta pelos profissionais (Sousa, 

2015). Rodrigues (2014) num estudo com cem diabéticos, aponta que 50% apresentam um 

estilo “responsável” notando-se, contudo, uma associação de características dos outros 

estilos de gestão do regime terapêutico. A autora considera importante o reconhecimento dos 

traços marcantes de cada estilo, para posteriormente poder adequar as intervenções do 

enfermeiro em cada caso. É ressalvado, contudo, que o fato da totalidade da amostra do 

estudo apresentado por Rodrigues (2014) ser vigiado nas consultas de diabetes, influencia o 

estilo predominante, notando-se uma atitude de mais proatividade e maior envolvimento no 

processo de saúde/doença. 

Podem ser considerados cinco fatores preditores da gestão do regime terapêutico: fatores 

sociais, económicos e culturais, fatores relacionados com os serviços e os profissionais de 

saúde, fatores relacionados com a doença de base e comorbilidades, fatores relacionados 

com o tratamento e fatores relacionados com a pessoa doente (Silva, 2013). Neste contexto, 

a gestão do regime terapêutico nos utentes diabéticos engloba o regime medicamentoso, o 

regime de exercício e o regime dietético, numa perspetiva multifacetada e complementar para 

o controlo da doença em que a família e o enfermeiro de família estão envolvidos numa 

parceria ativa. A toma de medicamentos, a prática de exercício e cuidados de dieta constituem 

os principais pilares na gestão do regime terapêutico de utentes diabéticos (Azevedo, 2011). 

O regime alimentar e regime medicamentoso são mais valorizados que o regime de exercício 

físico, pelos utentes com diabetes (Direito, 2012). Mota et al. (2016) assumem que o regime 
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medicamentoso assume principal importância na valorização quer pelo doente, quer pelo 

profissional. A adesão ao regime alimentar e ao regime de exercício é menor que a adesão 

ao regime medicamentoso, contudo o aumento de conhecimento sobre o regime terapêutico, 

conduz a uma maior aderência aos três níveis (Waheedi, Awad, Hatoum, & Enlund, 2017). 

Muitas pessoas com diabetes têm dificuldade em adotar estilos de vida saudável que implicam 

alterações comportamentais necessárias para promover a gestão eficaz da diabetes, estando 

em risco aumentado para complicações tais como nefropatia, neuropatia, retinopatia, 

amputações, doenças cardiovasculares, entre outras complicações (Jones, Vallis, Cooke, & 

Pouwer, 2016). Estas dificuldades assentam na gestão e manutenção do equilíbrio da tríade 

do regime terapêutico (regime alimentar, regime de exercício físico e regime medicamentoso), 

implicando a responsabilidade do próprio utente com diabetes em todo o processo. Dias 

(2013) enumera como principais dificuldades: a monitorização dos valores de glicemia capilar, 

a motivação/participação ativa no controlo da doença, a dificuldade no tratamento de 

complicações, dificuldade na gestão de informação/comunicação e as dificuldades 

associadas à gestão e organização dos serviços prestadores de cuidados de saúde. A 

presença de comorbilidades apresenta-se também como fator de dificuldade e 

complexificação da gestão do regime terapêutico porque contribui para a perda da 

funcionalidade a vários níveis e exige maiores cuidados de saúde (Sousa, 2015). 

“Uma das grandes dificuldades que se coloca aos indivíduos com diabetes prende-se com a 

capacidade para gerir de forma eficaz o regime terapêutico proposto” (C. S. L. Correia, 2007, 

p. 33). Pelas oscilações que qualquer desvio no regime terapêutico pode trazer para a saúde 

do diabético, a sua gestão mostra-se bastante complexa, sendo ainda influenciada por fatores 

individuais e de relações interpessoais com o enfermeiro de família. A cronicidade da doença 

leva à necessidade de alterações de estilos e hábitos de vida enraizados, às quais as famílias 

com membros diabéticos podem mostrar resistência. 

Direito (2012) afirma que a família desempenha um papel fundamental na motivação e apoio 

ao familiar, vivenciando a doença, pelo que necessita, também ela, de cuidados dirigidos. A 

elaboração de um fluxograma de gestão do regime terapêutico, reconhecendo as 

necessidades e potencial para a autonomia dos utentes, poderá trazer benefícios perante a 

complexificação da informação e capacidade da pessoa com diabetes ao longo do tempo.  

Esta construção de um fluxograma permite também a continuidade a avaliação da qualidade 

de cuidados. Mota et al. (2016) sugerem a produção de indicadores diretos que evidenciem 

ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem, para melhor avaliar a gestão do 

regime terapêutico. 
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2.2. Funcionalidade Familiar 

 

No contexto da enfermagem familiar, importa salientar a Teoria das Transições pois o 

processo de transição saúde/doença após o diagnóstico de diabetes, influencia a gestão do 

regime terapêutico, tendo implicação direta na saúde do utente diabético e na sua família 

(Meleis et al., 2000). Este processo de transição coloca a pessoa em situação de 

vulnerabilidade, sendo necessário ajudá-la a restabelecer uma nova ordem. Também a Teoria 

do défice de autocuidado de Dorothea Orem que enquadra um conjunto de conhecimentos 

que visam satisfazer os limites da pessoa no exercício do autocuidado ligado à sua saúde e 

a reforçar as suas capacidades de autocuidado, se mostra relevante neste contexto (Hanson, 

2005). O modelo de adaptação de Callista Roy, sublinhando a promoção da saúde e a 

importância da adaptação do cliente ao ambiente, também apresenta influência nesta área 

(Hanson, 2005).  

A interação funcional da família possibilita que os seus membros desempenhem funções de 

forma complementar, contribuindo para a sustentabilidade do sistema. Na sua atividade, “a 

prática de enfermagem familiar requer, que os enfermeiros utilizem uma abordagem 

sistemática para avaliar a família como cliente” (Hanson, 2005, p. 180). Para esta avaliação 

pode-se recorrer ao Modelo de Avaliação da Família de Calgary que assenta em três grandes 

áreas: estrutural, desenvolvimento e funcional, sendo que o investigador pode usar as três 

áreas para avaliação das famílias ou apenas uma, de acordo com a sua pertinência. 

Apresenta interesse neste estudo, a terceira área, dado que “o funcionamento familiar reflete 

a forma como realmente os indivíduos se comportam em relação aos outros” (Hanson, 2005, 

p. 189). O funcionamento familiar contempla aspetos instrumentais e aspetos de 

expressividade. Os aspetos instrumentais estão relacionados com “as atividades da vida 

diária, como comer, dormir, preparar as refeições e cuidados de saúde” (Hanson, 2005, p. 

189). Os aspetos de expressividade estão relacionados com “a comunicação emocional, 

verbal ou não verbal, circular, a resolução de problemas, os papéis, as influências e poder, as 

crenças, as alianças e as coligações” (Hanson, 2005, p. 189). A dimensão instrumental é 

destacada, segundo Figueiredo (2009), pelo papel do prestador de cuidados, enquanto que a 

área de atenção da dimensão expressiva é enfatizada pelo processo familiar. 

O papel do prestador de cuidados “permite o entendimento sobre as estratégias adoptadas 

pela família para fazer frente às necessidades de um dos seus membros, resultantes das 

limitações nas suas tarefas e actividades quotidianas” (Figueiredo, 2009, p. 289). A mesma 
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autora considera que o conhecimento da dependência na gestão do regime terapêutico 

permite uma melhor avaliação das necessidades do membro da família, bem como da família 

como unidade dinâmica e funcional a necessitar de cuidados. Nesta perspetiva é fundamental 

a identificação do prestador de cuidados. 

Na área do processo familiar, Figueiredo (2009) destaca a interação familiar num processo 

transacional de elevada complexidade funcional, onde quatro dimensões são apontadas na 

enfermagem de saúde familiar: comunicação familiar; coping familiar; interação de papéis 

familiares; relação dinâmica e crenças. 

A família é o primeiro recurso, face a qualquer problema de saúde dos seus membros. É 

considerada como elemento fundamental na adoção de comportamentos de saúde, no 

autocuidado, bem como, na adesão e gestão do regime terapêutico. O apoio familiar 

repercute-se na evolução e resultados, perante o diagnóstico de diabetes de um dos seus 

membros (Garcia et al., 2017). Os mesmos autores consideram que os membros da família 

são a rede de apoio ao utente mais próxima e um recurso inestimável para os serviços de 

saúde, na busca de alternativas para alcançar uma melhor qualidade de vida, perante a 

diabetes. Assim, a aplicação de um modelo de avaliação e intervenção familiar, no caso 

concreto da diabetes, trará vantagens na prevenção e controlo desta doença. 

Perante uma situação de doença, a família fica sujeita a novas situações exigindo a adoção 

de estratégias de enfrentamento, pondo em causa o seu equilíbrio interno. Quando a um dos 

elementos da família é diagnosticado diabetes, isso terá implicações nos restantes membros 

da família. A coesão e retroalimentação entre os familiares são mecanismos a ser usados 

pela família, no sentido de superar a crise e permitir a adaptação para uma nova identidade 

familiar. Questões sobre alimentação, exercício físico, aquisição e gestão de medicamentos 

e o seu impacto financeiro, adoção de estilos de vida saudáveis, preocupação sobre 

hereditariedade da doença, são levantadas, devendo o enfermeiro de família auxiliar na 

obtenção de respostas. 

O desenvolvimento de intervenções que incluam a família, é fundamental para melhorar a 

saúde dos utentes com diabetes, no entanto verifica-se a necessidade de aprofundar 

conhecimentos para entender quais papéis que os membros da família devem desempenhar 

nas intervenções de autogestão de diabetes e como seu envolvimento pode afetar os 

resultados na prevenção e tratamento da diabetes (Baig, Benitez, Quinn, & Burnet, 2015). 
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2.3. Papel do Enfermeiro de Família 

 

O papel do enfermeiro de família apresenta relevância crescente, como o eixo estruturante e 

funcional na garantia do acesso e na prestação de cuidados (Ordem dos Enfermeiros, 2018b). 

Verifica-se uma redução nas taxas de internamento e forte correlação com a expansão no 

número de equipas de saúde familiar (Arruda, Schmidt, & Marcon, 2012).  

