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A PERCEÇÃO DOS 
ENFERMEIROS FACE 
À IDENTIFICAÇÃO 
DA NECESSIDADE 
DE CUIDADOS DE 
ENFERMAGEM NAS 
FAMÍLIAS RECONSTRUÍDAS, 
COM FILHOS 
ADOLESCENTES

Abstract

The Perception of Nurses to Identify the Need for Nursing Care in Reconstituted 
Families with Adolescent Children.
Abstract: Family health nursing aims to promote the empowerment of families in the 
development of competencies, fostering a healthy living of their processes of chan-
ge, throughout the life cycle. With respect to these families, dysfunctions can occur 
due to family coexistence and overlapping of parental roles over the adolescent. In 
this context the MDAIF arises, aiming to guide the action of nurses, proposing diag-
noses and interventions, from the needs identified. The aim was to analyze nurses’ 
perception of the need for nursing care in reconstituted families with adolescent 
children.
Descriptive and exploratory study, of a qualitative nature, whose participants were 
nurses who perform functions in primary health care. A questionnaire was used, 
applied in 2018, with an open question in which the participants were asked to des-
cribe strategies for identifying nursing care needs in rebuilt families with adolescent 
children. For data analysis, content analysis was used, and three categories emer-
ged: “Family Assessment”, focused essentially on observation, interviewing and 
data collection; the “Context of the evaluation”, predominating the functional unit, 
within the scope of the nursing consultation; and “Referential”, the MDAIF being the 
theoretical and operative support for clinical decision making. In the identification 
of nursing care needs, the family assessment stands out as a methodology valued 
by nurses. These results may contribute to the development of formative proces-
ses, within the framework of family assessment, leading to the improvement of the 
quality of care.

KEYWORD: FAMILY NURSING; PRIMARY HEALTH CARE; RECONSTRUCTED FAMILY; 
ADOLESCENT.
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O
com a existência da relação entre 
pais e filhos, antes da nova união 
familiar, ao contrário do que se 
verifica nas famílias tradicionais, 
onde os membros do casal passam 
por uma progressão passo a passo, 
por exemplo, do namoro ao casa-
mento e depois à paternidade5. Es-
tas diferenças, características das 
famílias reconstruídas, implicam a 
construção simultânea da relação 
conjugal e da relação parental4.
Para além destas diferenças, nas 
famílias reconstruídas, tal como em 
todas as famílias, após o divórcio, 
é importante que se estabeleçam 
novas barreiras, pois caso contrário, 
a perceção de discórdia e ambigui-
dade, por parte dos menores, causa 
confusão e insegurança, o que por 
sua vez vai afetar o seu comporta-
mento6. A atuação dos enfermeiros 
nesta área pode apresentar-se 
como uma preciosa ajuda na pre-
venção de problemas emocionais 
e comportamentais dos jovens, no-
meadamente através da orientação 
da família na definição de novas 
regras e limites, tendo em conta 
que após o divórcio ou a separação, 
ocorre uma fase de ambiguidade, 
face a essas barreiras e limites, a 
qual está relacionada com a incer-
teza sobre quem pertence à família 
e quem não pertence, e que regras 
os membros da família têm no 
novo sistema familiar6. Face a esta 
necessidade de definir os limites, 
Alarcão7 defende que estes permi-
tem regularizar a transmissão de 
informação entre a família e o meio 
e entre os diferentes subsistemas 
familiares existentes.
Pires8 defende que o sistema fami-
liar das famílias reconstituídas, é 
caracterizado pelo sentimento de 
insegurança tanto ao nível relacio-
nal como do vínculo estabelecido. 
Esta insegurança prende-se com 
o medo de uma nova perda ou in-
sucesso, ou da partilha de investi-
mentos e de determinados compo-

