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Resumo: Os processos de Educação Permanente em Atenção Básica à Saúde 
e em Estratégia Saúde da Família incluem possibilidades permanentes de 
formação de profissionais. Nesse sentido, o Curso de Especialização Estra-
tégia Saúde Família oferece disciplinas obrigatórias e optativas, entre elas, 
o estudo da “Família como foco da Atenção Primária”. Um dos instrumentos 
para a abordagem da família é o Genograma. Este trabalho apresenta os 
passos tecnológicos para a estruturação do Projeto Álbum de Família, que 
desenvolveu um sistema automático online para que profissionais de saúde 
aprendam e se tornem usuários do genogram como processo de apoio na 
atenção à família. Dois exemplos são apresentados, bem como os links para 
o acesso público e gratuito ao projeto e ao software Genograma.

Palavras-chaves: Atenção primária à saúde. Estratégia Saúde da Família. 
Família. Núcleo familiar. Relações familiares.
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Family Album – Genogram: an instrument 
to primary attention to health and study of 
families

Abstract: The processes of Continuing Education in Primary Health Care in 
the Family Health Strategy include programs designed to inform individuals 
or groups of recent advances in their particular field of interest. To that end, 
the Course of Specialization in Family Health Strategy offers compulsory 
and optional disciplines. Among them is the study of “Family as Focus on 
Primary Health Care”, in which genogram is one of the instruments for family 
assessment. This work presents the technological steps for the structuring 
of the Family Album Project, which includes genogram and offers an online 
system to provide instruction for health professionals and increase their 
ability in using genogram as support to the process in the attention to family. 
Two examples are presented, as well as links to public and free access of the 
project and the Genogram software.

Keywords: Primary Health Care. Family Health Strategy. Family. Nuclear 
Family. Family relations.
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Álbum de Familia- Genograma: un 
instrumento para la atención primaria a la 
salud y estudio de familias

Resumen: Los procesos de educación permanente en atención básica a la 
salud incluyen programas de formación profesional permanente. El Curso 
de Especialización Estrategia en Salud Familiar ofrece materias obligatorias 
y opcionales. Entre las disciplinas opcionales es propuesto el estudio de la 
“Familia como enfoque de la Atención Primaria”. Uno de los instrumentos 
para el abordaje familiar es el Genograma. Este trabajo presenta las 
medidas tecnológicas para la estructuración del proyecto, que desarrolló un 
sistema automático en línea para que los profesionales de salud aprendan 
y conviértanse en usuarios del Genograma, como proceso de apoyo en 
atención a la familia. Se presentan dos ejemplos, así como enlaces para el 
acceso público y gratuito al proyecto y al software Genograma.

Palabras clave: Atención Primaria de Salud. Estrategia de Salud Familiar. 
Familia. Núcleo Familiar. Relaciones familiares.
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1 Introdução
A criação do Curso de Especialização Estratégia Saúde da Família (CEESF) 

veio ampliar uma prática, consolidada ao longo de mais de duas décadas, 
de qualificação de profissionais de saúde, empreendida pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, com participação do Núcleo de Educação em Saúde 
Coletiva (NESCON) e outras unidades acadêmicas da área da saúde. Uma 
prática, com reconhecimento local, nacional e internacional, que se insere 
dentro da busca por relevância social, que caracteriza a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).

A dimensão do estado de Minas Gerais, a magnitude quantitativa dos 
profissionais que estão envolvidos com o desenvolvimento da Estratégia 
de Saúde da Família (estado que mais detém equipes), a recente iniciativa 
de inclusão do estado de Alagoas e seus profissionais e a necessidade de 
consolidação da mudança do modelo de atenção são fatores que colocam 
a capacitação específica desses profissionais como uma prioridade. Essa 
demanda tem sido demonstrada em diversos estudos, sendo reconhecida 
tanto pelo Ministério da Saúde (MS) – Sistema UNA-SUS como pelo Minis-
tério da Educação (MEC) – Sistema UAB. Esse reconhecimento está expresso 
nas diversas políticas de incentivo, estabelecidas pelos mesmos programas 
de incentivo a mudanças curriculares na graduação (Pró-Saúde e PET-Saúde), 
incentivos a cursos de especialização, à criação de residências multiprofis-
sionais e a mestrados profissionais, o que desafia o aparelho formador a 
buscar o equilíbrio certo entre o fazer-e-o-saber e o saber-para-fazer.

