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PREFÁCIO 
 
Perspetivas sobre o Desenvolvimento Global da Enfermagem de Saúde Familiar 
 
Jane H. Lassetter1 
1Presidente da International Family Nursing Association 
 

I was so honored to be a speaker at the 1st International Congress of Family Health Nursing held in 

beautiful Arcos de Valdevez, Portugal. It was exciting to learn the latest evidence about family nursing in 

Portugal, Spain, and Brazil from nurse researchers and educators. Your system for caring for families in 

Portugal is impressive. I also appreciated the interdisciplinary collaboration that was evident at the 

congress. The energy and passion for family nursing I sensed in your presence was delightful. I want to 

express my gratitude to those who interpreted for me to help me follow along with the presentations. I 

look forward with eager anticipation to the family nursing research, education, and practice that will 

develop in the years to come from this wonderful congress.  
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PROGRAMA CIENTÍFICO 

 

Desafios da Investigação em Enfermagem de Saúde Familiar: Investigação em 
Enfermagem de Saúde Familiar e Transferibilidade 

 Dra. Carme Ferré-Grau1 
1Profesora Titular URV y responsable del Grupo de Investigación 

Introducción: La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (España) tiene un Grupo de investigación en 

enfermería reconocido   por la Agencia de Calidad de Catalunya (AGAUR) que trabaja sobre diferentes 

aspectos de la investigación en enfermería. El grupo se denomina: Enfermería Avanzada SGR380. Lo 

constituyen un conjunto amplio de Investigadores de enfermería y otras disciplinas (23 doctores) y 

colaboradores externos del ámbito asistencial. 

El Grupo se estructura alrededor de tres líneas de investigación:  a) Cuidados, dependencia y 

cronicidad; b) Metodología y aplicaciones de la investigación en Salud Mental i Adicciones; c) 

Enfermería Global; Salud, Sociedad y Cultura. 

En la línea de investigación sobre dependencia se desarrollan investigaciones relacionadas con la 

familia en su papel de prestadora de cuidados.  Cronicidad y cuidador@s familiares: Salud Mental 

Positiva, Resolución de Problemas. 

Objetivos: Proporcionar herramientas para el empoderamiento de los cuidador@s; Diseñar y evaluar 

un soporte 2.0 (Web, APP); Transferir los resultados de la investigación al ámbito social y sanitario. 

Resultados: Se ha obtenido financiación por el Ministerio de Economía y Competitividad y fondos 

Feder en tres proyectos presentados (en el periodo 2008/2011, 2012/2016 y el actual 2017/2020). 

En primer proyecto se evaluó los efectos de la técnica de resolución de problemas en la reducción de 

la ansiedad, depresión y aumento del bienestar percibido en las cuidadoras familiares de enfermos 

crónicos. Se llevó a cabo mediante un ensayo clínico aleatorizado y con una intervención realizada por 

los profesionales de enfermería durante la visita domiciliaria a los pacientes crónicos de su Área Básica 

de Salud. 

En el segundo proyecto se diseñó y evaluó la   Web: www.cuidadorascronicos.com de acceso libre y 

acreditado por HONcode y los resultados mostraron que el uso continuado de la Web aumenta la 

percepción de soporte social, de Salud mental positiva y disminuye la sobrecarga.  

El tercer proyecto es continuista y tiene como objetivo diseñar y evaluar una APP, para proporcionar 

actividades individualizadas, mediante un dispositivo móvil encaminadas a fomentar la Salud mental 

positiva de las cuidadoras en un entorno virtual y con el apoyo de enfermería. 

Conclusiones: Desarrollar y evaluar programas de Intervención a la cuidador@ aumenta la calidad de 

los cuidados prestados y disminuye el coste sanitario y social. 
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Notificação de Morte em contexto de Emergência/Catástrofe 
  
Cláudia Pires Lima1 
1Psicóloga Clínica e da Emergência, Investigadora no CINTESIS 

 

Com o objetivo de clarificar como se pode organizar e efetuar uma notificação de morte, ressalvou-se 

que a mesma deve sempre ser feita com sensibilidade e eficácia. Este workshop pretendia abordar os 

seguintes conteúdos programáticos: princípios fundamentais a seguir para a notificação de morte; 

diferenças entre morte inesperada e morte esperada; a relevância da comunicação verbal e não verbal; 

reações comuns dos sobreviventes e estratégias para lidar com elas; as fases de uma notificação de 

morte e análise de protocolos; casos especiais: crianças, pais, idosos, acidentes, suicídio, homicídio, 

escola. 

Sophocles, no seu livro Antígona, afirma que ninguém ama o mensageiro que traz más notícias. Neste 

sentido, a reflexão deve ser feita por parte dos futuros notificadores, centrando-se, inicialmente, nas 

experiências vivenciadas. É importante aceitar o convite para uma breve viagem a um momento da 

vida em que cada um tenha recebido uma triste ou má notícia. Refletir sobre: “O que precisava de 

ouvir naquele momento?”; “O que não precisava ou não queria ouvir naquele momento?”; “O que 

ajudou? O que foi útil?”; “O que lhe pareceu errado? O que tornou mais difícil o receber da notícia?” 

e “Lembra-se de alguma técnica de comunicação específica que tenha sido eficaz?”.  

Sempre com a consciência de que as 2 a 3 horas imediatamente após a notícia são as mais lembradas, 

é imprescindível ter presentes os princípios fundamentais: sempre pessoalmente, logo que possível, 

em linguagem clara e com compaixão. 

Os protocolos mundialmente mais utilizados e validados são: SPIKES, ABCDE, 3 P’s e PISA. Existem 

aspetos estruturantes que permitem definir 4 fases principais de uma notificação de morte: 1. 

Preparação; 2. Comunicação da Notícia, 3. Apoio Pós-Comunicação e 4. Follow-Up. 

E se no momento crucial surgirem dúvidas, uma certeza deve manter-se. É difícil saber o que fazer, 

mas já é uma sabedoria saber o que não fazer.  
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O Impacto do delirium na família 
 
Sónia Martins1,2, Raquel Correia3, Élika Pinho3, Cristiana Paulo3, Maria João Silva3, Ana Teixeira3, Liliana 
Fontes3, Luís Lopes3, José Artur Paiva3,4, Luís Azevedo1,5, Lia Fernandes1,2,6 
1Centro de Investigação e Serviços de Saúde (CINTESIS), Universidade do Porto 
2Departamento de Neurociências Clínicas e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) 
3 Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar São João (CHSJ) do Porto 
4 Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) 
5Departmento de Medicina Comunitária, Informação e Decisão em Saúde (MEDCIDS) da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
6Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar São João (CHSJ) do Porto 

 

O delirium (ou estado confusional agudo) surge como uma síndrome neuropsiquiátrica frequente, 

afetando sobretudo idosos hospitalizados. Caracteriza-se por uma alteração na atenção, consciência e 

cognição, desenvolvendo-se num curto período de tempo, com curso flutuante e causa orgânica 

subjacente. Esta síndrome surge como um problema grave, muitas vezes não reconhecido, estando 

por isso associado ao aumento da morbilidade e da mortalidade nestes doentes.  

Apesar das consequências adversas associadas ao delirium estarem bem documentadas, existem 

poucos estudos sobre as suas repercussões nos doentes, seus familiares e profissionais de saúde. A 

maioria destes, refere que os doentes quando recordam o episódio de delirium, descrevem-no como 

uma experiência extremamente angustiante, sobretudo pelas emoções vivenciadas durante o 

episódio, como a falta de controlo, medo, ansiedade, sentimentos de ameaça, bem como pela 

presença de alucinações e delírios. 

O impacto negativo do delirium estende-se igualmente aos familiares, que revelam níveis de 

sofrimento psicológico bastante elevados, mesmo superiores aos registados para os doentes e 

profissionais de saúde. Estes surgem sobretudo associados ao agravamento do estado de saúde do 

doente, presença de agitação psicomotora, delírios, alucinações, discurso incoerente, assim como às 

mudanças rápidas e imprevisíveis do comportamento do doente e ao não reconhecimento do familiar 

pelo doente.  

Importa igualmente referir que, não só é elevado o número de familiares que considera o delirium 

como uma experiência angustiante, mas também o grau deste sofrimento é classificado como grave.   

As emoções mais manifestadas por estas famílias incluem medo de cuidar do doente, de o deixar 

sozinho, ansiedade, desamparo, culpabilidade, ambivalência e exaustão. Além disso, a família tende a 

interpretar esta experiência como um sinal de aproximação da morte, resultado de dor/desconforto 

ou dos efeitos da medicação, o que contribuirá também para os elevados níveis de sofrimento 

psicológico. 

Deste modo, torna-se essencial reconhecer e minimizar o sofrimento psicológico e as dificuldades 

emocionais envolvidas nesta experiência vivenciada pelos familiares. Estas repercussões negativas 

apontam ainda para a necessidade de intervenções psicoterapêuticas/psicoeducativas de suporte a 

estes familiares, com o objetivo de os ajudar ao longo deste processo. 
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Nota: Projeto de investigação “Impacto do Delirium no Idoso, Família e Profissional de Saúde” financiado pela Fundação para Ciência e 

Tecnologia/FCT(SFRH/BPD/103306/2014), pelo FEDER, através da operação POCI-01-0145-FEDER-007746, financiado pelo Programa 

Operacional Competitividade e Internacionalização/COMPETE2020 e por Fundos Nacionais através da FCT, no âmbito da Unidade I&D 

CINTESIS (Ref.UID/IC/4255/2013). 
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Realidade da Enfermagem de Saúde Familiar em Espanha: Formação, Práticas 
e Políticas de Saúde 
 
José Ramón Martínez Riera1 
1Presidente Asociación Enfermería Comunitaria (AEC) 

 

La especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) aparece por primera vez en España con 

esa denominación en el Real Decreto 450/2005 sobre Especialidades de Enfermería1, posteriormente 

y tras la derogación del mencionado Real Decreto sigue siendo reconocida en el Real Decreto 

639/20142. La primera aproximación conceptual y normativa realizada de forma oficial sobre esta 

especialidad se hace desde las competencias que el especialista en formación (residente) debe adquirir 

durante su etapa de residente, están recogidas en el Programa Oficial de la Especialidad (POE)3 y que 

serán las que definan la especialidad y las que se aportarán al sistema sanitario y a la sociedad.  

La formación de los residentes en EFyC se realiza en las Unidades Docentes Multiprofesionales (UDM) 

de Atención Familiar y Comunitaria (AFyC), tal y como establece el Real Decreto 183/20084 que está 

complementado en la Orden SCO/581/20085 donde se fija la estructura y funciones de las comisiones 

de docencia y donde se establece la constitución de las subcomisiones de enfermería. La misión de 

estas es la coordinación de la formación de dichos especialistas y el presidente o presidenta de la 

subcomisión será vocal nato de la comisión de docencia.   

Poner en marcha un programa formativo es complejo, y aún más iniciarlo en un contexto poco probado 

como el de la formación multiprofesional que desde sus inicios ha encontrado oposición desde 

múltiples ámbitos de la enfermería: sociedades científicas, universidades, sindicatos e incluso desde 

alguna comunidad autónoma.  

Actualmente, además, se está pendiente de que se celebre una prueba extraordinaria (que se recoge 

en el Real Decreto de Especialidades de 2005) para habilitar a las enfermeras generalistas que cumplen 

una serie de requisitos (experiencia laboral, investigadora y docente) para acceder a la misma y poder 

obtener su título de especialistas de EFyC. Se da la paradoja que, al no haberse celebrado aún la prueba 

comentada, las enfermeras tutoras de las enfermeras en formación de la especialidad no son 

especialistas como exige la ley. 

Pero sin duda lo más preocupante es la falta de voluntad política a la hora de crear plazas específicas 

de especialistas en EFyC, lo que hace que se siga invirtiendo dinero en la formación sin que 

posteriormente se rentabilice con la contratación de dichos especialistas, lo que no deja de ser un 

fraude de ley. 
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Realidade da Enfermagem de Saúde Familiar em Portugal: Formação, Práticas 
e Políticas de Saúde 
 
Maria Henriqueta Figueiredo1 
1Presidente da Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Familiar (SPESF) | Portugal 
 

Da formação de excelência, aliada à aprendizagem interpessoal e significativa com as famílias, surgiram 

inquietações pessoais e profissionais, que transformaram a saúde familiar na “missão” de vida, numa 

perspetiva integrativa entre o ser pessoa-enfermeiro, o ser com os outros (pessoas, famílias e 

comunidades) e o ser com o mundo, num paradigma sistémico que tem pautado o agir, com as 

flutuações internas e externas decorrentes da coevolução, que permitiram a partilha, a reflexão e a 

humildade de assumirmos que as interações são sempre transformativas, pois produzem novas visões 

e contextualizam-nas. 

Os enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários têm uma história coletiva, edificada na procura 

colaborativa de respostas às necessidades das famílias, manifestadas pelas narrativas, pelos 

comportamentos que traduzem crenças e valores, sentimentos e emoções, num contexto de 

reciprocidade entre as forças da família, enquanto sistema, e as interações mantidas entre os seus 

membros e entre estes e o ambiente, conferindo a cada família, em singular, a unicidade e a todas, em 

plural, a diversidade. 

É neste enquadramento que a problematização das questões que despontam da análise reflexiva das 

práticas com as famílias, reitera a ação e inovação como elementos fulcrais da produção de saberes e 

práticas, num processo contínuo de construção de significados que permite a internalização da 

informação e a capacidade de a utilizar em novas situações. 

A Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Familiar, enfatizando o melhor do passado, está 

confiante face ao futuro, assumindo a família como unidade de cuidados, num paradigma globalizante, 

em que a cooperação próxima com os associados e com todos os parceiros sociais, 

permitirá  encontrar, em conjunto, soluções inovadoras que aliem o saber especializado, enquanto 

recurso, ao desenvolvimento de práticas socialmente construídas, promotoras de competências 

profissionais em enfermagem de saúde familiar, com vista à otimização das respostas às necessidades 

das famílias e, consequentemente, maximizar o potencial de saúde dos cidadãos e da sociedade, como 

um todo. 
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Realidades da Enfermagem de Saúde Familiar: Formação, Práticas e Políticas 
de Saúde 
 
Francisco Jesús Represas Carrera1 
1Presidente da Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (AGEFEC) 
 
O Sistema Galego de Saúde (SERGAS) inclúese dentro do Sistema Nacional de Saúde Español. A 

Atención Primaria do SERGAS conta con 2.500 Enfermeiros e Enfermeiras, pero tan so con 10 

especialistas en Enfermaría Familiar e Comunitaria.  A atención sanitaria en Galicia divídese por áreas 

sanitarias, onde existe como mínimo un Hospital de referencia. As áreas subdivídense en zonas de 

saúde, que teñen a mesma demarcación territorial cos Concellos. Os Centros de Saúde desenvolven a 

súas actividades nas diferentes zonas de saúde de Galicia.  

En canto ás políticas de saúde, Galicia segue os principios de eficacia e sostible, cronicidade e 

envellecemento, prevención e promoción, accesibilidade, e calidade e seguridade. As estratexias en 

política sanitaria para Galicia recóllense no documento titulado “Estratexias SERGAS 2020”. Neste 

documento atopamos a planificación do Servizo Galego de Saúde hasta o ano 2020, onde destaca o 

impulso que se lle pretender dar á especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria.  

No ámbito formativo, o Sistema Nacional de Saúde necesita responder aos múltiples cambios nos 

patróns epidemiolóxicos das enfermidades, o que levou consigo entre outras medidas á creación da 

especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria (EFeC) no ano 2011. O Goberno de España define 

que a misión da EFeC é a participación profesional no coidado compartido da saúde das persoas, as 

familiar e as comunidades, no contínuum do seu ciclo vital e nos diferentes aspectos da promoción da 

saúde, prevención da enfermidades, recuperación e rehabilitación, no seu entorno e contexto 

sociocultural.   

Para poder cursar esta especialidade necesítase superar un exame de oposición centralizado para toda 

España, e posteriormente superar dous anos de formación tutelada e remunerada.  

No ámbito laboral, Galicia converteuse neste ano na primeira Comunidade Autónoma do estado 

Español en crear prazas específicas da especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria. Dende a 

AGEFEC apostamos e defendemos a creación progresiva de mais prazas da nosa especialidade para 

que nun futuro á especialidade de Enfermaría Familiar e Comunitaria sexa un requisito para poder 

traballar na Atención Primara da Saúde.  

As competencias dos/as Enfermeiros/as especialistas en Enfermaría Familiar e Comunitaria veñen 

recollidas no programa formativo da especialidade: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2010-10364 

Os Enfermeiros/as da Atención Primaria de Galicia, lideran proxecto de innovación en relación coa 

atención sanitaria á cronicidade (exemplos: IANUS,TELEA, ACTIVAGE). 
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Utilizadores dos Balneários Públicos de Lisboa: a transição para a situação de 
Sem-Abrigo 

 
Amélia Simões-Figueiredo1 ;Sérgio Deodato1; Sarreira Santos1; Cândida Ferrito1 
1ICS-UCP 

 
Introdução: Segundo o diagnóstico de situação de saúde dos utilizadores do Balneário Público de 

Alcântara, 30 % vivem Sem-Abrigo (Simões-Figueiredo, et all, 2016).  

O Plano Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, (2017-2023) define, como 

um dos eixos estratégicos, a promoção do conhecimento do fenómeno para garantir a qualidade das 

respostas. Sem-abrigo é a pessoa que, independentemente da sua nacionalidade, idade, sexo, 

condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre sem teto, vivendo no 

espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário, ou sem casa, 

ou em alojamento temporário (ENPSA, 2017). 

Meleis (2010) sublinha a importância de estudar as populações vulneráveis na edificação de respostas 

de enfermagem. O conceito de família especificado por Figueiredo (2012) numa perspetiva sistémica, 

integra variáveis relacionadas com a autodeterminação, caracterizada por vínculos afetivos. 

Metodologia: Objetivo Geral: Compreender a transição da família para a situação de Sem-abrigo. 

Estudo descritivo, exploratório de natureza qualitativa com recurso à entrevista. No tratamento, 

segundo análise temática de conteúdo, constitui-se uma matriz de análise.  

Amostra de conveniência - Utilizadores do BPA, Sem-abrigo, que acederam participar mediante 

consentimento livre e esclarecido. Aprovação da Comissão de Ética para a Saúde da ARSLVT (parecer: 

Proc.074/CES/INV/2018). 

Os resultados sugerem que: Na dimensão Fenómenos/acontecimentos de vida significativos para a 

transição da família para a situação de Sem-abrigo; se evidenciam duas categorias principais 

(Pessoais/familiares e sociais) animadas pelas subcategorias: Autonomia/independência, Gestão do 

comportamento/conflitos, perda e luto e Coping inefixaz, para a primeira  e natureza laboral, natureza 

jurídica e dependência de outros para a segunda. Na dimensão Relação entre os acontecimentos de 

vida significativos e a condição de Sem-Abrigo, emerge a doença mental como categoria mais 

expressiva em harmonia com as subcategorias: Dificuldade em gerir conflitos e Comportamentos 

aditivos. A terceira e última dimensão, Expetativas para o futuro subdivide-se em duas categorias, uma 

com e outra sem expetativas no futuro, explicitadas pelas subcategorias: Resiliência, Esperança, para 

a primeira e Locus controle externo e Desesperança para a segunda. 

Conclusão: A doença mental e todos os fatores subjacentes à mesma, de natureza individual, familiar 

e social, parecem justificar a transição situacional (Meleis, 2010; 2018), da família para a situação de 

sem-abrigo. 
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A dimensão evolutiva da família e a autodeterminação (Figueiredo, 2012) parecem se manter apesar 

da condição de sem-abrigo. 
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Terapêuticas não convencionais: contributos na Saúde Familiar 

Faustino Santos1  
1Hipnoterapeuta, Acupunctor e Enfermeiro 
faustinosantos@sapo.pt 
www.clinica-fsantos.com 
 

Após infeção viral, e um mês de coma, uma jovem fica com amnésia. Foi utilizada 

hipnoterapia, com metodologia inovadora.  

