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“O mais importante da vida não é a situação em que estamos, 

mas a direção para qual nos movemos”. 
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Resumo 

Introdução: Este relatório de estágio, no âmbito do curso de mestrado em enfermagem de 

saúde familiar, pretende documentar as atividades realizadas no decurso do estágio que 

permitiram a aquisição de competências e o  desenvolvimento do estudo empírico que tem como 

temática a perceção do utente com doença crónica, nomeadamente Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM) e  Hipertensão Arterial (HTA) sobre a resiliência e a qualidade de vida familiar.  O estágio 

decorreu no período compreendido entre 01 de outubro de 2018 e 01 de março 2019, na Unidade 

de Saúde Familiar Fénix, que integra o Agrupamento de Centros de Saúde Douro I - Marão e 

Douro Norte. 

A doença crónica constitui-se como um fator de adversidade para a qualidade de vida das 

famílias, sendo que a resiliência pode torná-las mais fortes, contribuindo para sua capacidade 

de suporte e adaptação à doença crónica e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida. 

O enfermeiro de família tem um papel fundamental no apoio às famílias e na promoção da 

resiliência e qualidade de vida familiar.  

Objetivos: i) Desenvolver as competências do enfermeiro especialista em enfermagem de 

saúde familiar; i) Caracterizar do ponto de vista sociodemográfico os utentes com doença 

crónica (DM e HTA) e famílias; ii) Avaliar a perceção dos utentes com doença crónica (DM e 

HTA) acerca da resiliência e da qualidade de vida das famílias;  iii) Analisar a relação entre a 

resiliência familiar e a qualidade de vida familiar dos utentes com doença crónica (DM e HTA); 

iv) Analisar a relação entre as variáveis sociodemográficas e a qualidade vida  dos utentes com 

doença crónica (DM e HTA); v) Analisar a relação entre as variáveis sociodemográficas e a 

resiliência familiar dos utentes com doença crónica (DM e  HTA). 

Metodologia: O desenvolvimento de competências foi alvo de uma análise crítico reflexiva e 

da aplicação da melhor evidência científica na prática clínica. O estudo empírico enquadra-se 

no domínio da investigação de natureza quantitativa, transversal e descritiva. A amostra é 

constituída por utentes com DM e HTA de uma Unidade de Saúde Familiar, num total de 100 

participantes. A recolha de dados foi efetuada através da aplicação de um formulário constituído 

por variáveis de caracterização sociodemográfica, a escala de avaliação da resiliência familiar 

(FRAS) e a escala para avaliação da qualidade de vida (QOL-VR).  

Os dados recolhidos foram objeto de uma análise estatística descritiva e inferencial com recurso 

ao programa IBM SPSS versão 25. 
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Resultados: Dos participantes no estudo, 58% apresenta diagnóstico de HTA, 11% diagnóstico 

de DM e 31% e diagnóstico de HTA e DM. Maioritariamente do sexo feminino (56%), com 

uma média de idade de 65,95 anos (dp 9.73), casada ou em união de facto (77%), com baixo 

nível de escolaridade (59% com o 2º ciclo), 43% estão reformados e 81% dos utentes pertencem 

ao nível socioeconómico médio. Verifica-se que são os utentes do sexo masculino que 

percecionam níveis mais elevados de qualidade de vida familiar e que à medida que idade 

aumenta, diminui a resiliência familiar total. No que respeita à relação entre a resiliência 

familiar e a qualidade de vida das famílias em situação de doença crónica, verifica-se que 

quanto mais resilientes são as famílias, maior é a qualidade de vida. 

Conclusão: O desenvolvimento do estágio permitiu a aquisição de competências em 

enfermagem familiar de forma sistematizada e assente na prática baseada na evidência 

científica, que contribuíram para consolidar a prática de enfermagem de família. De forma 

global, o estudo é um contributo para a intervenção dos enfermeiros especialistas, sobretudo 

com as famílias em situação de doença crónica, no sentido do fortalecimento do sistema familiar 

e da capacitação das famílias para a promoção da qualidade de vida e resiliência familiar. 

Palavras-chave: Resiliência; Qualidade de Vida; Família; Doença Crónica; Enfermagem 

Familiar. 
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Abstract 

Introduction: This internship report, within the scope of the Master's Degree in family health 

nursing, aims to document the activities developed during the internship which allowed for the 

acquisition of practical skills and the development of an empirical study which has as its subject 

the chronically ill patient’s perception , namely Type 2 Diabetes Mellitus (DM) and Arterial 

Hypertension (HTN),on family resilience and quality of life. The internship took place from 

October 1, 2018 and March 1, 2019, at the Fénix Family Health Center, which is part of the 

Douro I Health Center Group - Marão and Douro Norte. 

Chronic disease is an adversity factor for the quality of life of families, and resilience can make 

them stronger, contributing to their ability to support and adapt to chronic disease and, 

consequently, improve the quality of life. The family nurse has a fundamental role in supporting 

families and promoting resilience and quality of family life. 

Objectives: i) Develop the skills as a specialist nurse in family health nursing; i) Characterize, 

from a sociodemographic standpoint, patients with chronic disease (DM and HT) and their 

families; ii) Assess the perception of patients with chronic disease (DM and HT) about the 

resilience and quality of life of families; iii) Analyze the relationship between family resilience 

and the quality of family life of patients with chronic disease (DM and HT); iv) Analyze the 

relationship between sociodemographic variables and the quality of life of patients with chronic 

disease (DM and HT); v) Analyze the relationship between sociodemographic variables and 

family resilience of patients with chronic disease (DM and HT). 

Methodology: The development of competences was the object of a critical-reflexive analysis 

and the application of the best scientific evidence in clinical practice. The empirical study fits 

within the field of quantitative, transversal, and descriptive research. The sample consists of 

patients with DM and HTA from a Family Health Center, with a total of 100 participants. Data 

collection was performed via the application of a form consisting of socio-demographic 

characterization variables, the family resilience assessment scale (FRAS), and the quality of 

life assessment scale (QOL-VR). 

The collected data were the object of a descriptive and inferential statistical analysis using IBM 

SPSS version 25. 
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Results: Of the study participants, 58% had a diagnosis of hypertension, 11% had a diagnosis 

of DM, and 31% had a diagnosis of hypertension and DM. Mostly females (56%), with an 

average age of 65.95 years (SD 9.73), married or in a de facto union (77%), with a low level of 

education (59% with the 6th grade), 43% are retired and 81% of the patients belong to the 

average socioeconomic level. It appears that it is male patients who perceive higher levels of 

quality of family life and that, as age increases, total family resilience decreases. Regarding the 

relationship between family resilience and the quality of life of families in situations of chronic 

illness, it appears that the more resilient the families are, the greater the quality of life. 

Conclusion: Over the course of the internship, one was able to acquire skills in family nursing 

in a systematic way and train based on scientific evidence, which contributed to consolidate 

family nursing practice. Overall, the study is a contribution to the intervention of specialist 

nurses, especially with families in situations of chronic illness, in the sense of strengthening the 

family system and training families to promote quality of life and family resilience. 

Keywords: Resilience; Quality of life; Family; Chronic disease; Family Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da Unidade Curricular Estágio de Natureza Profissional que integra o Curso de 

Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, consórcio entre o Instituto Politécnico de 

Bragança, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

elaborou-se o presente relatório. Pretende-se documentar as atividades realizadas no decurso 

do estágio e as competências adquiridas durante o seu desenvolvimento e apresentar o estudo 

empírico que tem como temática a perceção do doente com doença crónica e a sua relação com 

a resiliência e a qualidade de vida familiar (QVF).  O estágio decorreu entre 01 de outubro de 

2018 e 01 de março 2019 na Unidade de Saúde Familiar (USF) Fénix, que integra o 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Douro I - Marão e Douro Norte. 

Nos países europeus, cerca de 80% da mortalidade é atribuída às doenças crónicas, aliadas ao 

envelhecimento da população, com a incidência e a prevalência relacionada com fatores de 

risco individuais e sociais, nomeadamente hábitos alimentares inadequados, excesso de peso, 

tabagismo, alcoolismo e sedentarismo (Ministério da Saúde, 2018). Também em Portugal se 

tem assistido a um crescente envelhecimento populacional e, consequentemente, ao 

aparecimento de novos problemas de saúde, em que a doença crónica tem um papel relevante, 

sendo que  41% das mortes prematuras podem ser sido evitadas, se  eliminados os principais 

fatores de risco modificáveis (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2016). 

As doenças crónicas são doenças de evolução prolongada, permanentes e para as quais ainda 

não existe cura, afetando negativamente a saúde e a qualidade de vida da pessoa e  família. 

Perante uma pessoa com doença crónica, a família encontra-se numa situação de maior 

vulnerabilidade, dependendo, entre outros fatores, das características da doença e da energia e 

dos recursos da família. Estas doenças tem um impacto significativo na vida das pessoas e das 

suas famílias, pois muitas vezes uma doença crónica conduz a mudanças no sistema familiar, 

como as relações entre os seus membros, os estilos de vida familiar, os valores e as prioridades 

da família, entre outras alterações que podem por em causa o seu equilíbrio e funcionamento 

(A. Oliveira, 2010).  

A família desempenha um papel fundamental nos processos de saúde/doença dos seus 

familiares, uma vez que pode atuar aos diferentes níveis de prevenção, sendo fundamental a 

intervenção dos enfermeiros para a vivência dos processos de transição. O enfermeiro de família 

assume uma posição privilegiada pela possibilidade de proporcionar cuidados de proximidade 

http://www.psicologia4u.com/category/psicologia-da-saude/
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à pessoa e família. Assim, os enfermeiros de família, ao atuarem no âmbito da promoção da 

saúde, prevenção da doença e da prestação de cuidados, contribuem para uma diminuição 

significativa dos riscos, tanto a nível pessoal como familiar (Conselho Internacional de 

Enfermeiros, 2009). 

É nas situações de maior vulnerabilidade, em particular na doença crónica, que a família precisa 

ser capaz de mobilizar os seus recursos para se adaptar aos processos de gestão da doença 

crónica. As famílias, através de mecanismos internos e externos, procuram a reorganização 

familiar e o desenvolvimento de estratégias com o objetivo de enfrentar e superar a situação de 

doença e desenvolvem competências, capacidades e comportamentos resilientes.  

É neste enquadramento que emerge a pergunta de investigação do presente estudo: Qual a 

perceção do doente com doença crónica sobre a resiliência e a qualidade de vida familiar?, e 

que orientaram a formulação dos seguintes objetivos:  i) avaliar a perceção do doente com 

doença crónica sobre a resiliência e a qualidade de vida familiar; e ii) estudar a relação entre a 

resiliência e a qualidade de vida familiar.  

Neste sentido, pretende-se um conhecimento mais aprofundado sobre esta problemática, de 

modo a contribuir para a minimização do impacto da doença crónica, nomeadamente a 

hipertensão arterial (HTA) e a diabetes mellitus (DM) tipo 2, proporcionando aos enfermeiros 

evidencia científica para cuidados especializados para apoiar, capacitar, fortalecer a coesão, 

funcionamento e a adaptação familiar, numa situação de doença crónica. 

Em termos de organização, este documento está estruturado em dois capítulos: i) o primeiro 

capítulo refere-se a análise e reflexão crítica sobre o desenvolvimento das competências; ii) o 

segundo capítulo apresenta o estudo empírico, nomeadamente o referencial teórico e os 

procedimentos  metodológicos que orientaram o estudo, bem como a apresentação e discussão 

dos resultados; e iii), as principais conclusões do estudo e a síntese conclusiva. 
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Capítulo I 

Análise e Reflexão Crítica do Desenvolvimento de Competências 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

A realização da unidade curricular Estágio de Natureza Profissional, integrada no 2º ano do 

curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar, decorreu na USF Fénix, no período 

compreendido entre 01 de outubro de 2018 e 01 de março 2019.  A USF Fénix pertence ao 

ACeS Douro I - Marão e Douro Norte, integrado na Administração Regional de Saúde (ARS) 

do Norte. Esta USF, modelo A, entrou em funcionamento a 10 de dezembro de 2007 e  tem 

inscritos  13 973 utentes, tendo como missão a qualidade e a humanização na promoção dos 

Cuidados de  Saúde Primários (CSP) no concelho de Vila Real, contribuindo, assim, para a 

excelência dos CSP (Serviço Nacional de Saúde [SNS], 2019). 

