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Resumo: As ferramentas de abordagem familiar são tecnologias relacionais, 

oriundas da sociologia e da psicologia. Se configuram como um importante 

método avaliativo por permitir uma melhor compreensão das situações de 

conflito que interferem no processo saúde-doença das famílias. Dentre as 

ferramentas temos o genograma, ecomapa, ciclo de vida, P.R.A.C.T.I.C.E e 

F.I.R.O, instrumentos que permitem conhecer amplamente o indivíduo e suas 

relações com a família e meio social, possibilitando a formulação de estratégias 

e intervenções mais eficazes e de maior resolutividade. Dessa forma, o presente 

estudo objetiva relatar a experiência do uso das ferramentas de abordagem 

familiar como tecnologias de intervenção em saúde primária. Trata-se de um 

trabalho com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. Foi 

desenvolvido a partir da vivência prática durante o estágio na disciplina processo 

de enfermagem em saúde coletiva II do curso de enfermagem da Universidade 

Regional do Cariri-URCA. Essas tecnologias foram aplicadas com uma família 

assistida por uma Estratégia Saúde da Família (ESF) de Juazeiro do Norte-CE, 

cujo contato ocorreu por intermédio de 2 visitas domiciliares, onde percebeu-se 

a necessidade de intervenções para melhora da qualidade de saúde do paciente 

índice e sua família. Por meio da aplicação dessas tecnologias foi possível 

conhecer a história pregressa e atual da família, perfil socioeconômico, suas 

condições de saúde, sistematizar e agilizar o processo diagnóstico situacional 

da família a partir do desenvolvimento do retrato das fragilidades e 

potencialidades do público assistido, o que permitiu organizar didaticamente o 

quadro familiar e a natureza dos principais problemas em saúde e os sítios 

necessários de intervenção. Verificou-se que a utilização dessas ferramentas 

facilitou o vínculo entre serviço-família e a compreensão das questões que 

interferem negativamente no quadro clínico do paciente e da família. Diante 

desse cenário, percebe-se a importância do uso das ferramentas de abordagem 
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familiar na atenção primária por intervir, tratar, promover saúde e prevenir 

agravos no contexto do indivíduo-família-comunidade. Dessa forma, seu uso 

deve ser estimulado para promover uma assistência mais qualificada. 
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