
A APLICAÇÃO DO GENOGRAMA COMO
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS EM PESQUISA

NA SAÚDE

Erika da Fonseca NEVES (UnilesteMG); Gabriella Silva GONÇALVES (UnilesteMG); Ana Laura

Grossi de  OLIVEIRA (UnilesteMG)

Introdução: Genograma é um instrumento utilizado para uso de abordagem familiar,
com propósito de caracterização e compreensão da estrutura e dinâmica familiar. Sua
aplicação tem sido ampla, uma vez que possibilita os profissionais de saúde, a
construir os retratos gráficos da história e o padrão familiar, identificando a estrutura
básica, o funcionamento, compreensão dos processos familiares e condições de saúde,
e possíveis estressores presentes em cada família a ser estudadas. Sendo considerado
como forma eficiente e valiosa para obtenção de informações e de fácil execução, no
qual facilita a visualização, e intervenções, em pesquisa com famílias em diferentes
fases de transição. Objetivo: O objetivo dessa revisão foi resgatar informações nas
aplicações do genograma como instrumento de representação gráfica em saúde,
destacando experiências com sua utilização, tendo o intuito de destacar todos os pontos
relevantes e não relevantes em diversos estudos com a utilização do genograma como
instrumento de pesquisa.  Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica em
artigos em bases científicas: scielo, google acadêmico, portal CAPES e Lilacs dos
últimos 10 anos sobre o histórico de utilização, os conceitos e as aplicações do
genograma em saúde.
 
 Resultados: O genograma mostra graficamente a estrutura e o padrão de repetição das
relações familiares. Quando utilizado de rotina, o genograma serve como um sistema
de triagem que pode contribuir, permitindo uma intervenção antecipada. Através do
genograma é possível ter uma rápida visão da complexidade das relações familiares e
são ricas fontes de informação, de forma sucinta, para o planejamento de estratégias.
Estudos apontam a importância de sua utilização como um instrumento de coleta de
dados, propiciando uma ampla visibilidade das relações familiares, facilitando a
compreensão dos resultados e a avaliação de intervenções. O genograma demonstrou
ser um instrumento adequado para utilização em estudos, uma vez que englobam a
dinâmica e estrutura das famílias, revelando interações que não são identificadas na
análise de depoimentos através da linguagem não verbal. Sendo aplicados em saúde da
família como a terapia familiar utilizado pela área da psicologia, da enfermagem e da
farmácia, porém, durante as pesquisas de revisão, não se encontrou aplicações do
genograma na área da nutrição. Além de ser um instrumento de coleta de dados, a
construção do genograma pode ser considerada uma abordagem inicial para facilitar a
aproximação entre pesquisador e entrevistados. Conclusão:  Com base nas informações
científicas coletadas nessa revisão, espera-se que esse instrumento possa ser adaptado
para o estudo das famílias no que diz respeito à representação gráfica dos
acontecimentos familiares sobre o estado nutricional, do consumo alimentar entre as
gerações, sendo que não existe até o presado momento.
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