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RESUMO
Este	artigo	tem	como	objetivo	relatar	a	avaliação	e	intervenção	
em	uma	família	com	portadores	de	transtorno	psíquico	assistida	
pela	equipe	de	Saúde	da	Família	de	uma	Unidade	de	Saúde	que	
presta	 cuidados	 básicos	 à	 comunidade.	 No	 percurso	 metodo-
lógico,	foram	utilizadas	entrevistas	semi-estruturadas,	realizadas	
em	domicílio	e	a	construção	de	instrumentos	de	avaliação	do	sis-
tema	familiar,	como	o	genograma	e	o	ecomapa,	que	orientaram	
a	intervenção	da	equipe.	Conclui-se	que	a	utilização	do	Modelo	
Calgary	de	Avaliação	e	 Intervenção	na	Família	 proporcionou	 a	
aproximação	das	famílias	com	o	Serviço	de	Saúde	e	possibilitou	
um	melhor	planejamento	dos	cuidados	prestados.
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ABSTRACT
This	article	aims	at	reporting	the	evaluation	and	intervention	in	
a	 family	 with	 serious	 psychiatric-disorder	 patients	 assisted	 by	
the	Family	Health	Care	Team	of	a	Health	Unit	that	renders	ba-
sic	care	for	the	community.	During	the	methodological	course,	
semi-structured	interviews	were	used	which	were	accomplished	
at	 the	domicile	and	the	construction	of	evaluation	tools	of	 the	
family	system,	as	the	genogram	and	the	ecomap,	which	guided	
the	team’s	intervention.	It	is	concluded	that	the	utilization	of	the	
Calgary	 Family	 Assessment	 and	 Intervention	 Model	 has	 propi-
tiated	 the	 approximation	 of	 the	 families	 with	 the	 Health	 Care	
service	and	it	has	made	possible	a	better	planning	of	the	rendered	
cares.	
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INTRODUÇÃO

A	saúde	da	família	vem	sendo	referen-
ciada	 em	 vários	 estudos	 à	 medida	 que	 os	
órgãos	governamentais	brasileiros	instituíram	
o	Programa	Saúde	da	Família	como	estratégia	
de	atenção	em	saúde	comunitária	(BOUSSO;	
ÂNGELO,	2001;	LANCETTI,	2000;	GALE-
RA;	 LUIS,	 2002;	 NITSCHK;	 ELSEN,	 2000;	
SLUZKI,	 1997;	 VASCONCELOS,	 1999;	
ZUZE;	ROSSATO;	BACKES,	2002).

O	 conhecimento	 dos	 integrantes	 da	
equipe	 e	 a	 aproximação	 favorecida	 pelo	
Programa	Saúde	da	Família	contribuem	para	
o	reconhecimento	da	rede	de	apoio	que	os	
familiares	têm.	A	própria	Equipe	de	Saúde	da	
Família	funciona	como	referência	e	apoio	das	
famílias	em	sua	área	de	abrangência.	

A	criação	do	Programa	Saúde	da	Famí-
lia,	a	redução	do	tempo	de	 internação	e	o	
incentivo	 a	 tratamentos	 ambulatoriais	 na	
assistência	a	portadores	de	doenças	crônicas	
preconizadas	 pelas	 diretrizes	 das	 políticas	
de	 saúde	no	Brasil	 são	mudanças	que	 têm	
exigido	 a	 inclusão	 da	 família	 no	 plano	 de	
cuidados	dos	serviços	de	Atenção	Primária	
no	país	(GALERA;	LUIS,	2002).

É	imprescindível	a	implantação	de	uma	
rede	de	serviços	de	forma	descentralizada,	
tendo	como	base	a	comunidade,	e	os	servi-
ços	de	atenção	à	 família	precisam	ser	uma	
referência	 conhecida	 da	 população,	 o	 que	
pressupõe	regularidade	no	cuidado	prestado	
(CARVALHO,	1995).	O	processo	de	cuidar	
da	 família	 pode	 ser	 entendido	 como	 uma	
metodologia	de	ação	baseada	em	um	refe-
rencial	teórico,	isto	é,	o	profissional	tem	de	
ser	competente	em	acessar	e	 intervir	com	
as	famílias	num	relacionamento	cooperativo	
-	profissional/família,	tendo	como	base	uma	
fundamentação	 teórica.	 Nesse	 sentido,	 o	
profissional	 precisa	 levar	 em	 conta	 os	 co-
nhecimentos	 científicos	 e	 tecnológicos	 das	
diversas	percepções	que	tem	frente	ao	grupo	
familiar	(BOUSSO;	ÂNGELO,	2001).

Como	referencial,	utilizou-se,	neste	es-
tudo,	a	abordagem	sistêmica,	que	se	interes-
sa	pelas	relações	entre	os	diferentes	sistemas	
e	subsistemas	presentes	no	sistema	familiar	
para	compreender	melhor	o	funcionamento	
de	cada	um	deles.

Na	abordagem	sistêmica,	o	indivíduo	não	
está	 limitado	por	seu	corpo.	Nele	 inclui-se	
tudo	aquilo	com	que	o	sujeito	interage,	não	
se	 limita	 à	 família	 nuclear	ou	extensa,	mas	
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inclui-se	todo	o	conjunto	de	vínculos	inter-
pessoais	do	sujeito	–	família,	amigos,	relações	
de	trabalho,	estudo,	inserção	comunitária	e	
práticas	sociais	(GALERA;	LUIS,	2002;	SLU-
ZKI,	1997).