Esta USF abrange 16 freguesias, distribuídas por uma área de 270 km, com um total de 34 735 

habitantes. Esta unidade de saúde apresenta como valores, a função social de participação 

cívica, visando a melhor assistência, num ambiente solidário, de respeito, de exigência e de 

tolerância. 

A USF Fénix possui um plano de ação que traduz o seu programa de atuação na prestação de 

cuidados de saúde de forma personalizada e contém o compromisso assistencial, os seus 

objetivos, indicadores e resultados a atingir nas áreas de desempenho, serviços e qualidade e 

inclui o plano de formação e o plano de aplicação dos incentivos institucionais (Decreto-Lei n.º 

298/2007, de 22 de agosto). 

Esta unidade é constituída por uma equipa multiprofissional de oito enfermeiros, oito médicos 

e sete secretários clínicos e tem horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 08.00 

horas às 20.00 horas. Presta cuidados de saúde personalizados à população inscrita, 

disponibilizando consultas programadas médicas e de enfermagem, atendimento de situações 

de doença aguda, cuidados de enfermagem e visitas domiciliárias, garantindo, assim, a 

acessibilidade, a globalidade, a qualidade e a continuidade dos cuidados prestados.  

O distrito de Vila Real localiza-se no interior norte de Portugal e caracteriza-se por um 

envelhecimento populacional bastante acentuado. A população inscrita na USF Fénix é bastante 

envelhecida, retratada na pirâmide etária por uma base estreita relativamente ao topo, como se 

constata na Figura 1. 
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Figura 1. Pirâmide etária da USF Fénix 

(USF Fénix, 2017) 

É neste contexto demográfico que os enfermeiros devem atender ao cuidar da pessoa com 

doença crónica que segundo Benner (2001), a prática é um todo integrado que exige que o 

profissional desenvolva o carácter, o conhecimento e a competência para colaborar no 

desenvolvimento da própria prática, com as especificidades que caraterizam a prática de 

enfermagem de família. 

Assim, para este estágio definiu-se como objetivos gerais: i) Cuidar a família como uma 

unidade de cuidados; ii) Prestar cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de vida da 

família ao nível da prevenção primária, secundária e terciária; iii) Mobilizar os recursos da 

comunidade para a prestação de cuidados à família capacitando-a face às exigências e 

especificidades do seu desenvolvimento; iv) Identificar precocemente os determinantes da 

saúde com efeitos na saúde familiar; v) Desenvolver em parceria com a família processos de 

gestão, promoção, manutenção e recuperação da saúde familiar, identificando e mobilizando os 

recursos necessários à promoção da sua autonomia. 

No decorrer do estágio, em contexto de prática clínica, desenvolvemos as competências 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem 

de Saúde Familiar, de acordo com o Regulamento nº 428/2018, de 16 de julho: Cuida a família, 

enquanto unidade de cuidados, e de cada um dos seus membros, ao longo do ciclo vital e aos 

diferentes níveis de prevenção e lidera e colabora nos processos de intervenção no âmbito da 

enfermagem de saúde familiar. 
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A competência “Cuida a família, enquanto unidade de cuidados, e de cada um dos seus 

membros, ao longo do ciclo vital e aos diferentes níveis de prevenção” tem como unidades de 

competência: i) Estabelece uma relação com a família para promover a saúde, a prevenção de 

doenças e controlo de situações complexas; ii) Colhe dados pertinentes para o estado de saúde 

da família; iii) Monitoriza as respostas a diferentes condições de saúde e de doença, em 

situações complexas; iv) Desenvolve a prática de enfermeiro de família baseada na evidência 

científica; v) Intervém de forma eficaz na promoção e na recuperação do bem-estar da família, 

em situações complexas; vi) Facilita a resposta da família em situação de transição complexa; 

vii) Envolve-se de forma ativa e intencional na prática de enfermagem de saúde familiar; e viii) 

Formaliza a monitorização e avaliação das respostas da família às intervenções de enfermagem. 

A competência “Lidera e colabora nos processos de intervenção no âmbito da enfermagem de 

saúde familiar” tem como unidades de competência: i) Articula com outras equipas de saúde, 

mobilizando os recursos necessários para a prestação de cuidados à família; ii) e gere o sistema 

de cuidados de saúde da família aos diferentes níveis de prevenção. 

Conjugando os objetivos da unidade curricular e as competências enumeradas pela Ordem dos 

Enfermeiros pretende-se, seguidamente, descrever as atividades desenvolvidas e aprofundar o 

sentido de reflexão critica na consecução de um percurso de formação e desenvolvimento 

profissional. 

2. REFLEXÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS  

A realização do Estágio de Natureza Profissional permitiu o desenvolvimento de cuidados de 

enfermagem centrados na família, com o objetivo de promover a adaptação e mudanças aos 

processos de saúde e doença que ocorrem na família, numa perspetiva dinâmica de bem-estar 

nas dimensões estrutural, interacional e funcional do sistema familiar.  

Figueiredo (2009) realça que os cuidados de enfermagem à família centram-se na interação 

entre enfermeiro e família, pressupondo o estabelecimento de um processo interpessoal, 

significativo e terapêutico. Reforça a autora o papel do enfermeiro de família na capacitação da 

família, de modo a contribuir para uma vivência saudável dos seus processos de mudança. 

Seguidamente e tendo por base as competências estabelecidas pela Ordem dos Enfermeiros, 

apresentam-se as principais atividades realizadas no âmbito do estágio. 
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Competência 1- “Cuida a família, enquanto unidade de cuidados, e de cada um dos seus 

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

No que se refere a esta competência, tomamos como foco de atenção a família como um todo 

e os seus membros individualmente. No decorrer do estágio realizamos consultas de 

enfermagem dirigidas a cada membro da família de acordo com o estádio de desenvolvimento: 

saúde infantil e juvenil, planeamento familiar, saúde materna, saúde do adulto e idoso e grupos 

vulneráveis (DM e HTA), e ainda consultas de saúde materna, saúde infantil e hipocoagulados, 

em articulação com a consulta médica. 

As consultas de enfermagem configuram-se como uma oportunidade para conhecer a dinâmica 

do sistema familiar e a sua complexidade, por forma a intervir no processo saúde-doença ao 

longo do ciclo vital e capacitar a família para a concretização dos processos de saúde individual 

e familiar. No âmbito das consultas de enfermagem, estabelecemos uma relação de parceria 

com o utente e família de modo a realizar a avaliação da família para implementar intervenções 

de enfermagem, mobilizando os recursos familiares e comunitários que possam contribuir para 

a resolução dos problemas identificados. Este processo é sempre acompanhado da avaliação 

das intervenções implementadas com o objetivo de, com a família, redefinir o plano de 

cuidados. 

No âmbito das consultas de enfermagem, de entre as intervenções de enfermagem realizadas, 

destacamos a realização de tratamentos aos utentes com vários tipos de feridas, a vacinação em 

todas as faixas etárias, dando cumprimento ao plano nacional de vacinação, relevando a 

importância da vacinação para a prevenção das doenças e promoção da saúde. Procuramos 

compreender o contexto económico social e familiar de modo a implicar o utente e família na 

consecução dos objetivos, atendendo às suas capacidades e constrangimentos.  

Realizamos a visitação domiciliária, estratégia de eleição para a prestação de cuidados 

personalizados, mais especificamente às famílias que têm pessoas em situação de dependência. 

Em contexto domiciliário, constatamos a natureza multifatorial dos problemas identificados, 

promovemos a capacitação do cuidador para o desempenho de tarefas fundamentais dirigidas 

aos que vivenciam doenças crónicas, frequentemente com défices funcionais, e referenciamos 

para recursos comunitários quando as necessidades assim o exigiam de modo a garantir o bem-

estar e qualidade de vida.   
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No âmbito dos cuidados especializados, relevamos a importância da família na prestação de 

cuidados, que numa relação de parceria deve ser equacionada como recurso de forma a 

promover a recuperação da pessoa e a promover a saúde dos seus membros (M. Rodrigues & 

Costa, 2013).  

No decorrer do estágio, o planeamento das intervenções foi precedido por uma avaliação 

sistematizada e criteriosa das famílias de forma a avaliar a dinâmica familiar, as necessidades 

em cuidados de saúde e de que modo a família podia comprometer-se com o plano de cuidados 

preconizado. M. Rodrigues e Costa (2013) consideram essencial que os enfermeiros de família 

sustentem a prática de cuidados na evidência científica, utilizando métodos, teorias, modelos e 

instrumentos para análise e intervenção familiar, que permita o conhecimento da família na sua 

globalidade. A Ordem dos Enfermeiros (2010) salienta que o enfermeiro deve ser capaz de 

desenvolver o autoconhecimento, a assertividade e a capacidade de fundamentar a sua prática 

clínica especializada em padrões de conhecimento científicos, salientando ainda que o 

enfermeiro especialista deverá ser agente ativo na investigação e nos processos de 

aprendizagem.  

Na prática da enfermagem de família são vários os referenciais que deram origem aos modelos 

de avaliação e intervenção familiar, no entanto, privilegiamos o Modelo Dinâmico de Avaliação 

e Intervenção Familiar (MDAIF) (Figueiredo, 2012), que permite aos enfermeiros, em contexto 

de CSP, o desenvolvimento da sua prática focada na família (Figueiredo, 2012). O MDAIF, no 

âmbito da avaliação familiar, privilegia áreas de atenção muito relevantes para a enfermagem 

de saúde familiar, nomeadamente a dimensão estrutural, desenvolvimento e funcional do 

sistema familiar. O modelo integra a utilização de instrumentos de avaliação familiar:  o 

Genograma, o Ecomapa, Apgar Familiar de Smilkstein, o Ciclo Vital da Família de Duvall, o 

Risco familiar Garcia-Gonzalez e Segovia Dreyer, a Escala de Graffar, a Escala de Readaptação 

Social de Holmes-Rahe, sendo que alguns já se encontram parametrizados no sistema 

informático, SClínico, nomeadamente na área do processo familiar.  

A utilização destes instrumentos de avaliação familiar foi importante, pois, no decorrer do 

estágio, ficamos conscientes que são imprescindíveis na prática profissional, uma vez que 

suportam a elaboração de diagnósticos de enfermagem e intervenções direcionados para as 

necessidades de cada família. Por outro lado, estes instrumentos disponibilizam informação 

para que, em conjunto com a própria família e numa abordagem colaborativa, se implementem 

processos de mudança e adaptação às situações que o utente e a sua família estão a vivenciar. 
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Considera-se que estes processos não podem ser entendidos numa perspetiva individual, mas 

sim familiar, pois a capacidade de adaptação é também influenciada pelos recursos pessoais e 

externos, por experiências anteriores e pelo significado atribuído aos acontecimentos (Meleis 

& Trangenstein, 2010). Neste sentido, à medida que o ser humano vai enfrentando mudanças 

ao longo do ciclo vital (adolescência, casamento, gravidez), passa por processos de transição 

que influenciam a saúde e o seu bem-estar, assim como a necessidade de cuidados (Meleis, 

2013). Sublinha esta autora, que as fases de mudança são acompanhadas por momentos de 

instabilidade, precedidos e sucedidos de estabilidade (Meleis, 2013). 

No processo de transição, o enfermeiro de família atua como agente facilitador para que os 

indivíduos, famílias e grupos desenvolvam competências para um agir consciente, quer em 

situações de crise, quer em questões de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2008). Neste sentido, 

no decorrer das consultas de enfermagem procuramos ser agentes facilitadores dos processos 

de transição, em particular nas consultas de saúde materna, consciencializando cada mulher e 

família, para o desempenho do papel parental. Estas consultas constituíram uma oportunidade 

para aprofundar esta área de intervenção que estava menos desenvolvida no nosso percurso 

profissional. Desde a primeira consulta, incentivamos a presença e participação do pai em todo 

o processo, disponibilizamos informação atualizada, assim como incentivamos a partilha e a 

expressão dos seus medos, receios e emoções, de forma a promover e facilitar a transição para 

uma nova etapa familiar. Nas consultas procedeu-se à avaliação dos parâmetros associados à 

gravidez e à sensibilização para a modificação de alguns hábitos e comportamentos, 

nomeadamente hábitos alimentares, exercício físico, hábitos tabágicos e consumo de 

substâncias. Outros temas abordados nas consultas foram a saúde oral, a sexualidade na 

gravidez, a segurança rodoviária, a preparação para o parto, a preparação para a amamentação 

e a parentalidade.  Este é um período importante para identificar comportamentos de risco de 

modo a evitar futuras patologias como a diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia. Durante estas 

consultas tivemos como preocupação ajudar e apoiar a utente e família na promoção da sua 

saúde e o bem-estar.  