nentes mais funcionais, como por 
exemplo, o dinheiro ou a educação 
com outro sistema, ou ainda pela 
recorrente não aprovação do reca-
samento, pela família alargada.
Este sistema familiar, pela cons-
tante interação entre o novo 
subsistema conjugal e o subsis-
tema parental, apresenta outras 
dificuldades, nomeadamente, a 
idealização da nova situação, na 
qual podem ocorrer dificuldades 
em negociar as suas diferenças 
sob o olhar atento do casal, do/a(s) 
filho/a(s), das famílias de origem e 
frequentemente do olhar indireto 
do/a(s) ex- companheiro/a(s), sendo 
muito importante a confirmação da 
relação conjugal (e de cada um dos 
parceiros nessa mesma relação) e 
a meta comunicação sobre a rela-
ção, tanto ao nível das dificuldades 
sentidas, como ao nível dos aspe-
tos mais positivos e gratificantes; 
a coexistência de várias etapas 
do ciclo vital com necessidades 
antagónicas: a etapa da formação 
do casal que pressupõe um fecho 
ao exterior concomitante com, por 
exemplo, a etapa da família com 
filhos adolescentes que implica a 
abertura da família; a construção de 
novos padrões de relação e de no-
vas regras de funcionamento fami-
liar, o que pressupõe a renegociação 
dos códigos comunicacionais que 
cada elemento construiu, no siste-
ma familiar anterior, ou seja, o es-
tabelecimento e aceitação de uma 
nova parentalidade, novos padrões 
de relações e de regras de funcio-
namento associadas à comparação 
com a família anterior; e, por fim, o 
fantasma da repetição da experiên-
cia de separação entre cônjuge e as 
coligações e alianças entre pai/mãe 
e filho/a(s) biológico/a(s)8.
Perante estas dificuldades, perce-
be-se a importância do papel da 
enfermagem familiar, na prevenção 
e/ou despiste precoce de problemas 
relacionais e familiares, como for-

INTRODUÇÃO

conceito de família 
reconstruída corres-
ponde a uma família 
formada por um 
casal adulto, na qual 

pelo menos um dos membros tem 
um filho de uma relação anterior. 
Pode dizer-se que é uma família 
que se forma a partir de outra fa-
mília já existente. Deste modo, a 
família deixa de ser o laço pai, mãe 
e filhos, passando a juntar-se a esta 
realidade, o novo companheiro/a ou 
marido/esposa (pais socio afetivos) 
e, se existirem, os filhos destes1.
Para Alarcão2 estas famílias resul-
tam, na sua maioria, de processos 
de separação ou divórcio, o que leva 
a que esta nova realidade seja bas-
tante mais complexa e controversa. 
Esta complexidade deve-se ao facto 
de existir um luto que tem de ser 
realizado, face ao progenitor que 
deixou de fazer parte desta nova 
estrutura familiar, e posteriormen-
te uma aceitação que tem de ser 
feita pelos novos elementos, para 
dar lugar a uma nova construção 
familiar, assente em novas regras e 
padrões transacionais.
As famílias reconstruídas repre-
sentam um dos melhores exem-
plos das alterações continuas 
verificadas nos modos de pensar, 
representar e formar famílias nas 
sociedades ocidentais, em geral, o 
que vem questionar os pressupos-
tos ideológicos do modelo familiar 
tradicional, o qual se apresentava 
como o paradigma dominante3.
Esta tipologia familiar, embora pa-
reça semelhante à família nuclear, 
apresenta algumas diferenças, 
nomeadamente o facto de possuí-
rem uma estrutura mais completa 
do que as tradicionais, devido à 
existência de um maior número de 
elementos, tais como, pais biológi-
cos, madrastas, padrastos, irmãos, 
meios-irmãos, os quais vivem, 
de modo geral, em mais que uma 
casa4. Outra diferença tem a ver 
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ma de assegurar a saúde e o bem-
-estar de todos os intervenientes.
A enfermagem de saúde familiar 
tem como propósito capacitar as 
famílias face aos seus processos 
de mudança inerentes ao ciclo 
vital9,10. Nas famílias reconstruídas
com filhos adolescentes, podem 
existir problemas decorrentes da 
convivência familiar que implica 
a reconstrução de novos modelos 
familiares e da sobreposição de 
papeis parentais11.
O “enfermeiro de família”, é, no en-
tender de Guerreiro12, citando Cade-
te,  um profissional que, integrado 
na equipa multidisciplinar de saú-
de, assume a responsabilidade pela 
prestação de cuidados de enfer-
magem globais a um grupo de fa-
mílias, em todo o processo de vida, 
do nascimento à morte, incluindo 
a promoção e proteção da saúde, a 
prevenção da doença, a reabilitação 
e a prestação de cuidados; atua, 
também, como agente facilitador 
para que os indivíduos e famílias 
desenvolvam competências para 
um agir consciente, quer em situa-
ções de crise quer em questões de 
saúde.
Neste sentido, Figueiredo10 salienta 
que o cuidado de enfermagem à 
família centra-se na interação en-
tre o enfermeiro e a família, através 
da consolidação de um processo 
interpessoal, significativo e tera-
pêutico. A família reconstruída, 
apresenta-se, assim, como um foco 
de cuidados de enfermagem, tendo 
em conta as metamorfoses verifi-
cadas na sua estrutura e dinâmica 
relacional, as quais colocaram em 
evidência um conjunto de fragilida-
des e necessidades, que podem pre-
judicar a saúde dos seus membros 
e comunidade. É neste âmbito, que 
o enfermeiro surge como poten-
ciador da capacitação da família, 
maximizando o seu potencial de 
saúde, através da prestação de cui-
dados de enfermagem, ao longo das 
várias fases do ciclo vital10.
Assim, e parafraseando Ferreira13,
salientamos que os enfermeiros têm 