Hoje e passados quinze anos, pode ser considerado um contributo, seguro e fundamental na 

recuperação. Por esse motivo, vai sendo divulgado. 

A hipnose clínica pode ser utilizada em muitas situações, como na analgesia no parto, ou nos 

tratamentos em grandes queimados, ou outras situações de grande dor. 

Caberá a iniciativa, aos organismos públicos, de fornecer as competências necessárias aos 

enfermeiros. 

Caso apresentado na minha pós-graduação, componente de especialização, em hipnose com a 

supervisão do Prof. Dr. Mário Simões, Dr.ª Alice, e Dr. José Marto, no ano de 2005, que muito 

ajudaram e contribuíram para o sucesso. 

Apontamentos históricos 

 A hipnose é antiga como o próprio homem, há provas que os Assírios, os Romanos, os Astecas, 

os Maias utilizavam a hipnose para tratar doentes. Já seria conhecida no Egito 5000 a.C.…..na 

India…na China,…na Grécia 

Obviamente definida com outros termos, a hipnose desde sempre é património da filosofia, e 

da medicina ocidental e oriental, tanto antiga como contemporânea. 

Breves notas: 

 Franz  Anton  Mesmer, (1734-1815).-magnetismo animal. 

Abade Faria (1766-1819)- Sono lúcido 

James Brade (1795-1860)- Primeiro estudioso realmente cientifico da hipnose. 

Emile coué (1857-1926)-Realçou a importância da sugestão. 

Joseph  Breuer (1824-1925)-Desenvolveu a técnica de regressão. 

Freud(1856-1939)- Abandonou  a hipnose em favor da psicanálise. 

Milton H. Erickson (1901-1980)- é considerado o pai da hipnose médica moderna. Criou uma 

nova  abordagem  baseada  nos recursos da pessoa 
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O 1º Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Familiar apresentou um programa científico 

equilibrado, numa alternância entre conferências, painéis, workshops e comunicações orais e posters, 

permitindo um programa comum, nas conferências e painéis, e um programa mais personalizado nos 

workshops, comunicações orais e posters. As comunicações orais e posters permitiram ainda a 

comunicação por iniciativa dos seus autores, promovendo uma participação mais integrativa e plural. 

Nos workshops foram abordadas as seguintes áreas temáticas:  a doença e saúde, o impacto do delírio 

na família, a comunicação assertiva interprofissional, as terapias não convencionais e os contributos 

para a saúde familiar e, finalmente, a notificação da morte em contexto de emergência/catástrofe. 

Nos painéis foram apresentadas as seguintes áreas temáticas: os desafios às práticas de saúde familiar 

(o empoderamento da “marca” o enfermeiro de família, promoção da esperança nas famílias com 

crianças com doença crónica, transição para a situação de sem-abrigo nos utilizadores de balneários 

públicos em Lisboa), desafios da investigação em enfermagem de saúde familiar (questões éticas na 

investigação em saúde familiar, investigação em enfermagem de saúde familiar e transferibilidade e 

redes de investigação em enfermagem), promoção da literacia para a saúde no ciclo de vida familiar, 

inclusão das famílias migrantes (desafios em cuidados de saúde) e, finalmente, a realidade de 

enfermagem saúde familiar (formação, práticas e políticas de saúde em Portugal e Espanha). 

Destacamos, como um dos momentos altos do congresso, naturalmente, a conferência proferida por 

Jane Lasseter (Presidente da International Family Nursing Association) que nos presenteou com o tema 

“perspetivas sobre o desenvolvimento global da enfermagem de saúde familiar”. 

Informamos de que a atratividade ao congresso foi muito positiva, monitorizada pelo número de 

inscrições, que foi muito próximo de 200 participantes e pelo número de resumos submetidos, que for 

de 54, dos quais 46 comunicações orais e 8 posters. Realça-se também o programa social/cultural do 

congresso nomeadamente: as “Cantadeiras do Suajo”, que antecederam a sessão de abertura, e o 

jantar social, que foi muito participado. 

Salienta-se as parcerias científicas, que permitiu um pensamento global, com representantes de 

praticamente todas as Escolas de Enfermagem do País e do Centro de Investigação e Serviços de Saúde 

(CINTESIS). Como patrocinadores do congresso destacamos: o Município de Arcos de Valdevez, Luna 

Arcos Hotel, Ribeira Colection Hotel, a Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, 

a Lusodidacta e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho. 

Destacamos o empenho, no papel desempenhado pelas comissões organizadora e científica do 

congresso, que se mostraram essenciais para o sucesso do mesmo. Finalmente, uma palavra de justo 

agradecimento à Professora Doutora Henriqueta Figueiredo (Presidente do 1º CIESF) pelo entusiasmo, 

criatividade, dinamismo, empenho, criatividade, persistência, paixão e capacidade de difusão da área 
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científica da enfermagem de saúde familiar, que tornaram este evento um símbolo de sucesso. 

Efetivamente, em Arcos de Valdevez, na terra onde Portugal se fez, foi criada a marca do CIESF, ficando 

assim lançada a primeira pedra, já que a segunda pedra, já se perspetiva para outubro de 2019, em 

Lisboa, pelo que contamos com a presença de todos. 
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A Comunicação em famílias com filhos adolescentes  

Ana Catarina Fernandes Martins1; Ana Laura Mendonça de Aviz Branco1; Angélica Amaral Fernandes Santos1,2; Fernanda Alves Pinto 
Fernandes1,3; Isabel Ma Antunes R. Costa Barros4
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Introdução & Objetivos: A comunicação na adolescência é de grande importância para a saúde do adolescente, 

sendo que por vezes é atravessada por dificuldades. Neste contexto, o desempenho do papel parental, definido 

como padrão de interação que integra o conhecimento e a aptidão para o desenvolvimento de comportamentos, 

deve ser foco da intervenção dos enfermeiros de família. Objetivos: i) Conhecer a importância atribuída pelos 

adolescentes à comunicação parental e os diferentes aspectos da comunicação que os adolescentes valorizam.  

Metodologia: Revisão integrativa da literatura, que incluiu artigos científicos indexados nas bases de dados 

PubMed, Scopus, Scielo, B-on, de abril de 2005 a maio de 2018: Recorreu-se aos descritores: Adolescente, 

Comunicação, Estratégias e Relações familiares e aplicou-se a técnica de filtragem de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão.  

Resultados e discussão: Foram encontrados 3.345 artigos, dos quais 45 selecionados para leitura de título e 

resumo. Os 6 artigos que atenderam aos critérios de inclusão no estudo, foram analisados e numerados para 

facilitar a sua leitura e utilizou-se a escala de Kmet, Lee, & Cook (2004) para avaliar sua qualidade. Da análise 

infere-se que os adolescentes atribuem importância à comunicação parental, porém consideram que é 

frequentemente ausente ou insuficiente. Nos estudos abordados os adolescentes comunicam com mais 

frequência com a mãe (Costa et. al 2014; Koko et. al 2007; Wagner et. al, 2005). Quantos aos temas, os rapazes 

tendem a partilhar os seus problemas relacionados com o sexo com os pais, enquanto as expressão dos afetos e 

apoio emocional são partilhados com as mães (Portugal & Alberto, 2015). Também, os irmãos mais velhos, 

assumem um papel ativo na comunicação e os tios atuam como mediadores na comunicação com os pais 

(Wagner et. al, 2005).  

Conclusão: De forma geral, os estudos indicam que a comunicação que os adolescentes estabelecem com os pais 

e família é boa, contrariando a visão, muitas das vezes estereotipada, que associa a adolescência a conflitos 

familiares. O enfermeiro de família deve diagnosticar problemas e procurar ajudar a família a estabelecer um 

ambiente familiar saudável e seguro.  

Palavras-chave:, Comunicação, Familia, Adolescência Keyword:, Communication, Family, Adolescence  

Referência bibliográficas:  
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exploratório da Comunicação de Famílias com Filhos Adolescentes. In XII Encontro Latino Americano de Iniciação 

Científica e VIII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba.  
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A comunicação enfermeiro e idoso em Unidades de Saúde Familiar 
 
Ana Mendes1; Assunção Nogueira2; Fátima Ribeiro2; Clarisse Magalhães2 

1Enfermeira à espera de oportunidade de emprego 
2IPSN/ESSVS, IINFACTS – CESPU - Professor Adjunto Principal  
Contacto de e-mail: assuncaonog@gmail.com 

 
Introdução & Objetivos: A comunicação em enfermagem deve ser uma competência desenvolvida nos 
enfermeiros, uma vez que é determinante na interação e relação de ajuda com os utentes.  Comunicar 
com o outro adquire uma importância particular, principalmente quando diz respeito aos idosos pois 
estes são indivíduos que requerem cuidados específicos uma vez que as suas necessidades também 
são particulares.  O declínio da saúde física e mental, bem como a disponibilidade e sensibilidade do 
enfermeiro a acrescentar os problemas ambientais comprometem o processo de comunicação entre 
as partes. A comunicação não é isenta de barreiras pelo que cabe ao enfermeiro: identificar as 
dificuldades de modo a adotar estratégias que permitam uma comunicação efetiva e eficaz com o 
idoso.  
Metodologia: Realizamos um estudo exploratório descritivo de cariz qualitativo, aplicando-se uma 
entrevista semiestruturada a seis enfermeiros, de duas Unidades de Saúde Familiar pertencentes ao 
ACeS Tâmega II – Vale do Sousa Sul, da ARS Norte, recorremos à análise de conteúdo para o tratamento 
de dados. Foram tidas todas as considerações éticas para este tipo de trabalho.  
Resultados e Discussão: Dos discursos proferidos emergiram temas centrais como: Benefícios da 
comunicação entre enfermeiro e idoso; Formas de comunicação utilizadas pelo enfermeiro com o 
idoso; Dificuldades na comunicação; Estratégias de atuação face às dificuldades de comunicação e 
Competências de comunicação do Enfermeiro de Família. Ao comunicar com idosos os enfermeiros 
reconhecem inúmeras dificuldades que podem comprometer a relação terapêutica, nomeadamente o 
estado de saúde do idoso (demência e dificuldades na audição) as suas crenças, valores e receios, por 
vergonha e por baixa literacia. As barreiras físicas e ambientais, bem como a falta de tempo, do 
enfermeiro, por sobrecarga de trabalho, impede ou limita, também, uma comunicação eficaz. No 
entanto a estratégia passa por uma atenção particular à situação especifica. O ter um acompanhante 
junto do idoso, o optar por outras formas de comunicação são apenas alguns exemplos. 
Conclusões: O conhecimento das inúmeras dificuldades no comunicar com o idoso, permite ao 
enfermeiro adotar estratégias que ajudem a ultrapassar estas barreiras e a melhorar o 
estabelecimento de uma comunicação eficaz com o idoso de forma a proporcionar cuidados de 
enfermagem com qualidade. 
Palavras-chave: Enfermagem; comunicação; idosos; Unidades de Saúde Familiar 
Referências bibliográficas: 
- Almeida, R.T., & Ciosak, S. I. (2013). Comunicação do idoso e equipa de saúde familiar: há 
integralidade? Revista Latino Americana de Enfermagem, 21(4). 1-7. Acedido em: 25/3/2018 em 
WWW.Scielo.br/pdf/rlae/v21n4/pt_0104-1169-rlae-21-04-0884.pdf. 
- Araújo, C. F. (2014). Enfermagem com famílias: perceção dos utentes de uma Unidade de Saúde 
Familiar dos cuidados do enfermeiro de família. Dissertação de Mestrado, Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar – Universidade do Porto, Portugal 
- DGS.  (2017). Norma 01/2017- Comunicação eficaz na transição de cuidados de saúde. Acedido a 
22/8/2018. Disponível em: https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-
normativas/norma-n-0012017-de-08022017.aspx. 
- Sequeira, C. (2016). Comunicação clínica e relação de ajuda. Lisboa: Lidel, Edições técnicas, Lda 
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Introdução & Objetivos: Os estímulos stressantes são avaliados tendo por base a matriz biológica e a 

história de vida pessoal, revestindo-se do significado que cada um lhes atribui. 

Objetivos: analisar a relação entre a escala de Acontecimentos Vitais Stressantes (AVS), as variáveis 

sociodemográficas, sociofamiliares e a hemoglobina glicada (HbA1c) em adolescentes com diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1); relacionar a HbA1c com as variáveis sociodemográficas e sociofamiliares. 

Metodologia: Estudo correlacional e transversal, desenvolvido numa amostra de 112 adolescentes 

com DM1, em 5 hospitais da região Norte. A colheita de dados foi efetuada entre julho/2014 e 

junho/2015, com recurso à escala AVS. Trata-se de uma escala com 25 itens, que permite identificar 

os acontecimentos stressantes e o impacto causado. 

Resultados e discussão: Os adolescentes são maioritariamente do sexo masculino (57.1%), com idades 

entre 13 e 18 anos (M=15.1; DP=1.48), com um valor médio de hemoglobina glicada (HbA1c) de 8.9% 

(DP=1.85), sendo que apenas 22.3% apresentam bom controlo metabólico. A American Diabetes 

Association (2018) recomenda valores inferiores a 7.5%, mas estudos nacionais (Fagulha, Santos, & 

Mellitus, 2004; Rodrigues & Costa, 2013) e internacionais (Yi-Frazier et al., 2015) apresentam valores 

superiores na adolescência. Em média, os participantes identificaram 4.7 AVS (DP=2.93; amplitude 0-

14) e um impacto emocional de 24.0 (DP=19.93; amplitude 0-97), sendo estes valores inferiores aos 

encontrados por Jiménez Garcia, Menéndez Álvarez-Dardet, e Hidalgo Garcia, (2008). Pelos valores 

médios, percebemos que as raparigas identificam mais AVS (M=5.19/4.25) e maior impacto emocional 

(M=26.75/21.95). Encontramos diferenças com significância estatística em número e impacto 

(p=.001), favoráveis aos adolescentes com retenção escolar. Relativamente ao controlo metabólico, 

verificamos diferenças com significância estatística em número (t=3.447; p=.001) e impacto (t=-2.809; 

p=.007), favoráveis aos adolescentes com hemoglobina glicada superior a 7.5%. 

Conclusões: Adolescentes, com retenção escolar e mau controlo metabólico, identificam mais AVS e 

experimentam-nos com maior impacto emocional. Apresentamos um retrato preocupante de 

vivências stressantes por adolescentes diabéticos e sua relação com o controlo metabólico. Como 

podem intervir, os enfermeiros de Saúde Familiar, junto do adolescente/família, para minimizar o 

stresse causado pelas adversidades experimentadas? 

Palavras-chave: Adolescente, Diabetes Mellitus Tipo 1, Cuidados de Enfermagem 
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Introdução & objetivos: A previsão em Portugal, de doenças complexas até aos 15 anos é 300-350 

novos casos. Na região norte prevêem-se 120-125 novos casos/ano de doença oncológica (DGS, 2016). 

Urgem medidas consistentes e integradas, visando a criança e família no contexto cultural, social e 

ecológico. As crianças com doença crónica e terminal sofrem lutos antecipatórios e os pais têm 

sentimento de impotência, a perda a prazo do filho e tudo o que isso implica (Neto, 2010). 

Objetivo: conhecer a opinião dos Enfermeiros de cuidados de saúde na comunidade (CSC), acerca da 

possibilidade de prestar cuidados paliativos (CP) à criança em fim de vida, no domicílio. 

Metodologia: Paradigma qualitativo, estudo exploratório descritivo, realizado no norte de Portugal. 

Participaram 12 enfermeiras: Idades 24-53 anos; exercem em CSC, em média há 10,5 anos; 5 

Especialistas em Saúde Comunitária. Recolha de dados: entrevista semiestruturada, gravada em áudio. 

Procedimentos éticos e legais: autorização da instituição e parecer favorável da Comissão de Ética. 

Salvaguardados: consentimento informado e esclarecido, anonimato e confidencialidade. O corpus 

obtido foi submetido a análise de conteúdo (Bardin, 2011).  

Resultados: Opinião dos Enfermeiros das unidades de CSC acerca da possibilidade de prestar CP à 

criança em fim de vida no domicílio. 2 categorias: - Sim, é possível prestar cuidados paliativos no 

domicílio. Apontaram as necessidades: Mais Formação Específica; Sensibilização dos profissionais para 

os CP à criança; adequar os recursos humanos; - Não é possível prestar cuidados paliativos no domicílio. 

As enfermeiras (2) salientaram: pouca disponibilidade de tempo; tomada de decisão unilateral (na 

equipa). 

Discussão dos resultados: verificámos sensibilidade para a problemática dos CP pediátricos, 

respeitando escolhas, desejos da criança/família, mas carecem modelos de intervenção que priorizem 

o acompanhamento empático e escuta ativa (Silva, 2010; Reis, 2011), sedimentados na formação e 

treino específico (Neto, 2004) e integrados na enfermagem de saúde familiar (ESF). Dificuldades 

constatadas: falta de disponibilidade de tempo e de trabalho em equipa.  

Conclusões: CSC carecem da intervenção de enfermagem multidimensional à criança em fim de vida, 

na família. Formação e dotação de profissionais de saúde são condições para possibilitar CP às 

crianças/famílias, de forma integrada, complementar no âmbito da ESF e dos CP. 

Palavras-chave: criança em fim de vida, saúde familiar, cuidados domiciliários, enfermeiros 
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Introdução & Objetivo: Tornar-se pai é uma transição desafiadora do ciclo vital, exigindo diferentes 

reorganizações e aquisição de competências para o exercício do papel parental. A figura paterna é muitas 

vezes negligenciada durante a gravidez, o que pode comprometer a perceção de segurança para a 

assunção das funções de pai. Constituiu objetivo deste estudo compreender as vivências dos homens na 

transição para a paternidade durante o período pré- natal.  
Metodologia: Estudo qualitativo, exploratório, de carácter descritivo, transversal e retrospetivo. 

Participaram no estudo dez homens a vivenciar, pela primeira vez, a gravidez da parceira, no último 

trimestre, em regime de coabitação e com gestação sem patologia materno-fetal. Colheita de dados 

através de entrevista semiestruturada. Procedeu-se à análise de conteúdo para análise dos dados, com 

categorização semântica e abordagem indutiva.  
Resultados e Discussão: A categoria “exclusão da figura paterna” descreve a experiência dos homens 

durante as consultas de vigilância da gravidez. Realça-se a falta de preparação dos profissionais de saúde 

para o homem que deseja participar no processo gravídico e um discurso profissional voltado apenas 

para a mulher. Os cuidados de saúde nesta área estão centrados na mulher e no feto, remetendo o homem 

para um papel secundário ou externo a todo o processo. Os homens entrevistados propõem sugestões de 

melhoria promotoras do seu envolvimento na vigilância pré-natal. Diversas investigações comprovam 

experiências de exclusão do homem no contacto com serviços pré- natais (Torre, Vieira, & Viana, 2011; 

Fenwick, Bayes, & Johansson, 2012). Os homens sentem as suas necessidades negligenciadas e isso 

parece afetar a perceção de segurança para a assunção das funções de pai (Steen, Downe, Bamford, & 

Edozien, 2012) e a auto eficácia nos cuidados ao filho (Torre et al., 2011).  
Conclusões: Os homens tentam envolver-se no processo gravídico, mas sentem-se periféricos, o que 

pode comprometer este processo de transição tão relevante na assunção das funções parentais. Importa 

repensar a vigilância pré-natal, revestindo-a de uma abordagem mais assertiva, capaz de promover 

orientação e suporte antecipatório que permita aos futuros pais desenvolverem competências para o 

exercício do novo papel.  
Palavras chaves: cuidado pré-natal; paternidade; papel parental; enfermagem  
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Introdução: As atitudes são influenciadas pelas vivências de cada profissional, pelos seus próprios 

conceitos de família e cuidados à família (Rodrigues, 2013). O planeamento, a tomada de decisão e a 

implementação de cuidados à família depende da conceptualização de cada enfermeiro bem como das 

experiências vividas. 

