
ABORDAGEM FAMILIAR NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 



Módulo III 

  

 Ciclo vital familiar como instrumento de abordagem da família 

 Crises evolutivas 

 Crises para normativas 

 



Curso da Vida Familiar 

Uma evolução no curso da qual a família se contrai 

à medida que se estende o meio social com o qual 

cada um de seus membros está em contato. 

 



I - Etapa Constitutiva 

 1 - Fase Preliminar 

 2 - Fase Recém-Casados 

II - Etapa Procriativa 

  

1 - Fase de expansão: 

 A - Nascimento do Primeiro Filho 

 B - Filhos Pré-Escolares 

2 - Fase de Consolidação 

 A - Filhos Escolares 

 B - Filhos Adolescentes 

III- Etapa de Dispersão  
 

1 - Fase de Desprendimento 

IV - Etapa Familiar Final 

1 - Fase da Independência 

2 - Fase da Dissolução 

 A - Família Anciã 

 B - Viuvez 

Curso da Vida Familiar 



 A família como sistema sociocultural aberto 

enfrenta situações críticas induzidas por 

mudanças biopsicosociais 

 Crise é todo evento traumático, pessoal ou 

interpessoal  dentro ou fora da família, que 

conduz a um estado de alteração e que requer 

uma resposta  adaptativa da mesma. 

 Uma crise familiar é um evento da vida, 

presente e passado, que ocasiona mudanças 

em a funcionalidade dos membros da família. 

 O funcionamento saudável da família requer 

que estas crises sejam reconhecidas e 

validadas por ela mesma como problemas 

potenciais, a fim de poderem ser resolvidas 

favoravelmente. 

 



Crises Familiares 

Implicações 

 Rompe-se a Homeostase Familiar (Jackson); 

 

 Podem regredir no nível da sua capacidade funcional, tornando-se mais rígida, com 

dificuldade de comunicação. 

 

 Equilíbrio, muitas vezes, é mantido às custas do adoecimento de um de seus membros - 

paciente identificado - (o mau, o enfermo, o culpado); 

 

 Por outro lado, as crises funcionam com um 

aprendizado, promovendo o amadurecimento 

progressivo de seus membros. 

 



 

CRISES EVOLUTIVAS 

I - Etapa Constitutiva 

 

Tarefas: 

 conhecimento recíproco; 

 construção de regras de convivência e funcionamento. 

 

Crises 
 

 dificuldade de adaptação ao novo estilo de vida; 

 dependência econômica; 

 insatisfação sexual; 

 diferenças (socioculturais, intelectuais,  educacionais). 

 



CRISES EVOLUTIVAS 

II - Etapa Procriativa 

 
Tarefas 

 desenvolver a capacidade criar filhos:  saudáveis,  

      autônomos,  capazes de enfrentar vida fora de casa. 
 

Crises 
 

 gravidez; 

 nascimento do primeiro filho; aleitamento; 

 assumir o papel paterno/materno; 

 expectativas diferenciadas em relação a ter e criar filhos; 

 ingresso e adaptação escolar; drogas; 

 nascimento de outros filhos; 

 superproteção/indiferença em relação aos filhos. 



III - Etapa de Dispersão  e  IV - Etapa Final Familiar 
 

Tarefas 
 
  ‘reconstrução’ de novas regras de  convivência; 

   revisão dos planos e das metas de vida; 

   preparação para aposentadoria; 

   preparação para a velhice e para a morte;  

  ocupação do tempo livre de forma saudável e produtiva 
 

Crises 
  separação e independência dos filhos; 

  matrimônio dos filhos; netos; 

  climatério;  

  síndrome do ninho vazio; 

  aposentadoria; 

  perspectiva da morte. 

 

CRISES EVOLUTIVAS 



CRISES PARANORMATIVAS 

 Definem-se como experiências adversas ou inesperadas. 

 Caracterizadas por eventos inter sistêmicos que, geralmente, são 

imprevisíveis para a família. 

 Estas crises costumam associar-se com grandes períodos de disfunção, 

durante os quais  

 os membros da família  apresentam dificuldades da comunicação e também 

para identificar os recursos necessários para as resolver. 

 Tanto as crises normativas como as paranormativas, podem ser 

       de 2 tipos, que são as instrumentais e afetivas. 



CRISES PARANORMATIVAS 

 Tanto as crises normativas como as paranormativas, podem ser de 2 tipos: 

 

 Crises Instrumentais: Envolve aspectos dinâmicos e funcionais da vida diária. 

 

 Crises Afetivas: Aquelas que  ameaçam as situações e os estados emocionais da vida 

familiar. 

 
As características instrumentais ou afetivas não se mostram isoladas, ao contrário, com 

frequencia interatuam e se potencializam entre si. 

 

Costumam ser negadas pela família, ou não se deseja reconhecer, evadindo 

responsabilidades e, permitindo má interpretação. 



Todo tipo de crise implica um 

importante peso sobre o funcionamento 

familiar e requer de um processo de 

adaptação  capaz de manter a 

continuidade da família e permitir o 

crescimento de seus membros. 



 

 As crises podem suceder simultaneamente, 

bem como apresentar-se vários eventos 

críticos ao mesmo tempo. 

 

 A cada uma das etapas do ciclo vital familiar 

implica crise. 

 

 A família requer tantos períodos de 

adaptação quanto de crises se apresentem.  



 Deve ser pesquisada a forma como a família 

identifica e aborda as crises, bem como: 

o nível de conflito atingido, mudanças 

adotadas, grau de compromisso 

o solidariedade e apoio entre o casal e o 

resto da família. 

 

 A família funcional não difere da 

disfuncional pela ausência de 

problemas. O que as faz diferentes é a 

forma como manejam os seus 

conflitos. 



CRISES NÃO EVOLUTIVAS 
 

I - Fatores Ambientais 

Conflitos conjugais; separação do casal; infidelidade; rivalidade entre irmãos; incorporação de 

outras pessoas à família. 

 

 

 

 



CRISES NÃO EVOLUTIVAS 
 
II - Doenças 

 aborto, complicações da gravidez, doenças venéreas, doenças graves, drogadição, 

alcoolismo, suicídio, hospitalização, invalidez, morte. 

 

 

 http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/album_foto.pdf 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/album_foto.pdf


CRISES NÃO EVOLUTIVAS 
 

III - Fatores Econômicos 

 mudanças bruscas da condição econômica, problemas econômicos graves. 

 

 

 

 



 

 

CRISES NÃO EVOLUTIVAS 

 
IV - Fatores profissionais/empregatícios, desemprego, aposentadoria,  dispensa,  

mudança de posto/horário do trabalho. 

 
 



CRISES NÃO EVOLUTIVAS 
 

V - Outros Fatores 

 - mudança de residência, migração;  

 - detenção, atividades criminais. 
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