Em	alguns	estudos,	como	os	de	Duha-
mel	(1995),	Kent-Wilkinson	(1999),	Galera	
(2002),	Zuze,	Rossato	e	Backes	(2002),	Fili-
zola,	Ribeiro	e	Pavarini	(2003),	encontramos	
a	aplicação	da	abordagem	sistêmica	em	famí-
lias	com	portadores	de	transtorno	psiquiá-
trico	como	um	método	para	intervenção	da	

Equipe	de	Saúde,	utilizando	principalmente	
o	Modelo	Calgary	de	Avaliação	e	Intervenção	
na	Família,	que	permite	apreender	a	família	
como	 um	 sistema,	 identificar	 seus	 proble-
mas	de	saúde,	seus	recursos	para	enfrentar	
os	 problemas	 e	 os	 suportes	 comunitários	
disponíveis.	 Esse	 modelo	 foi	 proposto	 por	
pesquisadores	da	Universidade	de	Calgary,	
no	Canadá,	e	tem	sido	muito	utilizado	por	
enfermeiros,	pois	facilita	a	organização	dos	
dados	para	olhar	a	família	como	um	todo	e	
orienta	a	intervenção.

Estrutural

Funcional

Interna

Externa

Contexto

Instrumental

Expressiva

Atividade de vida diária

Avaliação da Família De desenvolvimento
Estágios
Tarefas
Vínculos

Comunicação emocional
Comunicação verbal
Comunicação não-verbal
Comunicação circular
Solução de problemas
Papéis
Influência e poder
Crenças
Alianças e uniões

Etnia
Raça
Classe social
Religião e espiritualidade
Ambiente

Limites
Famílias extensas
Sistemas mais amplos

Composição familiar
Gênero
Orientação sexual
Ordem de nascimento
Sub-sistemas

Diagrama	ramificado	do	MCAF	–	Wright,	L.M.;	Leahey,	M.	2002.
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O	Programa	Saúde	da	Família,	após	ser	
implantado,	 faz	 emergir	 desafios	 gerados	
pela	 realidade	 urbana	 que	 requerem	 uma	
ação	 intersetorial	 mais	 efetiva,	 pois	 apare-
cem	situações	de	abuso	de	álcool	e	drogas,	
violência	intrafamiliar,	inclusão	do	portador	
de	 transtorno	 psiquiátrico,	 gerando	 novas	
exigências	no	cotidiano	do	trabalho	(SOUSA,	
2000).

Permeando	a	concepção	de	estruturação	
das	políticas	de	saúde	mental,	reside	a	noção	
de	 rede	 de	 saúde	 mental,	 orientada	 pelos	
princípios	de	acolhida,	vínculo,	responsabili-
dade	e	contrato	de	cuidado.	Devido	a	isso,	no	
final	do	ano	de	2003,	implantou-se	o	projeto	
de	ações	de	saúde	mental	na	atenção	à	saúde	
da	 família,	 tendo	 como	 objetivo	 estimular	
a	 inclusão	 das	 ações	 de	 saúde	 mental	 na	
Atenção	Básica,	 focadas	no	território,	com	
a	garantia	da	escuta,	do	vínculo	e	da	respon-
sabilização,	compondo	uma	rede	de	serviços	
substitutivos	 ao	 modelo	 hospitalocêntrico,	
oferecendo	consultas	médicas	(clínicas	e	psi-
quiátricas),	consultas	de	enfermagem,	visitas	
domiciliares	e	acompanhamento	às	famílias.	
Através	do	projeto,	identificou-se	o	portador	
de	transtornos	psiquiátricos	graves	e	iniciou-
se	a	intervenção	pactuada	no	projeto.

Entre	as	propostas	do	segundo	ano	da	
Residência,	estava	um	curso	sobre	aborda-
gem	 sistêmica	 de	 intervenção	 em	 família.	
Durante	o	curso,	aprendemos	a	como	inte-
ragir	com	as	famílias	através	de	instrumentos	
como	 o	 genograma	 e	 ecomapa,	 podendo,	
assim,	 iniciarmos	 uma	 apropriação	 do	 re-
ferencial	 teórico	 que	 subsidiaram	 nossas	
práticas	posteriores.	A	experiência	permitiu	
visualizar	 como	 funcionavam	 as	 famílias	 e	

planejar	intervenções	conforme	as	necessida-
des	dos	integrantes,	através	da	avaliação	do	
sistema	familiar.	Assim,	surgiu	o	interesse	em	
implantar	a	abordagem	sistêmica	em	famílias	
com	portadores	de	transtornos	psiquiátricos	
graves,	com	o	objetivo	de	aproximá-las	da	
equipe	de	saúde	e	proporcionar	um	melhor	
planejamento	dos	cuidados	ao	portador	de	
transtorno	e	sua	família.

METODOLOGIA

O	 Modelo	 de	 Avaliação	 da	 Família	 -	
MCAF	 focaliza	 o	 sistema	 familiar	 sob	 três	
óticas:	estrutural,	com	a	construção	do	ge-
nograma	e	do	ecomapa;	do	desenvolvimento,	
com	a	definição	do	estágio	do	ciclo	de	vida	
familiar,	tarefas	e	vínculos;	e	funcional,	com	
o	 reconhecimento	dos	 tipos	de	 comunica-
ções	 e	 papéis	 dentro	 do	 sistema	 familiar,	
conforme	apontado	em	diagrama	proposto	
por	Wright	e	Leahey	(2002).