Objetivos: Avaliar em que medida as variáveis sociodemográficas influenciam a atitude dos 

enfermeiros, dos cuidados de saúde primários, na importância da família no cuidar. Verificar se as 

variáveis profissionais têm influência na atitude dos enfermeiros. 

Metodologia: Estudo quantitativo, transversal, descritivo e correlacional, numa amostra de 71 

enfermeiros dos cuidados de saúde primários da região Centro, pertencentes ao grupo etário dos 40-

49 anos e maioritariamente do sexo feminino. Para a recolha de dados foi utilizada a escala A 

importância das famílias nos Cuidados de Enfermagem: Atitude dos Enfermeiros (Oliveira et al, 2011) 

e um questionário de caracterização sociodemográfica e profissional dos enfermeiros. 

Resultados e discussão: As variáveis sociodemográficas (sexo, grupo etário e habilitações académicas) 

não influenciam a atitude dos enfermeiros, dos cuidados de saúde primários, na importância da família 

no cuidar (Sousa, 2011). Das variáveis profissionais (tempo de serviço, categoria profissional e tipo de 

unidade onde exercem funções), apenas, o tipo de unidade influencia a atitude dos enfermeiros. São 

os enfermeiros que exercem funções na Unidade de Saúde Pública que entendem a família como um 

parceiro dialogante e um recurso de coping. Os enfermeiros que apresentam atitude favorável na 

importância da família no cuidar são do sexo masculino, com idade entre os 40 e 49 anos, detentores 

de um curso de especialidade, com a categoria de enfermeiro, que possuem um tempo de serviço igual 

ou superior a 21 anos e exercem funções numa Unidade de Saúde Pública (Silva et al, 2013). 

Conclusões: Os enfermeiros dos cuidados de saúde primários apresentam uma atitude favorável à 

importância da família no cuidar. A formação em enfermagem de saúde familiar deve ser considerada 

para o desenvolvimento de competências dos enfermeiros dos cuidados de saúde primários, no que 

se reporta às problemáticas de saúde, visando a família como unidade de cuidados. 

Palavras-chave: Família, Atitude, Enfermagem familiar, Cuidados de saúde primários 
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Introdução & objetivos: O conceito de "Enfermeiro de Família" é um conceito recente e de uso 

exclusivo da disciplina de Enfermagem. A sua primeira conceptualização surge em 1998 através do 

Programa Operacional Saúde XXI, encontrando-se associada à descrição do papel do "Enfermeiro de 

Saúde Familiar". Em 2002, o Conselho Internacional de Enfermagem elaborou um documento 

orientador com o título "Nurses always there for you: Caring for families", onde são explorados os 

diversos papeis dos enfermeiros no seu trabalho com as famílias. O objetivo deste estudo consistiu em 

compreender o conceito de "Enfermeiro de Família" utilizado nos Cuidados de Saúde Primários, 

recorrendo a documentos científicos portugueses publicados entre 2000 e 2012, à luz da metodologia 

de Walker e Avant.  

Metodologia: Para o desenvolvimento deste estudo, procedeu-se, primeiramente, a uma revisão da 

literatura, onde foram selecionados 13 documentos. De seguida procedeu-se à análise do conceito 

respeitando as oito etapas preconizadas por Walker e Avant, de forma a construir um conceito de 

"Enfermeiro de Família" que reflita a sua operacionalização na prática dos cuidados. 

Resultados e Discussão: Após analise dos documentos selecionados destaca-se a inserção numa 

equipa multidisciplinar, a prestação de cuidados ao longo do ciclo vital dos indivíduos e famílias, o 

agente promotor da saúde e prevenção da doença, o gestor de cuidados, o foco dos cuidados: família 

como unidade, o estilo colaborativo na prestação dos cuidados e o estabelecimento de relação 

potenciadora das forças da família, como as principais características para a existência do conceito. 

Conclusões: Como resultado da análise efetuada foi possível elaborar um conceito de "Enfermeiro de 

Família" no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários, passível de ser operacionalizado, encontram-se 

características semelhantes às definidas pela Organização Mundial de Saúde para o "Enfermeiro de 

Saúde Familiar", o que permite concluir, que na literatura científica portuguesa estes dois conceitos 

são utilizados como sinónimos. 
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Introdução & objetivos: O MDAIF é reconhecido como referencial teórico e operativo essencial aos 

cuidados de enfermagem à família, constituindo-se como uma marca importante para os enfermeiros 

portugueses (Figueiredo, 2009). A satisfação refere-se ao deleito do individuo pela marca quando esta 

atende às suas expectativas, desejos e metas, trazendo satisfação e lealdade. O impacte do amor à 

marca reflete-se no passa-palavra positivo (Clemente, 2013). Constituem objetivos do estudo: validar 

a Escala de Satisfação dos Enfermeiros com o MDAIF; analisar a relação entre a satisfação e a lealdade 

ao MDAIF; e analisar a relação entre a lealdade e o passa-palavra ao MDAIF. 

Metodologia: Estudo correlacional de natureza quantitativa, em fase de projeto. A amostra, de base 

populacional, será constituída pelos enfermeiros que concluíram a Pós-graduação em Enfermagem de 

Saúde Familiar, com desenvolvimento do MDAIF, em duas escolas de Enfermagem, com igual plano de 

estudos. O instrumento de colheita de dados irá ser aplicado on-line e compreende dados de 

caracterização sociodemográfica e profissional e três Escalas de Likert:  Satisfação dos Enfermeiros 

com o MDAIF (a validar pelos autores), o Passa Palavra Positivo (Carroll & Ahuvia, 2006) (α Cronbach: 

0.94) e Lealdade à Marca (Bobâlca, Gatej, Ciobanu, 2012) (α Cronbach: 0.90). A validação da Escala de 

Satisfação com o MDAIF será feita através da avaliação do α Cronbach e da análise fatorial, 

componentes principais, com rotação de Varimax. Será realizado o teste de regressão linear múltipla, 

com o uso programa informático SPSS®, versão 21. 

Resultados e discussão: Espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para a validação da 

escala de satisfação dos enfermeiros com o MDAIF (Figueiredo, 2009). Espera-se uma maior 

objetivação da relação entre a satisfação dos enfermeiros e a lealdade ao MDAIF e da relação entre a 

lealdade ao MDAIF e o passa palavra positivo. Os resultados terão importante implicação para a prática 

dos cuidados de enfermagem à família. 

Conclusão: Este estudo permitirá um maior conhecimento científico, a fim de avaliar satisfação do 

enfermeiro com o MDAIF e sua relação com a lealdade e consequentemente com o passa palavra 

positivo, pelos enfermeiros. Pensamos que o mesmo possa contribuir para uma maior difusão do 

MDAIF a nível nacional e internacional. 

Palavras chave: Enfermagem Saúde familiar; Satisfação dos Enfermeiros; Lealdade à marca; Passa 

palavra positivo; Modelo teórico de Enfermagem Saúde Familiar 
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Introdução & Objetivo: As famílias reconstruídas apresentam determinadas características, sendo 

uma delas a consolidação de relações entre pessoas com vínculos familiares legais, mas não biológicos, 

entre os vários intervenientes as quais podem ser geradoras de conflitos (Arranz et al, 2010). A 

implementação do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) (Figueiredo, 2012) 

tem sido percecionada como impulsionadora de mudanças nas práticas de enfermagem com as 

famílias, contribuindo como facilitador na adaptação dos enfermeiros. Constituiu objetivo deste 

estudo identificar a perceção dos enfermeiros face à definição do conceito família reconstruída com 

filhos adolescentes. 

Metodologia: Estudo descritivo e exploratório, de natureza qualitativa. Participaram 19 enfermeiros 

que desenvolvem funções em cuidados de saúde primários. Tipo de amostragem é por conveniência. 

Caracterização da amostra: 14 enfermeiros são do sexo feminino; média de idades: 42 anos; 14 têm 

licenciatura e 4 mestrado; 1 enfermeiro tem doutoramento. A média do exercício profissional é 18 

anos. 

Resultados e discussão: No que reporta à análise das respostas apresentadas, foram definidas as 

seguintes categorias: “Valorização da família, face à sua constituição”; onde sobressai a valorização da 

família, enquanto conjunto de elementos que a constituem; “Valorização da família face aos vínculos 

que se estabelecem”, donde sobressai a valorização do facto de um dos cônjuges, ou ambos, serem 

divorciados e coabitarem com filhos adolescentes; “Valorização da existência de uma relação 

anterior”, sobressaindo a noção de que é criada uma nova família, existindo um filho de uma relação 

anterior; “Valorização da família face aos processos de transição”, de onde se salienta a noção de 

família restruturada e reajustada, com o surgir de filhos adolescentes de ligações anteriores; por ultimo 

foi definida a categoria “necessidade de clarificação do conceito de Família reconstruída com filhos 

adolescentes”, de onde se salienta: “É uma família constituída por pai, mãe e filhos na escola”. 

Conclusão: Verifica-se uma perceção realista face à definição de família reconstruída com filhos 

adolescentes, verificando-se, contudo, alguma necessidade de clarificação do conceito. 

Palavras-Chaves: Famílias reconstruídas; adolescentes; representações; enfermagem de saúde 

familiar 
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Introdução & objetivos: No que respeita às famílias reconstruídas, Arranz e colaboradores (2014) 

salientam que um contexto familiar de apoio, estável economicamente, com ausência de 

acontecimentos stressantes, bom ajuste da criança à família, relações sociais sólidas, apoio social 

externo e baixa conflitualidade, está associado a um bom desenvolvimento socio-emocional durante a 

adolescência. Deste modo, depreende-se a importância do papel dos enfermeiros junto das famílias, 

diminuindo o impacto que as alterações familiares possam ter no desenvolvimento da criança. 

Constituiu objetivo do estudo: identificar a perceção dos enfermeiros relativamente às intervenções 

mais comuns na sua prática, face às famílias reconstruídas, com filhos adolescentes.  

Metodologia: Estudo descritivo e exploratório, de natureza qualitativa. Participaram 19 enfermeiros que 

desenvolvem funções em cuidados de saúde primários, 14 do sexo feminino e 3 do sexo masculino; 

média de idades: 42 anos; 14 têm licenciatura e 4 mestrado; 1 enfermeiro tem doutoramento. A média 

do exercício profissional é 18 anos. Utilizou-se um questionário online, solicitando aos participantes que 

descrevessem as intervenções desenvolvidas com as famílias reconstruídas, com filhos adolescentes. Os 

dados foram colhidos no 1º trimestre de 2018, utilizando-se a análise de conteúdo para o tratamento e 

análise dos dados. 

Resultados e discussão: No que reporta à análise das respostas apresentadas, foram definidas as 

seguintes categorias: “Valorização da família, face ao fortalecimento do vinculo estabelecido”; onde 

sobressai a valorização do reforço do vínculo entre as figuras parentais e os filhos adolescentes; 

“Valorização do desenvolvimento e saúde física do adolescente”, donde sobressai a valorização da 

vacinação, da prática de exercício físico, dos hábitos alimentares e da prevenção das DST; “Valorização 

da comunicação”, sobressaindo a noção da importância da comunicação e do desenvolvimento de 

estratégias de coping; “Valorização da família face ao papel parental”, de onde se salienta a noção de 

capacitação dos pais e equilíbrio familiar. 

Conclusão: A perceção dos enfermeiros relativamente às suas intervenções parece demonstrar 

sensibilidade para a otimização da comunicação e desenvolvimento de estratégias de coping, bem como 

no desenvolvimento de novos papeis parentais com vista a um melhor desenvolvimento físico e 

psicológico dos adolescentes. Contudo, ainda se verifica alguma tendência por parte dos enfermeiros 

de valorizar mais os aspetos físicos do adolescente, em detrimento dos aspetos emocionais e 

psicológicos. 
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Introdução & objetivos: O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) (Figueiredo, 

2012), enquanto guia orientador da prática clínica, permite uma abordagem sistémica e colaborativa 

da família enquanto unidade autorregulada e auto-organizada, tornando-se indispensável no âmbito 

da Enfermagem de Família. Este estudo teve por objetivo aplicar o MDAIF e avaliar o impacte dos 

cuidados de enfermagem numa família em contexto clínico. 

Metodologia: Estudo de caso qualitativo e descritivo. Centrou-se no processo de intervenção familiar 

com uma família em contexto de uma Unidade de Saúde familiar (USF), segundo o MDAIF, cuja matriz 

operativa orientou o processo de avaliação familiar nas dimensões recursivas (estrutural, 

desenvolvimental e funcional). Foram realizadas quatro visitas domiciliárias e dez entrevistas 

sistémicas na USF, de junho/2017 a março/2018, seguindo-se de uma análise documental dos registos 

efetuados. 

Resultados e discussão: Família com filhos pequenos (Relvas, 1996), de baixos rendimentos, com três 

pessoas, o casal e um filho nascido com síndrome polimalformativo, de gravidez não planeada, em 

junho/2017, apresentando dificuldades relacionais. Reside num apartamento adequado por recurso à 

rede social (pouco extensa, mas próxima). Foram identificados diagnósticos de enfermagem que 

necessitaram de intervenção: 1) Planeamento familiar não eficaz; 2) Satisfação conjugal não mantida; 

3) Papel parental não adequado; 4) Processo familiar disfuncional; 5) Rendimento familiar insuficiente. 

Após a intervenção verificaram-se ganhos em saúde: planeamento familiar eficaz; satisfação conjugal 

mantida; processo familiar não disfuncional. O papel parental manteve-se não adequado, o casal ainda 

não conseguiu estabelecer regras estruturantes entre os subsistemas, não tendo sido possível 

desmistificar a crença de que “uma criança doente precisa de mais mimo”. 

Conclusões: O MDAIF constituiu-se como modelo sistematizador e orientador da prática de cuidados 

de enfermagem com a família, mostrou ser sensível às necessidades da família como unidade de 

cuidados tendo contribuído para a melhoria do funcionamento familiar. 

Palavras-chave: Avaliação familiar; intervenção familiar; enfermagem de família. 
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Introdução & objetivos: O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF), de 

Figueiredo (2012) surgiu no sentido de dar resposta às necessidades dos enfermeiros perante os 

cuidados às famílias e constitui-se como um referencial teórico e operativo adotado pela Ordem dos 

Enfermeiros para os cuidados em enfermagem de saúde familiar (OE, 2011). 

Compreender o contexto e a dinâmica familiar é uma vantagem do enfermeiro de família, os quais, 

resultante da sua perceção, lhe permitem recolher dados e estabelecer intervenções de enfermagem 

que possibilitam a prestação de cuidados direccionados à família. 

Neste estudo foram definidos os seguintes objetivos: Avaliar a família segundo o MDAIF, identificar 

áreas de atenção alteradas e estabelecer um plano de intervenção para minimização dos problemas 

identificados. 

Metodologia: Como estratégia metodológica foi utilizado o estudo de caso e como referencial teórico 

o MDAIF. Na USF, para a colheita de dados, foram realizadas entrevistas à família e analisada a 

informação dos aplicativos informáticos resultantes de registos do enfermeiro de família. Com os 

dados obtidos, segundo o MDAIF, foram elaborados os diagnósticos e propostas as intervenções de 

enfermagem. 

Resultados e discussão: A recolha de dados permitiu avaliar a família e estabelecer intervenções. É 

uma família reconstituída, composta pelo casal e três filhos, que se situa na etapa do ciclo vital “Família 

com filhos adolescentes”. 

Trata-se de uma família com rendimento familiar insuficiente e com conhecimento sobre gestão do 

rendimento, de acordo com as despesas familiares, não demonstrado. O Papel parental não está 

adequado, a comunicação familiar não é eficaz e a interação de papéis é conflituosa. Face ao 

diagnóstico, foram delineadas intervenções tendo em conta os recursos e competências da família e 

comunidade. 

Conclusão: A avaliação da família, tendo por base o MDAIF, permite reconhecer a sua complexidade e 

ter uma visão holística da mesma, encarando-a como unidade de cuidados, centrando-se nas suas 

capacidades de resolução dos seus problemas. O acompanhamento familiar é uma mais-valia 

reconhecida, pois promove níveis de confiança e empatia mais elevados com o enfermeiro de família. 

Palavras – Chave: Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar, Família, Enfermeiro de 

Família, Avaliação Familiar 
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Introdução & Objetivos: A enfermagem de família surge com base no pensamento sistémico e 

através de uma abordagem que transpõe o paradigma tradicional, admitindo a compreensão 

de todos os fatores que compõem a unidade familiar (Figueiredo e Martins, 2009). Segundo 

Figueiredo (2012) a família “...é todo e partes ao mesmo tempo (...) Não sendo as partes 

redutíveis ao todo e reciprocamente, qualquer alteração afetará quer as partes, quer o todo e 

ambos tendem a promoverem a mudança para o equilíbrio dinâmico da unidade familiar.”. E é 

na família que o indivíduo toma decisões importantes sobre a sua saúde. Por tudo isto se 

denomina a família como a unidade chave da promoção de estilos de vida saudáveis, cujo 

objetivo primordial está na obtenção de mais e melhor saúde (OE, 2011). Constituiu objetivo 

deste estudo avaliar o impacto destes cuidados de enfermagem planeados a uma família. 

Metodologia: Para a realização deste estudo de caso foi utilizada uma metodologia qualitativa, 

centrada no processo de intervenção e avaliação familiar, de acordo com o MDAIF, utilizando a 

matriz operativa, nas suas dimensões estrutural, desenvolvimento e funcional. Na dimensão 

estrutural foi avaliada a composição da família, tipo de família, família extensa e sistemas mais 

amplos, através do Genograma e Ecomapa, a classe social, através da aplicação da Escala de 

Graffar, o edifício residencial, sistemas de abastecimento e ambiente biológico. Na dimensão 

do Desenvolvimento foi identificada a Etapa do Ciclo vital da família e perante esta apenas se 

aplicou a área de atenção Papel Parental. Na dimensão Funcional foi avaliada a área de 

atenção Processo Familiar. Para tal, foram realizadas quatro consultas à família, em contexto 

domiciliário e realizados dois telefonemas de acompanhamento. 

Resultados: Trata-se de uma família monoparental liderada pela mulher, divorciada há 10 

anos, com um filho adolescente de 14 anos, por isso estamos perante uma família no Ciclo 

Vital “Família com filhos adolescentes” (Relvas, 2000) na qual foi avaliada, através da escala de 

APGAR familiar, uma disfunção moderada, principalmente no que concerne à comunicação 

familiar. O divórcio, apesar de já ter sido há bastante tempo, ainda não está bem resolvido, 

sendo o foco de grande instabilidade no seio familiar. O adolescente tem uma relação forte 

com o pai, mas a relação entre o ex-casal é bastante conflituosa.  Através dos diagnósticos 

realizados constatou-se, essencialmente a dificuldade de comunicação, da expressão de 

sentimentos, do coping e da relação dinâmica familiar. Assim, as intervenções planeadas para 
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esta família incidiram na procura de soluções e estratégias para promover a proximidade e 

melhorar a comunicação entre mãe e filho e, para tal, foi então sugerida a aplicação de Rituais 

Terapêuticos. Após o último contato telefónico foi possível constatar que algumas das 

intervenções sugeridas estavam a ser cumpridas, bem como a aplicação do Ritual Terapêutico, 

tendo a família demonstrado satisfação pelos progressos alcançados. 

Conclusão: A realização deste estudo de caso permitiu-me aprofundar conhecimentos e 

competências relativamente à aplicação de instrumentos de avaliação familiar, à execução das 

intervenções na família e refletir sobre a importância do papel do enfermeiro de família. O 

MDAIF constitui-se, então, um grande aliado para a compreensão da família, de como esta se 

organiza, quais as suas reais necessidades e quais os seus recursos, para que os cuidados 

possam ser planeados em parceria com os utentes, família e comunidade. Assim, através deste 

Modelo vai ser possível aumentar a qualidade dos cuidados prestados ao indivíduo, família e 

comunidade em geral, fazendo evoluir a Enfermagem de Família e contribuir para o aumento 

dos ganhos em Saúde.  