O enfermeiro de família, no âmbito das competências específicas na área de Enfermagem de 

Saúde Familiar, reconhece as necessidades das famílias, com intuito de estimular atitudes e 

comportamentos saudáveis que permitam a promoção da saúde e o controlo da diabetes e 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida de todos os seus membros. Possui ainda 

conhecimento sobre a funcionalidade das famílias, de forma a dar o seu contributo para cuidar 

da família, como unidade de cuidados. Correia (2018) considera que a teoria de adaptação 

de médio alcance específica para a diabetes Mellitus, entendendo o utente e enfermeiro como 

sistemas em interação, através de respostas adaptativas a estímulos e focando a 

manipulação dos mesmos, de forma a promover e facilitar a capacidade adaptativa, mostra-

se elucidativa da intervenção do enfermeiro de família (Whittemore & Roy, 2002). 

Considerando um processo contínuo, interativo e de colaboração que envolve o utente com 

diabetes, a família e o enfermeiro, o contexto onde o utente está inserido, a aceitação da 

doença e as capacidades e habilidades dos utentes, influenciam a motivação para aprender 

capacidades de autogestão e adaptação à doença (Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 

2018). A gestão do estilo de vida é um aspeto fundamental do cuidado do diabetes e inclui a 

educação e o apoio da autogestão do diabetes (American Diabetes Association, 2018). 

A qualidade da relação utente-enfermeiro é a base de suporte da autogestão e tem 

demonstrado influenciar o desfecho do tratamento em relação a diversas doenças, incluindo 

a diabetes (Jones et al., 2016). O utente é confrontado com o desafio de seguir as 

recomendações do enfermeiro de família, o que implica a existência de uma dinâmica 

relacional, em que o enfermeiro adota o papel de perito, ensinando, informando, instruindo e 

treinando para a saúde, envolvendo o utente/família com diabetes em todo o processo 

(Benner, 2001).  

A qualidade da comunicação entre o utente com diabetes e o enfermeiro tem um forte impacto 

na autogestão do regime terapêutico, sendo levantadas questões relacionadas com a 

motivação e resistência à mudança. No entanto, o conhecimento por si só é insuficiente para 

alcançar a mudança de comportamento em relação à gestão do regime terapêutico: aspetos 

pessoais da comunicação no cuidado do diabetes, tais como o envolvimento na tomada de 
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decisão (por exemplo, a tarefas a serem realizadas) e os objetivos (por exemplo, os resultados 

acordados), são mais valorizados pelo utente com diabetes do que aquisição passiva de 

informação (Jones et al., 2016). Esta forma de pensar desloca a dinâmica da relação entre o 

enfermeiro e o utente com diabetes de uma relação de paternalismo, para uma relação de 

colaboração, através da capacitação da pessoa para manter a sua autonomia (autocontrolo) 

durante todo o processo de cuidados. Uma abordagem participativa, com o aumento da 

responsabilidade pessoal do utente com diabetes, tem demonstrado melhorar os resultados 

do tratamento, melhores valores analíticos nos níveis de HbA1c e diminuição de complicações 

(Jones et al., 2016). A comunicação, portanto, é mais do que apenas a transferência de 

informações ou habilidades de uma pessoa para outra, mas uma relação que pode impactar 

na forma como o utente com diabetes se relaciona e se envolve nos cuidados. Apesar da 

base comunicacional entre utente/família com diabetes e enfermeiro de família ser presencial, 

a evolução das tecnologias de informação e a utilização de novas formas de comunicação, 

associadas ao novo paradigma de educação e promoção da saúde, mostram-se mais 

atrativas para os utentes, contribuindo para a gestão do regime terapêutico. O uso do telefone, 

email, aplicações, entre outras formas de comunicação, potenciam respostas personalizadas 

e possibilitam a interação individualizada de acordo com as necessidades dos utentes, 

permitindo-lhes guardar a informação que poderá estar disponível e ser usada oportunamente 

(Dias, 2013). 

Neste contexto, surge o conceito de aliança de trabalho que pode ser entendida como o 

esforço colaborativo entre o utente com diabetes e o enfermeiro para gerir o regime 

terapêutico no tratamento da diabetes e, ao mesmo tempo, prevenir complicações, tentando 

reduzir os desconfortos (físicos ou psicológicos) que uma gestão sustentada e árdua do 

regime terapêutico pode exigir. Bordin (1979) cit. Jones et al. (2016) considera três 

componentes importantes nesta aliança: as tarefas, os objetivos e o vínculo. As tarefas são 

as atividades acordadas entre utente e enfermeiro com base no tratamento, tais como medir 

os níveis de glicose no sangue, ajustar as doses de insulina, tomar medicamentos orais, ter 

uma alimentação saudável e praticar exercício físico, sendo necessária motivação para a sua 

execução. Os objetivos centram-se nos resultados dos níveis analíticos (glicemia, HbA1c, 

microalbuminúria), do controlo da tensão arterial, do controlo de peso/IMC, do perímetro 

abdominal. Em caso de discrepância nos resultados esperados, podem-se originar conflitos 

entre utente e enfermeiro de família, sendo que a aliança não deve ser exclusivamente focada 

nos resultados, mas entender fatores externos que podem influenciar esses resultados. No 

vínculo, a componente emocional da relação engloba avaliações afetivas como confiança, 
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cordialidade, empatia e aceitação. Se esta componente estiver comprometida, o utente com 

diabetes pode percecionar o enfermeiro como crítico e/ou com falta de compreensão. 

O papel do enfermeiro, cuidando, motivando e educando, otimiza a aderência ao tratamento 

clínico, à deteção precoce das complicações crónicas e ao controlo glicémico, no utente com 

diabetes. Justifica-se assim, o papel central dos cuidados de enfermagem nesta área, pela 

proximidade e acessibilidade, habitualmente menos restritivo e burocratizado, bem como, pela 

linguagem utilizada pelos enfermeiros (Entidade Reguladora da Saúde, 2011). Da mesma 

forma, envolver os utentes mais diretamente na gestão da sua própria doença, melhora os 

resultados de saúde em indivíduos com diabetes Mellitus (Institute of Medicine, 2011). Com 

efeito, na relação com o utente/família, os enfermeiros de família devem promover o processo 

de aceitação da doença e facilitar a aquisição de conhecimentos por parte da família (L. I. dos 

S. Correia, 2018). A mesma autora considera que, inseridos numa equipa multidisciplinar, os 

enfermeiros desenvolvem planos de gestão do regime terapêutico, reconhecendo o utente e 

a família como centrais na tomada de decisão, implicando um comprometimento mútuo, 

responsabilidade partilhada pelos resultados e constituindo um desafio a todos intervenientes, 

o que por sua vez, torna os cuidados mais efetivos. 
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3. METODOLOGIA 

 

Com vista ao estudo, análise e constituição de um corpo de conhecimentos à luz do processo 

científico e direcionar o percurso para a melhoria da qualidade dos cuidados e da 

representação social da enfermagem, é de extrema importância a escolha da metodologia a 

aplicar. A investigação é um método de aquisição de novos conhecimentos, que se 

fundamenta pelo rigor e sistematização (Fortin, Côté, & Filion, 2009). “A fase metodológica 

consiste em especificar o género de estudo, em dar definições operacionais das variáveis e 

em determinar o meio onde são colhidos os dados” (Fortin et al., 2009, p. 208). Nesta parte é 

apresentado o tipo de estudo, a população e amostra envolvida, os objetivos, questões e 

hipóteses de investigação, apresentadas as variáveis em estudo e a sua operacionalização, 

o instrumento de recolha de dados e o procedimento de recolha dos mesmos, as 

considerações éticas inerentes a este estudo, bem como, o método de tratamento e análise 

dos dados obtidos. 

 

3.1. Tipo de Estudo 

 

Perspetivando a aquisição de conhecimento na área de enfermagem de saúde familiar e 

gestão do regime terapêutico dos utentes com diabetes, através de um processo 

metodológico e base científica que permita conduzir a investigação e assegurar a sua 

credibilidade, pretende-se “maior proximidade do real pela predominância da praxis, da 

participação e da reflexão crítica e intencionalidade transformadora” (Coutinho, 2011, p. 312), 

assim procurou-se fazer uma análise das práticas através do uso de investigação com a 

elaboração de um estudo observacional, descritivo-correlacional, de coorte transversal e de 

abordagem quantitativa. 

O estudo é observacional uma vez que foram desenvolvidos procedimentos para descrever, 

analisar e avaliar, sem intervenção do investigador, de que forma a funcionalidade familiar 

interage com a gestão do regime terapêutico nos utentes diabéticos e qual o contributo do 

enfermeiro de família. 

O estudo é descritivo, uma vez que se procura “descobrir e observar fenómenos, procurando 

escrevê-los, classificá-los e interpretá-los” (Fortin, 1999, p. 162). Para além da descrição, tem-

se por objetivo explorar e determinar a existência de relações entre as variáveis, sendo o 

estudo também correlacional. Neste sentido, é explorada e descrita, através do exame das 
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relações estatísticas, a relação entre a gestão do regime terapêutico e a funcionalidade 

familiar em utentes diabéticos e qual o contributo do enfermeiro de família neste fenómeno. 

O estudo é transversal quanto à sua dimensão temporal, pois a recolha de dados ocorreu num 

único momento temporal, não existindo seguimento dos indivíduos (Fortin, 1999). 

Optou-se por uma metodologia quantitativa para a elaboração deste estudo o que permitiu 

avaliar e analisar a gestão do regime terapêutico dos utentes diabéticos incluídos no estudo 

e qual a relação entre as variáveis sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, nível de 

escolaridade), as caraterísticas da família, a perceção da funcionalidade familiar e a 

intervenção do enfermeiro de família. Ao escolher esta metodologia, pretendeu-se o 

“desenvolvimento e validação de conhecimentos; possibilidade de generalizar e predizer os 

acontecimentos” (Fortin, 1999, p. 22). 

 

3.2. População e amostra 

 

Uma população define-se como um conjunto de elementos que têm caraterísticas comuns 

(Fortin et al., 2009). Para o estudo de investigação, considerou-se população alvo a díade 

família/utente diabético que satisfaça cumulativamente os seguintes critérios de inclusão: 

• Famílias inscritas na ARS Norte, ACeS Tâmega II Vale Sousa Sul, USF Baltar; 

• Famílias com pelo menos um membro a quem foi diagnosticado diabetes Mellitus tipo 

2, com pelo menos 2 consultas de enfermagem no último ano, abrangendo os dois 

semestres.  