O	 Modelo	 Calgary	 de	 Intervenção	 na	
Família	-	MCIF	estabelece	métodos	para	pro-
vocar	mudanças,	através	de	intervenções	nos	
três	domínios	do	funcionamento	familiar:	

Domínio Cognitivo – oferecendo novas idéias, 
informações e opiniões; 

Domínio Afetivo – reduzindo ou aumentando 
emoções que podem bloquear as tentativas 
da família de solucionar os problemas; e 

Domínio Comportamental – ajudando os mem-
bros da família a interagir e comportar-se 
de modo diferente em relação uns aos 
outros (WRIGHT; LEAHEY, 2002).
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Genograma e Ecomapa – instrumentos 
para avaliação de famílias

O	genograma	é	a	elaboração	da	árvore	
da	família.	É	um	resumo	clínico	que	permite	
à	equipe,	que	desconhece	todo	o	caso,	adqui-
rir,	de	forma	rápida,	uma	grande	quantidade	
de	 informações	 sobre	 uma	 família,	 tendo	
uma	 visão	 dos	 problemas	 potenciais.	 Esse	
instrumento	pode	ajudar	a	equipe	de	saúde	
a	 pensar	 de	 maneira	 sistêmica	 as	 relações	
familiares,	 que,	 muitas	 vezes,	 interferem	
na	 vida	 dos	 pacientes	 e	 estão	 diretamente	
relacionadas	 com	 sua	 saúde	 ou	 doença	
(MCGOLDRICK;	GERSON,	1987).	Quando	
o	 genograma	 está	 completo,	 a	 equipe	 de	
saúde	guarda	uma	cópia	e	dá	o	original	para	
o	cliente.

O	 ecomapa	 provê	 uma	 visão	 geral	 da	
família,	desenhando	as	conexões	produtoras	
de	estresse	e	suporte	entre	a	família	e	seu	
mundo,	 organiza	 e	 apresenta	 coincidente-
mente	 muitas	 informações	 concretas/reais	
e	os	relacionamentos	entre	muitas	variáveis	
numa	 dada	 situação.	 A	 estrutura	 ecológica	
vê	a	família	como	um	microssistema	contido	
dentro	 ou	 alinhado	 em	 um	 sistema	 maior.	
O	 microssistema	 família	 existe	 na	 cultura	
em	ambiente	imediato,	dentro	do	qual	cada	
um	dos	membros	cumpre	seu	papel,	e	esse	
sistema	família	é	alinhado	num	sistema	maior	
como	a	vizinhança.	O	tamanho	do	sistema	
torna-se	maior,	 isto	é,	 local,	país,	estado	e	
instituições,	 que	 restringem	 ou,	 de	 outro	
modo,	 afetam	 indivíduos	 e	 famílias	 (ROSS;	
COOB,	1990).

Local do Estudo

O	estudo	foi	realizado	em	uma	Unidade	
de	Saúde	da	Família,	onde	está	em	vigor	o	
Projeto	de	Ações	em	Saúde	Mental	no	mu-
nicípio	 de	 Pelotas-RS,	 durante	 o	 primeiro	
semestre	de	2004.	A	área	adscrita	foi	dividida	
em	 quatro	 microáreas,	 conseqüentemente	
quatro	agentes	comunitários	de	saúde,	uma	
médica	e	uma	enfermeira	do	PSF,	 respon-
sáveis	 pelo	 acompanhamento	 mensal	 das	
famílias,	e,	ainda,	uma	enfermeira	residente	
em	Saúde	da	Família	e	um	médico	residente	
em	 Medicina	 Preventiva	 e	 Social	 em	 cada	
microárea.

Definiu-se	acompanhar	famílias	em	que,	
entre	seus	membros,	havia,	no	mínimo,	um	
portador	 de	 transtorno	 psiquiátrico	 grave,	
elaborando-se	 inicialmente	 um	 cadastro	
composto	 por	 42	 pacientes.	 Para	 identi-
ficarem-se	 as	 famílias,	 iniciou-se	 por	 uma	
microárea,	onde	se	visitou	todas	as	famílias	
com	portador(es)	de	transtorno	psiquiátrico	
grave.	Para	 fins	deste	artigo,	selecionou-se	
uma	família	que	se	enquadrou	nos	seguintes	
critérios	 estabelecidos	 previamente:	 a	 fa-
mília	estar	sendo	acompanhada	na	Unidade	
Básica	de	Saúde,	onde	foi	feito	o	estudo;	o	
familiar	portador	de	transtorno	psiquiátrico	
ser	egresso	de	hospitalização	psiquiátrica;	a	
família	contar	com	no	mínimo	duas	pessoas	
durante	as	entrevistas;	e	que	todos	concor-
dassem	que	os	dados	coletados	fossem	pu-
blicados,	respeitando	o	sigilo	e	o	anonimato.	
Foram	respeitados	os	procedimentos	éticos	
previstos	na	legislação	brasileira	vigente,	que	
regulamenta	a	pesquisa	em	seres	humanos.
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Os	 dados	 foram	 coletados,	 obedecen-
do-se	 a	 uma	 programação	 para	 organizar	
o	 roteiro	das	 entrevistas;	 no	primeiro	mo-
mento,	realização	de	uma	preparação	para	a	
entrevista	(Anexo	I),	em	seguida,	um	resumo	
pós-entrevista	(Anexo	III)	e,	no	decorrer	dos	
encontros,	 aplicaremos	 questionamentos	
para	avaliação	no	que	se	refere	à	estrutura,	
ao	 desenvolvimento	 e	 à	 funcionalidade	 da	
família	(	Anexo	II).