Um investimento razoável já foi feito em relação aos integrantes das 
equipes básicas de Saúde da Família (ESF) - médico, enfermeiro e odontólogo 
-, com a oferta de cursos de especialização em Saúde da Família. Contudo, 
muito ainda é preciso se fazer considerando que, além desses profissionais 
de equipe básica, outros têm se incorporado à Estratégia Saúde da Família. 
Incluem-se aí aqueles que atuam em Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e em Redes de Atenção e nos Programas desenvolvidos pelo Minis-
tério da Saúde, tais como: Rede Mais Perto de Você - Atenção Básica; Rede da 
Mulher - Atenção à Mulher; Toda Hora - Atenção às Urgências; Conte com a 
Gente - Atenção à Saúde Mental, Programa de Valorização do Profissional da 
Atenção Básica (PROVAB), o Programa Melhor em Casa de Atenção Domiciliar 
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(AD). Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ), o Programa Melhor em Casa; Atenção Domiciliar e Academia 
da Saúde. Potencialmente, são parte da clientela nutricionistas, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, profissio-
nais de educação física, farmacêutico, biomédico, fonoaudiólogo e outros 
que tenham relação com a práxis na Atenção Básica.

Além do NASF, a incorporação da concepção de Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) pelo MS bem como de novos programas e projetos voltados para a 
Atenção Básica (AB) vem ampliar o leque de profissionais que demandam 
por capacitação. A Portaria n° 4.279/2010 estabelece diretrizes para a orga-
nização da RAS (BRASIL, 2010). Entre os objetivos da contratualização, está o 
de recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incen-
tivos pelo alcance de metas na rede.

Em continuidade à prática consolidada de atuação nessa área, o Curso 
de Especialização Estratégia Saúde da Família (CEESF) – 2013/2017, obje-
tiva atender às novas exigências colocadas pela ABS, em seu processo de 
consolidação e expansão, como uma estratégia de expansão dos processos 
de educação a distância, por seu formato e alcance geográfico, populacional 
e multiprofissional.

A proposição das Redes de Atenção à Saúde, a continuidade, o aprofun-
damento e a expansão dos programas e projetos voltados ao fortalecimento 
da ABS no Brasil bem como a criação da UNA-SUS demonstram a necessi-
dade da ampliação da oferta de processos formativos, voltados aos profis-
sionais inseridos na ABS. Assim, em consonância com a relevância social 
na qualificação da atenção à saúde da população, a oferta de um curso de 
especialização, na modalidade de educação a distância, para a qualificação 
de profissionais integrantes das equipes de saúde da família, em escala, 
apresenta-se como uma consequência natural.

A oferta do CEESF como um curso em larga escala, na modalidade de 
EAD, para profissionais inseridos na ABS, encontra eco em duas importantes 
propostas hoje em curso, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), uma estra-
tégia de ampliação das vagas no ensino superior por meio da educação a 
distância tanto na graduação como na pós-graduação lato senso, e, de igual 
importância para o desenvolvimento do curso, a Universidade Aberta do 
SUS, a UNA-SUS.
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Nesse trabalho comum, a Universidade participa do Acervo de Recursos 
Educacionais em Saúde (ARES) e da Plataforma Arouca. O primeiro constitui-
se como um repositório público de materiais, tecnologias e experiências 
educacionais de livre acesso pela Internet e a segunda, como uma base de 
dados nacional, integrada ao sistema nacional de informação do SUS. Já faz 
parte do ARES a maioria do material produzido para o desenvolvimento do 
CEABSF que também será referência para o CEESF.

Assim, o CEESF objetiva especializar profissionais para o desenvolvi-
mento da estratégia de saúde da família nos serviços que compõem a Rede 
de Atenção Básica à Saúde e em programas e projetos voltados para a 
consolidação da Atenção Básica à Saúde. Busca a construção de um perfil do 
profissional com conhecimentos e habilidades que se traduzam em atitudes 
que demonstrem: preocupação com a operacionalização dos princípios do 
Sistema Único de Saúde e corresponsabilidade em relação à gestão e à 
qualidade da atenção à saúde ofertada à população. Um profissional com as 
competências técnica, ética e relacional necessárias ao desenvolvimento de 
ações resolutivas no nível da atenção básica que valorize o trabalho multi-
profissional e intersetorial.