Consideraram-se 2 consultas de enfermagem no último ano, abrangendo os 2 semestres dado 

ser indicador da proporção de utentes com diabetes com acompanhamento adequado na 

USF, de acordo com o Bilhete de Identidade dos indicadores de monitorização dos cuidados 

de saúde primários (Ministério da Saúde, 2013). Assim a nossa população ficou constituída 

por 816 famílias/utentes, que preenchiam estes critérios de inclusão, formando a população 

alvo do estudo. 

Constituem critérios de exclusão: 

• Famílias/utentes cujo membro diabético não fez a vigilância da doença na USF; 

• Famílias/utentes cujo membro tem o diagnóstico de diabetes gestacional; 
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• Famílias/utentes cujo membro diabético tem idade inferior a 18 anos; 

• Famílias/utentes cujo participante não apresentava condições de orientação, avaliadas 

através do Mini Mental State Examination, versão portuguesa (Guerreiro et al., 1994) 

(Anexo A). 

O método de amostragem foi não probabilístico, por conveniência, face às caraterísticas do 

estudo e limitação temporal para a sua execução, pelo que nem todas as famílias/utentes 

tiveram a mesma probabilidade de participar no estudo, tendo respondido às questões do 

formulário à medida que recorriam à consulta de enfermagem de diabetes. A amostra final foi 

constituída por 60 famílias/utentes, cerca de 7,35% da população. A limitação temporal do 

estágio desenvolvido, influenciou este valor. 

 

3.3. Questões e Hipóteses 

 

Procurou-se descrever caraterísticas da amostra e estabelecer relações entre as variáveis. 

No estudo da gestão do regime terapêutico dos utentes diabéticos e da sua relação com as 

caraterísticas sociodemográficas, funcionalidade familiar e intervenções do enfermeiro de 

família definem-se como questões de investigação: 

1. Quais as caraterísticas sociodemográficas da díade família/utente? 

2. Qual a gestão do regime terapêutico efetuada pelo utente diabético? 

3. Qual a perceção de funcionalidade familiar do utente diabético? 

4. Existem intervenções do Enfermeiro de Família dirigida à gestão do regime terapêutico do 

utente diabético? 

5. Qual a relação entre as caraterísticas sociodemográficas e gestão do regime terapêutico 

do utente diabético? 

6. Qual a relação entre funcionalidade familiar e gestão do regime terapêutico do utente 

diabético? 

7. Qual a relação entre a realização de intervenções do enfermeiro de família e a gestão do 

regime terapêutico do utente diabético? 

Consideram-se as seguintes hipóteses de investigação: 
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H1 – Existe relação entre as caraterísticas sociodemográficas e a gestão do regime 

terapêutico do utente diabético. 

H2 – Existe relação entre a perceção da funcionalidade familiar e a gestão do regime 

terapêutico do utente diabético. 

H3 – Existe relação entre a realização de intervenções do enfermeiro de família e a gestão do 

regime terapêutico do utente diabético. 

 

3.4. Objetivos 

 

Estabeleceram-se os seguintes objetivos para o trabalho de investigação, decorrentes da 

problemática em estudo: 

1. Caraterizar em termos sociodemográficos a amostra em estudo. 

2. Avaliar a gestão do regime terapêutico do utente diabético, a perceção sobre funcionalidade 

familiar e as intervenções do enfermeiro. 

3. Analisar a relação entre as caraterísticas sociodemográficas da família e do utente e a 

gestão do regime terapêutico do utente diabético. 

4. Analisar a relação entre a funcionalidade familiar e a gestão do regime terapêutico do utente 

diabético. 

5. Analisar a relação entre a realização de intervenções do enfermeiro de família (Sim/Não) e 

a gestão do regime terapêutico do utente diabético. 

 

3.5. Variáveis em estudo 

 

As variáveis em estudo serão classificadas em atributo e de investigação de acordo com o 

papel que exercem na investigação.  

São consideradas variáveis atributo as caraterísticas pré-existentes nos participantes em 

estudo (Fortin et al., 2009), sendo consideradas as características sociodemográficas (idade, 

sexo, estado civil, nível de escolaridade e tipo de família). 
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As variáveis de investigação são as propriedades que são medidas, não sendo manipuladas 

nem consideradas causadoras de mudança de outras variáveis (Fortin et al., 2009), sendo 

consideradas a gestão do regime terapêutico do utente diabético, a perceção da 

funcionalidade familiar e a intervenção do enfermeiro de família. 

O APÊNDICE A apresenta a operacionalização e categorização das variáveis atributo e de 

investigação do presente estudo. 

 

3.6. Instrumento de recolha de dados 

 

Com vista à recolha sistemática de dados para responder às questões de investigação, foi 

elaborado um formulário (APÊNDICE B). Este instrumento é constituído por quatro partes: na 

primeira pretende-se recolher dados para a caraterização sociodemográfica das famílias e 

utentes diabéticos; na segunda parte pretendeu-se obter dados sobre a perceção da 

funcionalidade familiar; na terceira parte pretende-se obter informações sobre a gestão do 

regime terapêutico e na quarta parte procura-se obter dados relativos à realização de 

intervenções do enfermeiro de família. 

Optou-se pelo uso de um formulário, dadas as caraterísticas expetáveis da amostra e 

previsível dificuldade de preenchimento originadas pela baixa literacia por parte das 

famílias/utente, sendo que este instrumento foi aplicado pelos enfermeiros, treinados para o 

efeito. A presença do enfermeiro permitiu flexibilidade de adaptação às necessidades de cada 

utente, explicar os objetivos do estudo e elucidar os significados de perguntas. Este 

instrumento mostrou-se facilitador na uniformização das respostas, uma vez que foi 

preenchido pelo enfermeiro de família. Com o uso deste instrumento, foi possível clarificar as 

dúvidas dos participantes, sem instigações de respostas ou emissão de julgamento sobre as 

mesmas. Embora seja um instrumento que não permite o anonimato, como não foi o 

investigador a proceder à recolha de dados, esta questão foi ultrapassada. O objeto de estudo 

não era do foro íntimo. 

Para avaliação da funcionalidade familiar, recorreu-se à Escala de Apgar Familiar de 

Smilkstein (1978), versão portuguesa (Agostinho & Rebelo, 1988). Foram considerados 

componentes fundamentais da função familiar a adaptação intrafamiliar (adaptability), 

participação - desenvolvimento (partnertship), crescimento - desenvolvimento (growth), afeto 

(affection) e resolução/dedicação ou decisão (resolve). No cálculo do Apgar familiar, cinco 

questões fechadas permitem três tipos de resposta: “quase sempre”, “algumas vezes” e 
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“quase nunca”, sendo as cotações de 2, 1 e 0 pontos, respetivamente. O resultado final da 

escala obtém-se pela soma das pontuações atribuídas a cada uma das questões que varia 

entre zero (0) e dez (10) pontos, permitindo estabelecer o grau de funcionalidade da família. 

Embora a validade e credibilidade deste método já tenham sido estudadas, teve-se presente 

que é avaliado o grau de perceção da satisfação familiar do próprio indivíduo. 

 

3.7. Procedimento de recolha de dados e considerações éticas 

 

O formulário foi aplicado aos participantes no estudo, aquando da consulta de enfermagem 

de diabetes, nas instalações da USF Baltar ou em ambiente domiciliário, pelo enfermeiro de 

família ou enfermeiro de intersubstituição. Com vista à uniformização do método de colheita 

de dados, perspetivando o mínimo enviesamento, foi realizada formação aos enfermeiros da 

USF Baltar relativamente ao preenchimento do instrumento de recolha de dados. 

O enfermeiro de família aplicou o instrumento de recolha de dados na presença dos utentes 

diabéticos, registando as suas respostas na primeira e segunda parte do formulário e 

consultando o processo informático do utente/família (SClínico) para a terceira e quarta 

partes. Na consulta do SClinico efetuaram-se os seguintes passos: Identificação do utente; 

consulta do campo “Vigilância”; selecionaram-se os subcampos da gestão do regime 

terapêutico para avaliação da parte 3, considerando o histórico do último ano. Para análise 

das intervenções do enfermeiro de família, foi também considerado o histórico das 

intervenções no mesmo período. 

As considerações éticas que se podem colocar em qualquer investigação, devem ser 

acauteladas. Assim, foi respeitado o direito à autodeterminação, à intimidade, ao anonimato 

e confidencialidade, à proteção contra o desconforto e prejuízo e ao tratamento justo e 

equitativo antes e após o estudo. 

Foi obtida autorização formal ao Conselho Executivo do ACeS Tâmega II Vale Sousa Sul e 

coordenador da USF Baltar (APÊNDICE C) e parecer positivo à realização do estudo pela 

Comissão de Ética da ARS Norte (APÊNDICE D) de forma a garantir os princípios éticos 

inerentes ao processo de investigação. Foi pedido um consentimento escrito, livre e 

esclarecido a todos os participantes no estudo, de acordo com a Declaração de Helsínquia e 

a Convenção de Oviedo vigentes na ARS Norte, segundo modelo disponibilizado pela 

instituição (APÊNDICE E). 
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Os participantes foram informados sobre o tema em estudo, da sua finalidade e dos objetivos 

a atingir, em linguagem adaptada à compreensão dos mesmos. Foram informadas as 

modalidades de participação no estudo, nomeadamente o método de colheita de dados, o 

período e local em que decorre e a qualificação de quem participa na investigação. Foram 

explicados os critérios de elegibilidade para o estudo. Foram enumeradas as potenciais 

vantagens em participar neste estudo, nomeadamente os benefícios para a saúde e aumento 

de conhecimentos na área de saúde familiar, bem como o benefício social para indivíduos 

afetados com a mesma problemática. Os participantes foram informados que a participação 

era voluntária e a revogação não traria prejuízo ou ausência de benefício em qualquer 

circunstância. A revogação podia ser feita em qualquer momento do estudo através de 

expressão verbal dessa vontade. A obtenção de consentimento informado livre e esclarecido 

por escrito foi indispensável para a participação no estudo. Na divulgação dos resultados 

obtidos, é salvaguardada a confidencialidade dos participantes. 

 

3.8. Tratamento e análise de dados 

 

Neste estudo foi feita uma análise estatística de dados, com vista a responder às questões de 

investigação. Para o tratamento dos dados foi construída uma base dados no software 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (versão 22). Os dados recolhidos foram 

inseridos na respetiva base.  

Em termos de estatística descritiva foram calculadas as frequências absolutas e relativas de 

todas as variáveis, a moda, a mediana e a média das variáveis de nível de medição rácio e 

determinadas as medidas de dispersão. 

