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Escola Superior de Saúde 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Enfermagem 

 

Unidade Curricular: 9500639 – Enfermagem na Família 

Ano 4 Semestre 7 Área CNAEF: 723 ECTS: 2 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Ana Maria Barros Pires 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

56 17 10 - - - - 4       25 

 
Pré-requisitos (se aplicável): não se aplica 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Espera-se que o estudante: 

• Reconheça a família como unidade de cuidados; 

• Reconheça a família como um fenómeno complexo; 

• Compreenda a importância das crises interpessoais e o seu impacto na saúde da família; 

• Compreenda os modelos de avaliação da família e o modo como se operacionalizam; 

• Interprete de forma adequada os dados objectivos obtidos na aplicação dos instrumentos de avaliação familiar. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

CONCEITO DE FAMÍLIA 

• Famílias e família: das transformações sociais à complexidade do sistema 

• Estruturas e complexidades familiares 

• Demografia familiar 

ENFERMAGEM NA FAMÍLIA: 

• Saúde familiar/riscos de saúde familiar 

• Relação circular entre funcionamento familiar e saúde na família 

• Tarefas de saúde familiar 

• Factores condicionantes da saúde na família 

• Família como unidade de cuidados e conceito de cuidados de enfermagem à família 

ENFERMEIRO DE SAÚDE FAMILIAR 

• Enquadramento conceptual 

• Competências 

MODELOS E TEORIAS DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA 

MODELO DINÂMICO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FAMILIAR (Figueiredo, 2012) 
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• Pressupostos teóricos 

• Matriz operativa 

• Instrumentos de avaliação familiar 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

A compreensão, análise e reflexão em torno das temáticas propostas permitirá ao estudante reconhecer o papel determinante 
dos Cuidados de Saúde Primários na resolução dos problemas de saúde que se colocam aos indivíduos, famílias e 
comunidade. Nesta perspectiva as famílias apresentam-se como a unidade de cuidados para a promoção da saúde e redução 
da doença sendo reconhecida como a unidade mais capaz de produzir e transmitir aos seus membros comportamentos, valores 
e crenças sobre saúde. A reflecção sobre o papel chave que, no quadro da SAÚDE XXI, é atribuído aos enfermeiros para fazer 
face aos novos problemas de saúde pública, permitirá aos estudantes adquirir competências para agir no sentido de considerar 
a família como unidade de cuidados. Considera-se assegurada a coerência dos conteúdos aos objetivos da UC. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino-aprendizagem incluem exposição teórica, análise de textos e discussão reflexiva. Deverão centrar-
se no estudante e promover a pesquisa documental que sustente a argumentação usada em debates em sala de aula.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Os objectivos definidos para a UC visam o desenvolvimento de competências do estudante sustentado no conhecimento e 
capacidade de análise e reflexão com vista a um agir fundamentado. As sessões teóricas permitirão enquadrar os temas em 
estudo e a análise de textos e artigos possibilitará a reflexão e a sustentação do debate a realizar nos espaços de discussão em 
grupo. A realização dum trabalho escrito explicita os ganhos do estudante ou do grupo no que ao conhecimento, análise e 
argumentação dizem respeito 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A metodologia de avaliação consta da realização individual ou em pequeno grupo (um a três estudantes com discussão individual) 
duma revisão da literatura sobre o conceito de cuidadosde enfermagem à família. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Figueiredo, M. H. (2012). Modelo dinâmico de avaliação e intervenção familiar (uma abordagem colaborativa em enfermagem de 
família. Loures: Lusociência 

Wright, L; Leahey, M. (2002). Enfermeiras e famílias – um guia prático para avaliação e intervenção na família. S.Paulo: Roca 

Hanson, Shirley (2001). Enfermagem de cuidados de saúde à família. Loures: Lusociência 

Relvas, Ana Paula (2004).O ciclo vital da família – perspectiva sistémica. Porto: Afrontamento 

Stanhope, M, ; Lancaster, J. (2002). Enfermagem comunitária. Loures: Lusociência 

para além desta bibliografia sugere-se a pesquisa, entre outros, nos sites da Ordem dos 

Enfermeiros, da OMS e do International Council of Nurses. 
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