A construção da proposta do Curso de Especialização em Estratégia 
Saúde da Família (CEESF) está ancorada em alguns pressupostos teóricos 
metodológicos, quais sejam os conceitos de Educação Permanente em Saúde 
(EPS) e aqueles inerentes à Educação a Distância (EAD).

Essa estratégia tem como referência a proposição da Organização Pan-a-
mericana de Saúde (OPS), que considera o processo de trabalho como o 
lócus gerador de aprendizado significativo. A EPS é um processo contínuo, 
coletivo e institucional de reflexão sobre a organização, as ações e os resul-
tados do processo de trabalho, que possibilita a reflexão sobre o fazer coti-
diano. Consequentemente, nessa proposta, é pré-requisito que o aluno esteja 
inserido em um dos processos de trabalho possibilitados pelos programas e 
projetos voltados à AB, por considerar serem estes um elemento essencial na 
construção de suas experiências de aprendizagem (BRASIL, 2009).

Em relação à EAD, uma consequência natural é a superação de barreiras 
geográficas e o alcance de um público bem maior. Tem sido considerada 
como uma estratégia, que possibilita um fazer mais qualificado na área de 
saúde por seu potencial de democratização do acesso ao conhecimento, 
produzindo processos continuados de acesso à informação. Tem como faci-
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litador a possibilidade de ser desenvolvida na própria unidade de trabalho, 
utilizando algum tempo laboral para processos educativos transmitidos por 
meio de recursos multimidiáticos ou informacionais.

O CEESF se desenvolve por meio de uma matriz curricular multimidiá-
tica, que permite a inclusão de diferentes fontes de informação, inclusive 
aquelas provenientes do próprio campo da ação profissional. A flexibilidade 
incorporada em seu funcionamento possibilita atender a percursos indivi-
duais, ao trabalho em grupo, a percursos institucionais, enfim, a demandas 
específicas e diferenciadas.

O curso é desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
Moodle e em encontros presenciais mensais, obrigatórios para avaliação, 
com o apoio de cadernos de estudos e outros objetos educacionais dispo-
níveis a alunos e abertos ao público em geral em sua Biblioteca Virtual 
(NESCON, 2014a): <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pasta/
BV/Material_dos_Cursos/Curso_de_Especializacao_em_Estrategia_Saude_
da_Familia___CEESF_ >.

A estrutura curricular do CEESF está composta por três Unidades Didá-
ticas. A UD I é composta por cinco disciplinas obrigatórias, consideradas 
estruturantes do curso, ou seja, constituem o eixo orientador do processo 
de formação do aluno e são todas oferecidas no primeiro semestre do curso. 
A UD II é oferecida a partir do segundo semestre, sendo constituída por 
disciplinas optativas, com as quais se complementam os créditos do curso e 
atende-se às diferentes necessidades presentes no cotidiano dos profissio-
nais inseridos nas redes, programas e projetos voltados para a AB. A UDIII é o 
momento dedicado ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.

No elenco de disciplinas optativas da UD II, inclui-se a disciplina “A Família 
como foco da Atenção Básica à Saúde”, na qual se destacam alguns instru-
mentos operacionais para a abordagem familiar na Estratégia Saúde da Família, 
como o Genograma, o Ecomapa (Rede de relações da família), as Orientações 
Fundamentais nas Relações Interpessoais (F.I.R.O - Fundamental Interpersonal 
Relations Orientations) e o P.R.A.C.T.I.C.E (Problem, Roles, Affect, Communication, 
Time in life, Illness, Coping with stress, Environment/ecology). Como destaque 
especial, é apresentado o Genograma, para o qual se desenvolveu o software 
– Projeto Álbum de Família –, integrado como conteúdo da disciplina e como 
instrumento de acesso livre a todo profissional para utilização como apoio a 
pesquisas no processo de trabalho e em processos de formação.