Além da descrição dos dados da amostra, procedeu-se à realização de testes no âmbito da 

estatística inferencial para verificação das hipóteses. Tendo em conta o objetivo do estudo, o 

tipo de dados, a questão de investigação, as hipóteses e variáveis do estudo foram usados o 

teste paramétrico Teste-T de Student e ANOVA e, em alternativa, quando as variáveis não 

cumpriam os pressupostos (não apresentavam distribuição normal ou dimensão inferiores a 

30), o teste não paramétrico Kruskal-Wallis entre as variáveis gestão do regime terapêutico e 

escolaridade, tipo de família e funcionalidade familiar. 

Recodificou-se a variável idade em dois grupos etários (18-64 anos Jovem adulto e adulto 

meia idade, maior ou igual a 65 anos Idoso), de acordo com o ciclo de vida do ser humano 

(Spirduso, 2002). 
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A variável do estado civil foi recodificada em duas categorias: casados e outro. 

O nível de escolaridade foi recodificado em 3 categorias: 1º ciclo do ensino básico, 2º ciclo do 

ensino básico e igual ou maior que o 3º ciclo do ensino básico. 

Procedeu-se à recodificação da variável gestão do regime terapêutico, considerando duas 

categorias. A cada questão usada para avaliar a gestão do regime terapêutico foi atribuído 

um ponto, procedendo-se à soma dos campos demonstrados. A gestão do regime terapêutico 

é considerada não demonstrada para os valores abaixo da mediana (zero até 12,49) e 

demonstrada para valores acima da mediana (12,5 a 19). 

Considerou-se ter havido intervenção, por parte do Enfermeiro de Família, caso alguma das 

seguintes intervenções tivessem sido documentadas no SClínico, durante o último ano: 

ensinar sobre hábitos de exercício; ensinar sobre hábitos alimentares; ensinar sobre gestão 

do regime terapêutico; ensinar sobre exercícios; avaliar gestão do regime terapêutico; avaliar 

conhecimento sobre regime de exercício; avaliar conhecimento sobre regime medicamentoso; 

avaliar conhecimento sobre regime dietético; ensinar sobre dieta; avaliar capacidade para 

gerir o regime de exercício; avaliar capacidade para gerir o regime dietético; avaliar 

capacidade para gerir o regime medicamentoso; ensinar sobre regime medicamentoso; 

ensinar sobre padrão alimentar; incentivar o envolvimento da família; ensinar sobre padrão de 

exercício; incentivar atividade física; ensinar sobre complicações da gestão do regime 

terapêutico ineficaz; ensinar sobre medicamentos; assistir na gestão do regime terapêutico; 

incentivar hábitos alimentares saudáveis; planear dieta; instruir a executar exercícios; 

providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso ou incentivar envolvimento na 

gestão do regime terapêutico.  
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A apresentação de resultados do formulário aplicado aos participantes no estudo, encontra-

se estruturada em quatro subcapítulos: caraterização sociodemográfica, funcionalidade 

familiar, intervenções do enfermeiro de família e gestão do regime terapêutico. Num primeiro 

momento apresentamos a estatística descritiva, seguida da estatística inferencial, hipótese a 

hipótese.  

A fonte das tabelas será omissa, pois são procedentes do presente estudo. 

 

4.1. Caraterização sociodemográfica da amostra 

 

A caraterização sociodemográfica da amostra foi efetuada quanto ao sexo, grupo etário, 

estado civil, nível de escolaridade e tipo de família. 

Do total da amostra (n= 60), existia uma distribuição equitativa quanto ao sexo (50% para 

cada), tendo sucedido o mesmo relativamente aos grupos etários (50% para cada), a maioria 

dos utentes era casado (76,7%), possuía o 1º ciclo do ensino básico (65%) e na distribuição 

relativa ao tipo de famílias registou-se uma igualdade entre  a categoria casal e a família 

nuclear (40%) (Tabela 1). Em relação à idade dos participantes, o valor mínimo foi de 36 anos 

e o valor máximo de 83 anos, com uma média de idade de 63,2 ± 9,903 anos. A moda foi de 

63 anos (dados que não constam da tabela).  
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Tabela 1. Caraterização sociodemográfica da amostra em estudo 

Variáveis Fa Fr (%) 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
30 
30 

 
50,0 
50,0 

Grupo etário 
18 - 64 anos 
≥ 65 anos 

 
30 
30 

 
50,0 
50,0 

Estado Civil 
Casados 
Outros 

 
46 
14 

 
76,7 
23,3 

Nível de escolaridade 
1º Ciclo do Ensino Básico 
2º Ciclo do Ensino Básico 
≥ 3º Ciclo do Ensino Básico 

 
39 
12 
9 

 
65,0 
20,0 
15,0 

Tipo de Família 
Casal 
Família Nuclear 
Alargada 
Família Monoparental 
Unipessoal 

 
24 
24 
8 
2 
2 

 
40,0 
40,0 
13,3 
3,3 
3,3 

Legenda: Fa – Frequência absoluta; Fr – Frequência relativa. 

 

4.2. Funcionalidade familiar 

 

Para a caraterização da funcionalidade familiar recorreu-se à Escala de APGAR Familiar 

(Smilkstein, 1978), versão portuguesa (Agostinho & Rebelo, 1988). Do total da amostra (n = 

60), a maioria considerava-se uma família altamente funcional (71,7%). No entanto, verificou-

se que existem 5,0% de famílias classificadas com disfunção severa (Tabela 2). Dos 

parâmetros que permitem avaliar o APGAR Familiar, os que tiveram maior pontuação foram 

a adaptação intrafamiliar e a resolução/dedicação ou decisão (16,8% cada), seguido da 

participação (16,5%) e crescimento (16,2%) sendo que o afeto foi o que teve menor pontuação 

(14,8%) (dados que não constam da tabela).  
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Tabela 2. Caraterização da Funcionalidade familiar da amostra em estudo 

Variável Fa Fr (%) 

Funcionalidade familiar  
7 a 10 pontos - Família altamente funcional  
4 a 6 pontos - Família com disfunção leve 
0 a 3 pontos - Família com disfunção severa 

 
43 
14 
3 

 
71,7 
23,3 
5,0 

Legenda: Fa – Frequência absoluta; Fr – Frequência relativa. 

 

4.3. Intervenção do Enfermeiro de Família 

 

A caraterização da intervenção do Enfermeiro de Família nos participantes em estudo foi 

efetuada quanto à execução ou não de intervenções do enfermeiro dirigidas ao foco da gestão 

do regime terapêutico. Do total da amostra (n = 60), a maioria apresentava intervenção do 

Enfermeiro de Família (61,70%). Do total dos casos em que houve intervenção do enfermeiro 

de família dirigidos à gestão do regime terapêutico (n = 37), as intervenções mais frequentes 

foram: ensinar sobre hábitos de exercício (11,07%), ensinar sobre hábitos alimentares 

(10,66%) e ensinar sobre gestão do regime terapêutico (9,43%) (Tabela 3).  
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Tabela 3. Intervenções do Enfermeiro de Família na amostra em estudo 

Variável Fa Fr (%) 

Intervenções do Enfermeiro de Família 
Ensinar sobre hábitos de exercício 
Ensinar sobre hábitos alimentares 
Ensinar sobre gestão do regime terapêutico 
Ensinar sobre exercícios 
Avaliar gestão do regime terapêutico 
Avaliar conhecimento sobre regime de exercício 
Avaliar conhecimento sobre regime medicamentoso 
Avaliar conhecimento sobre regime dietético 
Ensinar sobre dieta 
Avaliar capacidade para gerir o regime de exercício 
Avaliar capacidade para gerir o regime dietético 
Avaliar capacidade para gerir o regime medicamentoso 
Ensinar sobre regime medicamentoso 
Ensinar sobre padrão alimentar 
Incentivar o envolvimento da família 
Ensinar sobre padrão de exercício 
Incentivar atividade física 
Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz 
Ensinar sobre medicamentos 
Assistir na gestão do regime terapêutico 
Incentivar hábitos alimentares saudáveis 
Planear dieta 
Instruir a executar exercícios 
Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso 
Incentivar envolvimento na gestão do regime terapêutico 

 
27 
26 
23 
20 
19 
14 
14 
13 
13 
11 
11 
11 
10 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

 
11,07 
10,66 
9,43 
8,20 
7,79 
5,74 
5,74 
5,33 
5,33 
4,51 
4,51 
4,51 
4,10 
2,46 
1,64 
1,64 
1,64 
1,23 
1,23 
1,23 
0,41 
0,41 
0,41 
0,41 
0,41 

Legenda: Fa – Frequência absoluta; Fr – Frequência relativa. 

 

4.4. Gestão do Regime Terapêutico 

 

A caraterização da gestão do regime terapêutico dos participantes no estudo foi efetuada 

quanto à avaliação, feita pelo enfermeiro de família, do conhecimento sobre regime 

medicamentoso, regime de exercício físico e regime dietético, bem como a capacidade para 

gerir o regime medicamentoso, o regime de exercício e o regime dietético, registados no 

SClínico, durante o último ano. Dos itens avaliados, a maioria apresentava-se demonstrado, 

com a exceção da adequação da dieta (48,3%) e sobre a leitura e interpretação dos rótulos 

dos produtos alimentares (43,3%) (Tabela 4). 

