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Genograma e Ecomapa como ferramentas para subsidiar a SAE. 

Fabiula de Sousa Morais1, Raiane Pereira de Souza2, Socorro Batista de 
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Resumo: Dentro do contexto da atenção básica existem instrumentos 

essenciais para a abordagem familiar que contribuem no entendimento do 

contexto familiar, dentre esses, destaca-se o Genograma que pode ser 

entendido como um esquema que mostra de forma detalhada a estrutura e o 

histórico familiar com dados sobre as gerações e os papéis de seus membros, 

e o Ecomapa que por sua vez, é um desenho que vai auxiliar no entendimento 

das relações familiares, representando graficamente os contatos entre os 

membros da família e o meio social. Já a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) é o método que organiza o trabalho de enfermagem, 

contribuindo para o cuidar e melhoria da assistência. Objetiva-se relatar a 

experiência de uso do Genograma e Ecomapa como ferramentas de auxilio 

para o Processo de Enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, de 

abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, realizado durante as 

práticas da disciplina Estágio Curricular Supervisionado na Atenção Básica, do 

curso de graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – 

URCA, nos meses de Março e Maio de 2019 em uma ESF no município de 

Crato – CE. A aplicação do Genograma e Ecomapa proporcionaram uma 

melhor abordagem da família, por permitir as acadêmicas conhecerem melhor 

a realidade da família, tanto seu histórico de adoecimento como sua dinâmica 

familiar e convivência social. A partir da utilização dessas ferramentas foi 

possível arquitetar um ambiente confortável e seguro, onde foram discutidos 

com a família assuntos pertinentes a vida e convivência de seus membros, 

tanto emoções e sentimentos, como experiências vivenciadas ao logo dos 

tempos, a partir desses fatos foi então desenvolvido e implementado a 

Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), direcionando assim o 

cuidar, além disso, as ferramentas permitiram fortalecer o vínculo entre família 

e ESF. Conclui-se, portanto, que a utilização do Genograma e Ecomapa 

permitiu além de conhecer a realidade da família, um direcionamento para o 
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desenvolvimento do processo de enfermagem a partir da observação direta das 

reais necessidades que estavam afetadas, além de contribuir com o 

desenvolvimento de habilidades e competências pelas acadêmicas no âmbito 

da atenção básica. 

 

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família. Processo de Enfermagem. 

Atenção Básica.   
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