Palavras Chave: Família; Enfermagem de Família; Avaliação Familiar; Intervenção Familiar. 
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Introdução & Objetivos: No contexto atual dos Cuidados de Saúde Primários, a família assume-se 

como alvo principal dos cuidados de Enfermagem, implicando o desenvolvimento de estratégias 

centradas na família e no seu ciclo de vida bem como na gestão do funcionamento familiar. 

Constituiram objetivos deste estudo: Identificar as áreas de atenção prioritárias que integram a 

dimensão estrutural, de desenvolvimento e funcional de uma família; Propor intervenções de acordo 

com as necessidades identificadas e avaliar o impacto dos cuidados de enfermagem nos ganhos em 

saúde para a família. 

Metodologia: Reporta-se a um estudo de caso qualitativo, tendo como referencial teórico o Modelo 

Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF). Centra-se numa intervenção domiciliária com 

uma família, em contexto de Cuidados de Saúde Primários. Recolha de dados através de cinco 

consultas, análise dos registos dos Sistemas de Informação, bem como a aplicação de diversos 

instrumentos de avaliação familiar. O processo de tomada de decisão foi sustentado na matriz 

operativa do MDAIF.  

Resultados e discussão: Família nuclear constituída por um casal de idosos, com um membro 

dependente. Encontra-se na etapa do ciclo vital, família com filhos adultos. Possui três filhos, sendo 

que um já faleceu. O rendimento familiar é suficiente, situando-se na classe média. Possui um animal 

doméstico que não se encontra vacinado nem desparasitado. Referem vínculos fortes com a família, 

vizinhos e com as estruturas de saúde. Ambos referem insatisfação na relação conjugal, nas dimensões 

relação dinâmica, comunicação e função sexual. As intervenções desenvolvidas pretenderam dar 

resposta aos diagnósticos: Animal Doméstico negligenciado (Ensinar e orientar para o veterinário 

municipal), Satisfação Conjugal não mantida (Motivar e aconselhar para a redefinição da 

divisão/partilha das tarefas domésticas; Promover a comunicação do casal; Ensinar sobre estratégias 

não farmacológicas de resolução da disfunção sexual), Papel do Prestador de Cuidados não 

demonstrado (Promover estratégias de coping e motivar para a redefinição de papeis). Após a 

intervenção verificou-se uma melhoria na comunicação entre o casal.  

Conclusões: O Modelo surge como um referencial teórico e operativo que potencializa a 

implementação de práticas colaborativas com a família, que se traduzem em ganhos em saúde, assim 

como na melhoria contínua da qualidade da prática de enfermagem.  
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Introdução & Objetivos: As boas práticas no âmbito da saúde familiar desenvolvem-se em torno de 

modelos, teorias e instrumentos de avaliação essenciais à enfermagem neste contexto. Após a 

avaliação o enfermeiro e a família decidem sobre a intervenção (Wright e Leahey, 2009). O Modelo 

Calgary de Avaliação e Intervenção Familiar (MCAIF) (Wright & Leahey, 2012) surge para atender à 

necessidade de investigar as famílias, descrevendo as dimensões: estrutural, desenvolvimental e 

funcional. Compreender e estabelecer proximidade junto das famílias é uma vantagem do enfermeiro 

de família, o que lhes permite prestar cuidados direcionados e avaliar a família enquanto sistema 

funcional (Figueiredo, 2012). São objetivos do estudo: avaliar, identificar áreas (de atenção alteradas) 

e estabelecer um plano de intervenção para minimização dos problemas identificados.  

Metodologia: Foi usado o estudo de caso como estratégia metodológica e o MCAIF como referencial 

teórico. O estudo foi realizado em contexto de uma UCSP e para a colheita de dados recorremos a 

entrevistas dirigidas às famílias e análise de dados constantes nos aplicativos informáticos resultantes 

de registos do enfermeiro de família. A aplicação do modelo permitiu realizar as análises familiares 

levantando os principais itens relativos à estrutura (interna e externa – Genograma e Ecomapa), 

desenvolvimento (Ciclo de Vida de Duvall) e funcionamento (APGAR Familiar). Foram analisados os 

dados obtidos, identificados e elaborados diagnósticos de enfermagem e propostas de intervenções 

segundo o Modelo. 

Resultados e Discussão: A família “Andrade”, composta por mãe e filha, mantém com a família 

alargada uma relação conflituosa. Família na etapa do ciclo vital familiar “Família idosa” e com score 7 

na escala de APGAR familiar o que nos sugere uma família altamente funcional. No entanto é uma 

família com graves problemas de comunicação e socialização familiar. A família “Barros” é uma família 

constituída por cinco elementos, pai, três filhos e neto, tendo como família alargada um quarto filho, 

e mãe, com quem mantém relação conflituosa. Segundo o ciclo vital familiar situa-se na etapa 

“Famílias com crianças em idades pré-escolar” e com score de 4 na escala de APGAR familiar o que nos 

sugere uma família moderadamente (dis)funcional. Família com problemas de comunicação, e 

socialização familiar. A família “Castro”, é composta por cinco elementos, casal, a filha do casal e a sua 

avó e o enteado do pai e família alargada os tios do pai. Segundo o ciclo vital familiar situa-se na etapa 

“Famílias com crianças em idades pré-escolar”, e com score 9,75 na escala de APGAR familiar o que 

nos sugere uma família altamente funcional. A família tem criança menor totalmente dependente, do 

que resulta problemas de comunicação e socialização familiar. Delineamos intervenções para a gestão 
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de conflitos provocados pela comunicação (sua ausência e forma de comunicar), cuidados e ensinos à 

família no sentido da otimização do ambiente físico tendo em conta os recursos e competências da 

família e comunidade. A relação familiar é sempre beliscada quando a comunicação familiar está 

comprometida, o foco de atenção dos intervenientes é a melhoria dos aspetos comunicacionais da 

pessoa “comprometida” e da família (Carvalho, 2012).  Face aos diagnósticos comuns, as intervenções 

de enfermagem e da equipa multiprofissional assentaram na promoção da comunicação e 

(re)socialização familiar, facilitando, encorajando e providenciando mecanismos facilitadores da 

manutenção da comunicação e (re)socialização familiar, encorajando a expressão de sentimentos e 

expectativas dos membros. Relativamente à socialização familiar comprometida, os sintomas 

negativos das pessoas portadoras de doença podem promover a falta de vontade e por reação tendem 

para a conflitualidade dentro da família (Carvalho, 2012).  Face à socialização familiar, procuramos 

uma intervenção relativa à gestão de conflitos e uma (re)socialização mais efetiva, fornecendo apoio 

familiar na procura de informação e recursos externos disponíveis, auxiliando as famílias no acesso ao 

apoio social. Referimos só os focos transversais detetados, que englobaram os domínios cognitivo, 

comportamental e afetivo, centradas na capacitação da família e na mobilização de recursos da família 

e comunidade.  

Conclusões: Foi possível evidenciar que a aplicação do MCAIF possibilita uma abordagem aprofundada 

sobre a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento familiar, o que se configura como uma 

ferramenta efetiva para identificar diagnósticos e intervenções na família. Face aos diagnósticos, 

procuramos intervir, envolvendo as famílias tendo em conta seus valores e crenças. A intervenção 

precoce, potencia a promoção, a autonomia e funcionamento familiar. 

Palavras – Chave: MCAIF, Família, Enfermeiro de Família, Avaliação Familiar. 
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Introdução & Objetivos: O coaching, enquanto processo de mudança, é entendido como uma 

metodologia utilizada para desenvolver habilidades e potencializar o desempenho individual e/ ou 

profissional (Oliveira-Silva, Leite, Carvalho, Anjos & Brandão, 2018). A investigação sobre o tema é 

escassa, (Hagen & Peterson, 2014), constituindo-se como fator limitador na mudança das 

representações sociais sobre o coaching, enquanto processo promotor de capacitação dos indivíduos 

e famílias. Constituiu objetivo do estudo identificar as representações dos enfermeiros sobre o 

conceito de coaching. 

Metodologia: Estudo de natureza descritiva e exploratória com metodologia mista. Os participantes 

foram enfermeiros, integrados nos critérios de inclusão: funções em Cuidados de Saúde Primários e 

sem formação em coaching. Por amostragem de conveniência os participantes correspondem a 46 

enfermeiros, 70,7% do sexo feminino e 29,3% do sexo masculino. A média de idades situa-se em 45,1, 

com valor mínimo de 28 anos e máximo de 58 anos. O instrumento de colheita de dados foi um 

questionário: primeira parte referente a dados sócio demográficos e segunda parte, uma questão 

aberta, solicitando aos participantes, para definirem coaching. Para tratamento e análise dos dados 

optou-se pela análise de conteúdo, com procedimentos indutivos.  

Resultados e Discussão: As narrativas sobre o conceito de coaching permitiram o estabelecimento das 

categorias: Processo; Técnicas; Qualificação; Formação, Tipo de inteligência e Arte. A categoria 

“Técnicas” obteve 25 Unidades de Registo (UR), integrando técnicas impulsionadoras de aprendizagem 

de novos comportamentos: orientação, reflexão, aconselhamento, treino, apoio, encorajar, motivar e 

acompanhar. A categoria “Processo” apresenta 16 UR, onde se incluem sub-categorias que definem o 

processo como colaborativo, desenvolvimento pessoal, profissional e familiar. Realça-se, ainda, a 

categoria “Qualificação”, que sugere representações de coaching associadas a formação e 

competência especializada. Os resultados estão em conformidade com Cox, Bachkirova, & Clutterbuck 

(2014) que descrevem o coaching  como processo de desenvolvimento humano que envolve o uso de 

interações e de estratégias, assim como técnicas para promover mudanças. 

Conclusão: As representações dos enfermeiros, são traduzidas, globalmente, como uma metodologia 

facilitadora de mudanças. 
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Sugere-se a ampliação o estudo, com a finalidade de realizar um perfil de representações e significados 

relativamente ao coaching. Estes resultados poderão contribuir para a construção de programas de 

intervenção familiar, sustentados pelos pressupostos e ferramentas do coaching. 

Palavras chaves: Coaching; Representações sociais; Intervenção Familiar. 
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Contributo do enfermeiro de família para a avaliação da sobrecarga do 
prestador de cuidados informal e das suas competências para tomar conta no 
âmbito da prevenção de úlceras por pressão  
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Introdução & objetivos: Ser cuidador familiar informal é exigente do ponto de vista individual e 

familiar, necessitando de acompanhamento e apoio por parte dos enfermeiros com vista à capacitação 

destes para a prestação de cuidados. Foram objetivos deste trabalho avaliar a sobrecarga do cuidador 

informal de utentes com dependência moderada a grave e conhecer o conhecimento/habilidade para 

tomar conta no âmbito da prevenção de úlceras por pressão. 

Metodologia: Tratou-se de um estudo descritivo do tipo exploratório de cariz quantitativo onde foi 

aplicada a escala QUASCI e uma grelha de avaliação de conhecimentos / habilidades aos prestadores 

de cuidados dos utentes com dependência moderada a grave; foi usado como referencial teórico o 

modelo MDAIF. A amostra foi constituída por 58 cuidadores informais. Foi critério de exclusão ser 

cuidador de utentes institucionalizados em lares de idosos. Os dados recolhidos foram registados no 

sistema Sclinico e tratados através do programa Microsoft Excel.  

Resultados e discussão: O estudo foi realizado entre maio e agosto de 2018. Dos 58 cuidadores 

informais, 10 não têm conhecimento/habilidades para tomar conta (17,2 %), 14 apresentam uma 

sobrecarga moderada (24,1) e 1 prestador de cuidados uma sobrecarga forte (1,8 %). A escala de 

QUASCI não é possível de ser introduzida no Sclinico na sua essência, mas foram atribuídos os focos 

“Stress do Prestador de Cuidados” e “Papel do Prestador de Cuidados”. 

Conclusões:  A identificação da sobrecarga dos prestadores de cuidados permitiu-nos perceber em que 

casos é que a aquisição de novas competências e a qualidade dos cuidados prestados ao familiar 

dependente estavam em risco, orientando desta forma a intervenção do enfermeiro de família, 

nomeadamente para a capacitação dos cuidadores e referenciação. 

Palavras-chave: Enfermeiro de Família, Prestador de Cuidados, QUASCI, Sobrecarga 
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Introdução e objectivos: O Enfermeiro de família assume-se como o gestor de cuidados na família e a 

sua acção deverá passar pela prevenção e não só no tratamento do problema. A identificação dos 

níveis de dependência assume um papel relevante de forma a direcionar objetivamente a intervenção 

do enfermeiro de família na prevenção das úlceras por pressão. 

Foi objetivo deste trabalho identificar e registar informaticamente os graus de dependência dos 

utilizadores de uma USF no distrito de Viana do Castelo. 

Metodologia: Tratou-se de um estudo descritivo do tipo exploratório de cariz quantitativo onde foi 

aplicada a escala de Barthel aos utilizadores com mais de 65 anos ao longo dos últimos 10 anos; foi 

critério de exclusão os utentes institucionalizados em lares de idosos. Os dados recolhidos (sexo, idade, 

equipa de saúde e o nível de dependência) foram registados no sistema Sclinico e tratados através do 

programa Microsoft Excel R 

Resultados e discussão: À data de 31 de Dezembro de 2017 a Escala de bartel foi aplicada e atualizada 

no Sclinico a 2506 idosos da referida unidade, 165 apresentavam níveis de dependência moderada a 

grave tendo-lhes sido atribuído o foco de atenção “Autocuidado” e a dependência foi identificada 

como programa de saúde no Sclinico. 

Conclusões: O registo informático dos dados recolhidos possibilitou uma melhor monitorização e 

planeamento dos cuidados de enfermagem a estes utentes. A avaliação dos níveis de dependência 

permitiu à equipa de enfermagem definir prioridades e estruturar um planeamento de visitas 

domiciliárias preventivas a estes utentes /prestadores de cuidados de forma a atuar a nível da 

prevenção primária no aparecimento das úlceras por pressão. 

Palavras-chave: enfermeiro de família, índice de dependência, escala de Barthel 
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Contributo do enfermeiro de família para a identificação do risco de úlcera por 
pressão e do estado nutricional aos utentes com dependência moderada a 
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Introdução & objectivos: As úlceras por pressão representam um indicador da qualidade dos cuidados 

e da segurança do doente, cerca de 95% das úlceras por pressão são evitáveis através da identificação 

precoce do grau de risco (DGS 2015). O Enfermeiro de família assume-se como o gestor de cuidados 

na família e a sua acção deverá passar pela prevenção e não só no tratamento do problema. Foram 

objetivos deste trabalho identificar o risco de úlcera por pressão aos utentes com dependência 

moderada a grave e o estado nutricional dos mesmos. 

Metodologia: Tratou-se de um estudo descritivo do tipo exploratório de cariz quantitativo onde foi 

aplicada a escala de Braden e a escala MNA (mini nutricional assessment) aos utilizadores com 

dependência moderada a grave inscritos numa USF do distrito de Viana do Castelo; foi critério de 

exclusão os utentes institucionalizados em lares de idosos. Os dados recolhidos foram registados no 

sistema Sclinico e os tratados através do programa Microsoft Excel R. 

Resultados e discussão: De Maio a Agosto de 2018 foram avaliados 58 utentes de uma amostra de 165 

utentes com dependência moderada a grave. Destes,37 utentes apresentam um alto de risco de úlcera 

por pressão (63,8 %) e 21 utentes apresentam um baixo risco (36,20%); 6 utentes apresentam-se 

desnutridos (10,6%) e 50 utentes apresentam risco de desnutrição (89,4%). A escala de Braden foi 

aplicada e atualizada no Sclinico e foi atribuído o foco de atenção “úlcera por pressão – baixo / alto 

risco”. A escala MNA foi aplicada e registada no Sclinico e foi atribuído o foco de atenção “Estado 

Nutricional”. Tornou-se pertinente a elaboração de um protocolo de forma a uniformizar e direcionar 

as intervenções / ensinos de enfermagem relativamente às atitudes a adoptar pelo prestador de 

cuidados nas áreas da alimentação, posicionamentos, higiene e controle da humidade. 

Conclusões: O enfermeiro de família assume-se como o profissional de primeira linha na prevenção de 

úlceras por pressão devido à proximidade que cria com as famílias articulada com os conhecimentos 

técnico-científicos que detém. A avaliação do risco de úlcera por pressão permitiu à equipa de 

enfermagem estruturar um planeamento de visitas domiciliárias preventivas a estes utentes 

/prestadores de cuidados de forma a atuar a nível da prevenção primária direcionando as nossas 

intervenções objetivamente ao problema. A avaliação do estado nutricional permitiu-nos concluir que 

quase a totalidade destes utentes apresentam risco ou estão desnutridos sendo urgente uma 

intervenção nesta área. Permitiu-nos também a orientação dos utentes para outros técnicos e 

estruturas (serviço social, técnica de nutrição e RNCC). 
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Introdução & objetivos: O MDAIF é um referencial para a enfermagem de saúde familiar, um 

instrumento conceptual e metodológico, rigoroso, dinâmico, que tem uma visão holística da prestação 

de cuidados, devendo ser usado de forma flexível e adaptado a cada contexto e especificidade familiar 

(Figueiredo, 2009), que deverá ser disseminado em Portugal (Araújo, 2014), pelo seu impacte positivo 

na saúde e na consolidação de boas práticas em saúde familiar  (Silva, 2013). Constituiu objetivo do 

estudo verificar a validade conceptual da Escala de Satisfação com o MDAIF pelos enfermeiros. 

 

Metodologia: Realizado um estudo de validação de um instrumento utilizando a técnica de consenso. 

Foram selecionados intensionalmente onze especialistas no estudo do MDAIF, que integraram o grupo 

de peritos. Cada um dos itens propostos pelos autores foi avaliado usando uma escala de cinco pontos, 

e foram constituídas perguntas abertas com o objetivo de criar propostas de itens e sua agregação em 

dimensões. Foi realizada análise do conteúdo, aplicando critérios de validação / eliminação.  

 

Resultados e discussão: Todos os participantes responderam à validação do conteúdo do instrumento 

de medida construído a partir de um enquadramento conceptual (Figueiredo, 2009), tendo sido 

validados conceptualmente 20 itens agrupados em três dimensões conceptuais: satisfação com a 

forma como o MDAIF me permite cuidar da família como unidade de cuidados (3 itens); satisfação com 

a forma como o MDAIF permite a prestação de cuidados específicos nas diferentes fases do ciclo de 

vida da família ao nível da prevenção primária, secundária e terciária (3 itens); satisfação com a forma 

como o MDAIF permite a prestação de cuidados à família (14 itens). 

 

Conclusões: Apresentamos um instrumento para medir a satisfação com o MDAIF. Este pode constituir 

um avanço no conhecimento científico, na medida em que possibilita a avaliação do grau de satisfação 

com a aplicação do MDAIF na prática clínica, no sentido de se criarem evidências para a sua difusão 

generalizada como modelo de cuidados do enfermeiro de família. A validação conceptual deste 

instrumento permitirá a avaliação posterior das suas características psicométricas. 

 

Palavras-chave: Escalas; Validação; Enfermagem saúde familiar; Técnica de consenso. 
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Introdução & objetivos: Nas unidades de cuidados de saúde primários nacionais, tem-se 

registado nos últimos anos uma afluência considerável de famílias de diferentes origens 

culturais. Esta situação coloca aos enfermeiros dificuldades específicas, relacionadas com o 

desconhecimento de caraterísticas étnicas e culturais bem como com a mobilização do Modelo 

Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) em contexto da prática clínica, 

nomeadamente na etapa de avaliação inicial das famílias. 