um papel importante no que concer-
ne aos cuidados com as famílias, não 
como responsáveis das transforma-
ções familiares, mas como parceiros 
que potenciam mudanças positivas 
na família. 

OBJETIVOS 
Pretendeu-se analisar a perceção dos 
enfermeiros face à identificação da 
necessidade de cuidados de enfer-
magem nas famílias reconstruídas, 
com filhos adolescentes.

MÉTODOS
Estudo descritivo e exploratório, de 
natureza qualitativa, sendo a técnica 
de amostragem por conveniência. 
Participaram 25 enfermeiros de 
cuidados de saúde primários, da 
zona Norte de Portugal. Utilizou-se 
um questionário online, aplicado em 
2018, integrando uma pergunta onde 
era solicitado aos participantes que 
descrevessem como identificam a 
necessidade de cuidados de enfer-
magem nas famílias reconstruídas 
com filhos adolescentes. Foi utiliza-
da a analise de conteúdo, sendo esta-
belecidas as categorias à posteriori, 
por metodologia indutiva.

RESULTADOS
A amostra é constituída por 25 en-
fermeiros, sendo 20 do sexo femini-
no; a média de idades é 42 anos e a 
média do exercício profissional é 18 
anos. Da análise de conteúdo emer-
giram três categorias: “Avaliação 
Familiar”, Contexto de avaliação” 
e “Referenciais”. Relativamente à 
avaliação familiar, salientou-se a 
observação, a entrevista e a colhei-
ta de dados; “… aplicando instru-
mentos… P3; “… informação/dados 
obtidos, com a avaliação inicial… 
P7); “… a identificação de áreas de 
atenção e a avaliação de mudanças 
com impacto na saúde familiar, 
enfatizando a prática dos cuidados 
de enfermagem… P21”; “… aplicando 
instrumentos e avaliação familiar… 

P24”; “… através da entrevista a to-
dos os membros da família… P25”; 
“… colheita de dados através da 
implementação de escalas… P16”, “… 
avaliando focos de atenção… P23”; 
Relativamente à categoria “Contex-
to da avaliação” sobressaiu a unida-
de de saúde, como local privilegia-
do para a identificação das necessi-
dades de cuidados de enfermagem 
nas famílias reconstruídas, com 
filhos adolescentes. O contexto do-
miciliário também é referido como 
local de consulta: “… visitação domi-
ciliária quando a família não vem 
à unidade… P10”; e “Referenciais” 
surgindo o Modelo Dinâmico de 
Avaliação e Intervenção Familiar 
(MDAIF), como referencial teórico 
operativo para a tomada de decisão 
clínica. Havendo referências expli-
citas a este referencial “… utilizando 
o MDAIF… P6”; “… através do MDAIF…
P9 e P13”; “… através do modelo di-
nâmico… P15”; “… através da matriz 
operativa do MDAIF… P12”. Outras 
narrativas, não especificando este 
modelo, referem-se a dimensões 
e áreas de atenção propostas no 
mesmo: “… através da avaliação 
familiar, de acordo com as dimen-
sões estrutural, desenvolvimento e 
estrutural… P7 E P18”; “… avaliação 
do processo familiar… P12”; “… ava-
liação da composição familiar (… 
relação conjugal…. papel parental) 
… P21”; “… intervir antecipadamente 
nas tarefas e papeis familiares no 
que respeita às etapas de desenvol-
vimento das famílias… P11”. 

