
 

 

 

 

GENOGRAMA E ECOMAPA: POSSIBILITANDO INTERVENÇÕES ACERCA 

DO CUIDADO INTEGRAL E HUMANIZADO 

Silveira NV*,1 

Vacht LC,2 

Vargas SG,3 

Dornelles SC.4 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI Campus 

de Santiago. Avenida Batista Bonoto Sobrinho, 733. Fone: 0xx55 3251-3151. 

E-mail: ouvidoria@urisantigo.br. 

 

RESUMO 

O genograma possibilita a representação visual da estrutura e dinâmica familiar 
por meio de um diagrama, fornecendo bases para análises das interações 
familiares. O ecomapa consiste na representação gráfica de forma dinâmica 
dos membros da família com outros sistemas socioeconômicos e culturais, 
constituindo a rede da estrutura relacional da família com o meio em que vive. 
Trata-se de uma ação de enfermagem com o objetivo de acompanhar de 
maneira integral e humanizada uma família, proporcionar a troca de saberes e 
aplicar os instrumentos. Foi realizada em uma ESF do município de 
Santiago/RS durante as práticas do curso de Enfermagem. Primeiramente, 
realizou-se visitas domiciliárias para estabelecer vínculo entre acadêmicas e 
família, após conhecer as vulnerabilidades, foi necessário planejar a 
construção do genograma/ecomapa e propor essa intervenção, a qual sua 
implementação depende da participação ativa dos usuários. Considerando os 
instrumentos como uma intervenção do cuidado, foi possível estabelecer 
relacionamento terapêutico entre as duas partes, estimulou-se o processo de 
desenvolvimento emancipatório, pessoal e interpessoal dos membros da 
família. A vivência possibilitou as acadêmicas o sentido de respeitar e saber 
conviver com diferentes culturas e hábitos sociais, além de ter oportunizado a 
família a participar de seu processo saúde/doença de forma crítica e cidadã. 
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