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pasta/BV/Material_dos_Cursos/Curso_de_Especializacao_em_Estrategia_Saude_da_Familia___CEESF_
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pasta/BV/Material_dos_Cursos/Curso_de_Especializacao_em_Estrategia_Saude_da_Familia___CEESF_
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pasta/BV/Material_dos_Cursos/Curso_de_Especializacao_em_Estrategia_Saude_da_Familia___CEESF_
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2 Atenção Básica à Saúde e Acompanhamento de 
Famílias: Genograma

O genograma é a representação gráfica de uma família por meio de 
símbolos convencionados. É um instrumento utilizado por profissionais em 
abordagens familiares na Atenção Básica à Saúde (ABS) tanto no campo da 
assistência como no da pesquisa. A estrutura é capaz de identificar e retratar 
a dinâmica familiar com seus padrões de relacionamentos e conflitos, 
doenças, ligações pessoais e sociais, entre outras peculiaridades (CHAPA-
DEIRO; ANDRADE; ARAÚJO, 2012).

Essa representação tem sido utilizada em ambientes clínicos, quando foi 
popularizada por Monica McGoldrick e Randy Gerson (2000). Historicamente, 
os profissionais desenham os genogramas manualmente e os arquivam no 
prontuário do paciente. As figuras desenhadas, porém, nem sempre ficam 
muito claras, e o uso de papel torna a alteração e o compartilhamento do 
genograma difíceis.

A Atenção Primária à Saúde tem como um dos seus pressupostos básicos 
o acompanhamento das famílias dentro de um território de abrangência de 
uma equipe de saúde da família. Compete à equipe multidisciplinar realizar 
o acompanhamento da família dentro do ciclo de vida, para conhecer e 
entender o seu funcionamento, as relações existentes dentro e fora da casa 
e, assim, traçar estratégias de intervenções quando necessárias e oportunas, 
com o intuito de melhor compreender as configurações familiares e suas 
dinâmicas, por consequência, a saúde da família.

Nesse contexto, o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (Nescon) 
da Faculdade de Medicina da UFMG, em parceria com o Departamento de 
Ciência da Computação da UFMG e o Grupo São Tomé, desenvolveu o projeto 
Álbum de Família. Trata-se de um aplicativo elaborado com o intuito de faci-
litar a criação e manipulação de genogramas em formato eletrônico. A ideia 
é auxiliar profissional da área de saúde na sua prática diária bem como 
oferecer-lhe uma ferramenta de apoio em seu processo de educação perma-
nente. A sua interface foi criada de forma que seja intuitiva e fácil de utilizar.

O genograma é uma ferramenta, que desenvolve o retrato gráfico (o 
projeto “Álbum de Família”) e o padrão de relacionamentos familiares de, 
pelo menos, três gerações, possibilitando visualizar os acontecimentos mais 
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relevantes da família. Esse retrato leva à compreensão da estrutura familiar 
e realização das intervenções mais adequadas àquele momento.

É construído a partir das relações genealógicas com o propósito de 
estudar como uma família se organiza, pesquisando sua história e as rela-
ções entre seus membros, de acordo com as gerações, incorporando outras 
variáveis, como idade e sexo.

O genograma não é uma árvore genealógica. Ele considera as infor-
mações sobre a família e, à medida que vai sendo construído, evidencia a 
dinâmica familiar e as relações entre os seus membros. É um instrumento 
padronizado, que registra informações de acordo com representações simbó-
licas e de códigos que podem ser interpretados pela linguagem visual. A 
ferramenta possibilita o levantamento de informações qualitativas sobre 
a dinâmica familiar, seus desafetos, afetos, conflitos e problemas de saúde 
(CHAPADEIRO; ANDRADE; ARAÚJO, 2012).

O genograma se constrói a partir do primeiro contato do profissional da 
equipe com um membro da família. Pode ser construído numa entrevista, ou 
mesmo, numa conversa em que as informações são colhidas de acordo com a 
história familiar relatada pelo representante da família. Pode ser modificado 
com a entrada de informações de outros membros da família.