Importa referir a mais valia que trouxe a realização do estágio no âmbito desta competência, 

pois proporcionou a aquisição gradual e aprofundamento de conhecimentos de enfermagem de 

saúde familiar, facilitando a qualidade dos cuidados, uma atitude mais reflexiva e crescimento 

pessoal e profissional. É importante relevar que esta unidade de saúde familiar privilegia o 

trabalho de equipa, de abordagem multidisciplinar, de uma forma coordenada, através de 
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reuniões semanais e nas quais nos foi permitido participar e contribuir para a resolução de 

algumas situações mais complexas no âmbito da saúde familiar.  

No que concerne à recolha de dados pertinentes para o estado de família, sublinhamos a 

importância do aplicativo Sclínico, que auxilia no acesso à informação do utente e família, 

assim como facilita a documentação das intervenções. Este aplicativo permitiu-nos introduzir 

os dados do utente e família, de modo a identificar as necessidades de cuidados, facilitando o 

planeamento das intervenções do enfermeiro de família e posteriormente o seu registo. Assim, 

a utilização do aplicativo SClínico veio facilitar o acesso à informação atualizada, o respeito 

pela confidencialidade dos dados em todo o processo, os registos de forma uniformizada e, 

consequentemente, garantir a continuidade de cuidados e melhoria da qualidade dos cuidados 

prestados ao utente e família. 

Foi um desafio assumir a família como alvo de cuidados, valorizar e estimular a sua participação 

no processo de cuidar, conhecer as suas forças, para ultrapassar situações de crise ou doença e 

promover a sua capacidade na tomada de decisão. 

Competência 2 — Lidera e colabora nos processos de intervenção no âmbito da enfermagem 

de saúde familiar. 

No desenvolvimento desta competência, o enfermeiro família cuida da família de forma 

holística, tendo presente que cada família tem as suas particularidades, forma de encarar a sua 

própria situação e tipo de cuidados que requere. Face a estas especificidades, reconhecemos, 

muitas vezes, a necessidade de referenciar a família para outros profissionais de saúde, 

nomeadamente para apoio de psicologia, nutrição e serviço social. Estes recursos existentes em 

outras unidades funcionais do ACeS podem ser mobilizados para satisfazer e resolver as 

necessidades em saúde, pelo que o enfermeiro de família se apresenta como gestor de cuidados, 

solicitando e referenciando para a intervenção de outros profissionais, de acordo com as 

necessidades específicas que as famílias vivenciam ao longo do ciclo de vida. 

Tendo em conta a estrutura organizacional dos centros de saúde, referenciamos os utentes para 

outras unidades de acordo com as suas necessidades, especialmente para a Equipa de Cuidados 

Continuados Integrados, para a Unidade de Cuidados na Comunidade e para a Unidade de 

Recursos Assistenciais Partilhados.  Nestas situações, a nossa intervenção visou a 

complementaridade de cuidados com outros profissionais de saúde, de forma a adequar, 

rentabilizar e gerir os cuidados de saúde e proporcionar uma resposta integrada e de qualidade 
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ao utente e família. Durante a visitação domiciliária foi possível estabelecer uma relação de 

proximidade com as famílias, o que nos permitiu um conhecimento privilegiado e uma 

identificação mais personalizada das necessidades, fundamental para o processo de cuidar no 

âmbito da enfermagem de família.   

Uma das atividades enriquecedoras do ponto de vista da estrutura organizacional e de gestão, 

foi a participação nas reuniões da equipa multidisciplinar da USF, nomeadamente na discussão 

de casos familiares, na medida em que contribuíram para compreender a importância da gestão 

de cuidados individualizados a cada família, dado que se apresentaram e discutiram propostas 

e estratégias colaborativas que visavam, quer o melhor funcionamento familiar, quer a 

rentabilização dos recursos e a qualidade das respostas que a USF disponibiliza aos seus utentes 

e famílias. 

A avaliação da qualidade dos cuidados prestados por esta unidade de saúde é feita através de 

indicadores, sendo para tal necessário o uso de tecnologias de informação e comunicação, para 

a sua monitorização. Neste sentido, tivemos oportunidade de utilizar alguns sistemas de 

informação institucionais, nomeadamente o Sistema de Informação da ARS e o sistema de 

monitorização das unidades funcionais MIM@UF, de forma a promover a sistematização de 

informação e indicadores no âmbito dos cuidados prestados às famílias.  

No que respeita à investigação com implicações na prática clínica, a USF, neste período, tinha 

em curso alguns trabalhos de investigação, nos quais tivemos oportunidade de colaborar, o que 

despertou o interesse pelo trabalho em equipa no âmbito da investigação e permitiu constatar a 

importância da prática de investigação para desenvolvimento do conhecimento e qualidade dos 

cuidados. 

Ao longo deste estágio, a nossa aprendizagem, enquanto enfermeira de família, assentou no 

conhecimento científico adquirido e na sua mobilização para o desenvolvimento de 

competências específicas que, suportadas na melhor evidência científica, promovem a prática 

da enfermagem de saúde familiar. Neste âmbito, consideramos, tal como Benner (2001), que a 

prática é um todo integrado que permite que o profissional desenvolva o carácter, o 

conhecimento e as competências que, por sua vez, influenciam o desenvolvimento da prática. 

Esta autora refere que o enfermeiro passa por cinco níveis na aquisição e desenvolvimento de 

competências, que vão do nível de iniciado a perito. O enfermeiro atinge um nível de perícia 

profissional quando tem uma grande experiência, que lhe permite compreender intuitivamente 
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a situação e identificar facilmente o problema sem perder tempo com diagnósticos menos 

relevantes (Benner, 2001). Tendo em conta a perspetiva desta autora, consideramos que, ao 

longo do estágio, fomos melhorando no sentido de atingir um nível de perito. Afirmamos esta 

convicção porque acrescentamos à nossa experiência profissional numa Unidade de Cuidados 

Personalizados, a capacidade de refletir sobre a prática de cuidados à família e fundamentar as 

intervenções implementadas na melhor evidência científica. 
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Capítulo II 

Estudo Empírico 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Ao longo do estágio desenvolvemos um estudo no sentido de caracterizar os doentes a 

vivenciarem situação de doença crónica e compreender a sua relação com a resiliência e a QVF. 

Delimitamos a vivência de situação de doença crónica às que apresentam elevada prevalência 

na população portuguesa, nomeadamente DM e HTA, pelo impacto que podem ter na resiliência 

e por estarem associadas a graves complicações que comprometem a qualidade de vida, não só 

da pessoa em situação de doença crónica, mas também da sua família. Por outro lado, as 

consultas de enfermagem de saúde familiar são dirigidas à vigilância destes grupos, o que 

possibilita ao enfermeiro de família ter um conhecimento mais aprofundado sobre as forças e 

fraquezas das famílias, no sentido de assegurar a continuidade de cuidados.  

A doença é observada como um acontecimento que provoca uma crise no sistema familiar, que 

poderá ser gerida de modo diferente pelo membro portador da doença crónica e pela sua família 

(Cação, 2015). É consensual que elevada resiliência perante a doença pode ser indicativo de 

uma maior adaptação à doença e de uma melhor perceção de QVF. 

O processo de doença, em muitas situações, promove o desenvolvimento de competências de 

resiliência, quando a pessoa e a família assumem a doença como uma oportunidade de 

crescimento. No entanto, a doença também pode ser percecionada de forma negativa, com 

repercussões prejudiciais para a família e para a pessoa com a doença crónica. Assim, 

procuramos analisar se a doença promove ou não características indutoras de mobilização de 

recursos para lidar de forma positiva com a adversidade, fomentadoras de resiliência familiar e 

se estas famílias se percecionam com qualidade de vida, constructo que pode ser um importante 

indicador da saúde das famílias. 

Os resultados deste estudo serão pertinentes na medida em que disponibilizam informação para 

que os enfermeiros de família tenham melhor conhecimento das necessidades das famílias com 

doença crónica, e implementem intervenções de enfermagem que potenciem a resiliência 

familiar e, consequentemente, a qualidade de vida.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O enquadramento teórico é fundamental para sustentar a relevância, enquadrar a 

problematização e estruturação do objeto de estudo. A procura de fontes de informação 

rigorosas e atuais clarifica o objeto de estudo (Fortin, Côté & Filion, 2009), pelo que 

abordaremos os conceitos relacionados com a resiliência familiar e a qualidade de vida da 

família de utentes com doença crónica, mais especificamente DM e HTA. 

2.1. Resiliência familiar 

Segundo Walsh (2011), a resiliência familiar pode ser definida como a capacidade de a família 

enfrentar os desafios de vida disruptivos, resistindo e recuperando, saindo destes desafios mais 

fortalecida e criativa. O processo de adaptação das famílias às rápidas mudanças que se têm 

vindo a afirmar na sociedade portuguesa, exigem que estas enfrentem as situações difíceis do 

seu quotidiano desenvolvendo a capacidade de resiliência.  

Walsh (2016) refere que o conceito de resiliência familiar nos dá uma visão mais alargada 

relativamente ao funcionamento do sistema familiar perante a adversidade. Destaca-se a 

relevância de o indivíduo adotar uma visão sistémica do contexto no momento, considerando-

o como parte integrante do sistema. Esta perspetiva permite que o processo de construção da 

resiliência se alargue, tendo em atenção as relações do indivíduo com os outros e com o mundo, 

não se concentrando apenas em si (Walsh, 2016). Este autor refere, ainda, a importância das 

dimensões ecológica e desenvolvimental para o estudo da resiliência. A ecológica remata a 

sistémica, uma vez que trabalha com os sistemas sociais mais alargados, como as escolas, 

família, grupo de amigos, de forma a perceber a sua interação e funcionamento. Por fim, a 

dimensão desenvolvimental refere-se à forma como o indivíduo cresce e se desenvolve no seu 

seio familiar ao longo do seu ciclo vital.  

Neste sentido, a resiliência familiar é mediada pela existência de crenças familiares, ou seja, 

perceções e ações da pessoa e da família perante os problemas, padrões organizacionais, 

mobilização de recursos internos e externos e processos comunicacionais, que visam o 

funcionamento familiar, a promoção do diálogo e das emoções, que são equacionados para a 

resolução de problemas (Walsh, 2011; Zerbetto, Galera & Ruiz, 2017). 
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Walsh (2011) considera que as respostas das famílias à adversidade dependem de estratégias 

de enfrentamento que se agregam em três domínios: i) crenças; ii) organização; e iii) 

comunicação. As crenças partilhadas ajudam os membros da família a encontrar significado na 

adversidade, a cultivar a esperança e a encontrar uma perspetiva positiva da situação adversa, 

que depende também da fé ou espiritualidade e do sentido de transcendência que conferem à 

vida.  

Para este autor, as crenças surgem como habilidades ou modos de pensar, ajudam as pessoas a 

ver a crise como uma oportunidade de transformação e crescimento e fomentam uma atitude 

em que acreditam que conseguem ultrapassar a crise, focando a sua energia nas coisas que são 

passiveis de mudar. No que se refere à organização, compreende a estrutura familiar, apoio 

mútuo e conectividade, considerando que as famílias resilientes, ao possuírem maior 

flexibilidade e estabilidade, estão mais abertas à mudança, sentem-se mais acarinhadas e 

confiantes, pelo facto de possuírem mais redes de suporte, são mais conectadas, têm uma maior 

sensação de segurança, suportada no apoio da família e da rede social (Walsh, 2011). Por sua 

vez, este autor refere que a comunicação, quando é clara, tolerante e encorajadora, facilita a 

expressão livre das emoções e opiniões e um espírito proativo e colaborativo no sentido de 

ajudar na resolução de problemas com empatia. 

Ainda na perspetiva de Walsh (2011), a resiliência familiar permite enfrentar os inevitáveis 

desafios da vida geradores de crise, transformando a adversidade em catalisador para o 

crescimento da família. Trata-se de enriquecer os relacionamentos e tornar os membros da 

família mais capacitados para lidar com as tensões futuras. A resiliência é algo que pode ser 

construído em qualquer momento do ciclo de vida, ela surge a partir da relação com o meio 

social e com meio ambiente, sendo o seu suporte principal os recursos individuais já adquiridos 

(Walsh, 2016). A dificuldade inerente à construção da resiliência consiste em saber como 

mobilizar os recursos para tornar a família resiliente, fomentando a unidade do sistema familiar 

em circunstâncias e dinâmicas únicas.  