Pretende-se estudar a prática de mobilização do MDAIF pelos enfermeiros na especificidade das 

famílias migrantes, identificando soluções a implementar (estruturação de guidelines) para as 

boas práticas de enfermagem com estas famílias. 

Metodologia: Estudo de natureza dedutivo-indutivo com uma orientação de investigação-ação, 

sustentado numa lógica de colaboração entre investigadores e enfermeiros da prática clínica – 

que mobilizam habitualmente o MDAIF. Nesta orientação de estudo, será desenvolvido um 

processo cíclico de investigação implicando o seu desenvolvimento em quatro fases: 

planeamento, ação, reflexão e avaliação. A conceção do desenho da investigação ação define-

se paralelamente às etapas do processo de enfermagem como é sugerido por Streubert e 

Carpenter (2013). Desenvolver-se-ão três etapas metodológicas: análise, diagnóstico e 

planeamento da mudança e implementação e avaliação dos efeitos de mudança. Como técnicas 

de recolha de dados, far-se-á recurso a entrevistas semiestruturadas, questionário MDAIF e 

focus group. Propõe-se a utilização do questionário MDAIF assente numa perspetiva dedutiva 

de investigação. A população alvo do estudo integrará os enfermeiros que desenvolvem funções 

em cuidados de saúde primários na ARSN, nas USF, UCSP e UCC. A amostra será constituída 

pelos enfermeiros que se voluntariem para o estudo e respondam ao critério de inclusão: terem 

desenvolvido o processo formativo MDAIF, no âmbito deste projeto e dos protocolos 

estabelecidos.  

Resultados e discussão: Procurar-se-á na primeira etapa, a explicitação dos conceitos – família 

migrante, avaliação familiar, desenvolvimento profissional, competência cultural. Nas etapas 

seguintes identificar-se-ão efeitos de mudança na anamnese, planeamento e implementação de 

cuidados a famílias migrantes, validados com os enfermeiros nos focus group; as questões-foco 
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mobilizadas nestes grupos serão estruturadas a partir do sistema de categorias validado na 2ª 

etapa e dados obtidos com o questionário. 

Conclusões: Com a análise do material empírico das entrevistas e focus group com os 

enfermeiros participantes do estudo, obter-se-ão elementos organizadores de guidelines para 

desenvolvimento da anamnese cultural com famílias migrantes, enquadradas à mobilização do 

MDAIF e às suas potencialidades a dois níveis: na melhoria dos cuidados com as famílias 

migrantes assegurando a sua adequada avaliação inicial e no desenvolvimento das 

competências culturais dos enfermeiros. 

Palavras-chave: Famílias migrantes; Enfermagem de saúde familiar; competências culturais. 
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Introdução & objetivos: O desenvolvimento de competências para o agir contingente no âmbito da 

intervenção familiar, requer a seleção de estratégias centradas na entrevista familiar e nos princípios 

de neutralidade, circularidade e hipotetização (Gottlieb& Gottlieb, 2017). Este estudo teve como 

objetivo: descrever a auto perceção de competência dos enfermeiros de Cuidados de Saúde Primários 

(CSP) relativamente às estratégias de intervenção familiar. 

Metodologia: Estudo exploratório-descritivo, quantitativo. A população compreendeu os enfermeiros 

de cuidados de saúde primários (CSP). Definiram-se critérios de inclusão e a amostra acidental integrou 

553 enfermeiros do norte de Portugal. Após consentimento informado, foi autoadministrado um 

questionário tipo likert, alicerçado no MDAIF, relativamente às áreas de atenção transversais ao PE. 

Cada item tem 7 opções de resposta, considerando-se o valor igual ou superior a 4 como competente. 

Efetuou-se a análise estatística descritiva com recurso ao SPSS® 23.0. 

Resultados e Discussão: Em média os enfermeiros percecionam-se em níveis inferiores a 

“competente” em todas as estratégias de intervenção familiar: O item que apresenta melhor auto-

percepção de competência sobre estratégias de intervenção familiar é o Item 5 - Na promoção da 

mudança no funcionamento familiar (M= 3.01). Os restantes itens (Item 1- formulação de questões 

circulares e reflexivas; Item 2- Princípios da entrevista: circularidade, neutralidade e hipotetização; 

Item 3- Entrevista familiar de 15 minutos; Item 4- Realização de entrevista considerando as suas 

etapas) apresentam valores médios de 2,85 a 2,92. Os resultados traduzem a necessidade de aquisição 

de competências que possibilitem o desempenho requerido para os enfermeiros de CSP que têm a 

família como unidade de cuidados (Figueiredo, 2012). conducente à persecução de mudanças no 

funcionamento familiar, que impliquem novas relações e novos comportamentos. 

Conclusões: A descrição e análise da auto perceção de competência dos enfermeiros de Cuidados de 

Saúde Primários (CSP) relativamente às estratégias de intervenção familiar permitiu a efetiva 

identificação de necessidades formativas que requerem processos de supervisão sistemáticos. O 

desenvolvimento de competências nesta área contribuirá na persecução de mudanças no 

funcionamento familiar, que impliquem novas relações e novos comportamentos. 

Palavras-chave: Competências; Enfermagem de Saúde Familiar; Modelo Dinâmico de Avaliação e 

Intervenção Familiar; Intervenção Sistémica 
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Introdução & Objetivos: O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) surge como 

um referencial teórico e operativo que reconhece a complexidade do sistema familiar e parte do 

princípio de que os cuidados de enfermagem, centrados na família, são regidos por uma abordagem 

sistémica, sendo trabalhados num estilo colaborativo, promovendo a potencialização das forças, 

recursos e competências da mesma. O objetivo deste estudo consistiu em aplicar o MDAIF e avaliar o 

impacto dos cuidados de enfermagem a uma família. 

Metodologia: Estudo de caso qualitativo. O estudo centrou-se no processo e intervenção familiar 

desenvolvido com uma família em contexto clinico. O processo de tomada de decisão foi sustentado 

na matriz operativa do MDAIF (Figueiredo, 2012), tendo em conta as dimensões estrutural, 

desenvolvimental e funcional. Os dados colhidos e descritos foram obtidos no período de junho a julho 

de 2017, num total de 5 contactos, sendo dois deles visitas domiciliárias. 

Resultados e Discussão: Trata-se de uma família alargada, constituída por quatro pessoas: marido, 

mulher e sua mãe – sendo esta parcialmente dependente nas Atividades de Vida Diária (AVD´s), e o 

filho mais novo do casal. A família encontra-se na etapa do ciclo vital – família com filhos adultos 

(Relvas, 1996). É uma família de classe média, cujo edifício residencial apresenta barreiras 

arquitetónicas. Como animais domésticos, a família possui 3 gatos não vacinados. O casal apresenta 

insatisfação com o padrão de comunicação. O casal demonstra uma adaptação positiva a esta etapa, 

porém ambos demonstram insatisfação quanto ao contacto mantido com os filhos. A prestação de 

cuidados ao membro parcialmente dependente é assegurada, na íntegra, pela sua filha. Foram 

identificados e resolvidos os seguintes diagnósticos de Enfermagem: Precaução de Segurança Não 

Demonstrada, Satisfação Conjugal Não Mantida e Processo Familiar Disfuncional. Mantém-se os 

diagnósticos Animal Doméstico negligenciado, Papel Parental Não Adequado e Papel de Prestador de 

Cuidados Não Adequado. 

Conclusões: O MDAIF permitiu sistematizar e orientar a prática de cuidados de Enfermagem com a 

família. A sua aplicação permitiu dar resposta aos diagnósticos de enfermagem: Precaução de 

Segurança Não Demonstrada, Satisfação Conjugal Não Mantida e Processo Familiar Disfuncional, 

demonstrando a sua eficácia na obtenção de ganhos em saúde para a família. 

Palavras - Chave: Avaliação Familiar; Intervenção Familiar; Enfermagem de Família 
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Introdução e Objetivos: Os cuidados de enfermagem à família implicam o estabelecimento de um 

processo interpessoal, significativo e terapêutico (Figueiredo, 2012). O Modelo Dinâmico de 

Intervenção e Avaliação Familiar (MDAIF), adotado pela Ordem dos Enfermeiros como referencial 

teórico e operativo em enfermagem de saúde familiar em 2011, pretende dar resposta às necessidades 

dos enfermeiros portugueses face aos cuidados com as famílias, no desenvolvimento de práticas 

direcionadas à família, a partir da compreensão dessas mesmas práticas no contexto dos Cuidados de 

Saúde Primários (Figueiredo, 2012). Constituíram objetivos deste estudo avaliar uma família segundo 

o MDAIF e promover intervenções de acordo com as necessidades e os recursos da família. 

Metodologia: Estudo de natureza qualitativa, tendo como referencial o MDAIF, que decorreu numa 

USF. A colheita de dados foi realizada através de entrevistas ao agregado familiar no contexto de visitas 

domiciliárias e nas informações que constam nos registos informáticos. Foram aplicados os 

instrumentos de representação e avaliação familiar: Genograma, Ecomapa, Escala de Graffar 

Adaptada. 

Resultados e discussão: Procedeu-se à análise dos dados colhidos segundo as dimensões estrutural, 

de desenvolvimento e funcional da unidade familiar. Trata-se de um casal com filhos adultos (Alarcão, 

2000). Os membros do casal são idosos, um dos elementos apresenta limitações ao nível físico e 

cognitivo, o outro elemento foi submetido a prótese total do joelho esquerdo. Vivem sozinhos numa 

moradia numa zona suburbana. Os contatos com a família extensa são raríssimos, a rede social é 

principalmente constituída pelos vizinhos. A aplicação do MDAIF permitiu definir o seguinte: 

rendimento familiar insuficiente, edifício residencial não seguro e negligenciado, precaução de 

segurança não demostrada, papel parental não adequado e papel de prestador de cuidados não 

adequado.  

Conclusões: Numa perspetiva colaborativa, o MDAIF permitiu identificar as necessidades da família e 

propor intervenções promotoras de mudança no funcionamento da família enquanto unidade 

sistémica. Contribuiu para a sistematização dos cuidados de enfermagem e ganhos em saúde. 

Palavras-chaves: Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar, Saúde familiar, Enfermagem 
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Introdução & Objetivos: As famílias monoparentais são consideradas estruturas familiares vulneráveis, 

tornando-se crucial atuar hoje porque os riscos poderão transformar-se em realidade. Constituíram 

objetivos deste estudo: avaliar a representação dos profissionais de saúde acerca do conceito de família 

monoparental; conhecer a perceção de vulnerabilidade e fatores associados nas famílias 

monoparentais, na perspetiva dos profissionais de saúde.  

Metodologia: estudo misto, exploratório, descritivo e transversal. Participaram 17 profissionais de 

saúde. Recolha de dados através do questionário e realizada análise de conteúdo. Dos participantes, 

88,2% são do género feminino, com uma idade média de 46,10 anos (± 8,0). Os profissionais são 94,1% 

da área da enfermagem, 52,9% na prestação de cuidados e 41,2% na docência e 5,9% são outros 

profissionais de saúde.  

Resultados e discussão: Consideram 75,6% que as famílias monoparentais possuem maior 

vulnerabilidade que as outras tipologias de famílias, dados corroborados por Mynarska et al. (2018). Em 

relação à definição da família monoparental emerge a conceção que é constituída por um progenitor e 

filhos, em que o progenitor é o único responsável pelos filhos (16) e com uma unidade de registo uma 

família liderada pelo pai ou pela mãe, como conceito apresentado por Figueiredo (2012). Quanto à 

conceção de vulnerabilidade, como Hanappi et al. (2015) destaca-se a fragilidade (9), maior sujeição aos 

riscos (7) e suscetibilidade (6), e ainda a associação de vulnerabilidade à incapacidade de gestão de 

problemas ou fatores de risco (3). Emerge também o estado de sofrimento por exposição a fatores 

externos. Dos quatro fatores que concorrem para a vulnerabilidade nas famílias monoparentais surgem 

o conflito de papéis (16), seguido do rendimento familiar (13) e da ausência de redes de suporte e 

pressão social/estigmatização (Riederer et al., 2017). Das áreas de avaliação/intervenção prioritárias, 

destacam o acesso à saúde e educação, satisfação pessoal, conciliação trabalho/família/vida social e o 

desenvolvimento infantil. Quanto ao grau de competência na prestação de cuidados à família 

monoparental, 52,9% dos participantes referem serem competentes.  

Conclusões: Os profissionais de saúde apresentam uma conceção de família monoparental semelhante 

à encontrada na literatura, identificam fatores de vulnerabilidade como fragilidade e sujeição a riscos e 
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propõem novas áreas de avaliação de famílias com esta tipologia.  

Palavras-chave: Família Monoparental; Vulnerabilidade; Avaliação e Intervenção Familiar.  
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Introdução & objetivos: Com reforma dos Cuidados de Saúde Primários e a consequente criação 

das Unidades de Saúde Familiar, foi alocado a cada enfermeiro de família uma lista de 

famílias/utentes. Foi objetivo deste trabalho identificar as determinantes do método de 

alocação do enfermeiro de família por área geodemográfica e o grau de satisfação dos 

enfermeiros com este método.  

Metodologia: Trata-se um estudo exploratório descritivo, realizado no 1º semestre de 2018, 

junto de enfermeiros de uma USF da Região Norte do País. Através do preenchimento de uma 

grelha os enfermeiros descreveram quais os aspetos que consideram relevantes quanto ao 

método de trabalho em uso, assim como o grau de satisfação que têm face ao mesmo. Foi feita 

a análise dos dados colhidos à luz da matriz SWOT. 

Resultados e discussão: Identificaram-se como principais forças do método o ambiente 

organizacional, relacional e físico; como fraquezas o baixo rácio de médicos e de secretários 

clínicos e o deficiente suporte informático ao método de trabalho. Como oportunidades 

identificámos a motivação profissional, a melhoria do desempenho, a acessibilidade aos 

cuidados de enfermagem e sua continuidade, o conhecimento profundo da realidade da 

comunidade e o investimento na investigação. As ameaças são a tendência de uma visão 

biomédica fortemente enraizada, o número reduzido de famílias e a baixa natalidade. Quanto à 

satisfação dos enfermeiros, estes sentem-se muito satisfeitos com o método. 

Conclusões: Os dados obtidos permitem identificar um conjunto de determinantes do método 

de trabalho do enfermeiro de família por área geodemográfica. Relevam-se as oportunidades 

identificadas como possíveis de potenciar o desempenho profissional do enfermeiro de família.  
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Introdução & objetivos: A ventilação mecâninca não-invasiva (VMNI) no domicílio tem sido alvo de 

alguns estudos que demonstraram um impacto positivo na melhoria da qualidade de vida 

relacionada com a saúde, bem como diminuição de episódios de hospitalização e número de dias de 

internamento (MacIntyre et al, 2016). Porém, a tecnologia médica avançada tem efeitos no 

autocuidado e no dia-a-dia do indivíduo (Chatwin et al, 2010). Este estudo teve como objetivo 

Explorar a perceção da pessoa sobre os efeitos do uso de VMNI no domicílio no seu dia-a-dia. 

Metodologia: Estudo exploratório e descritivo, do tipo estudo de caso. Um total de 10 pessoas a 

realizar um programa de VMNI no domicílio. Realizada entrevista semi-estruturada, cujos dados 

foram sujeitos a técnicas de análise de conteúdo. 

Resultados e discussão: Os participantes no estudo pertencem maioritariamente ao género 

masculimo (90%), com uma média de idade de 61 anos e cujas habilitações literárias são o ensino 

básico. O tempo médio de realização da ventilação são 6 anos e 10 meses, na modalidade CPAP 

(continuous positive airway pressure) no periodo noturno e cuja indicação fora a apneia de sono. As 

narrativas dos participantes descreveram mudanças no dia-a-dia, melhorias físicas, psicológicas e 

sociais, desconfortos, dificuldades, estratégias de coping e referência a pessoas envolvidas no 

processo, tais como os profissionais de saúde, os técnicos e a família. Os resultados estão em 

conformidade com outros estudos que referem efeitos fisiológicos, psicológicos e sociais do uso de 

VMNI (Chatwin et al, 2010; Rodriguez, 2011; Correia et al, 2013). A família é também considerada 

noutros estudos como um essencial à inclusão no planos de cuidados (Lindahl, 2010), bem como 

influenciadora no sucesso da terapia (Soderhamn, 2011; Rodriguez, 2011). 

Conclusões: As implicações do uso da VMNI na vida do índivíduo e o potencial papel da família no 

sucesso da terapia sugere que devem ser instituídos planos de cuidados de enfermagem dirigidos à 

pessoa, bem como à família como parceira no cuidar.  

Palavras - chave: Ventilação mecânica não-invasiva; Ventilação domiciliar; Enfermagem. 

Referências Bibliográficas: 

- Chatwin, M., Heather, S., Hanak, A.,  Polkey, M.I., & Simonds, A. K. (2010). Analysis of home support 

and ventilator malfunction in 1,211 ventilator-dependent patients. Eur Respir J, 35, 310–316 

67



- Correia, A., Freitas, C.,Pereira, C., & Ferreira, F. (2013). Resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem no domicílio. journalofagingandinnovation.org /volume2-edicao1-janeiro2013/vni-

domicilio/ 

- Lindahl, B. (2010). Patients’ suggestions about how to make life at home easier when dependent on 

ventilator treatment – a secondary analysis. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 684–692 

- MacIntyre, E.,  Asadi, L.,  Mckim, D., & Bagshaw, S. (2016). Clinical Outcomes Associated with Home 

Mechanical Ventilation: A Systematic Review. Canadian Respiratory Journal. 

htp://dx.doi.org/10.1155/2016/6547180 

- Rodriguez A. M. (2011). Princípios da Ventilação Mecânica Não-Invasiva – do hospital ao domicílio. 

Vila do Conde, Portugal: Tipografia do Ave, S.A. 

68



Intercorrências na gravidez, reflexos na dinâmica familiar aquando do 
nascimento: Avaliação e intervenção familiar à luz do MDAIF, um estudo de 
caso 
 
Olga Alves1; Ana Fernandes2 
 1 Enfermeira de Família USF Vale do Vez (ULSAM); 
 2 Enfermeira de Família USF Vale do Vez (ULSAM) 
Contacto de e-mail: olga.alves@usfvaledovez.com 
 

Introdução & objetivos: Elevar o papel do enfermeiro de família a pilar da prestação de cuidados 

globais ao longo do ciclo vital familiar implica assumir um papel de “agente facilitador para que os 

indivíduos e famílias desenvolvam competências para um agir consciente, quer em situações de crise 

quer em questões de saúde” (Cadete, sd, p. 71). Este trabalho teve como propósito utilizar o papel do 

enfermeiro de família enquanto meio para conduzir e auxiliar a família a mobilizar e otimizar os seus 

recursos e, em simultâneo, a desenvolver estratégias e adquirir novas competências para lidar com o 

nascimento de um filho após intercorrências decorridas durante a gravidez, no sentido da promoção 

da saúde de cada individuo, mas também do grupo familiar. Objetivou-se ainda compreender o 

processo de adaptação da família a novos papéis após a passagem por uma situação de adversidade 

bem como, identificar as dinâmicas utilizadas para lidar com as dificuldades, intervindo de forma 

adequada, de acordo com os diagnósticos identificados. 

Metodologia: Como estratégia metodológica optou-se pelo estudo de caso (Yin, 2001), que decorreu 

no ano de 2017. O referencial teórico e operativo que norteou o estudo e as ações implementadas 

teve a sua base no Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (Figueiredo, 2012). A 

aplicação do MDAIF realizou-se em seis consultas de enfermagem, uma no domicílio e as restantes na 

Unidade de Saúde. Para proceder à avaliação familiar recorreu-se a diversos instrumentos, entre os 

quais o Genograma, a escala de Graffar, a escala FACES II e a escala de Readaptação Social de Holmes 

& Rahe (Figueiredo, 2012). 