O uso do genograma possibilita à equipe de saúde identificar a estru-
tura familiar fornecendo um resumo rápido dos problemas mais relevantes; 
conhecer as gerações que deram origem à família em estudo; retratar os 
conflitos familiares das gerações anteriores e os existentes; elaborar inter-
venções nos problemas de saúde mais prevalentes.

3 tecnologia para Implementação e Uso do Sistema 
Álbum de Família

Para implementação e uso do sistema Álbum de Família, foi necessária a 
utilização de várias tecnologias e serviços de redes que serão conceituados 
nessa seção. Um dos principais serviços de redes, utilizado para a imple-
mentação e execução do sistema desenvolvido, é o servidor web. Apesar de 
existirem vários servidores web, o escolhido para a realização desse trabalho 
é o Apache HTTP Server (APACHE..., c1997–2014), avaliado como o melhor 
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servidor web para esse tipo de aplicação devido ao seu desempenho e à 
quantidade de sistemas operacionais suportados. Trata-se de um serviço 
com código aberto e livre para sua utilização, compatível com a licença GPL 
(General Public License).

O Álbum de Família foi desenvolvido utilizando-se da linguagem PHP 
(THE PHP GROUP, c2001-2014), instalada no servidor para o funcionamento 
da aplicação. De acordo com o site oficial, o PHP é definido como uma 
linguagem de script open source para desenvolvimento de sistemas de um 
modo geral. O MySQL (MYSQL, 2014), para esse trabalho, foi de suma impor-
tância, pois armazenou a base de dados do sistema, como dados dos usuá-
rios, genogramas criados, entre outros. Sua estrutura é composta por dados 
de registros e índices em arquivos separados, além do suporte a diferentes 
tipos de tabelas e formatos de registros, permitindo ganhos no desempenho 
e uso em sistemas diversos.

Para o desenvolvimento do sistema, foi utilizada a metodologia ágil, 
denominada SCRUM (SCRUM.ORG, c2014), que tem como objetivo a gestão 
e o planejamento de projetos de software. O Álbum de Família foi imple-
mentado utilizando o Zend Framework 2 (ZEND FRAMEWORK 2, 2006-2014), 
framework de código aberto para desenvolvimento de aplicações web e 
serviços utilizando PHP. Também o sistema foi desenvolvido utilizando 
outro framework, Bootstrap (BOOTSTRAP, 2014). Por fim, para criação, edição 
e composição das imagens dos genogramas foi utilizado o ImageMagick 
(IMAGEMAGICK, 1999-2014).

É importante ressaltar que todas as tecnologias, softwares e sistemas 
utilizados para o desenvolvimento, implementação e execução do Álbum de 
Família são de código aberto e licenças de utilização livre.

Foi instalado e configurado um servidor Linux, com sistema operacional 
CentOS 6.5 x64, Apache versão 2.2.15, PHP versão 5.4.30, Zend Engine v2.4.0, 
ImageMagick, módulo secure sockets layer (SSL) e certificado digital para 
conexão segura, em uma máquina virtual, para alocação e execução do 
sistema Álbum de Família. A máquina virtual foi configurada com 6 GB de 
memória RAM, quatro processadores Intel Xeon de 2.83 GHz e disco rígido 
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de 50 GB. Para o armazenamento da base de dados, foi instalado um servidor 
Linux com as mesmas configurações do servidor do sistema. Nesse servidor, 
foi instalado o sistema gerenciador de banco de dados MySQL, versão 5.5.37. 
Para o gerenciamento dos servidores físicos e máquinas virtuais, foi utilizado 
o Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2, integrado 
ao Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, que foi instalado nos hosts físicos. 
Na Figura 1, pode ser observada a interligação dos servidores. As setas na 
figura representam a comunicação entre os servidores e serviços que foram 
descritos, aplicação e banco de dados.

Figura 1 – Interligação de servidores para a implantação do Projeto Álbum de Família

Fonte: Os autores, 2014.
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4 Projeto Álbum de Família: criação de genogramas
O projeto Álbum de Família, para a criação de genogramas, foi implan-

tado inicialmente visando à construção das relações observadas nas várias 
configurações familiares e situações de saúde. Na atual versão, inserem-se 
os itens de interação com a comunidade (igreja, escola, associações, entre 
outros).