AVALIAÇÃO	ESTRUTURAL	DA	
FAMíLIA	

Conhecendo a Família de “Saul” e 
“Lena”

Saul	e	Lena	moram	juntos	há	4	anos	e	
não	têm	filhos.	Ele	tem	uma	dificuldade	de	
locomoção	devido	à	osteomielite	no	mem-
bro	inferior	direito,	estudou	até	a	3ª	série	e	
tem	um	filho	de	25	anos	que	mora	em	Santa	
Vitória	do	Palmar	e	que	às	vezes	o	visita.	Ela	
nunca	freqüentou	a	escola	e	tem	dois	filhos	
de	pais	diferentes,	um	rapaz	de	24	anos	e	
uma	garota	de	19	anos	que	não	a	procuram	
há	 anos.	 O	 casal	 mora	 na	 casa	 da	 mãe	 de	
Saul,	juntamente	com	as	duas	irmãs,	a	irmã	
mais	velha	que	apresentou	CA	mamário	e	a	
irmã	cuidadora.	Saul	teve	cinco	internações	
psiquiátricas,	a	última	foi	há	20	anos.	Está	em	
uso	 de	 Neozine,	 6	 gts	 à	 noite1,	 Diazepan,	
20	mg/dia2	e	Hidroclorotiazida,	50	mg/dia3.	

A	 irmã	 cuidadora	 refere	 que	 Saul	 é	 muito	
nervoso,	 brigão	 e	 não	 consegue	 parar	 de	
beber;	ele	adora	compor	canções:	seu	sonho	
é	poder	gravar	um	CD	com	as	músicas	de	
sua	autoria.	Lena	é	mais	calma	e	serena,	po-
rém	teve	26	internações	psiquiátricas,	e	nos	
últimos	quatro	anos	que	está	vivendo	com	
Saul,	só	teve	3	internações;	está	em	uso	de	
Haldol,	 10	 mg/dia4,	 Biperideno,	 4	 mg/dia5,	
Diazepan,	 20	 mg/dia	 e	 Hidroclorotiazida,	
50	 mg/dia	 (CORDIOLI,	 2000;	 KAPLAN;	
SADOCK,	1998).

Ela	 tinha	seis	 irmãos,	dos	quais	quatro	
suicidaram-se,	um	está	internado	no	Hospi-
tal	Psiquiátrico,	e	o	outro	é	alcoolista,	com	
quem	morou	até	começar	a	viver	com	Saul.	
Logo	no	inicio	do	trabalho,	Lena	queixava-
se	 de	 fortes	 dores	 abdominais,	 ficando	 o	
tempo	todo	deitada.	Então	agendamos	uma	
visita	do	médico,	que	encaminhou	Lena	para	
internação	clínica.	Durante	o	período	de	in-
ternação,	foram	realizadas	visitas	a	Lena	no	
Hospital	Geral,	pois	a	família	nos	procurou	
referindo	que	não	estava	sendo	fornecida	a	
medicação	psiquiátrica	para	ela,	e	os	familia-
res	estavam	receosos	quanto	à	possibilidade	
de	que	ela	apresentasse	uma	crise,	e,	após	
várias	intervenções,	conseguiu-se	conversar	
com	o	médico	responsável	e	retomar	o	tra-
tamento.	Observou-se	a	grande	quantidade	
de	casos	de	câncer	na	 família,	um	total	de	
nove	 casos,	 sendo	 claramente	 evidenciada	
a	preocupação	que	todos	têm	com	relação	
a	isso.	A	idéia	de	“casa	dos	cuidados”	ficou	

1	 Neuroléptico indicado no tratamento das psicoses com presença de delírios e alucinações.
2	 Benzodiazepínico indicado como sedativo, para alívio da ansiedade nos estados psicóticos e neuróticos.
3	 Diurético indicado no tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica.
4	 Neuroléptico indicado para delírios e alucinações, principalmente em esquizofrenia aguda ou crônica.
5	 Anti-parkinsoniano, indicado em sintomas extrapiramidais induzidos por uso de neurolépticos.
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evidente,	pois	os	membros	doentes	da	famí-
lia	se	entregam	aos	cuidados	de	Inga,	como	
aconteceu	com	Neila,	que,	após	a	descoberta	
do	câncer	mamário,	foi	morar	com	a	mãe	e	
permanece	 na	 casa,	 mesmo	 depois	 de	 ter	
realizado	a	cirurgia.	Houve	várias	perdas	na	
família	em	curto	prazo	de	tempo,	e	a	mãe	
de	Saul,	com	96	anos,	é	extremamente	forte,	
segundo	 os	 filhos,	 mas	 está	 apresentando	
sérios	problemas	de	saúde	devido	a	câncer	
de	 pele	 e	 outras	 complicações,	 deixando	
os	filhos	preocupados	e	angustiados	com	a	
possibilidade	da	perda	da	mãe.	Saul	ficou	sem	
beber	 por	 aproximadamente	 40	 dias,	 não	
procurando	a	amante	durante	esse	tempo,	
e	recebeu	orientações	sobre	os	serviços	ofe-
recidos	no	Centro	de	Atenção	Psicossocial	
Álcool	e	Drogas	-	CAPSAD.	Saul	procurou	
o	serviço	dos	Alcoólicos	Anônimos,	mas	não	
ficou	 motivado,	 pois,	 na	 mesma	 semana,	
apresentou	uma	recaída,	apesar	de	 todo	o	
incentivo	recebido	das	irmãs	e	esposa,	que	
estavam	dispostas	a	participar	do	serviço	para	
ajudá-lo.	Observa-se,	na	família,	uma	centra-
lização	das	atividades	de	casa	e	cuidados	com	
a	saúde	em	Inga,	e	os	demais	integrantes	da	
casa	 não	 se	 preocupavam	 muito	 com	 essa	
sobrecarga	sobre	ela.	Incentivou-se	a	divisão	
de	tarefas	entre	os	membros	da	família	e	a	
responsabilizar	cada	um,	e	tanto	Saul	quanto	
Lena	integraram	a	rotina	da	casa	e	realizaram	
algumas	tarefas.	Ao	falar	do	futuro,	Saul	refe-
re	que,	após	a	morte	da	mãe,	não	pretende	
continuar	morando	na	casa,	e	que	gostaria	
de	ir	para	Santa	Vitória	do	Palmar/RS	morar	
perto	do	filho,	mas	Lena	manifesta-se	con-
trária	ao	companheiro	e	refere	que	pretende	