Resultados & discussão: O estudo teve como alvo uma família nuclear. A sua avaliação foi norteada 

pelo MDAIF. Abordou-se a dimensão estrutural verificando-se abastecimento de água não adequado. 

Na dimensão desenvolvimento diagnosticou-se que a satisfação conjugal estava não mantida, o 

planeamento familiar era não eficaz e apresentavam papel parental não adequado. Na dimensão 

funcional, contatou-se que o processo familiar era disfuncional resultante de comunicação familiar não 

eficaz. Após a avaliação familiar estabeleceu-se um plano de acompanhamento, que permitiu de forma 

colaborativa com a família, efetuar o plano de cuidados e as intervenções o que permitiu concluir que 

a parceria desenvolvida permitiu o fortalecimento familiar com uma transformação positiva dos 

diagnósticos e consequentes ganhos em saúde. 
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Conclusões: Deste estudo emergiu a consciência de que o papel do enfermeiro de família é 

fundamental na promoção da capacitação familiar em direção à sua máxima autonomia. Permitiu 

ainda compreender a importância do MDAIF, enquanto modelador de uma atuação estruturada que 

possibilita o diagnóstico familiar e a orientação da intervenção do enfermeiro de família. 

Palavras-chave: Enfermeiro de Família, MDAIF, Instrumentos de avaliação familiar 
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Introdução: O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) (Figueiredo, 2012), 

consubstancia-se como instrumento de trabalho potencializador da abordagem sistémica e 

colaborativa promovendo forças, recursos e competências da família, enquanto unidade dinâmica co-

evolutiva. Objetivo: Avaliar o impacto dos cuidados de enfermagem numa Família, através da aplicação 

do MDAIF. 

Metodologia: Estudo de caso, qualitativo, centrado na intervenção numa família em contexto de USF. 

A avaliação e intervenção familiar foi feita de acordo com a matriz operativa do MDAIF, nas dimensões 

estrutural, desenvolvimental e funcional. Até ao momento foram realizadas 11 consultas à família 

como unidade, desde abril de 2018. Foi realizada análise documental dos registos efetuados pelo 

enfermeiro de família. Foram respeitados os procedimentos ético legais. 

Resultados e discussão: Trata-se de uma família com filhos adultos (Relvas,1996; Alarcão, 2000), 

constituída pelos elementos do casal, com uma relação forte. A família apresenta dificuldades 

adaptativas nesta fase da vida, decorrente da dependência dum elemento do casal (esposa), (Doença 

de Alzheimer). Tem uma rede social extensa e próxima, que mobiliza de acordo com as suas 

necessidades. É uma família de classe média baixa, que apresenta um edifício residencial adequado. 

Dos diagnósticos de enfermagem identificados, o foco de atenção direcionou-se para o rendimento 

familiar insuficiente; satisfação conjugal não mantida, papel de prestador de cuidados não adequado 

e processo familiar disfuncional. Após a intervenção verificou-se uma melhoria do rendimento familiar 

(após referenciação), no conhecimento e adesão ao papel de prestador de cuidados, e melhoria do 

nível de saturação do papel de prestador de cuidados (pela mobilização da rede social). A negociação 

de estratégias adaptativas melhorou o funcionamento familiar. 

Conclusões: O MDAIF permitiu sistematizar e orientar a formulação diagnóstica; identificar e 

direcionar a prática de cuidados de enfermagem com a família, melhorando o rendimento e 

funcionamento familiar como unidade, respondendo simultaneamente a necessidades individuais dos 

seus membros. Registaram-se mudanças nas competências familiares por parte do marido e no 

funcionamento da família (coping familiar), através da mobilização de rituais familiares. 

Palavras-chave: Avaliação familiar; Intervenção familiar; Enfermagem de família. 
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Introdução: O MDAIF é conhecido como um referencial teórico e operativo essencial aos cuidados de 

enfermagem à família, constituindo-se como uma marca importante para os enfermeiros portugueses 

(Figueiredo, 2009). O conceito amor pela marca traduz um modo de satisfação, e um sentimento de 

“paixão”, através de emoções positivas (Clemente, 2013), que o individuo manifesta e demonstra em 

resposta a uma marca, refletindo uma apreciação cognitiva e sobretudo afetiva (Carroll & Ahuvia, 

2006). As marcas suscitam sentimentos e emoções, comparados às relações interpessoais, o que gera 

tendência a incorporá-la na identidade e a ser-lhe leal  (Bizarrias & Lopes, 2006). Constitui objetivo do 

estudo verificar a relação entre a lealdade e o amor à marca dos Enfermeiros com o MDAIF. 

Metodologia: Trata-se de um estudo correlacional de natureza quantitativa, em fase de projeto. A 

amostra, de base populacional, será constituída pelos enfermeiros que concluíram a Pós-graduação 

em Enfermagem de Saúde Familiar com desenvolvimento do MDAIF em duas escolas de Enfermagem, 

com igual plano de estudos. O instrumento de colheita de dados irá ser aplicado on-line e compreende 

dados de caracterização sociodemográfica e profissional e duas escalas:  Amor à marca (Carroll & 

Ahuvia, 2006) (α Cronbach: 0.91); Lealdade à marca (Bobâlca, Gatej, Ciobanu, 2012) (α Cronbach: 

0.90). Será realizado o teste de regressão linear simples, com o uso programa informático SPSS®, 

versão 21. 

Resultados e discussão: Espera-se que os resultados obtidos com este estudo possam contribuir para 

uma maior objetivação do amor à marca e da lealdade dos enfermeiros (com formação especifica e 

prática clínica em MDAIF) para com o MDAIF. Os resultados terão importante implicação para a prática 

dos cuidados de enfermagem à família (Figueiredo, 2009). 

Conclusões: Este estudo poderá ser um contributo para o avanço no conhecimento científico, a fim de 

avaliar a lealdade e amor à marca do MDAIF. Pensamos que o mesmo possa contribuir para uma maior 

difusão do MDAIF a nível nacional e internacional. 

Palavras chave: Enfermagem saúde familiar; Lealdade à marca; Amor à marca; Modelo téorico de 

enfermagem saúde familiar 
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Introdução & objetiva: O MDAIF é reconhecido como um referencial teórico e operativo essencial aos 

cuidados de enfermagem à família, constituindo-se como uma marca importante para os enfermeiros 

portugueses (Figueiredo, 2009). O amor dos consumidores por uma marca deve-se a esta ser, para si, 

um modelo da sua identidade, tornando-a auto expressiva pelo individuo, causando um passa palavra 

direto. Por sua vez este passa palavra irá ajudar a construir a identidade da marca, aumentando o 

número de consumidores (Carroll & Ahuvia, 2006). A utilidade dos produtos, também é um fator 

preponderante na atitude do consumidor face à marca no momento da adesão dado que está ligada 

a um envolvimento cognitivo do consumidor, uma vez que ele admite a praticabilidade de certo 

produto de uma precisa marca, demonstrando intencionalidade de o adquirir (Voss, Spangenberg & 

Gronhmann, 2003; Gil, 2017). Constitui objetivo do estudo verificar a relação entre a marca auto 

expressiva, a utilidade e a lealdade dos Enfermeiros com o MDAIF. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa correlacional e transversal, em fase de 

projeto. A amostra, de base populacional, será constituída pelos enfermeiros que concluíram a Pós-

graduação em Enfermagem de Saúde Familiar com desenvolvimento do MDAIF em duas Escolas de 

Enfermagem com igual plano de estudos. O instrumento de colheita de dados irá ser aplicado on-line 

e compreende dados de caracterização sociodemográfica e profissional da amostra e três escalas de 

likert: Marca Auto expressiva (Carroll & Ahuvia, 2006) (α Cronbach: 0.94), Utilidade (Voss, 

Spangenberg & Gronhmann, 2003) (α Cronbach: 0.97); e Lealdade à marca (Bobâlca, Gatej, Ciobanu, 

2012) (α de Cronbach: 0.90). Será realizado o teste de regressão linear múltipla, recorrendo ao 

programa informático SPSS®, versão 21. 

Resultados e discussão: Espera-se que os resultados a obter com este estudo possam contribuir para 

uma maior objetivação da autoexpressão da marca, sentimento de utilidade e lealdade dos 

enfermeiros (com formação e prática clínica especifica em MDAIF) para com o MDAIF (Figueiredo, 

2009). Os resultados terão importante implicação para a prática dos cuidados de enfermagem à 

família. 

Conclusão: Este estudo poderá contribuir para o avanço no conhecimento científico, a fim de avaliar 

a autoexpressão, utilidade e lealdade à marca do MDAIF. Pensamos que o mesmo possa contribuir 

para uma maior difusão do MDAIF a nível nacional e internacional. 
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Introdução & objetivos: A literacia em saúde depende do indivíduo e do modo como utiliza a rede de 

suporte – família e profissionais de saúde (1-3). A família interfere no nível de literacia em saúde do 

indivíduo - crianças e idosos (1). Assim, o objetivo deste estudo foi identificar o nível de literacia em 

saúde em adultos da região centro.  

Metodologia: Realizámos um estudo transversal, analítico, com uma amostra de 218 adultos da região 

centro, com idade ≥16 anos. A maioria era do género feminino (62,4%); 34,2% eram casados; a maioria 

possuía o ensino superior (64,0%) e 52,1% não exercia uma profissão relacionada com a saúde. A 

literacia em saúde foi avaliada com recurso ao Questionário Europeu de Literacia em Saúde (HLS-EU) 

versão validada para Portugal (HLS-EU-PT) pela Escola Nacional de Saúde Pública, 2014(2). 

Considerámos os scores: ≤ 25 pontos = literacia em saúde inadequada; 25-33 pontos = problemática; 

33-42 = suficiente e entre 42-50 = literacia em saúde excelente. A análise dos dados foi realizada com 

recurso ao programa de estatística Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 25.0). 

Resultados: No total da amostra, 11,0% dos adultos apresentavam um nível global de literacia 

inadequado; 42,7% problemático; 32,6% suficiente e 13,8% um nível global de literacia excelente. Em 

relação ao domínio dos Cuidados de saúde, 13,8% da amostra apresentava um nível inadequado; 

32,1% problemático; 38,5% um nível suficiente e 15,6% um nível de literacia excelente. No domínio 

Prevenção da doença encontrámos valores superiores para o nível suficiente (35,8%); problemático 

com 34,9%; 17,4% com um nível de literacia excelente e 11,9% com um nível inadequado. No domínio 

da Promoção da saúde, 17,1% dos adultos apresentavam um nível inadequado, 29,5% um nível 

problemático, 17,1% um nível de literacia excelente e o maior valor percentual situava-se no nível de 

literacia em saúde suficiente (36,4%). Não encontrámos diferenças significativas com o género. 

Conclusões: A maioria da amostra apresentava um nível global de literacia problemático. Nos domínios 

da escala a maior percentagem verificou-se nos scores problemático e suficiente. Torna-se basilar 

aumentar o nível de literacia em saúde para aumentar a literacia em saúde individual e familiar. 

Palavras chave: Literacia em saúde; adulto; participação da comunidade 
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Introdução & objetivos: O conceito de Literacia em Saúde  tem sido mencionado em diversos estudos, 

podendo desempenhar um papel determinante na manutenção e melhoria das condições de saúde. 

Os serviços de saúde consideram-no extremamente importantes, sobretudo, na área de cuidados de 

saúde primários e saúde pública. Um inadequado nível de Literacia em Saúde pode ter implicações 

significativas na saúde individual/coletiva, podendo estar perante um contexto de desigualdades em 

saúde, com implicações na gestão de recursos e ganhos em saúde. O Governo Português, em 2016, 

estabeleceu como prioridade promover a saúde, criando o Programa Nacional para a Saúde, Literacia 

e Autocuidados1. Constituiu objetivo desse estudo conhecer o nível de Literacia em Saúde numa 

comunidade e identificar as áreas prioritárias de intervenção.  

Metodologia: Desenvolveu-se um estudo descritivo, transversal e quantitativo. Definida como 

população alvo os utentes de uma Unidade Local de Saúde da região centro, a amostra foi constituída 

por 343 utentes com uma média de idade de 48.7 anos, sendo a maioria (61.2%) do sexo feminino. 

Para avaliar o nível de Literacia em Saúde utilizou-se o Questionário Europeu de Literacia para a Saúde 

Health Literacy Survey in Portuguese (HLS-EU-PT), validado por Saboga-Nunes e Sørensen em 2013. 

Para o tratamento estatístico utilizou-se o programa de tratamento estatístico Statistical Package for 

the Social Science, versão 23 de 2016. As técnicas estatísticas aplicadas foram frequências (absolutas 

e relativas), medidas de tendência central (média aritmética, média ordinal e mediana), medidas de 

dispersão ou variabilidade (valor mínimo, valor máximo e desvio padrão) e o coeficiente alpha de 

Cronbach.  

Resultados e discussão: Observou-se que 73.2% da amostra apresenta um nível de Literacia em Saúde 

geral problemático ou inadequado e apenas 7.3% apresenta um nível excelente, indo ao encontro de 

outros autores/estudos analisados2,3,4,5,6,7 . Nas dimensões cuidadas de saúde, prevenção da doença e 

promoção da saúde, observou-se a mesma tendência, estando a maioria da amostra representada nos 

níveis problemático ou inadequado (63.6%, 80.8% e 69.7%, respetivamente). Destas três dimensões, 

é na dimensão prevenção da doença que os resultados são mais preocupantes: 80.8% da amostra 

inquirida apresenta uma literacia limitada (inadequada/problemática). Comparativamente a alguns 

trabalhos realizados com a aplicação do HLS-EU-PT, os resultados obtidos nesta investigação são 

corroborados pelos estudos levados a cabo para a população portuguesa, pelo projeto “Saúde que 

Conta”8 e pelo estudo desenvolvido para a Fundação Calouste Gulbenkian6, onde os dados mais 

preocupantes são na dimensão promoção da saúde com 60.2% e 51.1%, respetivamente.  
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Conclusão: A amostra em estudo detém níveis de Literacia em Saúde muito limitados, o que aponta 

para a necessidade dos profissionais de saúde, entidades de saúde, governo e sociedade em geral, 

investirem na educação da comunidade nos vários domínios, capacitando o indivíduo e a comunidade 

para a gestão da sua saúde. Neste contexto, o enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e 

de saúde pública, como elemento ativo na comunidade, desempenha um papel primordial na 

capacitação do indivíduo e da comunidade para a tomada de decisão sobre o seu processo de saúde. 

Com estes resultados, sugerem-se intervenções nas diferentes dimensões da Literacia em Saúde, 

dando principal ênfase na área da prevenção da doença, perpetivando-se implicações favoráveis na 

gestão de recursos e ganhos em saúde.  
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Introdução & objetivos: A prevenção e gestão da doença crónica impõe a concertação estratégica que 

permita a eficiência e efetividade da sua gestão. Ajudar as famílias a mobilizarem os seus próprios 

recursos, no sentido de desenvolver estratégias e competências favorecedoras de uma maior 

independência na gestão da doença e a promoção da saúde é um papel fulcral dos enfermeiros de 

família. Foi objetivo deste trabalho identificar a dinâmica e competências familiares que permitem a 

gestão da doença crónica no seio da família. 

Metodologia: Foi utilizado o estudo de caso como estratégia metodológica (Yin, 2001), realizado no 

primeiro semestre de 2018, junto de uma família acompanhado pelo enfermeiro de família. O modelo 

MDAIF foi o referencial teórico e operativo (Figueiredo, 2012). Foram realizadas duas consultas de 

enfermagem em contexto da unidade de saúde e em contexto domiciliário, com recurso a diversos 

instrumentos de avaliação familiar nomeadamente: Genograma, escala de Graffar, escala de 

Readaptação Social de Holmes & Rahe, escala FACES II, APGAR familiar de Smilkstein, Segóvia e Dreyer 

e Garcia-Gonzalez. 

Resultados & discussão: Trata-se de uma família constituída pelo casal, pertencente à classe social 

média. O casal apresenta baixa probabilidade de desenvolver doença psicossomática. Os dados 

sugerem que a família é do tipo equilibrada e altamente funcional. A avaliação familiar sustentada pelo 

MDAIF foi realizada nos três eixos estruturantes; dimensão estrutural, desenvolvimento e funcional. 

Face à avaliação do conhecimento, potencial para melhorar conhecimento e capacidade cognitiva, 

constatou-se um elevado potencial para mudança, para tal estabeleceram-se objetivos e metas. 

Conclusões: A estratégia metodológica usada foi eficaz na avaliação do conhecimento e competências 

familiares. A avaliação e intervenção segundo o modelo MDAIF permitiu identificar as forças, os 

recursos e as competências da família. O que permitiu a intervenção do enfermeiro de família no 

sentido de promover junto da família alterações do comportamento que permitam o incremento da 

autogestão da doença através da capacitação da pessoa portadora da doença, bem como a sua família. 

Palavras-chave: Enfermeiro de Família; MDAIF; Gestão da doença crónica 
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Introdução & Objetivo: Os enfermeiros de cuidados de saúde primários (CSP) estão a realizar formação 

contínua sobre o MDAIF, no âmbito do respetivo projeto de investigação, do Centro de Investigação 

em Tecnologias e Serviços de Saúde. Constituiu objetivo deste estudo descrever os efeitos da formação 

contínua nas práticas de intervenção familiar dos enfermeiros CSP. 

Metodologia: Estudo de caso qualitativo, exploratório-descritivo. Após consentimento informado, 88 

enfermeiros preencheram um formulário de questões abertas imediatamente no momento pré-

formação, e 82 enfermeiros no pós-formação. A informação foi sujeita a análise de conteúdo, através 

de leituras flutuantes, com categorização à posteriori, tendo por base as unidades de 

enumeração/registo, e a matriz operativa do modelo. 

Resultados e discussão: No momento pré-formação, as práticas de intervenção familiar categorizam-

se em: “Tipo de ação” (ex: ensinar, informar, executar tratamentos/ vacinação, “Políticas de saúde” 

(ex: níveis de prevenção e programas de saúde), “Cliente” (ex: membros da familia, idoso, criança, 

grávida). Após a formação, as categorias são: “Áreas de atenção MDAIF” (ex: papel prestador de 

cuidados, papel parental, planeamento familiar) e “Ação”como “avaliar”.  É sugestivo, de que a 

formação contínua teve um efeito positivo, com mudança nas práticas de intervenção familiar dos 

enfermeiros. De um conjunto de ações direcionadas para o cuidado a cada membro da familia, 

suportadas pelas diretrizes dos programas de saúde, e portanto, edificadas na família enquanto 

contexto dos cuidados, os enfermeiros passaram a descrever práticas sobretudo suportadas pelas 

áreas de atenção do MDAIF, especificamente, nas dimensões de desenvolvimento e funcional 

(Figueiredo, 2012), visando cuidar da familia enquanto cliente. Uma monitorização regular dos efeitos 

da formação é crucial, porém, consideramos que a realização de estudos observacionais seria um 

contributo essencial para uma análise da mudança efetiva das práticas. 

Conclusões: A formação contínua proporcionou a sistematização das intervenções dos enfermeiros à 

família enquanto cliente, promovendo a congruência em função das necessidades identificadas e a 

qualidade dos cuidados. 

Palavras chave: Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar, Intervenção Familiar, 

Enfermagem, Cuidados de Saúde Primários 
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Introdução & objetivos: As estimativas sobre o envelhecimento demográfico colocam a família no 

centro de novos desafios. É fundamental corresponder às suas necessidades, já que a não adaptação 

ao papel de cuidador se relaciona com o agravamento da condição de saúde do doente, conduzindo a 

situações de stress e exaustão no cuidador. Têm surgido políticas de saúde orientadas para a 

assistência domiciliária. Como resposta à vulnerabilidade social e situações de risco surgiram as 

Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC), que podem estar integradas em Unidades Locais de 

Saúde (ULS) ou não, sendo que estas deverão fortalecer o acompanhamento após alta hospitalar. Este 

estudo tem por objetivos avaliar as necessidades de autocuidado do doente dependente na 

continuidade dos cuidados no regresso a casa após alta hospitalar; avaliar as capacidades do cuidador 

informal para cuidar do doente; relacionar as necessidades de autocuidado e capacidades da família 

para a continuidade dos cuidados; conhecer as respostas do enfermeiro face às necessidades de 

autocuidado da família e a sua satisfação no regresso a casa; e identificar que tipo de programas e 

estruturas organizacionais formais de intervenção os enfermeiros das ULS e não ULS em estudo 

aplicam no apoio à família. 