A Figura 2 ilustra a página inicial do sistema Álbum de Família/Geno-
grama, em funcionamento (https://www.nescon.medicina.ufmg.br/geno-
grama) (NESCON, 2014b). A Figura 3 apresenta o sistema em funcionamento 
no início da construção de um genograma ou genetograma. Ele é uma ferra-
menta que tem sido utilizada para visualizar a família e suas configurações, 
relações e eventos; para melhor compreensão, convém que sejam represen-
tadas, pelo menos, três gerações.

Figura 2 – Página inicial do Sistema Álbum de Família

Fonte: (NESCON, 2014b).

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/genograma
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/genograma
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Figura 3 – Projeto Álbum de Família - sistema em funcionamento: início da construção de 
um genograma.

Fonte: (NESCON, 2014b).

Na elaboração do genograma, é importante trabalhar por níveis, ou 
seja, o traçado familiar da estrutura representando as pessoas e as linhas 
que descrevem as relações e o registro dos achados (informações) sobre a 
família. As simbologias básicas devem atender aos registros de, no mínimo, 
três gerações mapear a família de origem (pais e avós), sinalizar os membros 
da família por sexo e idade, mapear os principais eventos: nascimentos, casa-
mentos, separações e mortes (se possível, as causas), mapear os problemas 
de saúde mais relevantes e fazer as interpretações para elaborar as interven-
ções. A utilização de símbolos e dos códigos, adaptados na Figura 4 (MINAS 
GERAIS, 2009), obedece a padrões já consagrados.
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Figura 4 – Legendas utilizadas nas representações familiares do Genograma (situações).

Fonte: (MINAS GERAIS, 2009, adaptado)

Figura 5 – Legendas utilizadas nas representações familiares do Genograma (problemas de 
saúde)

Fonte: (MINAS GERAIS, 2009, adaptado)
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Relato de caso de Mariana (genograma da figura 6)

Mariana, adolescente, é trazida à consulta com queixa de asma rebelde, submetida a 

vários tratamentos, sem solução. É filha de Marcos, com dois casamentos desfeitos e 

que hoje mora com sua mãe viúva (Ester). Sandra, sua mãe, relata um relacionamento 

muito afetuoso com Fernando com quem tem dois filhos. Mariana tem um pouco de 

Um exemplo de genograma parcial elaborado é mostrado na Figura 6, 
a família de Mariana, representada como PI, pessoa índice, com símbolos 
representativos. A Figura 7 apresenta outro exemplo de Genograma, o da 
família de Mário.

Figura 6 – Genograma parcial do núcleo familiar de Mariana (pessoa índice) e correlações 
próximas.

Fonte: Os autores, 2014.

Pode ser observado que o núcleo que abriga Mariana (PI) é composto 
de sua mãe Sandra e seu atual marido Fernando, unidos por laços afetivos 
fortes, e seus irmãos maternos (Ricardo e Cláudia). Outros núcleos correla-
cionados estão registrados: Débora e suas três filhas, Marcos e sua mãe Ester 
e Kátia e seu dois filhos.
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Figura 7 – Núcleo familiar de Mário (pessoa índice) e Rita, seus pais, filhos e netos.

Fonte: Os autores, 2014.

dificuldade na relação com os irmãos. Seu padrasto Fernando também teve outra 

relação anterior ao atual casamento, mas mantém boas relações com a ex-mulher e os 

filhos Fernanda e Felipe. Marcos, seu pai tem outras três filhas com ex-mulher Débora, 

mas as relações são distantes. Perguntas: a asma de Mariana poderia ter alguma 

relação com as configurações familiares atuais? De quem Mariana é realmente irmã? 

O genograma ajuda a visualizar melhor as relações?
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Relato de caso de Mario (genograma da figura 7)

Mário, já na terceira idade, está muito preocupado com sua saúde. Hipertenso, conva-

lescendo de um acidente vascular cerebral, preocupa-se ainda mais por terem seus 

pais falecidos de doença cardiológica. Sua relação com a cunhada Adelaide é confli-

tuosa, embora sua mulher Rita tenha relações carinhosas com as irmãs Adelaide e 

Maria. As três filhas de Mário são separadas. Duas moram com ele e Rita, permitindo-

lhe a relação próxima com três netos. Entretanto a situação financeira é sofrível, 

influenciando até na compra dos vários medicamentos de que faz uso. Pergunta: que 

importância essas relações têm para a vida e os problemas de saúde de Mário. O 

genograma ajuda a visualizar melhor as relações?