Por sua vez, Anaut (2005) descreve o processo familiar resiliente como:  

…um caminho seguido por uma família quando se adapta e evolui no presente e no 

tempo. As famílias resilientes respondem de forma positiva a estas condições, de 

maneira única, segundo o contexto, o nível de desenvolvimento, o esquema interativo 

dos fatores de risco e de proteção e o ponto de vista partilhado da família. (p.119)   
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É inegável que uma doença crónica configura um processo de crise, pois a família passa por 

um processo de desorganização, até que seja capaz de reorganizar-se e restruturar a sua 

dinâmica para encontrar uma nova estabilidade e ultrapassar as suas dificuldades. Para tal, é 

necessário ter em conta a visão da família, do sistema familiar e do seu funcionamento. 

Quando se fala de doença, a resiliência surge como possibilidade de mudança, em que a pessoa 

adquire a capacidade de se adaptar à doença, aceitando as limitações dela resultante e aceitando 

o tratamento, de modo a adaptar-se à condição de doença encarando-a de forma mais positiva. 

Segundo Böell, Silva e Hegadoren (2016), para uma melhor adaptação à doença crónica, é 

necessário muito esforço, dedicação e superação. Perante este contexto, a resiliência aparece 

como oportunidade de controlo da doença crónica, permitindo lidar com ela de forma mais 

harmoniosa (Vasconcelos et al., 2019).  

A família, enquanto grupo, é vista como um todo, com os seus recursos e características que 

mobiliza para fazer frente à adversidade. O funcionamento familiar, analisado nas suas 

dimensões coesão, flexibilidade, comunicação e satisfação, permite conhecer os 

comportamentos e modos de relação entre as estruturas familiares e o suporte social, e em que 

medida favorecem a emergência da resiliência nos seus elementos e na família como um todo. 

Segundo Kosciulek, McCubbin e McCubbin (1993), qualquer doença é um elemento stressor  

no seio familiar e os efeitos que provoca nos elementos e família dependem da magnitude da 

doença e do papel e estatuto que a pessoa doente ocupa na estrutura familiar. A procura do 

equilíbrio familiar para a superação da crise resultante de uma doença crónica, promove a 

oportunidade de expandir e de redefinir os papéis familiares, aceitar novas responsabilidades, 

aprender novas formas de organização e de cuidar (Kosciulek et al., 1993).  

Desta forma, o enfermeiro de família, ao valorizar a resiliência familiar na adversidade, 

estimula a utilização dos recursos de que a família dispõe, bem como as suas capacidades e 

competências para o desenvolvimento de processos resilientes, de forma a enfrentar as situações 

de adversidade o melhor possível (Anaut, 2005). Assim, Melillo e Suárez Ojeda (2005) 

consideram que o foco da resiliência consiste em potenciar os recursos presentes em prol dos 

que não existem para ajudar a superar acontecimentos de crise.  

No entanto, existem autores que defendem a necessidade de estudar estratégias promotoras de 

resiliência, considerando que a resiliência está relacionada com os dados sociodemográficos e 

com o tipo de doença crónica (Böell et al., 2016).  Nesta perspetiva, para promover o 
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desenvolvimento da resiliência e a adaptação aos fatores de stresse é importante que os 

enfermeiros tenham em consideração a avaliação da família quanto à sua estrutura, 

configuração e formas de relacionamento familiar. É primordial o papel do enfermeiro de 

família na promoção da capacidade de a família reagir positivamente perante os acontecimentos 

adversos, procurando o estabelecimento de vínculos com a comunidade, bem como a 

mobilização dos recursos internos e externos, essenciais para a resiliência familiar.  

Sousa, Ribeiro e Rodrigues (2007) referem que não é suficiente o enfermeiro conhecer as 

competências da família, é preciso promover o encorajamento e o envolvimento nas tomadas 

de decisão, respeitando as suas escolhas, demonstrando compreensão e valorização pelos seus 

esforços. Reforça-se a importância que o enfermeiro de família tem no processo de capacitação 

das famílias para que estas possam reconhecer os seus aspetos positivos, as dinâmicas que 

permitem o seu funcionamento enquanto unidade familiar e auxiliar no desenvolvimento de 

estratégias de coping para enfrentar as vicissitudes inerentes à vivência da doença crónica. 

2.2. Qualidade de vida da família em contexto de doença crónica 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012), as doenças crónicas são 

definidas como doenças de longa duração e, geralmente, de lenta progressão. O predomínio das 

doenças crónicas está inevitavelmente associado ao aumento do envelhecimento da população 

com repercussões nas famílias, na complexidade de cuidados e nas respostas sociais e de saúde 

(OMS, 2012) . Atualmente, a origem das doenças causadoras de morte ou perda da qualidade 

de vida está relacionada com fatores de risco modificáveis (Ministério da Saúde, 2018). Assim, 

a aquisição de hábitos alimentares saudáveis, a prática de exercício físico, a diminuição de 

hábitos tabágicos e do consumo de bebidas alcoólicas, previnem o aparecimento ou a 

progressão de várias doenças, tais como depressão, insuficiência cardíaca, doenças isquémicas 

do coração, HTA, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crónica, asma e doenças 

osteoarticulares, que geralmente estão associadas a grandes gastos com terapêuticas, à 

diminuição da produtividade e, consequentemente, à diminuição da qualidade de vida do utente 

e da família (George & Gomes, 2011).  

Neste sentido, é importante a implementação de estratégias para reduzir a prevalência das 

doenças crónicas e melhorar a qualidade de vida, atuando nos fatores de risco modificáveis, 

nomeadamente nas mudanças de estilo de vida (Capilheira & Santos, 2011). A doença crónica 
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provoca mudanças nas rotinas da família, aumentando a responsabilidade e exigindo 

readaptação social e emocional, de forma particular quando se instalam dificuldades funcionais 

que comprometem a independência na realização das atividades quotidianas. Por conseguinte, 

a pessoa portadora de uma doença crónica não é a única a ser afetada, pois a família atravessa 

condições de maior fragilidade, que requerem igualmente atenção e apoio.  

A família  tem um papel importante no processo de  adaptação à condição de doença crónica, 

sendo a maior fornecedora de cuidados aos familiares (L. Silva, Guedes, Moreira & Souza, 

2002). Decorrente do papel de cuidadora, e do seu prolongamento temporal, é frequente que os 

cuidadores experienciem a sobrecarga física, emocional e financeira que afeta e compromete a 

QVF (Sales, Trindade, Oliveira, Pagliarini & Marcon, 2005). 

Existem múltiplas definições de qualidade de vida, o que evidencia a sua complexidade e as 

possibilidades de diferentes visões alicerçadas em áreas disciplinares. O impacto da doença e a 

forma como ela é percecionada por todos vai influenciar a sua evolução e a qualidade de vida. 

A OMS (1998) define a qualidade de vida como a perceção da família sobre a sua posição na 

vida, no contexto da sua cultura, no sistema dos valores em que vive e em relação às suas 

expectativas, padrões e preocupações. Tendo em conta a necessidade do enfermeiro de família 

ter como foco os cuidados à família, releva-se a importância do conceito de QVF, na medida 

em que a sua avaliação do ponto de vista das próprias famílias, permite a formulação de 

intervenções mais holísticas em que a família é estimulada a estabelecer as suas prioridades e a 

desenvolver as suas potencialidades e capacidades (Córdoba Andrade, Verdugo Alondo & 

Gómez, 2011). A QVF é também definida, considerando a forma como as necessidades da 

família são satisfeitas, a capacidade dos seus membros desfrutarem a vida em conjunto e a 

oportunidade que têm para realizar os objetivos de cada elemento da família (Park, Turnbull & 

Turnbull, 2002). 

A monotorização, avaliação e o acompanhamento dos indicadores de qualidade de vida em 

utentes com doenças crónicas são úteis para estabelecer prioridades, implementar estratégias de 

intervenção mais efetivas que proporcionem melhor qualidade de vida ao utente e sua família, 

e minimizem os efeitos da doença crónica. 
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2.3. Doença crónica 

As doenças crónicas afetam milhares de pessoas de todas as idades. A maioria das pessoas 

portadoras destas doenças podem, por vezes, apresentar algumas limitações, afetando a sua 

rotina diária e a sua atividade laboral. Na sua maioria necessitam de utilizar diariamente 

medicamentos e materiais de desgaste rápido, que são imprescindíveis à sua sobrevivência, ao 

correto e seguro tratamento e à qualidade de vida (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2010).  

Nos países europeus, 80% da mortalidade ocorre devido às doenças crónicas, sendo as doenças 

do aparelho circulatório a principal causa de morte. A ocorrência e a prevalência destas doenças 

estão associadas a alguns fatores de risco, tais como: tabagismo, alimentação pouco saudável, 

falta de atividade física e consumo de bebidas alcoólicas (Ministério da Saúde, 2018). É 

essencial referir que a eliminação ou controlo destes fatores de risco podiam ter evitado 41% 

do total de anos de vida saudável perdidos por morte prematura em Portugal (Institute for Health 

Metrics and Evaluation, 2016).  

De acordo com o Ministério da Saúde (2018), durante a última década temos assistido a uma 

ligeira redução da taxa de mortalidade, no entanto, verificou-se que os portugueses vivem mais, 

mas, por conseguinte, vivem com mais comorbilidades: DM, HTA, doenças cardiovasculares, 

doenças oncológicas e obesidade. 

A HTA e a DM são consideradas doenças silenciosas, mas com grande impacto na pessoa e na 

família. Existem assim, estratégias que visam a redução destes fatores de risco de entre os quais 

destacamos a promoção de uma abordagem colaborativa, tendo como objetivo uma maior 

consciencialização sobre a necessidade de adotar escolhas saudáveis, realistas e 

economicamente acessíveis e fáceis (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2009). 

2.3.1. Hipertensão arterial 

A Sociedade Portuguesa de Hipertensão define a pressão arterial como a força com que o 

sangue circula pelo interior das artérias, surgindo a HTA quando esta pressão se verifica alta de 

uma forma crónica (Sociedade Portuguesa de Hipertensão, s.d.). 

Considera-se que a pressão arterial tem duas medidas: a pressão arterial sistólica ou "máxima" 

e a pressão arterial diastólica ou "mínima". A primeira corresponde ao momento em que o 

coração contrai, enviando o sangue para todo o corpo. A segunda ocorre quando o coração 
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relaxa para se voltar a encher de sangue. É considerada hipertensa a pessoa que tem uma pressão 

arterial sistólica repetidamente igual ou superior a 140 mmHg e/ou a diastólica igual ou superior 

a 90 mmHg. No entanto, para pessoas que apresentam determinadas patologias, como diabetes, 

doença renal ou doença cardiovascular, são recomendados valores inferiores a 130/80 mmHg 

(DGS, 2013). Desta forma, a pressão arterial elevada deve ser vista como um sinal de alerta que 

exige mudanças urgentes no estilo de vida (Sá, 2013). 

Recomenda-se que a medição da tensão arterial deve ser realizada em ambiente acolhedor, o 

utente deve estar sentado e relaxado por um período de 5 minutos, com a bexiga vazia, não ter 

fumado nem ingerido estimulantes na hora anterior. Deve ser usada uma braçadeira de tamanho 

adequado e realizada a medição sistemática no membro superior em que foram detetados 

valores mais elevados da tensão arterial (DGS, 2013). 

A Sociedade Portuguesa Hipertensão (s. d.), baseada em vários estudos, refere que na Europa, 

incluindo Portugal, 30% a 45% da população apresenta HTA. Esta sociedade referencia que  

em 90% dos casos a causa da HTA é desconhecida e, por isso, designada de essencial ou 

primária, quando é possível encontrar uma doença ou condição associada é designada de HTA 

secundária, sendo que a apneia do sono, a doença renal crónica, a síndrome de Cushing, a 

doença tiroideia e paratiroideia, a hipertensão renovascular, o uso de contracetivos orais e a 

gravidez, podem ser causas para HTA. No entanto, importa referir que a hereditariedade e a 

idade também surgem como fatores a ter em conta, pois, geralmente à medida que a idade 

aumenta existe uma maior probabilidade de HTA (Sociedade Portuguesa Hipertensão, s.d.). 

Estima-se que a HTA seja responsável por cerca de 7,1 milhões de mortes prematuras no 

mundo, e que a nível mundial um em cada três adultos tem HTA (OMS, 2012). Deste modo, a 

condição hipertensiva é considerada um dos mais graves de problema de saúde (OMS, 2012). 

