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O QUE É FAMÍLIA? 

 Relacionamentos em que pessoas vivem juntas, 

comprometidas, formam uma unidade econômica, cuidam 

dos mais jovens [e dos mais velhos], e se identificam entre 

si e no grupo a que pertencem. 

(NASCIMENTO, 2003) 



MAIS UMA DEFINIÇÃO 

 Duas ou mais pessoas unidas pelos laços da proximidade 

emocional e partilha mútua que se identifiquem como família. 

 

 

      (Friedman apud Neves, 2012) 



FAMÍLIA 

 É um sistema vivo, de 

maneira que, em tudo 

aquilo que acontece a um 

de seus membros, há uma 

repercussão sobre os 

demais. 

 (SILVA, 2002) 



A(S) FAMÍLIA(S) MODERNA(S) 

 Menor número de filhos 

 Mulher no mercado de trabalho e independente 
financeiramente 

 Diversas possibilidades de uniões  

 Tempo maior entre o início de um relacionamento e a 
decisão de ter filhos 

 Maior longevidade 
       (Falcão e Baptista, 2010) 



ALGUNS DADOS: 

 O modelo de família de núcleo patriarcal é uma realidade para 

pouco mais de um quarto dos lares norte americanos e a versão 

mais tradicional do patriarcalismo, ou seja, lares de casais 

legalmente casados e com filhos, em que o único provedor é o 

marido, enquanto que a esposa se dedica ao lar em tempo 

integral, a proporção cai para 07% do número total de lares... 

    (Castells apud Vilhena, 2004) 

 



FAMÍLIA(S) BRASILEIRA(S) 

 De cada dez famílias, 04 são chefiadas por mulheres 

 Taxa de fecundidade de 1,86 filhos/mulher  
 Em 1960 a média era de 6 filhos por mulher 

 Mulheres engravidam mais tarde  

 Idade média dos habitantes passou de 26,5 anos em 
1991 para 32,1 anos em 2010 

 Aumento do número de separações e divórcios, bem 
como das famílias “mosaico” 

Censo IBGE / IHU On line e Portal R7 



CONCEITO 

POLISSÊMICO 





O pensar sobre famílias deve ser feito em termos de um processo de interação 

entre seres humanos e pela construção do significado de família nos múltiplos 

contextos de raça, idade, gênero, preferência sexual, condição socioeconômica, 

etnia, localidade e história, bem como pelas mudanças de valores e de 

expectativas em relação à família no século XXI. 

 

As definições sobre família têm muitas formas, como do ponto de vista legal, 

social, financeiro, político, sociológico.  

 

A definição prioritária de família é aquela que a própria família provê.  

(Blundo e McDaniel, 2009) 



MAS AFINAL, QUAL A 

IMPORTÂNCIA DISSO PARA 

NÓS? 



PACIENTE E FAMÍLIA COMO UMA 

UNIDADE DE CUIDADOS 



FAMÍLIA POSSÍVEL X FAMÍLIA 
IDEAL 



AVALIAÇÃO E 
INTERVENÇÃO 



NECESSIDADES DA FAMÍLIA 

 Informação clara, concisa, realista e respeitosa 

 Segurança de saber que tudo está sendo feito pelo seu 
ente querido 

 Disponibilidade, compreensão e apoio da equipe 

 Estar todo o tempo (possível/desejado) com seu familiar 

 Intimidade e privacidade para contato físico e emocional 

 Participação no cuidado do doente 

Sancho, 2003 



NECESSIDADES DA FAMÍLIA 

 Reparar a relação, explicar-se e perdoar-se 

 Companhia e apoio emocional 

 Colocar para fora suas emoções negativas: tristeza, 
raiva, medos; 

 Conservar a esperança 

 Apoio espiritual 

  Sancho, 2003 



INTERVENÇÃO 

 Apoio 

 Escuta 

 Orientação / informação 

 Trabalho educativo 



COMUNICAÇÃO CLARA 

 “Verdade lenta e progressivamente suportável” 

 Não colaborar com a conspiração do silêncio 

 Evitar jargões 

 Ouvir, ouvir, ouvir...  

  

 Reuniões com famílias são muma estratégia 
importante 



ESPAÇOS CONSTANTES DE 
ESCUTA 

 A todo momento 

 É papel de TODOS os profissionais da equipe 

 Na maioria das vezes, não basta apenas uma 
conversa 
“A família está ciente...” 

“Esta família já está orientada...” 

“Eu já conversei com ele...” 



ESCUTA ATIVA E 
COMPREENSIVA 

 Compreender o outro no seu sofrimento 

  

 Legitimar sentimentos e sofrimentos 

  

 Respeitar crenças, valores, ideais 

  

 As decisões são difíceis 

  

 AMBIVALÊNCIA 



ORIENTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO 

 Doença, evolução, prognóstico 

 Tratamentos e procedimentos 

 Conhecer para decidir 

 Cuidados diários 

  

 Dar retorno!!!! 



INDEPENDÊNCIA E 
AUTONOMIA 

 Facilitador junto ao paciente 

 Estímulos a serem oferecidos ao paciente 

 Vida e momentos próprios 

 Percepção dos limites 

 Atividades significativas 

  

 PERMISSÃO PARA MOMENTOS DE PAUSA E 
DESCANSO 



MEDIDAS INSTITUCIONAIS 

 Flexibilizar horários e normas do serviço 

 Estrutura que priorize proximidade e permanência 
junto ao paciente 

 Espaços reservados para as conversas e reuniões 
com familiares 



REDES DE SUPORTE 

 Rede de pessoas para o cuidado 

 Fortalecimento de vínculo entre 
familiares 

 Recursos da comunidade 

 Associações e outros recursos de 
apoio 

  

 SUPORTE 



“BOA E VELHA” TÉCNICA BÁSICA 

 Acolhimento e escuta 

  

 Escuta ativa e compreensiva 

  



ENFIM... 



A TODOS, ATENÇÃO!!!! 

 Não julgar 

 Funcionamento familiar é peculiar ao núcleo 

 Ler nas entrelinhas 

 Visão global da família 

 Marcas da história 



SEMPRE REFLETIR: 
 
 

FAMÍLIA IDEAL  
X  

FAMÍLIA POSSÍVEL 
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Caminhos da Terapia Ocupacional 

 

www.caminhosdato.com 

caminhosdato@gmail.com 

IG @caminhos_da_to 

www.facebook.com/tosmalucas 