ficar	na	casa	por	ser	vontade	de	Dona	Doca	
que	todos	continuassem	morando	juntos.	A	
irmã	cuidadora	refere	que	pretende	ficar	na	
casa	e	continuar	sua	vida.	Saul	revelou	que,	
para	a	irmã,	seria	mais	fácil	ficar	na	casa,	pois	
durante	muitos	anos	trabalhou	em	casa	de	
família,	ocasião	em	que	convivia	com	a	mãe	
poucas	 horas	 por	 dia,	 e	 que	 somente	 nos	
últimos	quatro	anos	está	diariamente	com	a	
mãe,	diferentemente	dele	que	conviveu	com	
a	mãe	nas	24	horas	do	dia	durante	todos	es-
ses	anos.	Saul	refere	que	é	ele	quem	mais	vai	
sentir	a	morte	da	mãe	devido	à	proximidade.	
Explicou-se	que	o	fato	de	nunca	ter	saído	de	
perto	da	mãe	não	faz	dele	o	filho	que	mais	
vai	sofrer,	mas	o	que	sentirá	mais	dificulda-
des	em	adaptar-se	à	nova	fase,	pois	a	dor	da	
perda	é	igual	em	todos	os	filhos.	A	família	é	
evangélica	há	mais	de	30	anos;	Dona	Doca	é	
muito	religiosa,	e,	devido	à	impossibilidade	
de	ir	à	igreja,	os	pastores	vêm	ao	domicílio	
para	rezar	com	ela.	A	irmã	cuidadora	relata	
que	todos	sofrem	quando	a	mãe	fica	doente,	
mas	a	mais	afetada	é	ela	mesma,	pois	é	ela	
quem	cuida	da	mãe	dia	após	dia.	A	família	está	
passando	por	um	momento	difícil	com	a	re-
caída	de	Saul:	ele	torna-se	agressivo	quando	
está	alcoolizado,	deixando	a	irmã	cuidadora	
preocupada	com	a	saúde	de	todos	na	casa.	
Conversou-se	sobre	a	possibilidade	de	uma	
breve	internação	de	Saul	para	desintoxicação,	
pois	ele	não	consegue	 ficar	em	abstinência	
por	muito	tempo	e	pelo	constrangimento	e	
humilhação	por	que	a	família	está	passando	
no	momento.	Ofereceu-se	apoio	e	suporte	à	
família	para	agilizar	a	internação	de	Saul	para	
fins	de	desintoxicação.
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AVALIAÇÃO	DE	
DESENVOLVIMENTO	DA	FAMíLIA

A	família	estudada	está	no	estágio	tardio	
da	vida,	segundo	a	sistematização	dos	estágios	
no	ciclo	de	vida	familiar	(CARTER,	1998).	A	
família	de	Saul	e	Lena	está	enfrentando	a	pro-
babilidade	da	perda	do	progenitor,	fato	que	se	
aproxima	a	cada	dia	devido	à	idade	avançada	
de	Dona	Doca,	e	à	preocupação	com	o	futuro	
da	família	após	o	falecimento	da	idosa.

À	medida	que	se	envelhece,	sofrem-se	
perdas	 ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 apare-
cem	 oportunidades	 de	 substituição	 para	
essas	 perdas,	 como	 a	 inclusão	 de	 filhos	 e	
netos.	Contudo,	o	sentimento	de	vazio	e	as	
lembranças	 ficam	 muito	 vivas	 no	 idoso.	 A	
depressão,	que	se	instala	em	muitos	idosos	

de	maneira	opressiva,	emana	da	solidão	e	da	
conseqüente	perda	de	papéis,	de	lembranças,	
de	funções	e	de	identidade,	abalando,	muitas	
vezes,	o	convívio	familiar	(SLUZKI,	1997).

Percebe-se	o	contrário	nesta	família,	pois	o	
idoso	não	perdeu	seu	papel:	na	família	de	Saul	e	
Lena,	embora	Dona	Doca	seja	dependente	dos	
filhos	devido	à	sua	dificuldade	de	locomoção,	
ela	ainda	exerce	domínio	sobre	a	casa	e	sobre	
o	comportamento	dos	filhos,	dando	opiniões	
sobre	todos	os	assuntos	familiares.	

O	vínculo	dos	filhos	em	relação	aos	pais	
é	de	interdependência.	A	mãe	exerce	papel	
dominador	sobre	os	filhos,	mas	ela	também	
depende	dos	filhos	para	não	perder	suas	fun-
ções	e	sua	identidade	no	grupo	familiar.

