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Introdução: O Programa Saúde da Família (PSF) tem como objetivo promover uma
melhor qualidade de saúde básica para a população. Os cadastros no PSF ocorrem por
meio das equipes de saúde da família que registram as famílias e estabelecem vínculo
com a população atendida, depois de cadastrados são agendadas consultas domiciliares
pelos agentes comunitários que atuam naquele determinado local. As consultas
domiciliares são muito importantes, pois permitem que o programa tenha uma maior
interação com as famílias, porque são nelas que aparecem os primeiros problemas.
Vários instrumentos são usados pelos agentes comunitários nas consultas domiciliares,
entre eles o genograma.  Objetivo: Assim, o objetivo desta pesquisa será levantar por
meio do genograma e do formulário estruturado as variáveis socioeconômicas: sexo,
idade, renda familiar, renda per capta, escolaridade, raça/etnia, estado civil, quantas
pessoas moram no mesmo domicílio, bem como as condições do domicílio e o acesso
a serviços de saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e
transversal, que ocorrerá no município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Será
utilizado o cadastro da equipe do PSF do bairro Caladinho de Cima, que disponibiliza
duas agentes comunitárias para atender 225 famílias do bairro Mangueiras.
Participarão da pesquisa 52 idosos. Serão agendadas previamente entrevistas
individuais e domiciliares para a coleta de dados que consistirá na elaboração do
genograma. Este instrumento será utilizado para avaliar a situação familiar do idoso, o
qual demonstrará de forma gráfica e objetiva todo o contexto familiar, fornecendo
dados como a estrutura familiar, a existências de doenças, entre outros. Resultados:
Para melhorar a qualidade de saúde básica da população deve-se analisar todos os
acontecimentos que ocorrem atualmente na sociedade, entre eles destaca-se o atual
envelhecimento da população brasileira. Envelhecer é tido com um mal, o que é
errado, pois pode-se envelhecer de uma forma saudável se certas precauções forem
tomadas. O primeiro passo para um envelhecimento saudável é a população em geral
saber respeitar os idosos como pessoas mais experientes. Alguns problemas podem ser
identificados quando se observa a estrutura familiar ou as gerações passadas do
indivíduo, nesse caso o genograma é uma ótima ferramenta de abordagem familiar,
pois permite uma avaliação rápida e global da família, ajuda no fortalecimento do seu
vínculo com a equipe de profissionais, viabiliza a identificação rápida dos fatores de
risco importantes nos membros da família e, através de informações gráficas,
proporciona a visualização da família e a ralação de um problema clínico com o
contexto familiar.  Conclusão: Espera-se que o estudo a ser realizado contribua para
demonstrar as reais situações dos idosos e suas famílias e forneça informações que
orientem os profissionais de saúde, cuidadores e familiares sobre as ações de melhoria
das condições de vida deste público. 
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