De acordo com a sociedade Portuguesa de Hipertensão (s. d.), os doentes com HTA têm um 

maior risco de morte ou desenvolvimento de determinadas patologias, como a insuficiência 

cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC), enfarte do miocárdio, insuficiência renal, perda 

gradual da visão, esclerose das artérias, entre outros. Neste sentido, a adoção de um estilo de 

vida saudável pode prevenir o aparecimento da doença e a sua deteção e acompanhamento 

precoces podem reduzir o risco de vir a desenvolver estas patologias. 

É importante que a pessoa com HTA adote mudanças no estilo de vida, que são essenciais para 

o sucesso do tratamento e controlo da HTA. As mudanças no estilo de vida, como a redução do 
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peso corporal, a redução do consumo de sal e bebidas alcoólicas e a prática de exercício físico 

são estratégias terapêuticas com baixo custo da implementação, aumento da eficácia do 

tratamento farmacológico e diminuição da necessidade de recorrer a fármacos (Oliveira-

Martins, Oliveira, Gomes, Caramona & Cabrita, 2011). No entanto, qualquer intervenção que 

tenha como objetivo melhorar o controlo da tensão arterial deve ter em conta a adesão à 

terapêutica farmacológica anti-hipertensora (DGS, 2013). 

A maior parte das pessoas com HTA é diagnosticada, vigiada e controlada a nível dos CSP, 

pelo que o enfermeiro de família tem um papel crucial na gestão desta doença crónica e na 

implementação de intervenções a nível individual e de grupo, que visem a mudança de estilos 

de vida e a adesão ao regime terapêutico (Sociedade Portuguesa de Hipertensão, 2014). 

2.3.2. Diabetes Mellitus 

No decorrer dos anos, a incidência e a prevalência da DM aumentou de forma significativa, 

considerando-se um problema de saúde pública a nível mundial e nacional, sendo estimada a 

epidemia do século XXI (Internacional Diabetes Federation, 2016). 

A Sociedade Portuguesa de Diabetologia considera que a DM é uma doença crónica que afeta 

cada vez mais a sociedade, tendendo a sua prevalência a aumentar com a idade em ambos os 

sexos. Esta caracteriza-se pela hiperglicemia, ou seja, o aumento dos níveis de glicose no 

sangue. A hiperglicemia pode ocorrer por insuficiente produção de insulina, insuficiente ação 

da insulina e, frequentemente, pela combinação destes dois fatores (Sociedade Portuguesa de 

Diabetologia, 2015). 

Esta doença pode provocar uma série de complicações, no entanto é possível reduzir os seus 

danos através de um controlo rigoroso da glicemia, da HTA, da dislipidemia, entre outros, bem 

como de uma vigilância periódica dos órgãos mais sensíveis: retina, nervos, rim, coração, entre 

outros (Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2015). 

O diagnóstico da diabetes apresenta implicações fulcrais para a vida individual e familiar, assim 

como para os profissionais de saúde, sendo urgente o seu diagnóstico precoce (Sociedade 

Portuguesa de Diabetologia, 2015). Os critérios de diagnóstico de diabetes, de acordo com a 

Norma nº 002/2011, da DGS, são os seguintes: a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 

mmol/l);  b) Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 
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11,1 mmol/l); c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à 

glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; e d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %. 

A diabetes pode classificar-se em quatro tipos clínicos: i) diabetes tipo 1; ii) diabetes tipo 2; iii) 

diabetes gestacional; e iv) outros tipos específicos de diabetes. As mais prevalentes são a 

diabetes tipo 1 e tipo 2. No concerne à diabetes tipo 1, corresponde a 5% a 10% dos casos, 

sendo mais frequente na infância e na adolescência em resultado da destruição das células ß dos 

ilhéus de Langerhans do pâncreas, com insulinopenia absoluta, sendo a insulionoterapia o único 

tratamento que assegura a sobrevivência dos doentes. A diabetes tipo 2 é a mais frequente, e 

está presente em cerca de 90% de todos os diabéticos, sendo mais silenciosa clinicamente e 

muitas vezes é diagnosticada em exames de rotina ou em hospitalizações. Resulta da existência 

de insulinopenia relativa, com insulinorresistência de maior ou menor grau, geralmente 

associada à obesidade, HTA e dislipidemia (DGS, 2011). O aparecimento da diabetes tipo 2  

está associado a fatores como alimentação inadequada, obesidade, falta de exercício físico e 

história familiar de diabetes, entre outras (DGS, 2017). A diabetes gestacional refere-se à 

intolerância aos hidratos de carbono que resulta em hiperglicemia de gravidade variável e que 

tem início ou é reconhecida durante gravidez. Os outros tipos específicos de diabetes são, 

geralmente, causas menos comuns de DM e estão associados a processos patológicos que 

podem ser identificados de forma relativamente específica (doenças do pâncreas, transplante de 

um órgão) (American Diabetes Association, 2015). 

A DM surge a nível mundial como um dos principais problemas de saúde pública, devido não 

só à sua prevalência e incidência, mas também ao impacto económico associado às suas 

complicações e à mortalidade que provoca (S. Silva et al., 2015). 

As complicações da diabetes podem dividir-se em agudas ou crónicas. Das complicações 

agudas fazem parte a hipoglicémia, a hiperglicemia e a cetoacidose diabética.  As complicações 

crónicas podem afetar vários órgãos do organismo, nomeadamente os pés, os rins e os olhos, 

sendo estas consideradas como complicações microvasculares. As complicações 

macrovasculares podem desencadear enfarte agudo do miocárdio e AVC (DGS, 2017). A 

Sociedade Portuguesa de Diabetologia (2016) considera que as principais complicações 

crónicas da diabetes são a retinopatia, nefropatia, neuropatia e amputação e as doenças 

cardiovasculares. 
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A neuropatia e a doença arterial periférica, em que a aterosclerose constitui o principal fator 

etiológico, são complicações da diabetes consideradas fatores de risco para o desenvolvimento 

das úlceras nos pés (Braga et al., 2015). As complicações do pé diabético, quando não tratadas 

e controladas em tempo útil, podem dar origem a amputações do membro, tendo-se assistido a 

uma diminuição ao longo do tempo (DGS, 2017).  

Segundo DGS (2017), a evolução da doença renal crónica na pessoa com diabetes tem-se 

mantido constante, todavia é importante manter o seu controlo e vigilância de forma a prevenir 

a insuficiência renal grave. A nefropatia diabética é uma complicação grave, sendo a principal 

causa de novos casos de diálise, estando associada ao aumento da mortalidade (Viana & 

Rodriguez, 2011). 

Sendo a retinopatia diabética uma das complicações mais graves da diabetes, que pode mesmo 

conduzir à cegueira, esta não é a única patologia ocular associada à diabetes, mas é a mais 

comum, pelo que, nos últimos anos, o rastreio da retinopatia diabética tem vindo a aumentar.   

Já a doença macrovascular é maioritariamente responsável pela mortalidade e morbilidade da 

pessoa com diabetes, sendo que os internamentos por AVC e enfarte agudo do miocárdio têm 

vindo a aumentar (DGS, 2017).  

Neste âmbito, os enfermeiros desenvolvem atividades focadas na educação para a saúde, de 

forma a capacitarem o doente para a adesão ao tratamento, para o autocuidado, para a 

modificação dos estilos de vida e sensibilização sobre esta patologia (J. Rodrigues, Lima & 

Santos, 2015). 

De acordo com J. Rodrigues et al. (2015), o enfermeiro deve desenvolver a sua prática com 

compromisso e responsabilidade e com uma visão holística na prática dos cuidados. No espectro 

das doenças crónicas, em particular nas situações de HTA e DM tipo II, e dado que constituem 

doenças que exigem controlo e vigilância sistemática, é importante que o enfermeiro detenha 

capacidades e competências para interagir com o utente, atendendo aos fatores culturais e 

crenças erróneas sobre a doença e tratamento (J. Rodrigues et al., 2015), para fomentar a 

literacia em saúde e a capacitação dos doentes, mais especificamente nos processos de adesão 

ao regime terapêutico e autogestão da diabetes e da HTA.  
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3. METODOLOGIA  

Neste capítulo abordamos o enquadramento metodológico do estudo empírico. Neste sentido, 

descrevemos o tipo de estudo, a população e amostra, a questão de investigação, os objetivos, 

as hipóteses, o instrumento de recolha de dados, as considerações éticas e o tratamento de dados. 

3.1. Tipo de estudo 

De acordo com a problemática e objetivos, desenvolvemos um estudo descritivo, correlacional 

de abordagem quantitativa. Segundo Fortin et al. (2009), o método quantitativo permite explicar 

e predizer os fenómenos e um estudo descritivo e correlacional procura explorar as possíveis 

relações entre as variáveis para determinar a sua associação ao fenómeno em estudo.  

Em relação à dimensão temporal, caracteriza-se como um estudo transversal, uma vez que 

procura explicar os resultados através de relações estatísticas entre variáveis, num único 

momento (Fortin et al., 2009).  

3.2. População e a amostra 

Segundo Fortin et al. (2009), a população pode ser definida como um grupo de pessoas ou 

elementos que possuem características em comum. Por sua vez, a amostra é considerada uma 

parte da população e que deve ser o mais representativa possível das características da 

população (Fortin et al., 2009).  

Polit e Beck (2011) afirmam que o recurso a uma amostra da população é mais prático e menos 

dispendioso do que colher os dados na população, no entanto, temos que salvaguardar que a 

amostra reflita de modo adequado as características da população. Neste sentido, para a seleção 

da amostra do estudo, consideramos  os utentes que aceitaram participar no estudo e assinaram 

o consentimento informado e que respeitaram os seguintes critérios de inclusão: i) utentes com 

diagnóstico de diabetes há pelo menos 6 meses; ii) utentes com diagnóstico de HTA há pelo 

menos 6 meses; iii) utentes com diagnóstico de diabetes e HTA há pelo menos 6 meses.  

E como critérios de exclusão, consideramos os seguintes: i) utentes sem diagnóstico de diabetes 

e HTA há pelo menos 6 meses; ii) utentes com diagnóstico de diabetes e HTA há pelo menos 6 
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meses, não inscritos na USF; iii) utentes com alterações cognitivas reportadas pela enfermeira 

de família; iv) utentes que recusem assinar o consentimento informado. 

Assim, constituiu-se uma amostra de conveniência, não probabilística, integrada por utentes 

com doença crónica (diabetes e/ou HTA) que recorreram à consulta de enfermagem da USF no 

período compreendido entre 21 de dezembro de 2018 e 01 de março de 2019 e que assinaram 

o consentimento informado para participação no estudo. 

3.3. Questão de investigação 

Uma questão de investigação é considerada um enunciado claro de uma investigação que 

explicita os conceitos a estudar sobre uma população alvo (Fortin et al., 2009).  Neste sentido, 

definiu-se a seguinte questão de investigação: “Qual a perceção dos utentes com doença crónica 

(diabetes e/ou HTA) relativamente à resiliência e à qualidade de vida familiar?”  

3.4. Objetivos do estudo 

No que concerne aos objetivos do estudo, foram definidos: 

i) Caracterizar do ponto de vista sociodemográfico os utentes com doença crónica (diabetes 

e/ou HTA) e famílias; 

 ii) Avaliar a perceção dos utentes com doença crónica (diabetes e/ou HTA) acerca da 

resiliência e da qualidade de vida das famílias;  

iii) Analisar a relação entre a resiliência familiar e a QVF dos utentes com doença crónica 

(diabetes e/ou HTA); 

iv) Analisar a relação entre as variáveis sociodemográficas e a QVF dos utentes com doença 

crónica (diabetes e/ou HTA); 

v) Analisar a relação entre as variáveis sociodemográficas e a resiliência familiar dos utentes 

com doença crónica (diabetes e/ou HTA). 
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3.5. Hipóteses  

Na perspetiva de Fortin et al. (2009), as variáveis são qualidades ou características às quais se 

conferem valores. Assim, as variáveis demográficas e as características pré-existentes dos 

inquiridos são chamadas de variáveis atributo. No que respeita às variáveis de investigação, 

dizem respeito às qualidades, propriedades ou características que são observadas e 

monitorizadas (Fortin et al., 2009). 

As variáveis a estudar são: i) Variáveis de atributo: idade, género, estado civil, habilitações 

literárias, situação profissional, nível socioeconómico, doença crónica, tempo de diagnóstico, 

complicações da doença, tipo de família, etapa do ciclo vital e risco familiar; e ii) Variáveis de 

investigação: resiliência familiar e QVF. 