O	fato	de	a	saúde	de	Dona	Doca	estar	
debilitada	gerou	uma	preocupação	com	rela-
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ção	ao	futuro	dos	filhos.	Dona	Doca	relatou	
o	desejo	que	o	filho	continuasse	morando	na	
casa	junto	com	as	irmãs	e	a	esposa.	

AVALIAÇÃO	FUNCIONAL	DA	
FAMíLIA

A	avaliação	 funcional	da	 família	ocorre	
através	 da	 observação	 do	 funcionamento	
familiar	 a	 partir	 de	 visitas,	 levando-se	 em	
consideração	todos	os	pontos	fortes	e	fracos	
que	 mantêm	 o	 sistema	 familiar	 (WRIGHT;	
LEAHEy,	2002).

No	 funcionamento	 da	 família,	 algumas	
alterações	 ocorreram	 na	 realização	 das	

atividades	rotineiras:	Saul	e	Lena	não	se	en-
volviam	muito	com	as	tarefas	da	casa,	mas,	
após	algumas	conversas	sobre	responsabili-
zação,	eles	começaram	a	participar	de	tarefas	
simples,	como	colocar	a	roupa	na	máquina	
de	lavar	e,	após,	estendê-la	no	varal.	Entre-
tanto	todos	os	cuidados	à	Dona	Doca	ainda	
são	 realizados	pela	 irmã	cuidadora,	que	 se	
responsabiliza	por	alimentar,	banhar,	vestir	
e	 medicar	 a	 mãe,	 pois	 tanto	 Saul	 quanto	
Lena	não	se	acham	suficientemente	capazes	
de	desenvolver	todos	os	cuidados	com	efi-
ciência.	Outro	fato	importante	que	alterou	
as	atividades	da	casa	é	a	abstinência	de	Saul,	
que,	desde	então,	começou	a	ajudar	mais	e	
a	preocupar-se			com	a	saúde	da	mãe.
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Com	relação	ao	padrão	de	comunicação	
da	família	estudada,	eles	demonstraram	se-
renidade	durante	as	conversas:	existia	uma	
comunicação	direta	e	clara,	falavam	sobre	a	
família	de	maneira	natural	e	respondiam	aos	
questionamentos	sem	esperar	a	resposta	uns	
dos	outros.

Atualmente	na	família	de	Saul	e	Lena,	as	
relações	são	mais	afetuosas,	mas,	durante	o	
período	em	que	Saul	bebia,	havia	um	senti-
mento	de	raiva	por	parte	de	Inga	e	Neila,	que	
expressavam	suas	emoções	para	exercerem	
alguma	mudança	no	irmão.

Claramente	se	identifica	que,	na	família	
de	Saul	e	Lena,	a	solução	dos	problemas	está	
centralizada	na	irmã	cuidadora	que	também	
procura	 dividir	 os	 problemas	 com	 a	 irmã	
mais	velha	e,	sempre	que	necessita,	procura	
auxílio	 na	 Unidade	 Básica	 de	 Saúde.	 Essa	
família	depende	bastante	desse	serviço	para	
os	atendimentos	relativos	à	saúde.	

Na	família	de	Saul	e	Lena,	a	irmã	cuida-
dora	(Inga)	exerce	poder	em	relação	às	ques-
tões	de	doença:	é	ela	quem	toma	iniciativa	
de	chamar	atendimento	médico,	conversar	
com	o	profissional	de	saúde,	agilizar	exames	
e	comprar	medicamentos,	embora	na	família	
as	decisões	que	devem	ser	 tomadas	 sejam	
discutidas	por	todos	os	integrantes	da	casa.	

Com	 relação	 às	 crenças,	 na	 família	 de	
Saul,	 todos	 acreditam	 que	 a	 religiosidade	
mantém	a	família	organizada	e	forte,	e	que,	
sem	o	apoio	dos	pastores	de	sua	Igreja	(Evan-
gélica),	a	família	já	estaria	desunida.	

Também	se	verificam	as	alianças	familia-
res:	Inga	alia-se	a	Neila,	utilizando	a	mãe,	que	
é	idosa	e	debilitada,	para	pressionar	o	irmão	a	
enfrentar	o	tratamento	para	o	alcoolismo.

INTERVENÇÕES	REALIZADAS	NA	
FAMíLIA	DE	SAUL	E	LENA

Durante	as	visitas,	foram	realizadas	inter-
venções	na	família.	Através	de	perguntas	cir-
culares	investigaram-se	os	relacionamentos	
entre	os	indivíduos,	fatos,	idéias	e	crenças.	Os	
questionamentos	foram	um	convite	para	que	
todos	visualizassem	seus	problemas	de	um	
modo	novo	e,	em	seguida,	as	novas	soluções.	
Assim,	realizou-se	a	intervenção,	abrangendo	
os	três	domínios	do	funcionamento	familiar	
(cognitivo,	afetivo	e	comportamental),	pro-
curando	desencadear	mudanças	em	um	ou	
mais	domínios	(WRIGHT;	LEAHEy,	2002).

Na	família	de	Dona	Doca,	realizaram-se	
intervenções	 nos	 três	 domínios	 do	 funcio-
namento	 familiar:	 cognitivo	 –	 ofereceu-se	
informação	 para	 mudar	 a	 maneira	 como	 a	
família	 enxergava	 os	 problemas	 de	 saúde,	
principalmente	 sobre	 tratamento	 medica-
mentoso;	afetivo	–	trabalhou-se	com	alívio	do	
isolamento,	 enfrentamento	 da	 possibilidade	
de	morte	de	um	membro	da	família	e,	ainda,	
incentivaram-se	os	membros	da	família	a	ou-
virem	as	preocupações	e	sentimentos	de	cada	
um;	comportamental	–	estimularam-se	a	res-
ponsabilização	de	todos	os	membros	da	casa	
e	a	divisão	de	tarefas	da	rotina	doméstica.

