
2nd International Congress of Family Health Nursing
& 1st Iberic Congress of Family Health

PROCESSO DE TRANSIÇÃO SAÚDE-DOENÇA: 
APRECIAÇÃO DE UMA FAMÍLIA

Autores: 
Gama, Maria João | Enfermeira e Mestranda em Saúde Comunitária, ACES Lisboa Ocidental e Oeiras- USF Dafundo
Veiga, Ana Cristina | Enfermeira e Mestranda em Saúde Comunitária, Instituto Oftalmologia Dr. Gama Pinto 

Contactos:
mariajgama1971@gmail.com
anaveiga74@gmail.com

Introdução
A Família é vista como um sistema, num todo e na sua globalidade, numa perspetiva holística (Relvas, 1996). O conceito de família pode ser entendido como um
conjunto de indivíduos ligados entre si por vínculos emocionais, físicos e económicos, com tendência a participar na vida uns dos outros. Os membros da família
constituem um grupo complexo com funções sociais definidas (Wright & Leahey, 2011; Hanson, 2005). É, assim, compreensível que, no plano dos cuidados de saúde,
a estrutura familiar que os enquadra funcione como suporte essencial nos cuidados desenvolvidos na comunidade. A Enfermagem de Família consiste num trabalho
conjunto entre o enfermeiro e a família, de modo a melhorar o sucesso da mesma e respetivos membros na adaptação às transições (Kaakiken,& Birenbaun 2011). Os
enfermeiros são, por excelência, os agentes responsáveis pelo envolvimento das famílias nos cuidados de enfermagem, como parte integrante da sua prática (Wright &
Leahey, 2011). Efetivamente, no contexto dos Cuidados de Saúde Primários, o enfermeiro assume um papel determinante, reconhecendo como foco dos cuidados que
presta a unidade familiar (Figueiredo, 2013).

Objetivo
Fazer a apreciação de uma família com um dos
elementos em recuperação de doença
oncológica.

Metodologia
Estudo de caso de uma família nuclear que vivenciou um
processo de transição de saúde, por doença oncológica. Realizou
-se entrevista semiestruturada à família em contexto de consulta
de enfermagem nos Cuidados de Saúde Primários. Utilizou-se o
Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar para
analisar as dimensões: estrutural, desenvolvimento e funcional.
Aplicação de diversos instrumentos de representação e avaliação
familiar.

Resultados e Discussão
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A avaliação familiar implica a formulação de diagnósticos de enfermagem que correspondem à identificação das forças, necessidades e/ou problemas, a fim de
promover intervenções de enfermagem adequadas. Na verdade, esta avaliação visa o conhecimento profundo da família, tendo como foco das intervenções de
enfermagem o fortalecimento familiar, atendendo às suas dimensões a nível estrutural, desenvolvimento e funcional . Assim, cabe ao Enfermeiro Especialista em
Saúde Comunitária a tomada de decisão face às áreas de atenção que melhor se adaptem às características de cada sistema familiar, pela sua unicidade e
complexidade. O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar permite, pela sua fácil aplicabilidade, a compreensão da família nas suas várias dimensões.

Considerações Finais

A Família em estudo, que foi identificada
como Família nuclear, situa-se na etapa III do
ciclo vital. A pessoa índice é a figura feminina
do casal. É uma família com boas relações
dentro do seu sistema familiar e com a família
extensa. No que se refere às interações
exteriores, a família estabelece ligações com
instituições sociais, religiosas, de ensino e de
saúde, assim como com as pessoas
significativas não pertencentes à família
extensa, amigos e em contexto profissional.
Estas ligações representam ganhos para a
família que se traduzem em ajudas
significativas ou diferenciadas.
Na situação de crise familiar - doença
oncológica - como estratégia de coping,
evidenciou-se o recurso à família extensa. A
família em questão classifica-se como família
ligada quanto à coesão, e flexível no que diz
respeito à adaptabilidade, sendo apreciada
como uma família moderada equilibrada.
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