Por sua vez,  a hipótese corresponde a um enunciado formal que estabelece as relações previstas 

entre duas ou mais variáveis (Fortin et al., 2009). Neste enquadramento, definimos as seguintes 

hipóteses:  

H1: Existe relação entre as variáveis sociodemográficas e a QVF percecionada por utentes com 

doença crónica (diabetes e/ou HTA); 

H2: Existe relação entre as variáveis sociodemográficas e a resiliência familiar percecionada 

por utentes com doença crónica (diabetes e/ou HTA); 

H3: Existe relação entre a resiliência familiar e a QVF percecionada por utentes com doença 

crónica (diabetes e/ou HTA). 

3.6. Instrumento de recolha de dados 

A recolha de dados  é um processo que permite obter informação junto dos participantes com a 

ajuda dos instrumentos de medida previamente selecionados (Fortin et al., 2009). O instrumento 

de recolha de dados deve permitir a obtenção de dados de forma rápida e pouco dispendiosa, 

junto de um grande número de participantes. 

Neste estudo utilizamos um formulário (Apêndice A) para a obtenção de dados, estruturado em 

três partes. A primeira parte integra questões relativas à caracterização sociodemográfica e 

clínica do doente e família (idade, género, estado civil, habilitações literárias, situação 

profissional, nível socioeconómico, doença crónica, tempo de diagnóstico, complicações da 
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doença, tipo de família, etapa do ciclo vital e risco familiar). Para classificação do nível 

socioeconómico, utilizou-se a escala de Graffar, integrada no SClínico, que tem por base cinco 

critérios: habilitações literárias, fonte do rendimento familiar, conforto do alojamento e aspetos 

relacionados com a zona de habitação. Esta escala classifica o nível socioeconómico em muito 

baixo; baixo; médio; alto e muito alto. Para identificar a etapa do ciclo vital das famílias 

utilizamos a escala do ciclo de vida de Duvall, parametrizada no Sclinico, constituída por oito 

etapas: I) Família sem filhos (do casamento ao nascimento do 1º filho); II) Família com filhos 

pequenos (do nascimento do 1º filho até à idade pré-escolar, 3 anos); III) Família com filhos 

em idade pré-escolar (da idade pré-escolar até a entrada na escola, 6 anos); IV) Família com 

filhos em idade escolar (da entrada na escola até à adolescência, 13 anos); V) Família com 

filhos adolescentes ( da saída da escola até ao inicio de estudos superiores); VI) Família com 

filhos adultos jovens (os filhos saem de casa); VII) Família de meia-idade (entre a saída do 

último filho e a reforma); VIII) Família idosa (da reforma à viuvez). Também neste sistema de 

informação se encontra parametrizada a escala de Garcia Gonzalez para determinar o risco 

familiar que  tem por base seis fatores de risco: Famílias com pais jovens e filhos pequenos que 

moram todos num quarto alugado; famílias cuja dinâmica de relação esteja alterada e em que, 

pelo menos, metade dos seus filhos estejam sujeitos a insucesso escolar; famílias que solicitem 

cuidados em excesso do centro de saúde; famílias cujos membros partilhem em maioria um 

fator de risco comum (fumadores, obesos ou alcoólicos); famílias nas quais um membro seja 

centro da atenção dos outros e que, por isso, altere as relações intrafamiliares (deficiente, pai 

alcoólico, etc.); famílias que pelos seus antecedentes, estejam sujeitas a um risco mais elevado 

de padecer de determinado tipo de doenças, embora não estejam presentes na atualidade. Esta 

escala classifica o risco das famílias em: alto risco, médio risco e baixo risco.  

A segunda parte do formulário integra o inventário de Qualidade de Vida, versão reduzida 

(QOL-VR), do Quality of Life (QOL), desenvolvido em 1982 por Olson e Barnes e adaptado 

para a população portuguesa por Almeida (2013). Este inventário é composto por 20 itens que 

avaliam a QVF, através da avaliação subjetiva do grau de satisfação com as seguintes 

dimensões de vida: a dimensão “Família, Amigos e Saúde” (5 itens) com um alfa de Cronbach 

de 0.72; a dimensão “Tempo” (5 itens) com um alfa de Cronbach de 0.89; a dimensão “Medis 

e Comunidade” (5 itens) com um alfa de Cronbach de 0.81; a dimensão “Bem Estar Financeiro” 

(5 itens) com um alfa de Cronbach de 0.89, valores de alfa de Cronbach considerados 

aceitáveis e bons.  Os itens são cotados numa escala de tipo Likert que varia entre 1 

(“Insatisfeito”) e 5 (“Extremamente Satisfeito”). O cálculo do resultado total e das respetivas 
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subescalas obtém-se através da soma de cada um dos itens que varia entre 20 a 100 pontos, 

sendo que quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida percebida.  

A terceira parte do formulário é constituída pela Escala de Avaliação da Resiliência Familiar 

(FRAS - Family Resilience Assessment Scale). Esta escala foi desenvolvida por Sixbey (2005) 

para avaliar a resiliência familiar, tendo como base concetual o modelo de Resiliência de Froma 

Walsh. A FRAS avalia a resiliência da família em seis dimensões: i) a comunicação familiar e 

a resolução de problemas; ii) a utilização  dos recursos sociais e económicos; iii) a manutenção 

de uma perspetiva positiva; iv) as ligações familiares; v) a espiritualidade familiar; e vi) a 

capacidade de dar um sentido à adversidade (Sixbey, 2005). A FRAS consiste em 54 

afirmações, sendo que os respondentes são solicitados a classificar a sua família com base numa 

escala tipo Likert que varia entre 1 “discordo totalmente”, 2 “discordo”, 3 “concordo”, e 4 

“concordo totalmente”. Apresenta um alfa de Cronbach de 0,96 para a escala total (Sixbey, 

2005).   A pontuação da FRAS pode variar entre 54 e 216, sendo que pontuações inferiores 

indicam fraca resiliência da família, enquanto pontuações mais altas indicam altos níveis de 

resiliência familiar.  A adaptação da FRAS para a população portuguesa está a ser conduzida 

por Martins, Faray, Rocha e Sousa (2014), apresentando   como   resultados preliminares um 

alfa de Cronbach da escala total de 0.91 e no que se refere a  subescala “Comunicação familiar 

e Resolução  de  problemas”(27  itens) um alfa de Cronbach de  0.91,  a  subescala “Utilização 

de recursos sociais e económicos”(8 itens) um alfa de Cronbach de 0.67, a subescala “Manter 

uma perspetiva positiva”(6  itens)  um alfa de Cronbach de 0.80, na  subescala  “Ligações 

familiares”(6  itens)  um alfa de Cronbach de  0.09, a subescala “Espiritualidade familiar”(4 

itens ) alfa de Cronbach de 0.08, e por último, a subescala “Capacidade de dar sentido à 

adversidade”(3 itens) um alfa de Cronbach de  0.54, valores  de alfa de Cronbach considerados 

aceitáveis e bons. 

3.7. Procedimentos éticos 

Para a realização do estudo tivemos em consideração os pressupostos consagrados na 

Declaração de Helsínquia e na Convenção de Oviedo. Assim, o estudo foi submetido à 

Comissão de Ética da ARS-Norte para aprovação (Apêndice B). Foi também solicitada 

autorização ao Diretor Executivo do ACeS Douro I -Marão e Douro Norte e ao diretor clínico 

da USF (Apêndice C).  
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Respeitando todos os aspetos éticos foi solicitada autorização por escrito a todos os 

participantes do estudo. Assim, antes da aplicação dos formulários foi explicado os objetivos 

do estudo e assegurado o anonimato, a privacidade e a confidencialidade da informação.  Após 

a obtenção do consentimento informado, por escrito, os utentes foram informados, de forma 

clara, do direito de recusar a qualquer momento a sua participação ou desistir sem qualquer 

consequência, procedendo-se de seguida à aplicação dos formulários (Apêndice D).  

3.8. Tratamento de dados 

Segundo Polit e Beck (2011), os investigadores necessitam de analisar os dados de forma 

organizada e com coerência. Tratando-se de um estudo de abordagem quantitativa, foi utilizado 

IBM SPSS Statistics 25. Foi utilizada a estatística descritiva e inferencial, sendo que os testes 

estatísticos utilizados tiveram em conta o tipo de distribuição das variáveis: o teste t-student na 

comparação entre dois grupos e o coeficiente de correlação de Pearson, para a relação entre 

variáveis resiliência familiar e QVF, dado que as variáveis apresentaram uma distribuição 

normal. Pestana e Gageiro (2003) consideram que: valores de coeficiente de Pearson < 0,2 

indicam uma associação muito baixa; valores entre 0,2 – 0,39 indicam uma associação baixa; 

valores entre 0,4 – 0,69 indicam associação moderada; valores entre 0,7 – 0,89 indicam 

associações altas; e valores entre 0,91 – 1,00 indicam associação muito alta.  

Para o estudo, o nível de significância considerado foi de 5%. 

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

Nesta etapa iremos proceder à apresentação dos resultados tendo em conta os objetivos e 

hipóteses do estudo. Os resultados serão apresentados sob a forma de tabelas, acompanhados 

da sua análise. 

Caracterização dos utentes com doença crónica 

Relativamente à caracterização dos utentes com doença crónica, diabetes e HTA, os resultados 

mostram que 56% dos utentes são do sexo feminino e 44% do sexo masculino. No que concerne 

à idade dos utentes com doença crónica, observa-se que a idade mínima é de 41 anos e a idade 

máxima é de 87 anos, com uma média de 65,95 e desvio padrão de 9.73. Constata-se que a 
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maioria é casada ou vive em união de facto (77%). Relativamente às habilitações literárias, 

verifica-se que os utentes possuem baixo nível de escolaridade, sendo que 59% tem o 2º ciclo, 

8% o ensino secundário e 6 % o ensino superior. Quanto à situação profissional, 43% dos 

utentes estão reformados, 30% mantem a sua atividade profissional e 5% está desempregada. 

Quanto ao nível socioeconómico, 81% dos utentes são classificados no nível médio e 8% no 

nível baixo (Tabela 1). 

No que respeita à ocorrência de internamento motivado pela doença crónica, constata-se que os 

motivos mais referenciados são: o AVC, hiperglicemia e infeção (1%). 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos utentes com doença crónica (n=100) 

Válido Frequência(n) Percentagem (%) 

Género 
Feminino 56 56.0 

Masculino 44 44.0 

Estado Civil 

Solteiro(a) 4 4,0 

Casado(a) / União de facto 77 77,0 

Viúvo(a)  10 10,0 

Divorciado(a) / Separado(a)  9 9,0 

Habilitações 

Literárias  

Sem escolaridade 3 3,0 

Ensino básico – 1ºciclo (4 anos) 

Ensino básico - 2ºciclo (6 anos) 

Ensino básico – 3ºciclo (9 anos) 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

6 

59 

18 

8 

6 

6,0 

59,0 

18,0 

8,0 

6,0 

Situação 

Profissional 

Ativo(a) 

Pré-reforma 

30 

4 

30,0 

4,0 

Reformado(a) por idade 43 43,0 

Reformado(a) por invalidez 12 12,0 

Desempregado(a) 

Doméstica/nunca trabalhou 

Baixa clínica 

5 

5 

1 

5,0 

5,0 

1,0 

Nível Sócio 

económico 

(Graffar) 

Baixo 

Médio 

Alto 

Muito alto 

8 

81 

9 

2 

8,0 

81,0 

9,0 

2,0 

 

Caracterização da família dos utentes com doença crónica 

No que respeita à caracterização das famílias dos utentes com doença crónica, a maioria das 

famílias é classificada como família nuclear (72%). Quanto à etapa do Ciclo de Duvall, 43% 

das famílias encontram-se na etapa VIII do ciclo vital (progenitores na 3ª idade), sendo a 
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maioria famílias idosas e 26% das famílias encontra-se na etapa VII do ciclo vital (progenitores 

na meia idade), isto é, são famílias que se encontram na meia idade, entre a saída do último 

filho de casa e a reforma. No que respeita ao risco familiar, os resultados evidenciam que 95% 

das famílias apresentam baixo risco familiar e 5% apresenta médio risco familiar, de acordo 

com a escala de Garcia Gonzalez. 