CONSIDERAÇÕES	FINAIS

A	realização	deste	estudo	possibilitou-
nos	 a	 aprendizagem	 de	 um	 método	 para	
avaliar	o	sistema	familiar	e	logo	após	intervir	
conforme	os	problemas	que	emergiram.	O	
método	favorece	aos	profissionais	de	saúde	
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a	interação	com	o	cliente	doente	e	seu	grupo	
familiar,	formando,	assim,	uma	rede	de	aten-
ção	voltada	à	promoção	da	saúde	em	todos	
os	membros	da	família.

O	 Modelo	 Calgary	 de	 Avaliação	 e	
Intervenção	 em	 Famílias	 pode	 auxiliar	 os	
profissionais	de	saúde	a	compreender	alguns	
pensamentos,	 comportamentos	 e	 crenças	
das	famílias:	permitiu-nos	o	estabelecimento	
de	um	plano	de	cuidados	e/ou	 intervenção	
na	família,	gerando	mudanças.

Tornou-se	evidente	que	a	enfermagem	
tem	disposto	desse	modelo	de	avaliação	e	

intervenção	nas	famílias	acompanhadas	pela	
Atenção	Básica,	devido	aos	inúmeros	artigos	
e	 literatura	encontrados	abordando	a	utili-
zação	desses	instrumentos	por	enfermeiras.	
Observou-se	 uma	 considerável	 melhora	
no	relacionamento	profissional/cliente	e	na	
qualidade	 da	 assistência	 prestada	 à	 família,	
pois	se	consegue	atentar	para	os	problemas	
em	potencial.

Sugerimos	a	utilização	desse	modelo	por	
profissionais	de	saúde	na	sua	prática	assisten-
cial,	enriquecendo	o	cuidado	prestado	e	garan-
tindo	a	escuta	e	o	vínculo	com	as	famílias.

Intervenção reslizada durante as 
entrevistas:

-	 Contato	telefônico	e	visita	ao	hospital	
para	restabelecer	o	tratamento	psiqui-
átrico

-	 Incentivo	para	a	abstinência	e	esclare-
cimento	sobre	CAPS	AD,	com	estabe-
lecimento	de	prioridades.

-	 Orientações	 quanto	 à	 organização	 da	
família	e	responsabilização	de	todos	os	
integrantes.

-	 Incentivo	à	divisão	de	tarefas	e	respon-
sabilização	 de	 casa	 membro	 com	 as	
obrigações	da	casa.

-	 Organização	de	uma	escala	de	atendi-
mento	à	Dona	Doca,	incluindo	todos	os	
membros	da	casa.

Problemas levantados durante as 
entrevistas:

-	 Internação	de	Lena,	suspensão	da	me-
dicação	psiquiátrica

-	 Alcoolismo	e	relação	extraconjugal	de	
Saul.

-	 Proximidade	da	morte	de	Dona	Doca.

-	 A	irmã	cuidadora	sebrecarregada	com	
todas	as	tarefas	da	casa,	enquanto	que	
Saul	 e	 Lena	 não	 se	 responsabilizavam	
por	nenhuma	obrigação.

-	 Esgotamento	da	irmã	cuidadora.
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ANEXO	1

Formulário de preparação da entrevista. Pré-sessão

Família:		 Entrevistador:

Entrevista:		 Fonte	de	Referência:

Data:

Genograma	e	ecomapa	Problema	apresentado	pela	família:

Resumo	dos	principais	pontos	da	entrevista	anterior	e	intervenções:

Referência	de	dois	artigos	úteis	para	a	preparação	da	entrevista	e	justificativa	para	utilizá-
los:

Hipóteses	(crença	que	perpetua	o	problema	–	problema	que	perpetua	a	crença):

Hipóteses	sistêmicas	 (como	o	problema	mantém	o	sistema	e	como	o	sistema	mantém	o	
problema):

Questões	para	validar	ou	rejeitar	as	hipóteses:

Plano	para	esta	entrevista:

Outras	anotações	importantes:

ANEXO	2

Questionário de Avaliação

Questionário	dirigido	à	família

•	 Considerando	a	nossa	entrevista	passada,	eu	gostaria	que	vocês	comentassem	os	pro-
blemas	apresentados	pela	família	(apresentar	resumo).

•	 Considerando	a	nossa	entrevista	passada,	eu	gostaria	que	vocês	comentassem	o	que	
a	enfermeira	fez	ou	disse	que	ajudou	vocês?	Como	ajudou?	Como	você	sabe	que	aju-
dou?

•	 Agora,	eu	gostaria	que	vocês	comentassem	o	que	a	enfermeira	fez	ou	disse	que	ajudou	
pouco	ou	não	ajudou	vocês?	Como	você	sabe	que	não	ajudou?	Por	que	não	ajudou?

•	 Você	gostaria	de	fazer	mais	algum	comentário	sobre	o	nosso	encontro	anterior?
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ANEXO	3

Formulário para resumo do encontro. Pós-sessões

Nome	da	família:	 	 	 	 Familiares	que	participaram:

Data:	 	 	 	 	 	 Entrevistador:

Entrevista:

Problemas	apresentados	pela	família:

Impacto	da	última	entrevista	sobre	a	família:

Novo	desenvolvimento	dentro	da	família	depois	da	última	entrevista:

Acontecimentos	significativos	da	entrevista:

Crenças	que	ajudam	e	que	não	ajudam	a	família:

Novas	hipóteses	suscitadas	pela	entrevista:

1)	 Hipótese	sobre	a	reciprocidade	entre	a	problemática	de	saúde	e	a	dinâmica	familiar.