 

 



Estudo Empírico 

54 

 

 

Tabela 4. Caraterização da Gestão do Regime Terapêutico da amostra em estudo 

Variáveis Fa Fr 
(%) 

Descreve a via de administração do medicamento 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
42 
3 
15 

 
70,0 
5,0 

25,0 

Descreve o efeito pretendido com o medicamento 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
41 
4 
15 

 
68,3 
6,7 

25,0 

Descreve os efeitos secundários/interação do medicamento 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
35 
10 
15 

 
58,3 
16,7 
25,0 

Descreve o modo de armazenamento do medicamento  
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
41 
3 
16 

 
68,3 
5,0 

26,7 

Providencia ou adquire o medicamento 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
39 
3 
18 

 
65,0 
5,0 

30,0 

Ajusta o horário e dose do medicamento  
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
39 
3 
18 

 
65,0 
5,0 

30,0 

Prepara o medicamento corretamente 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
39 
3 
18 

 
65,0 
5,0 

30,0 

Descreve o tipo, frequência e intensidade de exercício físico 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
39 
7 
14 

 
65,0 
11,7 
23,3 

Descreve equipamento de proteção e segurança adequada à sua 
realização 

Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
 

37 
9 
14 

 
 

61,7 
15,0 
23,3 

Adequa tipo exercício em função das necessidades/restrições 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
31 
11 
18 

 
51,7 
18,3 
30,0 

Adequa a frequência de exercício em função das 
necessidades/restrições 

Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
 

31 
11 
18 

 
 

51,7 
18,3 
30,0 
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Adequa a intensidade do exercício em função das 
necessidades/restrições 

Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
 

31 
11 
18 

 
 

51,7 
18,3 
30,0 

Descreve a dieta recomendada (consistência, horário, 
quantidade) 

Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
 

39 
7 
14 

 
 

65,0 
11,7 
23,3 

Descreve os alimentos adequados e a evitar 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
41 
5 
14 

 
68,3 
8,3 

23,3 

Descreve as orientações para a preparação dos alimentos 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
36 
10 
14 

 
60,0 
16,7 
23,3 

Explica as relações entre dieta, exercício e peso corporal 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
33 
9 
18 

 
55,0 
15,0 
30,0 

Explica as razões para a dieta recomendada 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
34 
8 
18 

 
56,7 
13,3 
30,0 

Adequa a dieta 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
29 
13 
18 

 
48,3 
21,7 
30,0 

Lê e interpreta os rótulos dos produtos alimentares 
Demonstrado 
Não Demonstrado 
Não avaliado 

 
26 
16 
18 

 
43,3 
26,7 
30,0 

Legenda: Fa – Frequência absoluta; Fr – Frequência relativa. 

No caso da variável recodificada gestão do regime terapêutico (Não, Sim), no total da amostra 

(n= 60), existia uma distribuição equitativa quanto à gestão do regime terapêutico (50% para 

cada categoria). O valor mínimo obtido foi de zero e o valor máximo foi de 19, com uma média 

de 11,38 ± 7,948 valores. A moda foi de 19 valores.  

Relativamente à estatística inferencial são apresentados os resultados hipótese a hipótese. 

H1 - Existe relação entre as caraterísticas sociodemográficas e a gestão do regime 

terapêutico do utente diabético. 

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre a gestão do regime terapêutico 

dos utentes de sexo diferente (t de Student: p ≥ 0,810), de diferentes grupos etários (t de 

Student: p ≥ 0,295), com diferentes estados civis (t de Student: p ≥ 0,751), com diferentes 
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escolaridades (KW: p ≥ 0,554) e inseridos em diferentes tipos de família (KW: p ≥ 0,340) 

(Tabela 5). 

Tabela 5. Resultados do teste estatístico entre a variável gestão do regime terapêutico e as 

variáveis sociodemográficas dos utentes 

Variáveis n 

Média / 

Média de 

posição 

Valor do teste gl p 

GRT * Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

30 

30 

 

11,13 

11,63 

t = - 0,242 58 0,810 

GRT * Grupo etário 

18-64 anos  

≥ 65 anos 

 

30 

30 

 

10,30 

12,47 

t = - 1,057 58 0,295 

GRT * Estado civil 

Casados 

Outros 

 

46 

14 

 

11,57 

10,79 

t = 0,319 58 0,751 

GRT * Escolaridade 

1º Ciclo do Ensino Básico 

2º Ciclo do Ensino Básico 

≥ 3º Ciclo do Ensino Básico 

 

39 

12 

9 

 

32,08 

28,92 

25,78 

KW = 1,180 2 0,554 

GRT * Tipo de família 

Casal 

Família Nuclear 

Alargada 

Família Monoparental 

Unipessoal 

 

24 

24 

8 

2 

2 

 

29,88 

34,54 

26,31 

24,00 

12,75 

KW = 4,524 4 0,340 

Legenda: gl: grau de liberdade; GRT: Gestão do Regime Terapêutico; KW: Kruskal-Wallis; n: 

frequência absoluta; p: probabilidade; t: t de Student. 

 

H2 - Existe relação entre a perceção da funcionalidade familiar e a gestão do regime 

terapêutico do utente diabético. 

Não se observaram diferenças estatísticas significativas entre a gestão do regime terapêutico 

dos utentes e a funcionalidade familiar (KW: p ≥ 0,354) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Resultados do teste estatístico entre a variável gestão do regime terapêutico e a 

variável funcionalidade familiar 

Variáveis n 

Média / 

Média de 

posição 

Valor do teste gl p 

GRT * Funcionalidade familiar 

Família altamente funcional 

Família com disfunção leve 

Família com disfunção severa 

 

43 

14 

3 

 

28,56 

35,64 

34,33 

KW = 2,076 2 0,354 

Legenda: gl: grau de liberdade; GRT: Gestão do Regime Terapêutico; KW: Kruskal-Wallis; n: 

frequência absoluta; p: probabilidade. 

 
H3 - Existe relação entre a intervenção do enfermeiro de família e a gestão do regime 

terapêutico do utente diabético. 

Não se encontraram diferenças estatísticas significativas entre a gestão do regime terapêutico 

dos utentes e a intervenção do enfermeiro de família (T de Student: p ≥ 0,248) (Tabela 7). 

Tabela 7. Resultados do teste estatístico entre a variável gestão do regime terapêutico e a 
variável intervenção do enfermeiro de família 

Variáveis n Média Valor do teste gl p 

GRT * Intervenção do EF 

Sem intervenção 

Com intervenção 

 

23 

37 

 

9,87 

12,32 

t = -1,167 58 0,248 

Legenda: gl: grau de liberdade; GRT: Gestão do Regime Terapêutico; n: frequência absoluta; p: 

probabilidade; t: t de Student. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A discussão dos resultados será realizada pela mesma ordem da sua apresentação. Para tal 

recorreu-se a estudos nacionais e internacionais, que utilizem a mesma metodologia e tenham 

avaliado as variáveis, utilizando preferencialmente os mesmos instrumentos. Também se 

consideraram a autores, no âmbito da enfermagem de família, que tenham abordado a 

temática. 

 

5.1. Quanto à caraterização sociodemográfica 

 

No total dos 60 participantes no estudo, observou-se uma igualdade na distribuição por sexo. 

Num estudo sobre a gestão do regime terapêutico em pessoas com diabetes Mellitus tipo 2, 

numa unidade de saúde familiar, com o total de 146 diabéticos, observou-se uma maior 

prevalência no sexo masculino (55,5%) (Direito, 2012). Os resultados do presente estudo 

divergem dos encontrados em estudos consultados, realizados a nível internacional, onde 

existe um predomínio da população do sexo feminino. É exemplo o estudo sobre a adesão ao 

tratamento farmacológico em idosos diabéticos tipo 2 e os seus fatores, em que se verificou 

que 54,31% eram mulheres associados (Escamilla & Cáceres, 2017) e no estudo sobre a 

relação entre o autocuidado e perceção da funcionalidade familiar em pessoas com diabetes 

Mellitus tipo 2, em que 67% dos participantes eram do sexo feminino (Mar-García et al., 2017). 

Também num estudo sobre a disfunção familiar e controlo do paciente diabético tipo 2, com 

300 doentes diabéticos, 74% da amostra era do sexo feminino (López, López, Ruiz, Pérez, & 

Escobar, 2004). O facto de o método de amostragem ter sido não probabilístico, por 

conveniência influenciou este resultado, opondo aos dados de prevalência de diabetes em 

Portugal onde se verifica a existência de uma diferença estatisticamente significativa na 

prevalência de diabetes entre os homens (15,9%) e as mulheres (10,9%) (Sociedade 

Portuguesa de Diabetologia, 2016). 

Em relação à distribuição por grupo etário, verificou-se que 50% dos participantes apresentou 

idade igual ou superior a 65 anos, com uma média de idade de 63 anos. Por seu lado, Direito 

(2012) obteve uma prevalência do grupo etário com 65 ou mais anos de 61%, percentual um 

pouco mais elevado do que obtido no presente estudo. A idade média dos participantes do 

estudo apresentado por Escamilla & Cáceres (2017) foi de 71 anos, bastante superior à do 

nosso estudo. No estudo de Mar-García et al. (2017), a idade média foi de 58 anos e no estudo 
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de López et al., (2004) obtiveram uma média de idade de 49 anos, médias inferiores à do 

presente estudo. Enquanto que no primeiro estudo, em comparação, os participantes eram 

mais velhos, os dois últimos estudos incluem participantes mais novos. 

Quanto ao estado civil, a maioria (76,7%) é casada, o que vai ao encontro do dos resultados 

do estudo de Direito (2012) em que 76% eram casados ou estavam em união de facto. 

Também Escamilla & Cáceres (2017) apuraram que 65,52% tinham um parceiro, bem como 

no estudo de Mar-García et al. (2017) em que 66% eram casados, embora nestes últimos dois 

estudos a percentagem de participantes casados seja ligeiramente inferior. 

A maioria dos participantes (65%) apresentava o nível de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, o que corrobora os resultados apresentados por Direito (2012), em que 60,3% dos 

inquiridos apresentavam o mesmo nível de escolaridade. Também no estudo de Escamilla & 

Cáceres (2017) 62,07% dos participantes apresentavam um nível educacional básico. Por seu 

lado, Mar-García et al. (2017), no seu estudo obtiveram uma média de escolaridade dos 

participantes de 6,9 anos, ou seja, correspondente ao 3º Ciclo do Ensino Básico, detendo uma 

escolaridade superior aos participantes do presente estudo. 

Verificou-se que o tipo de família casal e família nuclear representavam 80% dos participantes 

do estudo, o que vai ao encontro do estudo de Direito (2012), em que se constata que a 

maioria vive no seio de uma família nuclear (76%). Em divergência está o estudo de Escamilla 

& Cáceres (2017), no qual 47,41% dos inquiridos pertenciam a uma família nuclear e o estudo 

de Mar-García et al. (2017) em que 42% dos participantes também pertenciam a uma família 

nuclear, valores menos elevados do que o do presente estudo. 

 

5.2. Quanto à Funcionalidade Familiar 

 

Na caraterização da funcionalidade familiar da amostra em estudo, obteve-se uma prevalência 

de famílias altamente funcionais de 71,7%, o que é sincrónico com o estudo de Escamilla & 

Cáceres (2017) em que 90,52% dos participantes apresentavam um funcionamento familiar 

altamente funcional, no entanto trata-se de um valor percentual bastante mais elevado. O 

mesmo não se verificou no estudo de Mar-García et al. (2017), onde apenas 43% dos 

participantes não apresentavam disfunção familiar. 

