


 ¨ O genograma consiste na representação
gráfica de informações sobre a família e, à
medida que vai sendo construído,
evidencia a dinâmica familiar e as relações
entre seus membros. É um instrumento
padronizado, no qual, símbolos e códigos
podem ser interpretados como uma
linguagem comum aos interessados em
visualizar e acompanhar a história familiar e
os relacionamentos entre seus membros.¨
(NASCIMENTO et.al., 2005).



 O genograma, apesar de similar à
árvore genealógica, vai além da
representação visual da origem dos
indivíduos. Esta ferramenta de
levantamento de dados possibilita
coletar informações qualitativas sobre as
dimensões da dinâmica familiar, como
processos de comunicação, relações
estabelecidas e equilíbrio/desequilíbrio
familiar (Nascimento et. al, 2005).



 Segundo Wright e Leahey (2002) seu

“esboço tende a seguir gráficos

convencionais genéticos e

genealógicos. É uma árvore familiar

representando a estrutura familiar

interna”. É pratica usual incluir pelo

menos três gerações.



 Pode tanto representar visualmente a
constituição da família, assim como, fatos
importantes como separações, adoções,
nascimentos e mortes. Pode favorecer a
identificação de quais intervenções devem
ser realizadas, além do reconhecimento de
um membro como parte integrante de um
grupo de indivíduos. Assim, o genograma
não é só um instrumento para coleta de
dados, mas também um processo
terapêutico (ZORZETTO, L.BL.(2012).



 Tem como vantagens: observação e

análise de barreiras de comunicação

entre as pessoas e a exploração de

aspectos emocionais e

comportamentais de várias gerações,

definição da singularidade das pessoas,

propicia mudanças, previne o

isolamento de membros familiares e são

independentes da estrutura familiar

(ZORZETTO,L.B.L. 2012)



 Pode ser utilizado desde o primeiro

contato, por meio de uma conversa

informal, permitindo que a família fale

do processo saúde-doença de uma

maneira menos ameaçadora do que a

conversa face a face(ZORZETTO, LBL.

2012).







 Genograma e ecomapa frequentemente

são usados em conjunto, possibilitando aos

familiares a reflexão de suas relações e

buscando suporte para a família dentro e

fora da mesma. A análise dos instrumentos

ocorre juntamente com a coleta de dados,

colaborando para sua característica

terapêutica e propicia a avaliação da

intervenção (ZORZETTO,LBL. 2012).



 O conhecimento da dinâmica familiar,

como componentes, papéis, funções,

interações entre si e o ambiente é

fundamental para o entendimento da

relação entre seus

membros(ZORZETTO,L.B.L. 2012).



Promove ainda, empoderamento da

família, permitindo aos indivíduos falar

sobre sua própria história de saúde,

utilizando um instrumento que pode ser

percebido como menos ameaçador do

que face a face (NASCIMENTO et.al., 2005,

p. 282).



 São facilitadores da relação

entrevistador e entrevistado; permitem

maior percepção das relações inter e

intrafamiliares; favorecem discussão

sobre mudanças na família e a

identificação de características comuns

e únicas de cada membro da família; e

possibilitam ao entrevistado se

manifestar pela linguagem não verbal

(ZORZETTO, LBL. 2012).



 O núcleo familiar é considerado a primeira rede

social disponível ao indivíduo em sofrimento

psíquico e não pode ser separada da rede

ampliada, uma vez que o sofrimento naquela

interfere nesta e vice-versa.

 Nesse sentido, intervir para melhorar o núcleo

familiar gera melhoria na rede ampliada, por isso,

a criação de vínculos com as redes de apoio tem

sido enfatizadas para amenizar a sobrecarga dos

cuidadores e favorecer o convívio e interação

social destes usuários. (Filizola et.al., (2001)



 O valor de envolver cada membro da

família neste processo de representação

do seu próprio genograma e ecomapa

pode resultar em desdobramentos, tais

como: promoção de saúde familiar;

ensino; conscientização dos membros

familiares do conjunto que representam

e das responsabilidades de medidas

que favoreçam a saúde e o bem-estar

dos mesmos.



 Deve atentar-se que relacionamentos

pessoais são dinâmicos e podem ser

bastante flexíveis ao longo do tempo,

portanto, resultados obtidos com o uso

do genograma e do ecomapa não

devem ser considerados definitivos e sua

aplicação deve acompanhar esse

dinamismo (ZORZETTO, LBL. 2012).
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