DISCUSSÃO
Verifica-se que as narrativas dos 
participantes são centradas na 
importância da avaliação familiar 
para a identificação das necessi-
dades das famílias. As estratégias 
descritas como a utilização de 
instrumentos de avaliação familiar, 
a avaliação de focos de atenção 
considerados relevantes para a 
enfermagem de saúde familiar, 
entre outros aspetos que traduzem 
a natureza dos cuidados de enfer-
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magem, no que se reporta à abor-
dagem sistémica do cliente, vão 
ao encontro do estudo de Broeke-
ma et al14 em que os enfermeiros 
atribuem importância às famílias 
nos cuidados de enfermagem. As 
narrativas não realçam aspetos 
específicos ou característicos das 
famílias reconstruídas com filhos 
adolescentes, podendo sugerir que 
as estratégias são similares á iden-
tificação de necessidades de outra 
qualquer tipologia ou organização 
familiar. Desta forma, o que poderá 
diferenciar o cuidado de enferma-
gem será a interpretação dos dados 
colhidos, através das estratégias 
referidas, tendo como base tanto as 
idiossincrasias, como as particu-
laridades decorrentes da estrutura 
familiar, perfil desenvolvimental, 
crenças familiares, entre outros 
atributos evolutivos e contextuais 
que traduzem a unicidade de cada 
família, embora possam existir pre-
ditores de fatores protetores e/ou 
de vulnerabilidade. A metodologia 
do processo de enfermagem parece 
surgir como estruturante das práti-
cas dos enfermeiros, pela multipli-
cidade de estratégias de avaliação 
elencadas pelos participantes. 
Tal como refere Benedet et al15, a 
implementação do Processo de 
Enfermagem nos diversos cenários 
da prática assistencial tem-se reve-
lado como um dos caminhos que a 

enfermagem, ao longo de sua his-
tória, vem adotando para avançar 
na sua profissionalização e, conse-
quentemente, na qualidade de sua 
prática. O MDAIF constitui-se para 
os mesmos como um instrumento 
orientador e sistematizador na 
identificação de necessidades das 
famílias reconstruídas com filhos 
adolescentes, estando em concor-
dância com a sua essência enquan-
to referencial da Enfermagem de 
saúde familiar, pois pretendeu dar 
resposta às necessidades dos en-
fermeiros face aos cuidados com as 
famílias, enquanto unidade, a partir 
da compreensão dessas mesmas 
práticas, no contexto dos Cuidados 
de Saúde Primários16. Por sua vez a 
sua estrutura operativa, integrando 
definições teóricas e operacionais, 
permite a interligação entre as eta-
pas do processo de enfermagem10, 
sugerindo a apropriação das mes-
mas pelos participantes, quando se 
referem tanto às suas dimensões 
(estrutural, desenvolvimento e fun-
cional) como a dados diagnósticos 
específicos descritos nos arquéti-
pos que constituem esta matriz. 

CONCLUSÕES
Na identificação das necessidades 
de cuidados de enfermagem so-
bressai a valorização da avaliação 
familiar, como pressuposto da prá-

tica dos enfermeiros de cuidados de 
saúde primários. Realça-se a apro-
priação de referenciais de enferma-
gem que sustentam a tomada de 
decisão, num paradigma associado 
ao pensamento critico e desenvol-
vimento disciplinar.
Os resultados deste estudo poderão 
contribuir para justificar o desenvol-
vimento de processos formativos no 
âmbito das metodologias e técnicas 
de avaliação familiar, contribuindo 
também para o desenvolvimento 
do juízo clínico face à formulação 
diagnóstica, pois estas famílias, cara-
terizando-se tanto pela diversidade 
como pela unicidade, têm em comum 
o serem reconstruídas, característica 
que lhe atribui a complexidade ine-
rente à co construção de novos mo-
delos familiares. A avaliação do efeito 
dos processos formativos permitirá 
identificar aspetos de maior ou me-
nor eficácia e eficiência, no que diz 
respeito à identificação das necessi-
dades das famílias. Nesta perspetiva, 
na continuidade deste estudo, além 
da monitorização do efeito da forma-
ção, também a ampliação dos parti-
cipantes para outros profissionais de 
saúde permitirá a definição de es-
tratégias integrativas e sistemáticas 
nas equipas de saúde familiar, que 
conduzirão à melhoria da qualidade 
dos cuidados de saúde, prestados nos 
cuidados de saúde primários, tendo a 
família como cliente. 
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