A diabetes é uma condição familiar (Burns et al., 2013). A doença tem um impacto negativo 

sobre os membros da família de pessoas com diabetes, induzindo uma 
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readaptação/reorganização familiar. Os membros da família também são afetados pela 

doença, pelo tratamento, causando encargos, angústia e redução da qualidade de vida, sendo 

que a influência da família neste processo pode ser percebida como positiva ou negativa. O 

impacto psicológico na vida pessoal dos membros da família precisa ser reconhecido, pois 

cuidar de alguém com diabetes resulta num bem-estar emocional reduzido para os membros 

da família. Os mesmo autores consideram que os membros da família desempenham um 

papel importante na assistência aos utentes com diabetes, para gerir o seu regime 

terapêutico, afetando diretamente os resultados metabólicos, contudo a participação da 

família em programas educacionais relevantes é relativamente baixa. O apoio e a inclusão 

dos membros da família de pessoas com diabetes no processo assistencial, permite-lhes 

entender esta condição para que, por sua vez, possam apoiar o familiar com diabetes. A 

família deve ser considerada como unidade de cuidados, promovendo a sua capacitação para 

gerir o regime terapêutico dos seus membros diabéticos. 

 

5.3. Quanto à Intervenção do Enfermeiro de Família 

 

No presente estudo, a maioria dos participantes foi alvo de intervenções do enfermeiro de 

família (61,7%), em relação ao foco gestão do regime terapêutico. Apesar de não se 

constataram diferenças estatísticas significativas entre a gestão do regime terapêutico dos 

utentes e a intervenção do enfermeiro de família, verificou-se melhores resultados de gestão 

do regime terapêutico nos participantes, que foram alvo de intervenção. López et al. (2004) 

consideram que a educação em saúde desempenha um papel fundamental nas situações de 

doença, pois possibilita melhor controlo da mesma, bem como, melhora a participação dos 

doentes no tratamento. Os mesmos autores consideram que a contribuição da equipa de 

saúde para melhorar o controlo da diabetes Mellitus, consiste no pleno exercício do papel 

educativo e assistencial também à família. 

As intervenções do enfermeiro de família devem ajudar os utentes com doença crónica, como 

a diabetes, a superar as barreiras familiares ao autocuidado e ajudar as famílias a usarem 

técnicas de suporte positivas e efetivas (Rosland, Heisler, Choi, Silveira, & Piette, 2013). 

Prestar apoio aos membros da família e incluindo-os no processo de gestão da diabetes pode 

ajudar a otimizar os resultados em pessoas com diabetes (Burns et al., 2013). Verifica-se 

melhoria dos resultados metabólicos, aumento do conhecimento sobre diabetes, habilidades 

de autocuidado e capacitação, quando os diabéticos estão sujeitos à intervenção de 

atividades de educação dirigidas à autogestão da diabetes (Steinsbekk, Rygg, Lisulo, Rise, & 
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Fretheim, 2012). Correia (2018) justifica a pertinência da intervenção do enfermeiro de família, 

pela sua competência na promoção de um cuidado centrado na pessoa e família. No entender 

de Figueiredo (2012), o enfermeiro de família constitui-se como o profissional capaz de 

apreender a complexidade do sistema familiar, compreendendo as suas relações intra e inter-

sistémicas, perceber a sua auto-organização, ampliando o foco de atenção para a família e 

reconhecendo a sua participação no sistema. 

Verificou-se que as intervenções do enfermeiro de família mais frequentes foram: (1) ensinar 

sobre hábitos de exercício; (2) ensinar sobre hábitos alimentares; (3) ensinar sobre gestão do 

regime terapêutico. Isto denota que a transmissão de conhecimentos aos utentes é feita, 

sendo, no entanto, necessária reflexão sobre aspetos operativos do processo mudança de 

comportamento, mostrando-se essencial o planeamento de intervenções mais específicas e 

acompanhamento dos utentes.  

A inclusão da família no processo de cuidar traz vantagens, no entanto, apenas 1,64% das 

intervenções documentadas pelos enfermeiros, incentivavam o envolvimento da família, 

sendo necessária a reflexão quanto à abordagem familiar na prestação de cuidados, por parte 

dos enfermeiros. 

 

5.4. Quanto à Gestão do Regime Terapêutico 

 

No presente estudo não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

sexos quanto à gestão do regime terapêutico. No entanto, observa-se que os indivíduos do 

sexo feminino apresentavam uma média da pontuação da gestão do regime terapêutico 

ligeiramente superior, o que pode significar que os indivíduos do sexo feminino se preocupam 

mais com a sua saúde, indicando que está associado ao sexo feminino um fator protetor para 

o tratamento farmacológico, conforme refere o estudo de Escamilla & Cáceres (2017). 

Dado tratar-se de uma doença crónica e observando a idade dos doentes estudados, 

constata-se o impacto que esta doença tem, quer sobre a população economicamente ativa, 

quer sobre os idosos, quer sobre as despesas de tratamento, bem como as comorbilidades e 

implicações sociais e financeiras associadas. Apesar de não existirem diferenças 

estatisticamente significativas no nosso estudo, verificou-se que o grupo etário com idade 

igual ou superior a 65 anos apresentava uma melhor média da pontuação da gestão do regime 

terapêutico, o que poderá indicar que ao aumento da idade está associada maior preocupação 

com o seu estado de saúde. Estes dados vão ao encontro dos resultados de Escamilla & 
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Cáceres (2017), que defendem que o aumento da idade e das comorbidades, estão 

associadas a maior adesão ao tratamento farmacológico. Por seu lado, Direito (2012) defende 

que o envelhecimento progressivo da população e o aumento das doenças crónicas traduz-

se num aumento exponencial dos gastos com a saúde, o que pode corresponder a uma gestão 

do regime terapêutico ineficaz. O número de anos evolução da doença e a presença 

comorbidades associadas à diabetes conduz a uma maior procura dos cuidados de saúde.  

Face ao exposto, crê-se que o facto de a totalidade da amostra efetuar consultas de vigilância 

da diabetes na USF, tenha um efeito positivo na gestão do regime terapêutico, nomeadamente 

quanto à aquisição de conhecimentos e capacidades a nível do regime medicamentoso, 

regime alimentar e regime de exercício físico, sendo necessário estudar a relação entre as 

variáveis, com vista a obter conclusões definitivas. 

Em relação ao estado civil, apesar de não haver relação estatisticamente significativa, 

verificou-se que os casados apresentavam melhores médias de pontuação da gestão do 

regime terapêutico, sendo a presença ou ausência de parceiro um fator influenciador do 

mesmo, o que diverge dos resultados do estudo de  Escamilla & Cáceres (2017) onde tanto 

os casados como os de outro estado civil, apresentam gestão do regime terapêutico 

semelhante, o que se pode levar à interpretação de que é o próprio doente que gere o seu 

regime terapêutico. 

Apesar de não se constatarem diferenças estatisticamente significativas, verificou-se uma 

tendência inversamente proporcional entre a escolaridade e a gestão do regime terapêutico, 

quanto mais elevada a escolaridade, mais baixa era a média da pontuação da gestão do 

regime terapêutico. Este resultado não corrobora os resultados obtidos no estudo de 

Escamilla & Cáceres (2017), em que os participantes com estudos básicos apresentavam um 

aumento no risco de não aderir ao tratamento farmacológico. Destes resultados, interpreta-se 

que um maior nível de escolaridade, não conduz diretamente a uma gestão do regime 

terapêutico mais eficaz, por não valorização da situação de doença, sendo que a intervenção 

do enfermeiro de família deve ser direcionada igualmente para os utentes com diferentes 

níveis de escolaridade. 

Neste estudo, apesar de não haver diferenças estatísticas significantes, o tipo de família 

nuclear apresentou melhor média de pontuação de gestão do regime terapêutico. Também 

Escamilla & Cáceres (2017), analisando a relação das características da família com a adesão 

ao tratamento, constataram uma correlação, apesar de fraca, entre a adesão ao tratamento e 

a família nuclear. Correia (2018) atribui especial importância ao suporte familiar, uma vez que 

o utente obtém aconselhamento quando enfrenta as dificuldades. O apoio familiar tem um 
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impacto positivo no comportamento de autogestão, na alimentação saudável, no aumento da 

perceção de apoio, na autoeficácia, na melhoria do bem-estar psicológico e melhor controle 

glicémico dos diabéticos (Heissan, Abuamer, & El-Dahshan, 2015). Para os mesmos autores, 

o desenvolvimento de intervenções, com apoio dos familiares, melhora os resultados de 

saúde de utentes com diabetes Mellitus. Na mesma linha de pensamento, os utentes com 

suporte familiar obtêm melhor adesão ao regime terapêutico (Heissan et al., 2015). 

Considerando múltiplos níveis de apoio social percebido, os familiares são quem forneceram 

o maior apoio social, sendo importante uma abordagem familiar, pois a tomada de decisão 

relacionada com a gestão do regime terapêutico também é afetada pelos membros da família 

(Mohebi et al., 2018). 

Na presente investigação, não houve diferenças estatisticamente significativas entre a 

funcionalidade familiar e a gestão do regime terapêutico. Estes resultados divergem dos 

encontrados por Escamilla & Cáceres (2017) que concluíram que o funcionamento familiar 

está fracamente relacionado com a adesão ao tratamento farmacológico. Ressalvam, 

contudo, que uma percentagem de diabéticos pertenceu a famílias gravemente disfuncionais, 

que na sua totalidade correspondiam a indivíduos que não aderiram ao tratamento. Por sua 

vez Mar-García et al. (2017) também encontraram uma correlação positiva entre o APGAR 

familiar e autocuidado. Os autores referem ainda que a família é um elemento muito 

importante em relação ao autocuidado, sendo que quanto mais funcional for a família, melhor 

será o seu comportamento no autocuidado. Os mesmos autores consideram que se deve 

considerar a família e incluí-la nas intervenções realizadas pela equipa de saúde com vista a 

melhorar o autocuidado e abordar a diabetes de forma eficaz. López et al. (2004) consideram 

que alterações na família têm um papel importante no controlo dos doentes com doenças 

crónicas, independentemente de outros fatores, pelo que justificam a necessidade de uma 

abordagem familiar. O fato de não se verificarem diferenças estatísticas significativas na 

relação destas variáveis, pode justificar-se pelo fato de a totalidade da amostra ser vigiada 

nas consultas de diabetes da unidade funcional, pelo que a gestão do regime terapêutico é 

uma variável afetada positivamente pela intervenção do enfermeiro de família. 