Metodologia: Pretende-se realizar um estudo correlacional, com aplicação de entrevistas estruturadas 

constituídos pelas variáveis em estudo a aplicar aos utentes dependentes no autocuidado e famílias 

prestadoras de cuidados a receber o apoio desses profissionais e questionários aos enfermeiros de 

UCC, em cuidados de saúde integrados e não integrados constituídos pelas variáveis em estudo. 

Resultados e discussão: Espera-se que existam diferenças na resposta às necessidades das famílias 

prestadoras de cuidados, pois a integração dos cuidados permite uma melhor resposta, pelo sistema 

de comunicação e estrutura organizacional. Também que os cuidadores apresentem dificuldades na 

transição do doente do hospital para o domicílio, associadas aos défices de habilidades para o cuidar, 

associados ao planeamento de alta deficiente e à falta de informação/formação.  

Conclusões: Os cuidados de enfermagem podem ser decisivos na forma como ajudam as famílias a 

integrar os familiares dependentes, capacitando-as e indo ao encontro das suas necessidades, este 

desafio impera aos serviços de enfermagem um cuidar mais próximo e efetivo.  

Palavras-chave: Capacitação, Cuidador informal, Enfermagem, Integração  
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Introdução & objetivos: As necessidades dos doentes são desde logo pensadas como problemas 

instituídos à partida. Contudo, são dos familiares prestadores de cuidados de quem menos se sabe. É 

de extrema importância o estudo das famílias especificamente daquelas com membro portador de 

patologia neuromuscular para identificar quais são suas necessidades e as estratégias de coping 

utilizadas. Constituiu objetivo deste estudo identificar estratégias de coping mobilizadas pelo 

prestador de cuidados, no exercício do papel familiar. 

Metodologia: Estudo quantitativo, do tipo descritivo transversal. Amostra intencional, constituída 

pelas famílias com membro portador de patologia neuromuscular, em que pelo menos um membro 

da família é sócio da Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN) na zona norte do país. Para a 

recolha de dados foi utilizada a matriz operativa do Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção 

Familiar (MDAIF) e um formulário construído pelos autores deste estudo com questões de 

caracterização da pessoa portadora de patologia neuromuscular. Para o tratamento e análise dos 

dados foi utilizada estatística descritiva e inferencial, com recurso ao programa estatístico SPSS. 

Resultados / Discussão: Num amostra de 21 famílias entrevistadas relativamente à patologia e as suas 

implicações em cada um dos membros e no funcionamento da família, 96% (n=20 famílias) referem 

que existe discussão sobre os problemas na sua família; 85,7% (n=18 famílias) sentem-se satisfeitas 

sobre o modo como os problemas são discutidos na sua família; e 66,7% (n=14 famílias) costumam 

recorrer externamente para resolver os problemas, sendo que destas, 8 famílias referem recorrer a 

amigos e familiares e 3 famílias referem recorrer a psicólogos e à APN. Dado os resultados, percebe-

se que há efetivamente uma vontade por parte das famílias de resolver os seus problemas, mas muitas 

vezes não têm capacidade de o fazerem sozinhas tendo de recorrer a terceiros (Figueiredo, 2012). 

Conclusões: A partir destes resultados podemos concluir que as famílias com membro portador de 

patologia neuromuscular apresentam necessidades e que, apesar de as discutirem, necessitam de 

apoio externo como estratégias de coping na resolução dos seus problemas, nomeadamente de 

amigos, familiares, psicólogos e APN. Este estudo é uma mais valia para o entendimento das famílias 

no que respeita às suas estratégias de coping e também serve de base para novas pesquisas futuras.  

Palavras chaves: Necessidades; Famílias; Doentes; Patologia Neuromuscular. 
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Introdução & objetivos: O uso de máscara por parte dos enfermeiros é mais prevalente em meio 

hospitalar do que em Cuidados de Saúde Primários 1. A interferência da utilização da máscara cirúrgica 

já se encontra estudada no que diz respeito: à perceção das palavras; à veiculação de informação como 

barreira física a perceção da comunicação verbal e não verbal 2,3,4. Assim, o objetivo geral deste 

trabalho foi avaliar comunicação, satisfação da relação estabelecida entre utente/enfermeiro de 

família. 

Metodologia: Estudo pré - pós teste grupo contro experimental. Foi utilizado o questionário de 

Satisfação do Paciente III (PSQ-III) em relação à comunicação do enfermeiro, aos aspetos interpessoais, 

à qualidade técnica, bem como à satisfação geral com a consulta de enfermagem. Contou-se com a 

participação de 60 utentes, em tratamento de feridas crónicas, em duas unidades familiares do norte 

de Portugal. A analise estatística deste estudo foi efetuada através do SPSS versão 24. Procedimentos 

de Medidas Repetidas por meio do Modelo Linear Geral (GLM) foram usados para avaliar os efeitos do 

uso da máscara cirúrgica na satisfação dos pacientes com os enfermeiros. Variáveis sociodemográficas 

e clínicas foram incluídas como co variáveis, e os testes post hoc de Bonferroni foram conduzidos para 

corrigir comparações múltiplas. 

Resultados e discussão: Os utentes que participaram no estudo tinham uma media de 55.10 

(18.74) anos, educação a nível do sexto ano de escolaridade 6.65 (3.38), 32 foram homens e 

28 mulheres, 37 (61.7) empregados/estudantes. Os utentes manifestaram-se muito satisfeitos 

com os seus enfermeiros de família no que diz respeito à satisfação geral, à comunicação, a 

aspetos interpessoais e qualidade técnica dos enfermeiros. As variáveis sociodemográficas e 

clínicas quando correlacionadas com as mudanças associadas ao uso da máscara cirúrgica revelou 

efeitos estatisticamente não significativos para a idade, sexo, profissão e número de coabitantes na 

mudança de T1 para T2 nos quatro parâmetros do PSQ-III. O tipo de ferida e o número de vezes que 

o utente se encontrou com o enfermeiro antes não afetaram as mudanças de T1 para T2 em todos os 

aspetos do PSQ-III. O tempo sentido de duração de consulta aumentou para utentes e enfermeiros 

com a colocação da mascara cirúrgica. Os utentes em que foi introduzida a máscara cirúrgica tiveram 

uma diminuição estatisticamente significativa da satisfação geral, diminui a satisfação com a 

comunicação, aspetos interpessoais e perceção de qualidade técnica do enfermeiro também diminui. 
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Apesar da diminuição na satisfação dos utentes quando os enfermeiros colocaram as 

máscaras, os níveis de satisfação ainda eram altos. É possível que os contatos prolongados 

com os enfermeiros da família tenham atenuado o impacto da máscara na perceção dos 

utentes sobre a relação, ou seja, aumentando sua tolerância a essa situação 5, 6. O impacto 

pode ser mais forte quando uma relação anterior entre enfermeiro e utente não existe sendo 

necessário testar esta hipótese em estudos posteriores. 

Conclusões: Numa relação construída entre utente-enfermeiro o uso de máscara cirúrgica afeta 

negativamente a satisfação do utente com a relação paciente-enfermeiro e com a qualidade técnica 

do enfermeiro nos cuidados de saúde primários em Portugal. 

Palavras-chave:  enfermagem de família; relação utente-enfermeiro; máscara cirúrgica 
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Introdução & objetivos: A doença crónica, definida como a presença irreversível, acumulação ou 

latência de doença (Hanson, 2005), afeta todo o sistema familiar, sendo uma transição acidental que 

provoca alterações na sua dinâmica (Figueiredo, 2012). A VMNI é instituída como terapia no 

tratamento de uma ou mais doenças crónicas, com objetivo de melhorar as trocas gasosos e alívio 

dos sintomas. A existência de um ventilador no domicílio pode ter um impacto significativo na 

família, além da doença crónica que tenha levado à terapêutica (Imaiso & Yamauchi, 2009).  

O estudo teve como objetivo descrever o impacto do programa de VMNI na família, segundo o 

membro que realiza esta terapia.  

Metodologia: Estudo descritivo do tipo estudo de caso, em um total de 10 famílias, em que um dos 

seus membros realiza VMNI no domicílio. Realizada entrevista semi-estruturada e dados sujeitos a 

análise de conteúdo.  

Resultados e discussão: As famílias são na sua maioria do tipo nuclear (80%). 70% do total pertence 

à classe social média. Os membros da família extensa identificados como sistemas de suporte são, na 

maioria dos casos, os filhos e os irmãos, cujas funções são essencialmente a companhia social e apoio 

emocional.  No que se refere à perecção do membro da família sobre o impacto da VMNI, emergiram 

três principais categorias: fortalecimento familiar, homeostasia e desajuste. Na primeira categoria, 

coexistem representações relativas à coesão familiar, apoio instrumental e estratégias de coping. 

Estes resultados vão ao encontro de Whitehead,Towell, Abu-qamar, Cole-Heath (2017) quando 

referem que os processos adaptativos da família à doença crónica incluem a coesão contínua entre 

os seus membros e a normalização e contextualização da doença, aplicando-se neste caso não 

apenas à doença mas também ao tratamento inerente. Na categoria de desajuste, realça-se a 

atribuição de significados limitadores da adaptação familiar à terapia. Estes referem-se 

essencialmente ao início do tratamento, que resulta provavelmente do processo de crise/transição 

nesta fase. 

Conclusão: A qualidade dos cuidados à família com membro a realizar VMNI no domicílio requer 

competências que permitam avaliar os aspetos significativos desta experiência. Este processo 

permitirá desenvolver intervenções ajustadas às reais necessidades destas famílias.  

Palavras chave: Saúde familiar; ventilação mecânica não invasiva; ventilação domiciliar.  
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Introdução e objetivos: O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) pretende 

“dar resposta às necessidades dos enfermeiros face aos cuidados com as famílias, partindo da 

discussão alicerçada nos pressupostos da Enfermagem de Família” (Figueiredo, 2009,p.267). Assume-

se como uma ferramenta orientadora dos cuidados de enfermagem familiares, pois é detentor de uma 

estrutura que liga a teoria à prática, usando o processo de enfermagem. O objetivo do estudo consistiu 

em aplicar o MDAIF e avaliar o impacte dos cuidados de enfermagem numa família.  

Metodologia: Estudo de caso qualitativo, centrado no processo de intervenção familiar com uma 

família, segundo o MDAIF, em contexto de Centro de Saúde. A avaliação familiar foi feita de acordo 

com a matriz operativa, nas dimensões estrutural e funcional. A dimensão desenvolvimento, não foi 

avaliada. Realizaram-se cinco consultas à família, como unidade, de junho a outubro de 2016 e 

efetuou-se uma análise documental dos registos.  

Resultados e discussão: Família com filhos adultos (Alarcão, 2000), constituída por um casal de idosos 

dependentes um dos quais acamado, cujos prestadores de cuidados são os filhos (uma rapariga e dois 

rapazes, todos casados e com filhos). É uma família de classe média baixa com edifício residencial com 

barreiras arquitetónicas. A relação dos membros da família para com o casal é forte mas entre os 

irmãos há algum conflito relacionado com a necessidade de prestar cuidados aos pais. O papel de 

prestador de cuidados recai sobretudo sobre uma nora que vive próximo, é doméstica e recentemente 

foi avó, indo cuidar futuramente da neta quando a mãe recomeçar a trabalhar. Esta prestadora de 

cuidados refere que está cansada de prestar a maioria dos cuidados comparativamente aos cunhados. 

Os cuidados de higiene e conforto são assegurados por uma instituição. Foram identificados os 

diagnósticos de enfermagem: precaução de segurança não demonstrado; processo familiar 

disfuncional entre os irmãos (comunicação familiar não eficaz; interação de papéis familiares não 

eficaz), e saturação do prestador de cuidados. Após intervenção houve: eliminação das barreiras 

arquitetónicas, melhoria da comunicação, redefinição dos papéis, e mais tempo de descanso do 

prestador de cuidados. Regista-se um fortalecimento da identidade familiar com alteração dos padrões 

de comunicação, que se traduz em ganhos em saúde. 

Conclusões: O MDAIF sistematiza e orienta a prática de cuidados de enfermagem com a família, 

melhorando o funcionamento familiar como unidade e respondendo às necessidades individuais dos 

seus membros.  

Palavras-chave: Enfermagem de família; Avaliação familiar; Intervenção familiar. 
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Introdução & objetivos: No atual enquadramento legislativo dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

Portugueses, a ideia apresentada e defendida integra um modelo de cuidados direcionado para a 

proximidade, que é efetivado pelas Unidades de Saúde Familiar. Com a criação destas unidades, 

implementa-se o enfermeiro de família como modelo organizativo para a prestação dos cuidados. 

Definiu-se como objetivo conhecer a perceção dos utentes, inscritos numa Unidade de Saúde Familiar, 

sobre os cuidados do Enfermeiro de Família. 

Metodologia: Estudo qualitativo descritivo exploratório onde foram realizadas 10 entrevistas 

semiestruturadas a utentes selecionados de acordo com os critérios inclusão definidos e que 

manifestaram vontade em participar. As entrevistas foram gravadas em formato áudio e transcritas na 

íntegra para posterior análise dos dados através de uma técnica de análise de conteúdo. Foram 

cumpridos todos os princípios éticos e solicitada às autoridades competentes a aprovação ética para 

o estudo. 

Resultados e discussão: Da análise de conteúdo das entrevistas emergiram três dimensões de 

categorização de dados: Organização dos Serviços de Saúde, que carateriza a forma como os utentes 

percecionam a atual organização dos CSP; Atributos do Enfermeiro de Família, onde se descreve a 

perceção dos utentes face aos atributos do Enfermeiro de Família; e Efetivação do Enfermeiro de 

Família, que incluiu os aspetos mais ou menos valorizados pelos utentes após os cuidados prestados 

pelo Enfermeiro de Família. De cada dimensão emergiram categorias e subcategorias como forma de 

explicitar melhor o seu sentido. 

Conclusões: A nova organização dos cuidados de saúde primários é perspetivada pelos participantes 

como algo benéfico e que contribui para a qualidade dos cuidados. Embora não tenham sido 

evidenciadas intervenções do Enfermeiro de Família considerando a família como unidade, os cuidados 

prestados por este conduzem à satisfação dos clientes. A flexibilidade no seu horário de atendimento 

e cuidados caraterizados pela pontualidade foram os aspetos mais importantes mencionados. A 

existência de taxas moderadoras apresenta-se como o aspeto negativo e que interfere na 

acessibilidade dos utentes dos cuidados de enfermagem. 
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Introdução & objetivos: A prestação de cuidados de enfermagem às famílias em Portugal tem o seu 

lastro histórico associado a experiências inovadoras de organização de cuidados de saúde durante o 

Estado Novo, assim como ao início da formação especifica em enfermagem de saúde pública. Este 

estudo tem como objetivo descrever a prestação de cuidados de enfermagem às famílias pelas 

enfermeiras de saúde pública e visitadoras sanitárias nas décadas de 1940 e 1950, na cidade de Lisboa.  

Metodologia: Este estudo, de índole histórica, articula a história da Enfermagem com a história das 

políticas de saúde em Portugal no período 1939-1959, tendo como fontes relatórios institucionais, 

legislação, noticias e documentos historiográficos. A pesquisa foi orientada para o estudo das práticas 

de enfermagem às famílias realizadas pelas enfermeiras de saúde pública e visitadoras 

sanitárias/enfermeiras visitadoras na cidade de Lisboa, durante o período em questão. 

Resultados: A prática de cuidados de enfermagem orientada para a família enquanto cliente foi uma 

realidade durante as décadas de 1940 e 1950, em estruturas inovadoras de cuidados de saúde como 

o Centro de Saúde de Lisboa, financiado pela Fundação Rockefeller; o Centro de Enfermagem de 

Assistência à Maternidade e à Infância, fundado por Sofia Abecassis e a Fundação Nª Srª do Bom 

Sucesso. A organização e prestação de cuidados de enfermagem às famílias das três instituições, eram 

por área geográfica e enfermeira responsável. Estes cuidados foram claramente influenciados pela 

formação das enfermeiras que os chefiaram, e pelas suas discípulas, formadas com estudos superiores 

de enfermagem em saúde pública em universidades estrangeiras, com bolsas da Fundação Rockefeller. 

Conclusões: A prática de enfermagem de cuidados à família destas enfermeiras foi pioneira e 

influenciou várias gerações de enfermeiras. As décadas de 1940 e 1950 foram determinantes na 

afirmação das práticas de enfermagem comunitária, quer pelas possibilidades de formação especifica 

na área da enfermagem de saúde pública/comunitária, quer pela liderança assumida pelas enfermeiras 

nas instituições de prestação de cuidados à comunidade/famílias.  
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Introdução & objetivos: O processo de cuidados desenvolvido pelos enfermeiros carateriza-se pela 

mobilização de conhecimentos específicos que lhes permita fazer o diagnóstico e o planeamento do 

cuidado por eles próprios executado e controlado. Quando os focos de cuidados são famílias migrantes 

surgem contornos particulares, posto que o processo de cuidados acompanha as mudanças na vida, 

na saúde, nas relações e no ambiente em que estas pessoas se movem no país que os acolhe. A vivência 

da saúde e da doença nas pessoas/famílias migrantes, ocorre frequentemente com dificuldades quer 

na comunicação, pela barreira da língua nas situações de cuidados, quer pela menor sensibilidade 

cultural dos profissionais nos serviços de saúde. A evidência científica nacional e internacional mostra 

que estas dificuldades concorrem frequentemente para que surjam vulnerabilidades físicas, 

psicológicas e/ou socioculturais nas famílias migrantes. Decorre desta realidade que em contexto de 

formação em enfermagem, se procure investir no desenvolvimento das competências culturais dos 

estudantes, entendendo-as como as que resultam de um conjunto de habilidades que os enfermeiros 

precisam desenvolver, para conseguirem cuidar a pessoa/família de forma central e individualizada, 

desde o momento da avaliação inicial. Objetivo: Analisar estratégia facilitadora do desenvolvimento 

de competências nos estudantes do 1º ciclo da formação em enfermagem, com famílias migrantes. 

Metodologia: Desenvolveu-se um estudo inicial qualitativo e etnográfico; técnicas de recolha de 

dados: narrativas, observação participante, grupos de discussão e entrevistas. Face aos resultados do 

estudo, mobilizou-se como estratégia o estudo de caso-análise em sala de aula com os estudantes, 

que analisaram e discutiram narrativas de enfermeiros sobre cuidados a famílias migrantes. 

Resultados e discussão: Os estudantes revelaram aprendizagens para o desenvolvimento do processo 

de cuidados com famílias migrantes, nas suas diferentes etapas – pela identificação de diversos 

valores, costumes, crenças e práticas de saúde e aquisição de maior segurança para a tomada de 

decisão e resolução de problemas em contexto profissional. 

Conclusões: Assumiu-se a estratégia como facilitadora das competências culturais nos estudantes – 

essencialmente ao nível do seu desenvolvimento cognitivo e da autoconfiança com reflexos efetivos a 

serem traduzidos na qualidade do processo de cuidados com famílias migrantes. 

Palavras-chave: Famílias migrantes; estudante de enfermagem; competências culturais. 
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Introdução & Objetivos:: A importância da reflexão sobre a experiência de luto dos familiares é 

fundamental para perceber os sentimentos de angústia e dor vivenciadas (Santos & Sales 2011). O 

equilíbrio funcional e emocional da família, numa situação de morte, precisa ser avaliada, 

considerando a intensidade da reação da família neste processo. Constituiram objetivos do estudo: 

i) Explorar o papel do enfermeiro junto da família em processo de luto.  