2)	 Hipótese	 sobre	 a	 ligação	entre	 as	mudanças	 relatadas	pela	 família	 e	 as	 intervenções	
durante	a	entrevista.

3)	 Intervenções	de	enfermagem	durante	e	ao	final	da	entrevista	e	justificativa.



| lucimar da silVa moura, luciaNe prado KaNTorsKi, sueli aparecida frari Galera140

BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

REFERÊNCIAS	

BOUSSO,	R.	S.;	ÂNGELO,	M.	A	enfermagem	e	o	cuidado	na	

saúde	da	família.	São	Paulo,	2001.

CARTER,	 B.;	 MCGOLDRICK,	 M.	As	 mudanças	 no	 ciclo	 de	

vida	familiar:	uma	estrutura	para	a	terapia	familiar.	Porto	Alegre:	

Artes	Médicas,	1998.

CARVALHO,	M.	C.	B.	 (Org).	A	família	contemporânea	em	

debate.	São	Paulo:	Educ,	1995.

CORDIOLI,	A.	V.	Psicofármacos:	consulta	rápida.	2.	ed.	Porto	

Alegre:	Artes	Médicas	Sul,	2000.

DUHAMEL,	F.	La	santé	et	famille:	une	approche	systémique	en	

soins	infirmiers.	Paris:	Gaëton	Morin	Éditeur,	1995.

FILIZOLA,	C.	L.	A.;	RIBEIRO,	M.	C.;	PAVARINI,	S.	C.	I.	A	história	

da	família	de	Rubi	e	seu	filho	Leão:	trabalhando	com	famílias	de	

usuários	com	transtorno	mental	grave	através	do	Modelo	Calgary	

de	 Avaliação	 e	 de	 Intervenção	 na	 Família.	Texto	 e	 Contexto	

Enfermagem,	 Florianópolis,	 v.	12,	 n.	 2,	 p.	182-190,	 abr./jun.	

2003.	

GALERA,	S.	A.	F.	Avaliação	construtivista	de	uma	intervenção	

junto	a	famílias	que	têm	um	portador	de	esquizofrenia	entre	

seus	membros.	2002.	Tese	(Doutorado)–	Universidade	de	São	

Paulo,	Ribeirão	Preto,	2002.

GALERA,	S.	A.	F.;	LUIS,	M.	A.	V.	Principais	conceitos	da	abordagem	

sistêmica	em	cuidados	de	enfermagem	ao	indivíduo	e	sua	família.	

Revista	da	Escola	de	Enfermagem	da	USP,	São	Paulo,	v.	36,	

n.	2,	p.141-147,	2002.	

KAPLAN,	H.	I.;	SADOCK,	B.	J.	Manual	de	psiquiatria	clínica.	

2.	ed.	Porto	Alegre:	Artes	Médicas,	1998.

KENT-WILKINSON,	A.	Forensic	Family	:	Genogram	an	Asessment	

&	Intervention	Too.	Journal	of	Psychosocial	Nursing,	v.	37,	n.	

9,	p.52-56,	set.	1999.

LANCETTI,	A.	(Org.).	Saúde	Loucura,	7:	Saúde	mental	e	saúde	

da	família.	2.	ed.	São	Paulo:	Hucitec,	2000.

MCGOLDRICK,	M.;	GERSON,	R.	Genogramas	em	la	evalua-

cion	familiar.	Buenos	Aires:	Gedisa,	1987.

NITSCHKE,	R.	G.;	ELSEN,	I.	Saúde	da	Família	na	Pós-Graduação:	

um	compromisso	ético	interdisciplinar	na	pós-modernidade.	Re-

vista	Brasileira	de	Enfermagem,	Brasília,	DF,	v.	53,	n.	especial,	

p.35-48,	dez.	2000.

ROSS,	B.;	COOB,	K.	Eco-Map	Construction.	In:______.	Family	

Nursing.	New	york:	Addison	Wesley,	1990.	p.178-181.

SLUZKI,	C.	E.	A	rede	social	na	prática	sistêmica.	São	Paulo:	

Casa	do	Psicólogo,	1997.

SOUSA,	M.	F.	de.	A	enfermagem	reconstruindo	sua	prática:	mais	

que	uma	conquista	no	PSF.	Revista	Brasileira	de	Enfermagem,	

Rio	de	Janeiro,	v.	53,	n.	especial,	p.	25-31,	2000.

VASCONCELOS,	E.	M.	A	priorização	da	família	nas	políticas	de	

saúde.	Saúde	em	Debate,	Rio	de	 Janeiro,	v.23,	n.53,	p.6-19,	

set./dez.1999.

WRIGHT,	L.	M;	LEAHEy,	M.	Enfermeiras	e	famílias:	um	guia	para	

avaliação	e	intervenção	na	família.	3.	ed.	São	Paulo:	Roca,	2002.

ZUZE,	A.	S.;	ROSSATO,	V.	M.	D.;	BACKES,	V.	M.	S.	Genetograma:	

um	instrumento	de	trabalho	na	compreensão	sistêmica	da	vida.	

Revista	Latino-Americana	de	Enfermagem,	Ribeirão	Preto,	

v.	10,	n.	3,	p.	308-320,	maio/jun.,	2002.




