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Módulo IV 

 
 Estrutura e Dinâmica familiar 

 Famílias funcionais e disfuncionais 

 Importância destes aspectos para compreender o papel da família no 

processo de saúde e de adoecimento dos seus membros 

 



Estrutura e Dinâmica Familiar 
Família é um sistema composto 

de vários subsistemas (casal; 

pais e filhos; irmãos; parentes 

próximos etc). 

 “A família no seu funcionamento integra as influências 

externas e as forças internas, possuindo capacidade auto-

organizativa, que lhe dá coerência e consistência neste jogo de 

equilíbrios dinâmicos.” 



ESTRUTURA FAMILIAR 

A família se organiza de acordo com: 

 HIERARQUIA  

 Dizem respeito aos níveis de autoridade que conformam 
regras que governam a organização familiar 

o é necessário que haja flexibilidade para o enfrentamento 
de situações críticas ou excepcionais 

o é importante que seja claro para todos os integrantes os 
diferentes níveis de autoridade por parte de pais e filhos 

o é importante e necessário que haja complementaridade 
entre o casal 

 CENTRALIDADE OU TERRITÓRIO 

o espaço que cada um ocupa em um determinado contexto 



ESTRUTURA FAMILIAR 

 LIMITES 

 Dizem respeito à forma como se define quem e como os membros da família 

participam das relações interpessoais. 

o Limites bem estabelecidos determinam certa separação e promovem autonomia, 

mantendo permeabilidade para expressões de afeto. 

o Variam desde o amalgamento até a desvinculação, ambos com organização dos 

papéis instável e disciplina ineficaz. 

Amalgamento 
 sensação exagerada de 

pertencimento à família 
 cessão excessiva das autonomias 

pessoais 
 não se traduz necessariamente 

por grande união ou 
solidariedade 

Desvinculação  
 excessiva permeabilidade ao meio 

externo com limites entre os 
membros muito impermeáveis 

 autonomia pessoal muito 
respeitada mas com baixa 
unidade/pertencimento 

 sensação de isolamento 



Estrutura Familiar 

 Conjunto de regras habituais ao funcionamento das famílias e que as 

caracteriza; 
 

 Variam com época, cultura, costumes, classe sócio-econômica, momento 

sócio-político. 
 

 Genericamente, a estrutura familiar é constituída pelo casal e seus filhos; 
 

 O casal é hierarquicamente superior aos filhos (aliança principal); 
 

 Os avós, os filhos e outras pessoas influentes não interferem na aliança 

principal que existe entre os cônjuges. 

 

 

Estrutura normal 



A dinâmica familiar representa o 

funcionamento da família, mais 

especificamente como os indivíduos 

se comportam em relação uns aos 

outros, seja na dimensão instrumental 

(relativa as atividades do cotidiano), 

seja na dimensão expressiva (relativa 

a todas as formas de comunicação no 

interior da família). 

Existe um equilíbrio interno que 

conserva unida a família, apesar das 

pressões produzidas tanto no seu 

interior como no exterior. 

Dinâmica Familiar 



Estrutura e Dinâmica da Família 

Parâmetros de Avaliação 

I - Natureza da relação do casal (vitalizada, desvitalizada, conflituada); 
 

 

 

 

 



Estrutura e Dinâmica da Família 

Parâmetros de Avaliação  
 

II - Divisão do poder entre o casal (dividido igualmente; padrão de dominação-submissão; 

padrão conflituoso permanente; caótico); 

 

 



Estrutura e Dinâmica da Família 

Parâmetros de Avaliação 
 

 
 

III - Comunicação  (clara, direta, afetiva; mascarada,  não expressam sentimentos- linguagem 

verbal  não verbal); 

 

 

 



Estrutura e Dinâmica da Família 

Parâmetros de Avaliação 

IV - Resolução de Problemas  (negociação, consenso; dominação, conflito; negação); 
 

 

 

 



Estrutura e Dinâmica da Família 

Parâmetros de Avaliação  
 

V - Expressão e Manejo dos Sentimentos (empatia, otimismo, cordialidade ;polidez, 
formalidade, distanciamento;hostilidade, agressividade; depressão, alienação, 
desesperança. 

 

 

 



Estrutura e Dinâmica da Família 
Parâmetros de Avaliação 

VI - Capacidade de Lidar com Perdas e Mudanças (enfrentam/reconhecem 

problemas, têm flexibilidade; sentem-se ameaçadas, não falam dos problemas, 

não externam sentimentos; negam os problemas, as perdas, são rígidas). 

 

VII - Capacidade de Autonomia e Intimidade (identidades preservadas, autonomia  

manifesta; Conflito de identidade; anulação da identidade, pouca autonomia). 
 
 

VIII - Coalizão (Alianças Disfuncionais) 

 

 

 

 



Classificação Funcional 
Cuidado! Não rotular;  

Desajustes podem ser transitórios por crises passageiras 

I - Famílias Funcionais (Saudáveis) 
 
 são capazes de criar filhos saudáveis,  autônomos e com desenvolvimento afetivo; 

 

 o casal amadurece e se desenvolve, divide o poder, (filhos quando são perguntados, 
respondem depende); 
 

 decisões negociadas ou consensuais; 
 

 relação íntima e afetuosa, comunicação aberta e clara; casal 

      com boa satisfação sexual; 
 

 sentimentos e opiniões dos filhos são respeitados; 
 

 reconhecem e enfrentam problemas precocemente; 
 

 vivenciam crises sem estruturar respostas patológicas. 

 



Classificação Funcional 

 
II - Famílias Moderadamente Disfuncionais 

 
 problema primordial é a natureza da relação do casal;  

 

 relação do casal cheia de desapontamentos, culpas, pouca íntima, relação 
sexual pouco satisfatória; 
 

 entretanto, a família é de grande valor para eles;  
 

 são capazes de criar filhos saudáveis,  autônomos , mas com 

      disfunção afetiva; 
 

 vínculo mais forte não está no casal, podendo estar  

      deslocado para pessoa externa à família; 
 

 vivenciam crises podendo estruturar respostas disfuncionais. 



Classificação Funcional 

 
III - Famílias Cronicamente Disfuncionais 

 
a) Famílias com Padrão Dominante e Controlador  

 
 relação do casal sem intimidade; coligação do membro submisso com pessoas de fora; 

 
 filhos com comprometimento da autonomia, da afetividade, dependentes do membro 

dominador;  
 

 estrutura rígida, sem flexibilidade; poder concentrado, decisões não  
      compartilhadas; 

 
 estruturam resposta patológica; 

 
 produzem crianças rebeldes, problemáticas e adultos frágeis,  

     com tendência à depressão. 



Classificação Funcional 

 
III - Famílias Cronicamente Disfuncionais 

 
b) Famílias com Padrão de Conflito Permanente  

 

 casal é incapaz de dividir o poder; 

 relação do casal é sem intimidade; coalisões internas e externas são 

frequentes, assim como relações extra-conjugais; 

 crianças são puxadas de um lado a outro; 

 filhos com comprometimento grave da afetividade e da intimidade; 

 “produzem” pacientes psiquiátricos, crianças com distúrbio de conduta e  

     adultos deprimidos. 



Classificação Funcional 

  
IV - Famílias caóticas ou gravemente disfuncionais 

 não cumprem tarefas básicas; 

 perda da individualidade; 

 comunicação gravemente comprometida; 

 doenças mentais severas, desvalorizadas pela família. 
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