5 Resultados: Cadastramento e Utilização do 
Sistema

A primeira etapa de disponibilização do Projeto Álbum de Família corres-
pondeu ao período 2012/2014 (agosto). A partir de 2014, foi necessária a 
atualização do sistema, gerando o genograma atualmente disponibilizado. 
O Quadro 1 apresenta uma síntese de profissionais que se cadastraram para 
utilização do Genograma, gerando o genograma atualmente disponibilizado.

Quadro 1 – Usuários cadastrados no projeto Álbum de Família – Genograma, 2012 a 2014 
(junho), segundo unidade da federação (UF) e profissões.

UF total ASo Bio BMe Den Enf Far Fis Fon Med Nut Psi PEd tOc Est Out

AC 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5 0

AL 10 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1

AM 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2

BA 60 4 1 1 0 7 0 0 0 5 1 12 0 0 22 7

CE 81 9 1 0 3 22 1 5 0 6 2 9 2 0 17 4

DF 202 6 0 0 0 6 0 10 0 11 0 9 0 0 143 17

ES 120 5 0 0 3 6 1 0 0 4 0 10 0 0 73 18

GO 30 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 8 0 0 9 5

MA 21 1 0 0 0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 8 2

MT 44 1 0 0 0 3 0 1 1 3 0 0 1 1 19 14
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MS 871 16 0 0 206 359 8 33 8 46 14 27 0 0 114 40

MG 1359 32 11 3 37 362 7 6 0 135 10 64 8 7 569 108

PA 26 1 1 0 1 0 0 1 0 13 0 0 0 1 5 3

PB 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4

PR 162 3 0 0 4 18 1 2 1 9 0 9 0 0 81 34

PE 78 5 0 0 0 3 0 0 0 10 0 28 0 0 24 8

PI 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

RJ 126 4 2 0 2 14 1 3 1 14 0 31 0 1 17 36

RN 23 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 0 0 10 3

RS 149 4 1 0 2 18 1 0 0 19 1 32 0 1 46 24

RO 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

RR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

SC 110 8 2 0 1 6 0 1 0 1 2 31 4 0 34 20

SE 7 0 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

SP 296 10 1 2 5 51 2 3 1 23 1 42 0 5 91 59

TO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1

TOTAL 3842 111 22 6 264 897 22 66 13 319 32 326 15 16 1320 413

Abreviaturas: ASo – Assistente social; Bio – Biólogo; BMe - Biomédico; Den – Dentista; Enf – Enfer-
meiro; Far – Farmacêutico; Fis – Fisioterapeuta; Fon – Fonoaudiólogo; Med – Médico; Nut – Nutricio-
nista; Psi – Psicólogo; TOc – Terapeuta Ocupacional; Est – Estudante; Out – Outros.

Fonte: Os autores, 2014.

Observa-se a utilização do sistema por parte dos estudantes de graduação 
(34,3%) e por uma variedade de profissionais da área da saúde. Interessante 
é contar, entre “outros”, com profissionais de áreas não da saúde, como enge-
nheiros, muitos educadores, pessoal de tecnologia da informação, entre tantos.

6 Considerações finais
O genograma se consolida como uma importante ferramenta de trabalho 

para as equipes de Saúde da Família e vem, também, sendo utilizado por 
outros profissionais de saúde para a compreensão das relações familiares e 
de alguns agravos de origem familiar. O programa em utilização até agora 
está sendo substituído por novo sistema, com possibilidade de ser utilizado 
em múltiplas plataformas, sob permanente gestão pelo Núcleo de Educação 
em Saúde Coletiva/UFMG.
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A perspectiva do projeto é a ampliação de sua clientela mediante divul-
gação para o público geral e difusão entre profissionais e estudantes. Outra 
perspectiva é a implementação em espanhol e inglês bem como a cons-
trução de novas funcionalidades, como a interação dos familiares com equi-
pamentos sociais – escola, igreja, associação comunitária, entre outras. 
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