Apesar de não se constatarem diferenças estatísticas significativas entre a gestão do regime 

terapêutico dos utentes e a intervenção do enfermeiro de família, no presente estudo, notou-

se que os utentes que tinham sido alvo de intervenção do enfermeiro de família apresentavam 

melhor pontuação de gestão do regime terapêutico, sustentando que a contribuição do 

enfermeiro de família para melhorar o controlo da doença apresenta papel de relevo. Na 

intervenção do enfermeiro de família, a nível da gestão do regime terapêutico, importa 

explorar a área familiar, pois no estudo de López et al (2004), num grupo de utentes com 
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disfuncionalidade familiar, uma percentagem significativa de diabéticos mostrou um grau 

muito baixo de conhecimento, o que pode estar relacionado à falta de apoio da família aos 

doentes. Mar-García et al. (2017) mencionam que se deve considerar a família e incluí-la nas 

intervenções realizadas pela equipa de saúde com vista a melhorar o autocuidado e abordar 

a diabetes de forma eficaz. Direito (2012) considera que os enfermeiros, pela natureza dos 

cuidados de enfermagem, pelas competências que possuem e pelo seu trabalho de 

proximidade na abordagem do utente, da família e da comunidade, encontram-se numa 

posição privilegiada para identificar necessidades e identificar as potencialidades de 

respostas que promovam uma melhor gestão da diabetes. 

Constatou-se a presença de elementos não avaliados, relativamente à gestão do regime 

terapêutico que poderá resultar da condicionante do tempo de consulta de enfermagem para 

avaliação destes parâmetros ou falta de sensibilidade por parte dos enfermeiros relativamente 

a este foco. 
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6. CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

Precede-se, seguidamente, à apresentação das conclusões que emergiram do 

desenvolvimento deste trabalho de investigação e da análise e discussão dos resultados 

obtidos. Foi possível dar resposta às questões de investigação e aos objetivos inicialmente 

traçados, nomeadamente caraterizar em termos sociodemográficos a amostra, avaliar a 

gestão do regime terapêutico do utente diabético, a sua perceção sobre a funcionalidade 

familiar e as intervenções do enfermeiro, bem como saber da relação entre as caraterísticas 

sociodemográficas e a gestão do regime terapêutico, entre a funcionalidade familiar e a gestão 

do regime terapêutico e entre a intervenção do enfermeiro e a gestão do regime terapêutico. 

O padrão sociodemográfico da amostra de utentes diabéticos indica uma distribuição 

equitativa entre os sexos e os grupos etários 18-64 anos e ≥ 65 anos (adultos e meia idade e 

idosos), casados, com baixo nível de escolaridade (1º Ciclo do Ensino Básico), inseridos numa 

família nuclear. 

Em termos de funcionalidade familiar, podemos concluir que a maioria dos membros tem uma 

perceção muito positiva da família. 

A maioria dos enfermeiros executa intervenções dirigidas ao foco de atenção designado por 

gestão do regime terapêutico, sendo muito diversificadas. A maioria destas intervenções 

dirigem-se ao estilo de vida, nomeadamente ao exercício e alimentação. 

Quanto à gestão do regime terapêutico, podemos concluir que metade dos membros 

diabéticos da amostra não faz uma gestão adequada do seu regime terapêutico, necessitando 

por isso de intervenções no âmbito da aquisição de conhecimentos e capacidades e na 

adesão. 

Não se constatou existir relação entre as caraterísticas sociodemográficas dos utentes 

diabéticos e famílias, a funcionalidade familiar e a gestão do regime terapêutico. O mesmo 

sucedeu entre as intervenções do enfermeiro de família e a gestão do regime terapêutico. Isto 

quer dizer que as intervenções têm sido pouco eficazes, devendo existir reflexão neste âmbito, 

no sentido de as tornar mais adequadas. 

Perspetiva-se que uma abordagem familiar no âmbito da gestão do regime terapêutico, pode 

trazer melhoria dos cuidados ao utente e à família, pelo que se sugere o desenvolvimento de 

outros estudos, com amostras mais representativas, de forma a aumentar o conhecimento 

nesta área e, desta forma, melhorar os cuidados de saúde prestados. 
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6.1. Limitações do estudo 

 

As principais limitações deste estudo relacionam-se com o facto de se tratar de uma amostra 

não aleatória, o que fragiliza a inferência estatística da amostra para a população. A dimensão 

da amostra dificultou a aplicação dos testes estatísticos, mas devido à limitação temporal não 

foi possível a recolha de uma amostra de maiores dimensões. Para além disso, estamos 

perante um estudo transversal, o qual não permite o estabelecimento de relações causa-

efeito. 

 

6.2. Implicações na prática 

 

Este estudo foi realizado em contexto de estágio e de cuidados de saúde. Ele pode funcionar 

como um diagnóstico de situação relativo, sobretudo, à gestão do regime terapêutico pelos 

utentes e famílias onde os mesmos estão inseridos e das intervenções realizadas pelos 

enfermeiros de família, dirigidas a este foco de atenção. Será dado conhecimento destes 

resultados à unidade funcional onde decorreu o estudo, podendo constituir um momento de 

reflexão para a equipa de enfermagem e uma oportunidade para rever as suas práticas e de 

melhoria dos cuidados de enfermagem prestados a estes utentes e respetivas famílias. A 

equipa de enfermagem deverá envolver mais a família no apoio a estes utentes diabéticos, 

como alavanca para a melhoria da gestão do regime terapêutico e do autocuidado. Apesar de 

algumas limitações, é possível o registo informático de atividades direcionadas à família, 

sendo que este estudo pretendeu sensibilizar para a abordagem familiar, na intervenção do 

enfermeiro face à gestão do regime terapêutico de utentes diabéticos. 

 

6.3. Proposta de intervenção   

 

A partir dos principais achados e conclusões deste estudo foram elaboradas as seguintes 

propostas de intervenção: a) reunião com a equipa multidisciplinar da unidade funcional, para 

apresentação dos resultados; b) formação em serviço com as equipas de enfermagem das 

unidades funcionais do ACeS; c) elaboração de um manual de procedimentos dirigido à 

promoção da gestão do regime terapêutico dos utentes diabéticos com a integração da 
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família; d) elaboração de brochuras dirigidas à gestão do regime terapêutico para distribuir no 

âmbito da consulta de  enfermagem e, desta forma, reforçar a educação para a saúde; e) 

organização de um encontro destes utentes e respetivas famílias para troca de experiências, 

partilha de dificuldades e melhor conhecimento das suas necessidades, relacionadas com a 

gestão do regime terapêutico. 

Para além das atividades propostas, recomenda-se que as famílias e os enfermeiros de 

família prestem atenção à gestão do regime terapêutico do utente. Para tal, considera-se útil 

a realização de um estudo longitudinal, com vista a analisar a gestão do regime terapêutico 

perante uma abordagem familiar efetiva. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO RELATÓRIO 

 

A elaboração deste relatório permitiu uma reflexão aprofundada das competências 

desenvolvidas no decorrer do estágio realizado, em contexto de uma USF. Esta reflexão 

permite afirmar, tendo em conta a taxonomia de Benner (2001), uma evolução para o nível de 

perito, correspondendo à aquisição de conhecimentos técnicos, capacidade de tomada de 

decisão, comunicação eficaz, flexibilidade, responsabilidade, criatividade e espírito de 

iniciativa, pautada por uma conduta ética e deontológica, na área de saúde familiar. Foram 

atingidos os objetivos de estágio previstos, salientando a relevância crescente do papel 

atribuído ao Enfermeiro de Família, o qual se prefigura como eixo estruturante e funcional na 

garantia do acesso e na prestação de cuidados, no âmbito dos cuidados de saúde primários. 

Em termos do estudo empírico, procedeu-se à apresentação de todos os passos 

metodológicos que guiaram a realização do estudo, apresentaram-se e discutiram-se os 

principais resultados e extraíram-se um conjunto de conclusões, a partir dos objetivos do 

estudo que se delinearam à partida. O estudo permitiu concluir que cerca de metade dos 

utentes e as suas famílias não gerem adequadamente o seu regime terapêutico. Apesar da 

maioria dos enfermeiros de família dirigirem intervenções a esta problemática, estas não 

parecem ser eficazes, pelo que terá que existir reflexão e alterações neste campo de ação. 

Por último, conseguiu-se elaborar um conjunto de propostas de intervenção que tiveram como 

matriz orientadora as principais conclusões do estudo e que poderão constituir um estímulo 

para a melhoria da gestão do regime terapêutico pelos utentes e família e das práticas dos 

enfermeiros de família neste âmbito. Procurou-se, aqui também, envolver a família, como 

elemento da equipa de saúde alargada, com importância primordial, no apoio à gestão do 

regime terapêutico por parte destes utentes. 

Por tudo isto, considera-se terem sido atingidos os objetivos estabelecidos inicialmente para 

este relatório. 
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Apêndice A – Operacionalização e Categorização das Variáveis 

 



 

 

Operacionalização e categorização das variáveis atributo e de investigação 

Variáveis Operacionalização Categorização 

Gestão do 

Regime 

Terapêutico 

“Gestão do regime terapêutico é um tipo 

de comportamento de adesão com as 

características específicas: executar as 

actividades, cumprindo um programa de 

tratamento da doença e das suas 

complicações, actividades essas que são 

satisfatórias para atingir objectivos 

específicos de saúde, integrar atividades 

para tratamento ou prevenção da doença 

na vida diária” (ICN - International Council 

of Nurses, 1999, p. 28). 