Tabela 2. Caracterização das famílias dos utentes com doença crónica  

Válido Frequência(n) Percentagem (%) 

Tipo de Família 

Família nuclear 72 72,0 

Família monoparental 

Família alargada 

Família unitária 

Família reconstruída 

4 

13 

7 

4 

4,0 

13,0 

7,0 

4,0 

Etapa do ciclo vital 

(C. Duvall) 

I-Família sem filhos 4 4,0 

III-Família com filhos em idade pré-

escolar 

1 1,0 

IV-Família com filhos em idade escolar 

V-Família com filhos adolescentes 

VI-Família com filhos adultos jovens 

VII-Família de meia idade 

VIII-Família idosa 

1 

5 

20 

26 

43 

1,0 

5,0 

20,0 

26,0 

43,0 

Risco familiar 

(Garcia-Gonzalez) 

Médio Risco 

Baixo Risco 

5 

95 

5,0 

95,0 

 

Caracterização clínica dos utentes com doença crónica 

Quanto à presença de doença crónica, dos participantes, 11% apresenta diabetes, 58% HTA e 

31% diabetes e HTA. O tempo mínimo de diagnóstico da doença crónica é de um ano para a 

diabetes e HTA. Quanto à diabetes, está diagnosticada há mais de 10,98 anos (desvio padrão 

de 9,73) e a HTA há mais de 10,84 anos (desvio padrão de 6,76).  

Tabela 3. Estatística descritiva relativa ao tempo de diagnóstico (diabetes e hipertensão arterial)  

 Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

Tempo diagnóstico 

da diabetes 
10,98 1,00 31,0 6,82 

Tempo de 

diagnóstico da 

hipertensão arterial 

10,84 1,00 40,00 6,76 
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Avaliação da resiliência familiar dos utentes com doença crónica 

Na avaliação da resiliência familiar, verifica-se que, de acordo com a perceção do utente, as 

famílias em situação de doença crónica apresentam um valor mínimo de 134.0 e um valor 

máximo de 198.0, com uma média de 160.67 (desvio padrão de 12.22). No que se refere às 

dimensões da escala de resiliência familiar, a dimensão com média mais baixa é a Capacidade 

de dar significado à adversidade (9.39) e a dimensão com a média mais alta é a Comunicação 

Familiar e Resolução de Problemas (82,74) (Tabela 4). 

Tabela 4. Avaliação da resiliência familiar dos utentes com doença crónica  

Dimensão Média Mínimo Máximo Desvio Padrão 

Total 160,67 134,0 198,0 12,22 

Comunicação 

familiar e resolução 

de problemas 

82,74 66,0 105,0 7,35 

Utilização de 

recursos sociais e 

económicos 

24,95 16,0 35,0 2,72 

Perspetiva positiva 18,69 12,00 49,0 3,63 

Ligações familiares 13,42 10,0 18,0 1,33 

Espiritualidade 

familiar 
10,84 8,0 16,0 1,58 

Capacidade de 

adversidade 
9,39 7,0 12,0 1,02 

 

Avaliação da qualidade de vida familiar dos utentes com doença crónica 

No que diz respeita à avaliação da QVF dos utentes com doença crónica, a média total situa-se 

em 64.10 (Dp=8,54). No que concerne às dimensões que integram a escala, a dimensão Família, 

Amigos e Saúde apresenta a média mais elevada (17.73 e Dp=2.60) e a dimensão Bem-Estar 

Financeiro apresenta a média mais baixa (13.91 e Dp=2.99) (Tabela 5). 

Tabela 5. Avaliação da QVF dos utentes com doença crónica  

Dimensão 

 

Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

Total 64,10 50 91 8,54 

Família, Amigos e 

Saúde 
17,73 12 24 2,60 

Tempo 17,55 9 45 4,32 

Média e 

Comunidade 
15,47 8 23 2,77 

Bem Estar 

Financeiro 
13,91 5 21 2,99 
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Análise da relação entre a qualidade de vida familiar e as variáveis 

sociodemográficas 

No que respeita à hipótese 1 “Existe relação entre as variáveis sociodemográficas e a QVF dos 

utentes com doença crónica”, efetuou-se a análise das diferenças entre as médias através do 

teste-t de student. Com a aplicação deste teste pressupõe-se a verificação da igualdade das 

variâncias, recorrendo-se à aplicação do teste de Levene. Verifica-se que a média mais elevada 

de QVF percecionada é no sexo masculino (66.12 e Dp=9,36). Assim, a hipótese 1 é 

parcialmente confirmada, dado que de entre as variáveis sociodemográficas apenas se verifica 

relação estatisticamente significativa com a variável género (Tabela 6). 

Tabela 6. Relação da QVF com a variável género (n=89) 

 Qualidade de vida Familiar 

 

 

 

Média 

 

t Student 

 

p 

 

Feminino 

 

62,30 

 

 

-2,149 

 

 

 

 

0,034  

Masculino 

 

66,12 

 

Análise da relação entre a resiliência familiar e as variáveis sociodemográficas 

No que respeita à hipótese 2 “Existe relação entre as variáveis sociodemográficas e a resiliência 

familiar dos utentes com doença crónica”, apesar de não existirem diferenças estatisticamente 

significativas em função do género, verifica-se um valor de média superior no sexo masculino 

para as dimensões Utilização de recursos sociais e económicos e Perspetiva positiva, enquanto 

que o sexo feminino apresenta valor de média superior nas dimensões Ligações familiares, 

Espiritualidade familiar e Capacidade de adversidade (Tabela 7). 

Tabela 7. Relação da resiliência familiar com a variável género (n=93) 

Dimensões da Resiliência Familiar 

 

Género 

Resiliência 

Familiar 

Total 

Comunicação 

familiar e 

resolução de 

problemas 

Utilização de 

recursos sociais e 

económicos 

 

Perspetiva 

positiva 

 

Ligações 

familiares 

 

Espiritualidade 

familiar 

 

Capacidade de 

adversidade 

 

 M t P M t p M T p M T p M T P M t p M t P 

Feminino 160,68 

 

 

0,01 

 

0,99 

82,66  

0,12 

 

0,91 

24,86  

0,38 

 

0,70 

18,38  

0,96 

 

0,34 

13,51  

0,71 

 

0,48 

11,09  

1,71 

 

0,08 

9,55  

1,67 

 

0,10 

Masculino 160,65 

 

82,84 25,07 19,10 13,32 10,52 9,20 

 

Quanto à relação entre a resiliência familiar e a idade recorreu-se ao cálculo do coeficiente de 

Pearson e para a análise destes valores tivemos como referência os índices propostos por 
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Pestana e Gageiro (2003). Verifica-se uma correlação baixa, negativa e significativa (r=-0,287; 

p=0,05) entre a idade e a resiliência familiar total, isto é, à medida que aumenta a idade diminui 

a resiliência familiar dos utentes com doença crónica (Tabela 8). 

Relativamente às dimensões da escala de resiliência familiar, evidencia-se uma correlação 

baixa e negativa e muito altamente significativa em relação à dimensão Comunicação Familiar 

e Resolução de Problemas (r=-0,359; p<0,001), ou seja, quanto maior a idade, menor é a 

comunicação entre a família e a capacidade de resolução de problemas. Em relação à dimensão 

Capacidade de Adversidade, verifica-se também diferenças estatisticamente significativas (r=-

0,363; p<0,001), ou seja, quanto maior é a idade, menor é a capacidade de dar um sentido à 

adversidade. Neste sentido, a hipótese 2 foi parcialmente confirmada, uma vez que apenas se 

verificam diferenças estatisticamente significativas na relação entre a idade e a resiliência 

familiar. 

Tabela 8. Correlação de Pearson entre a resiliência familiar com a variável idade  

  
Dimensões da Resiliência Familiar 

  

Resiliência Familiar 

Total 

 

Comunicação familiar e 

resolução de problemas 

 

Utilização de recursos 

sociais e económicos 

 

 

Perspetiva 

positiva 

 

 

Ligações familiares 

 

 

Espiritualidade 

familiar 

 

 

Capacidade de 

adversidade 

 

 

Idade 

 

r 

-0,287  

 

p 

0,05 

 
 

 

r 

-0,359 

 

p 

<0,001 

 

r 

-0,078 

 

p 

0,445 

 

r 

-0,110 

 

p 

0,282 

 

r 

-0,193 

 

p 

0,056 

 

r 

-0,27 

 

p 

0,791 

 

r 

-0,363 

 

p 

<0.001 

 

Análise da relação entre a resiliência familiar e a qualidade de vida 

No que respeita à hipótese 3 “Existe relação entre a resiliência familiar e a qualidade de vida 

das famílias de utentes com doença crónica”, verifica-se uma correlação positiva moderada 

(r=0,450), muito altamente significativa (p<0,001) como se pode observar na Tabela 9. Assim, 

quanto mais resilientes são as famílias em situação de doença crónica, melhor é qualidade de 

vida, pelo que se confirma a hipótese 3.  

Tabela 9. Correlação de Pearson entre a RF e a QVF dos utentes com doença crónica (n=93) 

 

 

 

 

Resiliência Familiar Total 

 
Qualidade de Vida 

Familiar Total 

R p 

0,450 <0,001 
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5. DISCUSSÃO  

Após apresentação dos resultados, procedemos à sua discussão, tendo como referência os 

objetivos e as hipóteses do estudo.  

Do ponto de vista sociodemográfico, os utentes em situação de doença crónica apresentam 

idades compreendidas entre os 41 anos e os 87 anos, com uma média de 66 anos, dados 

semelhantes ao estudo do Ministério da Saúde (2018), ao reportar que na faixa etária dos 65-

74, 71% das pessoas apresentam HTA e 23,8% diabetes. No entanto, o mesmo estudo, 

relativamente ao género, sublinha que a HTA e a diabetes são mais prevalentes nos homens, 

comparativamente com as mulheres, o que não se verifica neste estudo em que 56% das pessoas 

com doença crónica pertencem ao sexo feminino e 44% ao sexo masculino. Este resultado pode 

ser interpretado à luz do envelhecimento demográfico que caracteriza o país e, de modo 

particular, o interior, com índices de envelhecimento elevados e com esperança média de vida 

superior nas mulheres. 

Relativamente às habilitações literárias, os participantes apresentam um baixo nível de 

escolaridade, visto que 59% possui apenas o 2ºciclo, resultado similar ao estudo de Barreto et 

al. (2016). Estes resultados podem ser explicados pela idade média elevada dos participantes e 

porque o nível de escolaridade no interior do país foi sempre mais baixo, com a maioria da 

população a estudar apenas até à escolaridade obrigatória exigida. 

No que concerne à situação profissional, evidencia-se que a maior parte das pessoas se 

encontram reformadas por idade (43%), no entanto, 30% ainda é profissionalmente ativa, em 

concordância com a média de idades dos participantes. 

No que diz respeito ao nível socioeconómico, observa-se que 81% das famílias apresenta um 

nível socioeconómico médio e 8% um nível baixo. No entanto, o estudo de Ribeiro, Furtado e 

Pereira (2013) indica que a HTA e a diabetes são mais prevalentes em níveis socioeconómicos 

mais baixos e apontam como causas a pior qualidade dos alimentos, ingestão elevada de 

hidratos de carbono e uma vida mais sedentária. Também o SNS (2017) refere que as doenças 

crónicas estão relacionadas com o aumento do envelhecimento da população, hábitos 

alimentares e adoção de estilos de vida pouco saudáveis. 

Quanto ao tempo de diagnóstico para a diabetes, situa-se entre um e trinta e um anos e para a 

HTA entre um e quarenta anos, o que significa que estamos em presença de doenças crónicas, 
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o que exige o seu controlo de modo a prolongar o tempo de vida e acrescentar qualidade de 

vida. No contexto da gestão das doenças crónicas, o enfermeiro de família tem um papel 

fundamental na implementação de estratégias que visem aumentar a resiliência e a QVF, para 

fazer face às adversidades que atravessam os processos da doença que cursam ao longo do ciclo 

de vida.  

No que se refere à caracterização da família, importa referir que 72% das pessoas são casadas 

ou vivem em união de facto, resultados concordantes com o estudo de Barreto et al. (2016). 

Constata-se que 43% das famílias se encontram na VIII etapa do ciclo vital de C. Duvall e 26% 

na VII etapa, estes resultados justificam-se pelo facto da maioria dos participantes ter idade 

elevada e, por conseguinte, vivem sozinhos ou com o cônjuge, pois os filhos já deixaram o 

agregado familiar para constituir novas famílias. A doença crónica tem um grande impacto no 

seio familiar e pode conduzir a alteração de papéis e tarefas presentes nesta etapa, ou até 

impossibilitar a realização das mesmas.  