Metodologia: Revisão integrativa da literatura, que incluiu artigos científicos indexados nas bases de 

dados PubMed, Scopus, Scielo, B-on, Google Académico de janeiro de 2010 a junho de 2018: 

Recorreu-se aos descritores: Adolescente, Comunicação, Estratégias e Relações familiares e aplicou-

se a técnica de filtragem de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. 

Resultados e Discussão: Foram encontrados 648 artigos, dos quais 27 foram selecionados para leitura 

de título e resumo. Os 8 artigos que atenderam aos critérios de inclusão no estudo, foram analisados 

e numerados para facilitar a sua leitura e utilizou-se a escala de Kmet, Lee, & Cook (2004) para avaliar 

a seu qualidade. Em síntese, nem todos os elementos vivenciam o processo de luto do mesmo modo, 

poderá ser experimentado de forma individual e coletiva (Santos & Sales, 2011). No processo de luto 

as famílias tornam se vulneráveis, desafiando sentimentos e sensações que fazem parte do processo 

do luto (Ferreira, 2006). As intervenções dos enfermeiros num processo de luto na família focalizam-

se na identificação de necessidades, apoio na tomada de decisão, no processo de luto, controlo de 

sintomas emocional e psicológico, o acompanhamento e suporte familiar são ferramentas que guiam 

este processo, comunicação e relação interpessoal, que transparecem a visão holística (Meixedo, 

2014). 

Conclusões: Há dois momentos fundamentais no apoio aos familiares enlutados: a construção e 

implementação de estratégias para assistir o individuo enlutado e a sua família e na formação dos 

enfermeiros, o enfermeiro deve proporcionar apoio emocional: facilitar a adaptação das famílias, 

responder às dúvidas; validar o apoio familiar; informar sobre o processo de luto, as suas fases e 

caraterísticas. 
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Introdução & objetivos: A promoção da saúde mental no local de trabalho fundamenta-se no 

impacto dos problemas que se fazem sentir quer ao nível individual (manifestações físicas e 

emocionais) quer ao nível organizacional, nomeadamente ao nível do desempenho do profissional 

(AESST,2012, OSM, 2017). Foi com base nestes pressupostos que se concretizou o projeto de 

intervenção no contexto da unidade de saúde familiar (USF), com o objetivo de melhorar a saúde 

mental dos profissionais, em particular melhorar a motivação e a coesão da equipa. 

Metodologia: Trata-se um projeto de intervenção baseada na investigação-ação. Previamente 

foi realizado um diagnóstico de situação junto dos elementos da equipa multidisciplinar. 

Recorreu-se para o efeito a um questionário que permitiu a identificação e caracterização 

socioprofissional. Fez-se recurso do Maslach Burnout Inventory. Foram selecionados instrumentos de 

intervenção de grupo. A intervenção realiza-se mensalmente em horário fixo previamente acordado. 

Resultados & discussão:  

A equipa é constituída por 19 elementos, sendo 7 médicos, 7 enfermeiras e 5 secretários clínicos. A 

adesão foi de 100%. Os momentos de intervenção permitem que os profissionais interajam de forma 

livre e espontânea possibilitando a comunicação assertiva. As avaliações intercalares permitem dar 

consistência à intervenção já que todos os participantes manifestam a vontade de continuar neste 

projeto. 

Conclusões: A metodologia utilizada foi eficaz para melhorar o bem-estar no local de trabalho. Os 

resultados permitem concluir que a equipa multiprofissional se encontra mais comunicativa e com 

maior disponibilidade a participar em atividades de equipa. A intervenção estruturada no âmbito da 

promoção da saúde mental no local de trabalho, obteve resultados positivos. Segue assim o 

defendido  pela OMS, em que as organizações podem adotar intervenções como parte integrante de 

uma estratégia de saúde e bem-estar que inclua a prevenção, identificação precoce, apoio e 

reabilitação. 
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Introdução & objetivos: A Promoção do Autocuidado nas famílias com Crianças e Adolescentes com 

Doença Crónica é um Projeto de Intervenção Comunitária. Está enquadrado num contexto de trabalho 

em que está atribuído a cada enfermeiro uma lista de utentes, às quais são prestados cuidados, ao 

longo das várias etapas do ciclo de vida e em diferentes contextos. As famílias de crianças e 

adolescentes com doença crónica fazem parte deste contexto e constituem uma população vulnerável, 

pelo que consideramos benéfico para esta população o desenvolvimento da intervenção de 

enfermagem nesta área. Esta intervenção teve como objetivo avaliar e intervir nas famílias de crianças 

e adolescentes com doença crónica inscritas na lista I da USF CSI Seixal, de 1 de Outubro de 2013 a 14 

de Fevereiro de 2014. 

Metodologia: A população deste projeto de intervenção são todas as famílias inscritas na Lista I da 

USF CSI Seixal. Foi realizada a caracterização sociodemográfica de 499 famílias. A nossa população alvo 

são todas as famílias inscritas na Lista I com crianças e adolescentes com menos de 20 anos de idade, 

correspondendo a 184 famílias. Através da caracterização sociodemográfica, da consulta dos 

processos clínicos e da aplicação dos critérios de exclusão e inclusão, identificámos uma amostra de 7 

famílias com crianças e adolescentes com doença crónica, às quais foi aplicado o Modelo Dinâmico de 

Avaliação e Intervenção Familiar e o Faces II. As estratégias de intervenção foram a implementação da 

Consulta de Enfermagem à Família e de um grupo de ajuda mútua. 

Resultados e discussão: Como resultados evidencia-se a caracterização sociodemográfica de 63% das 

famílias. Foram identificadas as famílias com crianças e adolescentes com doença crónica. As famílias 

pertencentes à amostra foram todas avaliadas e alvo de intervenção. Foi possível aumentar os 

conhecimentos das famílias relativamente ao papel parental em 100% dos critérios de diagnóstico. 

Também aumentaram significativamente os comportamentos de adesão relativamente ao papel 

parental em 52% dos critérios de diagnóstico.  

Conclusões: A implementação da consulta de enfermagem à família baseada no MDAIF, permitiu à 

equipa ter uma visão da abordagem à família como cliente. A abordagem individual a cada família foi 

importante neste contexto, pois permitiu direccionar a intervenção para as necessidades de 

autocuidado de cada família. A implementação dos grupos de ajuda mútua, é uma intervenção 

inovadora para a equipa de enfermagem. Este projeto veio reforçar a importância de conhecer e 

utilizar os recursos da comunidade. O enfermeiro de família facilita a continuidade dos cuidados. É 

dinamizador e facilitador da articulação entre todos os intervenientes. A realização deste projeto 
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contribui para a valorização da intervenção do enfermeiro de família, nas famílias com crianças e 

adolescentes com doença crónica, nas suas várias vertentes, relacionadas com o apoio emocional, o 

suporte formativo e a articulação com os recursos da comunidade. 
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Cláudia Augusto1; Maria J. Silva1; Luís Lopes2; Rute Santos2 & Rafaela Rosário1  
1Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho 
2Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer 
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Introdução & Objetivos 

A instituição da rotina da refeição em família tem sido descrita como promotora da saúde e bem- estar 

dos diferentes elementos da família por um lado, e do fortalecimento da perceção da coesão familiar, 

por outro. No caso das famílias com crianças, a frequência das refeições em família tem sido associada 

a maior consumo de fruta e produtos hortícolas, menores índices de obesidade e maior segurança 

alimentar, bem como melhor desempenho académico, menor consumo de substâncias, menor 

incidência de perturbações do comportamento e patologias do foro psiquiátrico. Em famílias de 

crianças com filhos pequenos (12-42 meses), a relação entre o tempo das refeições conjuntas em 

família, os estilos de vida saudáveis e as competências cognitivas, sociais e emocionais da criança, 

ainda não foi suficientemente estudada. Este estudo teve como objetivo a análise da relação entre o 

tempo das refeições realizadas em família e a saúde da criança e da família, no âmbito de um projeto 

de promoção de estilos de vida saudáveis em crianças dos 12 aos 42 meses de idade.  

Metodologia: Este estudo insere-se no projeto Healthy Children 2021 distinguido com uma bolsa das 

Academias de Conhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian 2018 e prevê um conjunto de 

intervenções que promovam estilos de vida saudáveis, bem como o desenvolvimento cognitivo, 

emocional e social de crianças dos 12 aos 42 meses. Prevemos realizar uma revisão sistemática da 

literatura sobre esta temática de modo a desenharmos um programa de intervenção com famílias, 

designadamente no tempo que a família despende nas refeições em conjunto.  

Resultados: Calculamos encontrar os aspetos facilitadores e inibidores da prática de refeições em 

família, bem como os ganhos em saúde que as famílias com crianças dos 12-42 meses podem obter 

quando instituída esta rotina.  

Conclusões: A concretização deste projeto trará benefícios para a saúde das famílias com filhos 

pequenos (12- 42 meses) quer ao nível da saúde individual quer do sistema familiar na sua globalidade.  

Palavras Chave: Gestão do tempo; Rotinas familiares; Refeições em família  
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Introdução & Objetivos:As políticas de saúde direcionam-se ao aumento da efetividade, para que os 

cuidados de saúde possam dar respostas efetivas às necessidades das populações (O'Reilly et al., 2017; 

Lowen et al., 2017). As representações sociais sobre família, influenciam as respostas às suas  

necessidades de cuidados, visto que  têm um objetivo prático, a partir da construção de uma realidade 

comum. Constituiu objetivo deste estudo identificar as representações e significados dos enfermeiros 

que desenvolvem funções nos Cuidados de Saúde Primários, em Espanha, sobre o conceito de família. 

Metodologia: Estudo de natureza descritiva e exploratória. Por amostragem de conveniência os 

participantes corresponderam a 28 enfermeiros, 96,4 do sexo feminino e 3,4 do sexo masculino. A 

média de idade corresponde a 46, 5 anos, a média de tempo de exercício da profissão de 23,2 anos e 

15,2 anos em CSP.  O instrumento de colheita de dados foi um questionário constituído por duas 

partes: A primeira referente aos dados sócio demográficos e a segunda parte, com uma questão 

aberta, sendo solicitado aos participantes, para definirem família. Para tratamento e análise dos dados 

optou-se pela análise de conteúdo, com procedimentos indutivos.  

Resultados e Discussão:  As narrativas sobre o conceito de família permitiram o estabelecimento das 

seguintes categorias: Família como sistema relacional, onde sobressaem os vínculos afetivos: 

“Conjunt de persones (…) i que comparteixen vincles afectius” Q20, Família como fator de proteção, 

salientando-se os atributos familiares que contribuem para a manutenção da funcionalidade familiar 

e individual, “Família com unitat que tots el membres fan pinya junts, lluiten, caminen, celebren, 

comparteixen els problemes i alegries i junts es fan forts i són capaços de superar les adversitats i els 

triomfs” Q4;  Família como sistema auto organizado, de onde se salienta “El grup es molt organitzat i 

te definids les funcions de cadasqu.” Q10. Na generalidade, os participantes incorporam um paradigma 

sistémico nas suas representações sobre família (Figueiredo, 2012), embora algumas narrativas 

traduzam significados associados, em exclusivo,  aos  atributos da família nuclear. 

Conclusão: Os resultados permitem identificar necessidades de formação no âmbito da intervenção 

sistémica, visando a melhoria da qualidade da prática dos enfermeiros, em Espanha, no contexto dos 

CSP. 

Palavras chaves: Família; Representações Sociais; Cuidados de Saúde Primários; Enfermagem de Saúde 

Familiar 
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Introdução & Objetivo: O tipo de famílias e os estilos educativos parentais são bastante diversificados 

e tem variado ao longo dos tempos com as alterações sociais e os grupos culturais. Constituiu objetivo 

deste estudo: Identificar os tipos de famílias e os estilos educativos de pais com filhos em idade escolar. 

Métodologia: Estudo descritivo-correlacional de natureza quantitativa, numa amostra não 

probabilística por conveniência, constituída por 72 pais de crianças a frequentarem o 1o ciclo de um 

agrupamento de escolas da região centro. Na recolha de dados foi utilizado o questionário para os pais 

o EMBU-P, versão portuguesa (Canavarro 2003). 

Resultados e Discussão: Os participantes são maioritariamente mães (84,7%) e apenas 15,3% de pais, 

com uma média de idades 41,17 (±5,39) anos. A maioria, 86,1%, referiu pertencer a uma família 

nuclear, 9,7% a uma família monoparental e 4,2% a uma família alargada. Em média, as famílias 

apresentaram 1,90 (±0,81) filhos, com as idades médias de 9,87 (±3,22) anos. No que concerne à 

distribuição das dimensões da EMBU-P, verificou-se uma média de 50,29 (±3,57) ao nível do suporte 

emocional, 25,46 (±3,56) na dimensão Rejeição, e 28,29 (±4,54) na dimensão Tentativa de Controlo. 

De referir que a dimensão Suporte Emocional apresenta uma média muito próxima do score máximo 

(56), apesar de não existirem diferenças nos estilos educativos entre pais e mães. 

Conclusão: Os resultados revelam que as mulheres, apesar de pertencerem a famílias nucleares, são 

as principais responsáveis pela educação dos filhos. O enfermeiro no atendimento à criança/família 

tem um papel preponderante na promoção da igualdade para o género na educação parental. 

Palavras chave: Tipo de família, Estilos educativos parentais, crianças em idade escolar  
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Introdução & Objetivos: A adolescência é um período de transição entre a infância e a idade adulta, 

caracterizada por mudanças físicas, psicológicas e fisiológicas (Pires, Pereira, Canavarro, & Pedrosa, 2013), traz 

consigo perspetivas em torno desse evento, a gravidez na adolescência não é um evento esperado e quando 

acontece traz implicações e mudanças em todo o sistema familiar, o enfermeiro de família é um profissional 

habilitado para acompanhar e ajudar as famílias nos processos de ajustes ás transições. Objetivos: i) Analisar o 

papel do enfermeiro de família face à transição familiar, no processo de gravidez na adolescência. 

Metodologia: Revisão integrativa da literatura, que incluiu artigos científicos indexados nas bases de dados 

PubMed, Google Académico, Scielo, B-on, de abril de 2009 à abril de 2018: descritores: Adolescente, 

Comunicação, Estratégias e Relações familiares e aplicou-se a técnica de filtragem de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão.  

Resultados e Discussão: Foram encontrados 1.637 artigos, dos quais 31 foram selecionados para leitura de título 

e resumo. Os 8 artigos que atenderam aos critérios de inclusão no estudo, foram analisados e numerados para 

facilitar a sua leitura e utilizou-se a escala de Kmet, Lee, & Cook (2004) para avaliar sua qualidade. Em síntese, 

nesta transição, o apoio da família é essencial para a adaptação à gestação saudável (Coelho, 2011). Na 

adolescente grávida ocorre uma transição do seu papel de filha para o seu novo papel de mãe (Silva, et. al, 2014). 

Em analise o enfermeiro tem papel importante na compreensão dos problemas e ajustes ás necessidades da 

família (Silva & Silva, 2013).  

Conclusão: Os enfermeiros de família auxiliam aos novos papéis que cada membro da família irá vivenciar. O 

enfermeiro de família, é o elemento que facilita as transições ao longo do ciclo de vida familiar, orienta e apoia 

nos processos de mudança, através dos seus conhecimentos e da sua proximidade com a família, auxiliando-a 

na preparação e adaptação às transições tanto normativas como não normativas.  
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Introdução & objetivos: A vigilância epidemiológica consiste no conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a deteção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de 

prevenção (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2017). No contexto de um projeto de promoção do 

Empoderamento de um ACeS para a vigilância epidemiológica dos Diagnósticos de Enfermagem, 

utilizando como referência o Modelo de Avaliação, Intervenção e Empoderamento Comunitário (MAIEC) 

(Melo, 2016), tivemos como um dos objetivos, na etapa diagnóstica, identificar as taxas de documentação 

dos diagnósticos de Enfermagem associados aos domínios do Diagnóstico Local de Saúde da Unidade de 

Saúde Pública Local. 

Metodologia: Através de uma análise de consensos de peritos, identificamos os focos de enfermagem, 

relacionados com a Família como Unidade de Cuidados, tendo como referência o Modelo Dinâmico de 

Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF) (Figueiredo, 2012): o Edifício Residencial e o Rendimento 

Familiar, relacionados com o domínio das condições socioeconómicas, o Abastecimento de Água, 

relacionado com as condições de saúde e ambiente e o Papel de Prestador de Cuidados, relacionado com 

as condições de saúde: doenças crónicas. Analisámos depois, a partir da consulta ao Sistema de 

Informação da Administração Regional de Saúde (SIARS) as taxas de documentação nestes focos, usando 

como fórmulas as propostas pelo MDAIF.  

Resultados e Discussão: identificamos taxas médias anuais de documentação no Edifício Residencial, 

Rendimento Familiar e Abastecimento de Água de 0,002% e em relação ao Papel de Prestador de Cuidados 

de 8,76%. 

Conclusões: Apesar de existirem Focos de Atenção que se relacionam com os domínios de diagnóstico em 

Saúde Pública, as taxas de documentação baixas não permitem ainda evidenciar prevalência nem 

incidência dos diagnósticos de Enfermagem e demonstrar o valor dos Cuidados de Enfermagem no 

contexto da Saúde Pública. Será preciso empoderar os ACeS para a vigilância epidemiológica dos 

Diagnósticos de Enfermagem, tendo como epicentro a Unidade de Saúde Pública. 
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Introdução & objetivos: Tornar-se pai, enquanto processo transformativo, implica reorganização e 

adaptação psicológica, desde o início da gravidez, a fim de incorporar as novas exigências na identidade 

paterna em construção, suscetíveis de produzir descompensação e vulnerabilidades no homem. Este 

estudo procurou compreender as vivências dos homens na transição para a paternidade durante o 

período pré-natal, no sentido de poder contribuir para uma assistência integral nesta transição.  

Metodologia: Paradigma de investigação qualitativa. Estudo exploratório, de carácter descritivo, 

transversal e retrospetivo, com a participação de 10 homens a vivenciar, pela primeira vez, a gravidez 

da parceira, no último trimestre, em regime de coabitação e com gestação sem patologia materno- 

fetal. Recolha de dados realizada com recurso à entrevista semiestruturada. Análise de dados com 

técnica de análise de conteúdo, com categorização semântica e abordagem indutiva.  

Resultados e discussão: A experiência dos homens durante a gravidez reveste-se de uma enorme 

profundidade psíquica e emocional. A categoria “respostas emocionais à gravidez” descreve as 

diversas experiências emocionais dos homens e os processos cognitivos subjacentes ao seu estado de 

espírito, desde os estadios iniciais da gravidez até ao último trimestre. Evidencia reações emocionais 

intensas e diversificadas, que oscilam entre reações emocionais positivas, como alegria e felicidade, e 

respostas emocionais negativas, das quais se destacam o medo, a ansiedade, a insegurança e a 

preocupação. A transição para a paternidade é um processo complexo e emocionalmente 

ambivalente, um tempo de alegria e de esperança, mas, paralelamente, de confusão e de frustração 

(Åsenhed, Kilstam, Alehagen, & Baggens, 2014).  

Conclusões: Melhorar o bem-estar psicológico paterno no período perinatal traz benefícios inegáveis, 

não só para os próprios homens, como também suporte efetivo para o núcleo familiar, facilitando o 

seu bem-estar. A metamorfose psicológica sentida pelo homem é grande, mas, contrariamente à 

experiência materna, ainda é subvalorizada. Torna-se, por isso, fundamental que os serviços 

perinatais, atualmente projetados para avaliar a saúde mental e o bem-estar materno, adotem uma 

visão mais ampla e unificadora, tendo como foco a família e não apenas a grávida.  
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