Descreve a via de administração do 

medicamento 

1. Demonstrado (pontuação 

≥ 12,5) 

2. Não Demonstrado 

(pontuação <12,5) 

Descreve o efeito pretendido com o 

medicamento 

Descreve os efeitos secundários/interação do 

medicamento 

Descreve o armazenamento do medicamento 

Providencia ou adquire o medicamento 

Ajusta o horário e dose do medicamento 

Prepara o medicamento corretamente 

Descreve o tipo, frequência e intensidade de 

exercício físico 

Descreve equipamento de proteção e segurança 

adequada à sua realização 

Adequa tipo exercício em função das 

necessidades/restrições 

Adequa a frequência de exercício em função das 

necessidades/restrições 

Adequa a intensidade do exercício 



 

 

Descreve a dieta recomendada (consistência, 

horário, quantidade) 

Descreve alimentos adequados e a evitar 

Descreve as orientações para a preparação dos 

alimentos 

Explica as relações entre dieta, exercício e peso 

corporal 

Explica as razões para a dieta recomendada 

Adequa a dieta 

Lê e interpreta os rótulos dos produtos 

alimentares 

Grupo etário 

“Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento (dia, mês e ano) e as 0 horas da 

data de referência. A idade é expressa em anos completos, salvo se tratar de crianças com 

menos de 1 ano, devendo nestes casos ser expressa em meses, semanas ou dias 

completos” (Instituto Nacional de Estatística, 2003a). Grupos formados através da idade com 

base no ciclo de vida do ser humano (Spirduso, 2002). 

1. 18 a 64 anos (Jovens 

adultos e adultos meia-

idade) 

2. ≥ 65 anos (Idosos) 

Sexo 
“Conjunto de características físicas e funcionais que distinguem o macho da fêmea” 

(Infopédia - Dicionários Porto Editora, 2018). 

1. Masculino 

2. Feminino 

Estado civil 

“Situação jurídica da pessoa composta pelo conjunto das qualidades definidoras do seu 

estado pessoal face às relações familiares, que constam obrigatoriamente do registo civil” 

(Instituto Nacional de Estatística, 2003b). 

1. Casado(a)/União de Fato 

2. Outros 

Nível de 

escolaridade 

“Nível do sistema de educação e formação que se estrutura em função da educação pré-

escolar e dos ciclos de estudo dos níveis de ensino” (Instituto Nacional de Estatística, 2017). 

1. 1º ciclo do ensino básico 

2. 2º ciclo do ensino básico 

3. ≥ ao 3º ciclo do ensino 

básico 

Tipo de família 

“Inventaria a família de acordo com a sua composição e os vínculos entre os seus elementos, 

que determinam algumas das suas funções, internas e externas, associadas ao seu 

desenvolvimento” (Figueiredo, 2012, pp. 73–74). 

1. Casal 

2. Família nuclear 

3. Alargada 

4. Família reconstruída 



 

 

5. Família Monoparental 

6. Coabitação 

7. Institucional 

8. Comuna 

9. Unipessoal 

Funcionalidade 

Familiar 

Alude aos “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 co-evolutivos 

que permitem a continuidade” (Figueiredo, 2012, p. 91). 

1. de 7 a 10 pontos: família 

altamente funcional 

2. de 4 a 6 pontos: família 

com disfunção leve 

3. de 0 a 3 pontos: família 

com disfunção severa 

Realização de 

intervenções 

do Enfermeiro 

“Acção realizada em resposta a um diagnóstico de enfermagem, com a finalidade de produzir 

um resultado de enfermagem” (ICN, 1999). 

1. Não 

2. Sim 
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Apêndice B – Instrumento de colheita de dados 



 

 

 

 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar 

Gestão do Regime Terapêutico de utentes diabéticos: Funcionalidade Familiar e 

Intervenção do Enfermeiro de Família 

FORMULÁRIO 

PARTE 1 – CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

1. Idade _____ 

2. Sexo _____ 

3. Estado Civil  

Solteiro(a)  

Casado(a)/União de Fato  

Viúvo(a)  

Divorciado(a)  

 

4. Nível de Escolaridade 

1º ciclo do ensino básico  

2º ciclo do ensino básico  

3º ciclo do ensino básico  

Ensino secundário  

Ensino pós-secundário não superior  

Bacharelato  

Licenciatura  

Mestrado  

Doutoramento  

 



 

 

 

5. Tipo de família 

Casal  

Família nuclear  

Alargada  

Família reconstruída  

Família Monoparental  

Coabitação  

Institucional  

Comuna  

Unipessoal  

 

PARTE 2 – APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN 

Responder: Quase Sempre (2), Algumas vezes (1), Quase Nunca (0) 

1. Estou satisfeito(a) com a ajuda que recebo da minha família, sempre que alguma coisa me 

preocupa. ______ 

2. Estou satisfeito(a) pela forma como a minha família discute assuntos de interesse comum 

e compartilha comigo a solução do problema. ______ 

3. Acho que a minha família concorda com o meu desejo de encetar novas atividades ou de 

modificar o meu estilo de vida. ______ 

4. Estou satisfeito com o modo como a minha família manifesta a sua afeição e reage aos 

meus sentimentos, tais como irritação, pesar e amor. ______ 

5. Estou satisfeito com o tempo que passo com a minha família. ______ 

 

PARTE 3 – GESTÃO DO REGIME TERAPÊUTICO 

Verificar se há registo no SClínico na última consulta: Demonstrado (1), Não Demonstrado (0) 



 

 

1. Conhecimento sobre regime medicamentoso 

 1.1 Descreve a via de administração do medicamento ______ 

 1.2 Descreve o efeito pretendido com o medicamento ______ 

 1.3 Descreve os efeitos secundários/interação do medicamento _____ 

 1.4 Descreve o modo de armazenamento do medicamento _____ 

 

2. Capacidade para gerir o regime medicamentoso 

 2.1 Providencia ou adquire o medicamento ______ 

 2.2 Ajusta o horário e dose do medicamento ______ 

 2.3 Prepara o medicamento corretamente ______ 

 

3. Conhecimento sobre regime de exercício físico  

 3.1 Descreve o tipo, frequência e intensidade de exercício físico _____ 

 3.2 Descreve equipamento de proteção e segurança adequada à sua realização ___ 

 

4. Capacidade para gerir o regime de exercício 

 4.1 Adequa tipo exercício em função das necessidades/restrições _____ 

 4.2 Adequa a frequência de exercício em função das necessidades/restrições _____ 

 4.3 Adequa a intensidade do exercício em função das necessidades/restrições _____ 

 

 



 

 

5. Conhecimento sobre regime dietético 

 5.1 Descreve a dieta recomendada (consistência, horário, quantidade) _____ 

 5.2 Descreve os alimentos adequados e a evitar _____ 

 5.3 Descreve as orientações para a preparação dos alimentos _____ 

 

6. Capacidade para gerir o regime dietético  

 6.1 Explica as relações entre dieta, exercício e peso corporal _____ 

 6.2 Explica as razões para a dieta recomendada _____ 

 6.4 Adequa a dieta _____ 

 6.5 Lê e interpreta os rótulos dos produtos alimentares _____ 

 

PARTE 4 – INTERVENÇÃO DO ENFERMEIRO DE FAMÍLIA 

Verificar se há registo no SClínico na última consulta de intervenções dirigidas ao foco “Gestão 

do Regime Terapêutico”  

Ensinar sobre hábitos de exercício  

Ensinar sobre hábitos alimentares  

Ensinar sobre gestão do regime terapêutico  

Ensinar sobre exercícios  

Avaliar gestão do regime terapêutico  

Avaliar conhecimento sobre regime de exercício  

Avaliar conhecimento sobre regime medicamentoso  

Avaliar conhecimento sobre regime dietético  

Ensinar sobre dieta  

Avaliar capacidade para gerir o regime de exercício  

Avaliar capacidade para gerir o regime dietético  

Avaliar capacidade para gerir o regime medicamentoso  



 

 

Ensinar sobre regime medicamentoso  

Ensinar sobre padrão alimentar  

Incentivar o envolvimento da família  

Providenciar material de leitura sobre regime medicamentoso  

Instruir a executar exercícios  

Planear dieta  

Incentivar hábitos alimentares saudáveis  

Assistir na gestão do regime terapêutico  

Ensinar sobre medicamentos  

Ensinar sobre complicações da gestão do regime terapêutico ineficaz  

Incentivar atividade física  

Ensinar sobre padrão de exercício  

Incentivar o envolvimento da família  

Ensinar sobre padrão de exercício  

 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C – Parecer da instituição 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D – Parecer 140-A/2018 da Comissão de Ética da ARS Norte 
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Apêndice E – Consentimento Informado 



 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia4 e a Convenção de Oviedo5 

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: Gestão do Regime terapêutico de utentes diabéticos: funcionalidade familiar e 
intervenção do enfermeiro de família. 

Enquadramento: Este estudo será desenvolvido na USF Baltar, no âmbito do estágio do 4º Curso de 
Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, lecionado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro – Escola Superior de Saúde, sob orientação do Professor Doutor Amâncio Carvalho. 

Explicação do estudo: Com vista à recolha sistemática de dados para o estudo da gestão do regime 
terapêutico dos utentes diabéticos e qual a sua relação com a funcionalidade familiar e intervenção do 
enfermeiro de família, será aplicado um formulário pelo enfermeiro de família e recolha de dados do 
processo clínico do SClínico. Serão colhidos dados sociodemográficos e dados que permitam a 
avaliação da funcionalidade familiar, a gestão do regime terapêutico e a intervenção do enfermeiro de 
família. O enfermeiro de família e o/a participante entrarão em contato nas instalações da USF Baltar, 
por duas vezes, durante aproximadamente 15 minutos. Não haverá lugar a gravações (áudio ou vídeo) 
no estudo. 

Condições e financiamento: Não há pagamento de deslocações ou outras contrapartidas; o estudo é 
financiado pelo investigador. O estudo tem caráter voluntário da participação e é garantida a ausência 
de prejuízos, assistenciais ou outros, caso não queira participar. O estudo mereceu parecer favorável 
da Comissão de Ética para a Saúde da ARSN. 

Confidencialidade e anonimato: É garantida a confidencialidade e uso exclusivo dos dados recolhidos 
para o presente estudo. O anonimato é garantido (não se procederá ao registo de dados de 
identificação), garantindo que a identificação dos participantes nunca será tornada pública. Os 
contactos serão feitos em ambiente de privacidade.  

Agradece-se a colaboração. 

Ricardo Marcelino Santos Teixeira, enfermeiro, mestrando de Saúde Familiar na Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro – Escola Superior de Saúde, contato telefónico 927995772 e endereço 
eletrónico marcelino_teixeira@hotmail.com. 

Assinatura:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

-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 pessoa que acima assina. 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 pelo investigador. 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … Data: ……  /……  /……….. 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 1 PÁGINA E FEITO EM DUPLICADO: 

UMA VIA PARA O INVESTIGADOR, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE

                                                
4 http://portal.arsnorte.min-
saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  

5 http://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://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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Anexo A - Mini Mental State Examination 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