Através da avaliação do risco familiar de Garcia-Gonzalez, observa-se que a maioria das 

famílias, em situação de doença crónica, apresenta baixo risco familiar (95%) e 5 % médio risco 

familiar, estes resultados vão ao encontro do estudo de S. Oliveira (2010). Tendo em conta o 

baixo risco familiar, e dado que a média de idade ainda não é muito elevada, mesmo tratando-

se de doenças crónicas não há uma excessiva procura de cuidados de saúde, como também não 

existe alteração do sistema familiar.  

No que concerne à qualidade de vida, verifica-se um nível médio de QVF total (64,10), sendo 

que a dimensão Bem-estar Financeiro é a que apresenta um valor da média menor. No presente 

estudo não se verifica a influência das variáveis sociodemográficas, tal como no estudo de 

Borges (2010). No entanto, no que respeita à relação da QVF em função do género, evidencia-

se diferenças estatisticamente significativas, sendo que o sexo masculino perceciona níveis 

mais elevados de QVF, que pode ser explicado pelo facto do sexo masculino, por razões de 

natureza cultural, mantém mais frequentemente relações sociais e laborais. Estes resultados são 

coincidentes com outros estudos (Praça, Brás, Anés & Brás, 2011; Roncon, Lima & Pereira, 

2015). Martinelli et al. (2008) revelam que o principal motivo dos homens apresentarem uma 

perceção mais positiva de qualidade de vida em relação às mulheres, está relacionado com o 

domínio social e psicológico.   
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A resiliência familiar é um fator importante nas famílias em situação de doença crónica, que os 

enfermeiros de família devem valorizar na prática de enfermagem de saúde familiar, por forma 

a compreender os recursos que estas dispõem para ultrapassar as situações de adversidade. A 

perceção da resiliência familiar, por parte dos utentes com doença crónica, situou-se em 160,67, 

ou seja, valor situado acima do ponto médio de resiliência familiar. Estes resultados são 

concordantes com outros estudos (Böell et al., 2016; Santos & Costa, 2016).  As dimensões 

Comunicação Familiar e Resolução de Problemas foram percecionadas pelo utente com 

doença crónica, como sendo as mais fomentadoras de resiliência familiar em oposição à 

dimensão Capacidade de dar significado à adversidade.  

Quanto à relação entre a variável género e a resiliência familiar, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das dimensões, tal como também se 

verifica que no estudo de Tiperciuc (2016).  

Os resultados do presente estudo mostram uma correlação baixa, negativa e significativa entre 

a idade do utente com doença crónica e a resiliência familiar total, revelando que à medida que 

aumenta a idade, diminui a resiliência familiar total. Este resultado não é similar ao obtido no 

estudo realizado por Gooding, Hurst, Johnson e Tarrier (2012), que referem que os adultos mais 

velhos são mais resilientes, nomeadamente ao nível do controlo emocional e da capacidade de 

resolução de problemas.   

A idade correlaciona-se negativamente com as dimensões Comunicação Familiar e resolução 

de problemas e Capacidade de dar sentido à adversidade, ou seja, quanto mais elevada a idade 

do utente com doença crónica, mais baixa é a perceção de comunicação familiar e resolução 

de problemas, assim como a capacidade de dar sentido à adversidade. Esta relação pode ser 

justificada pelo facto de que à medida que a idade aumenta, as pessoas vão tendo mais 

dificuldades em comunicar com os seus familiares e menos capacidade para resolver os seus 

problemas. 

A correlação da idade com a dimensão Ligações Familiares, apesar de não ser significativa 

(p=0,056), evidencia que à medida que a idade aumenta, as ligações familiares vão diminuindo. 

Podemos considerar que a saída dos filhos para constituir outra família reconfigura a 

comunicação familiar que, em alguns casos, poderá ser mais reduzida e, consequentemente, 

afetar as relações familiares e a forma como a família enfrenta a resolução de problemas. 
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Relativamente à correlação entre a resiliência e a QVF, constata-se uma correlação positiva, 

moderada e muito altamente significativa, o que permite dizer que quanto maior for a resiliência 

das famílias em situação de doença crónica, maior a qualidade de vida que estas apresentam.  

Estes resultados são semelhantes ao estudo realizado por Gaioli, Furegato e Santos (2012), em 

idosos portadores de doença de Alzheimer em contexto familiar, ao concluírem que estes podem 

ter melhores condições de saúde e qualidade de vida se o cuidador se apresentar mais resiliente.  

6. CONCLUSÃO  

Com este estudo pretendeu-se conhecer a resiliência familiar e a qualidade de vida das famílias 

em situação de doença crónica, com o objetivo integrar este conhecimento nas práticas de 

cuidados centradas na família, em particular naquelas que cuidam pessoas com doença crónica. 

Neste enquadramento, o papel do enfermeiro de família é imprescindível no processo de 

capacitação das famílias para uma melhor gestão da doença crónica, fortalecimento da unidade 

familiar, no sentido de aumentar a capacidade de resiliência para lidar com fenómenos de saúde 

doença e promover a qualidade de vida.  

A análise dos resultados obtidos permite enumerar algumas conclusões. Este estudo visava 

conhecer a perceção dos utentes com DM e HTA, inscritos na USF Fénix, acerca da resiliência 

e da qualidade de vida das suas famílias, analisar a relação entre a resiliência familiar e a QVF 

e as variáveis sociodemográficas, assim como a relação entre a resiliência e a QVF. 

No que diz respeito aos resultados obtidos, constata-se que os participantes são 

predominantemente do sexo feminino, com uma média de 66 anos de idade e na sua maioria 

são casados ou vivem em união de facto.  A maioria dos utentes com doença crónica apresenta 

apenas o 2º ciclo, ou seja, um baixo nível de escolaridade. Relativamente à situação 

profissional, 43% encontra-se reformada e a maioria apresenta um nível socioeconómico 

médio. Na sua globalidade, são famílias nucleares (72%) e encontram-se na VIII etapa do ciclo 

vital de C. Duvall (43%), ou seja, são famílias idosas. A maioria das famílias em situação de 

doença crónica apresenta baixo risco familiar (95%), na escala de Garcia Gonzalez. 

Relativamente à doença crónica, DM e HTA, os participantes apresentam um tempo médio de 

diagnóstico de onze anos, sem complicações significativas. 

Relativamente à avaliação da qualidade de vida através da escala QOL, os utentes com doença 

crónica percecionam um nível de QVF acima do ponto médio da escala. No que diz respeito à 
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avaliação da resiliência familiar, através da escala FRAS, constata-se que as famílias com 

doença crónica são resilientes.  

Relativamente às hipóteses de investigação com relevância estatística, pode inferir-se que existe 

relação entre a variável género e a QVF percecionada pelos utentes com diabetes e/ou HTA, 

sendo que os utentes do sexo masculino percecionam níveis mais elevado de QVF. Também se 

constatou relação entre a variável idade e a resiliência familiar, para as dimensões Comunicação 

Familiar, Resolução de Problemas e Capacidade de Adversidade, revelando que à medida que 

a idade aumenta, menor é a comunicação entre a família e a capacidade de resolução de 

problemas, assim como a capacidade de dar um sentido à adversidade. Quanto à relação entre 

a resiliência e a qualidade de vida das famílias, contata-se que quanto mais resilientes são as 

famílias em situação de doença crónica, melhor é a qualidade de vida. 

As famílias, em particular as que vivenciam processos de doença crónica, devem ser o foco dos 

cuidados de enfermagem, na medida em que revelam fragilidades que podem determinar a 

saúde da família e dos seus membros. Assim, o diagnóstico de resiliência familiar e qualidade 

de vida são fundamentais para que o enfermeiro de família possa integrar esta informação na 

prática clínica, de modo a capacitar as famílias para lidar com a doença crónica, potenciando 

os seus recursos de modo a melhorar a qualidade de vida, apesar da existência de um elemento 

da família com doença crónica. 

Após a reflexão da análise dos resultados, constatam-se limitações que estão relacionadas com 

o tamanho amostral, uma vez que a limitação temporal do estágio condicionou o tempo 

destinado à recolha e com o facto de ser um estudo transversal, não permitindo avaliar o 

processo de resiliência ao longo do tempo.  

A presença de doença crónica é considerada uma situação de crise, em que o utente e a sua 

família vivenciam um processo de enfrentamento, aceitação e superação, de forma a conviver 

e a lidar com a situação de doença. Este processo, geralmente prolongado, deve também 

constituir uma oportunidade para que a família se torne mais resiliente e reequacione os papéis 

e relações familiares.  

Os enfermeiros de família desempenham, assim, um papel importante na capacitação das 

famílias para o desenvolvimento de processos resilientes e promotores de qualidade de vida, de 

forma a enfrentar a adversidade. É importante que este detenha uma visão holística de todo o 
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sistema familiar e analise o seu contexto, identificando as reais necessidades das famílias e, 

consequentemente, implemente e avalie as intervenções de forma mais efetiva.  

Neste sentido, a resiliência surge como um elemento importante no auxílio às famílias em 

situação de doença crónica, no entanto, o estudo sobre a resiliência das famílias ainda se 

encontra numa fase muito precoce (Yunes, 2003). O enfermeiro de família, enquanto 

profissional de saúde, pode ser uma mais valia para ajudar as famílias a encontrar recursos que 

promovam a resiliência familiar e a qualidade de vida do utente e da família. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA DO RELATÓRIO 

De um modo geral, procedemos à avaliação do percurso efetuado. Neste âmbito, o estágio foi 

oportuno e permitiu a aquisição de novas aprendizagens e o desenvolvimento das competências 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar. Ao longo do 

estágio, a aquisição das competências foi efetuada de forma sistematizada e assente na prática 

baseada na evidência científica, procurando garantir a qualidade e a segurança dos cuidados.  

Este estágio de natureza profissional, permitiu-nos prestar cuidados específicos nas diferentes 

fases do ciclo de vida da família, aos diferentes níveis de prevenção. Cuidar da família como 

unidade de cuidados e desenvolver cuidados em parceria com as famílias no âmbito dos 

processos de gestão, promoção, manutenção e recuperação da saúde familiar. Neste sentido, 

identificamos e mobilizamos recursos necessários à promoção da autonomia das famílias, 

dando, assim, resposta aos objetivos propostos.  

Com esforço e dedicação conseguimos adquirir as competências específicas em Enfermagem 

de Saúde Familiar e de Investigação e fazemos um balanço extremamente positivo de todo o 

processo que culmina com a realização do relatório. A análise crítico-reflexiva do percurso do 

estágio fomentou uma prática profissional mais consistente e específica no âmbito das 

competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Familiar.  

No que respeita ao estudo empírico, realizado no âmbito da resiliência e qualidade de vida das 

famílias a vivenciar situações de doença crónica, o processo de recolha de dados permitiu-nos 

um contacto mais direto com as famílias, o que se revelou muito enriquecedor. Sublinhamos, 

ainda, que os resultados do estudo empírico permitiram contribuir para evidência científica 

sobre esta problemática e para sensibilizar a equipa para a importância da avaliação da 

resiliência e da qualidade de vida das famílias em situação de doença crónica. De igual modo, 

reconhecemos que é imprescindível o papel do enfermeiro de família no processo de 

capacitação das famílias, visando uma melhor gestão de doença crónica e o fortalecimento da 

unidade familiar.  

A nível familiar, o enfermeiro deve potenciar o desenvolvimento das competências das famílias 

para lidar com as transições familiares, nomeadamente a que decorre do diagnóstico de doença 

crónica, promovendo o processo de resiliência. Para tal, torna-se importante que os enfermeiros 

especialistas de saúde familiar ajudem as famílias a enfrentar a sua condição de doença crónica, 

fornecendo os recursos necessários para o fortalecimento da unidade familiar e para o 
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reconhecimento das capacidades destas famílias para o desenvolvimento de processos 

resilientes.  

Meleis e Trangenstein (2010) referem que a enfermagem é a profissão que tem maior contacto 

com aqueles que passam por uma transição, sendo que o seu objetivo é o desenvolvimento, 

promoção e recuperação dos indivíduos. Assim, o enfermeiro de família surge como agente que 

facilita a gestão da transição, contribuindo para a manutenção e promoção da saúde. 

Na verdade, a prática da enfermagem de família implica enfrentar vários desafios, 

nomeadamente a implementação de consultas em grupo para otimizar a adesão ao regime 

terapêutico, promover o empowerment do utente e família e a resiliência, contribuindo para o 

fortalecimento da unidade familiar e para a obtenção de ganhos em saúde. 
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