
 

Solicitação dos enfermeiros 

cooperantes, procurando mobilizar  

e desenvolver competências no âmbito  

da abordagem familiar sistémica. 

 

• Compreensão da problemática 

  da família como unidade de  

  intervenção do enfermeiro  

  de cuidados gerais; 

• Aquisição de conhecimentos,  

  habilidades e competências  

  tendo em vista o   

  desenvolvimento saudável  

  da família.  

 

Estratégias Pedagógicas: 

 

•  Estudo orientado; 

•  Análise de situações;   

•  Mobilização dos 

   instrumentos de  

   avaliação familiar 

• Treino do Processo 

  de Cuidados com  

  a família. 

 

Conceptualização da  

Família numa perspectiva 

Sistémica; Família como  

unidade de intervenção  

de Enfermagem.  

 

 

 

Investigação 

• Valoriza a formação  

  em parceria, numa ligação  

  estrutural entre o contexto  

  escola e os contextos 

  da prática.  

• Enfatiza as alianças  

  estratégicas, na necessidade de 

  trabalhar com os enfermeiros  

  cooperantes na consolidação do 

  papel do Enfermeiro de família. 
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