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Círculo Familiar e Ecomapa 

 O Círculo Familiar e o Ecomapa, assim como o 

Genograma, são instrumentos de avaliação familiar. 

 

 Enquanto o Genograma identifica as relações e 

ligações dentro do sistema multigeracional da família 

o Círculo Familiar e o Ecomapa identificam 

relações e ligações intra-familiares e da própria 

família com outras pessoas ou instituições do 

meio onde habitam. 



CÍRCULO FAMILIAR 

 
 O círculo familiar é uma forma de ilustrar as relações emocionais de uma família  a partir da 

descrição de um dos seus membros. 

 

 É representado por um círculo onde a pessoa que relata se coloca no centro do mesmo, 
e desenha outros círculos à sua volta. O tamanho e a distância dos círculos refletem a 
importância e o grau de ligação emocional ou intimidade. 

 

 Outras pessoas importantes, incluindo amigos e animais de estimação, também podem ser 
incluídos se o indivíduo sente que eles fazem parte da “família”.  

 

 É importante lembrar de colocar a data, porque as relações podem mudar com o passar do 
tempo.  

 

 Apenas 2 ou 3 minutos são necessários para se completar o círculo familiar, e este pode ser 
uma fonte rica de informações da dinâmica familiar, bem como uma oportunidade para se 
discutirem os problemas familiares. 

 



 O círculo familiar fornece um retrato rápido das relações familiares sob o ponto de 

vista do membro da família que está fazendo o desenho.  

 

 As diferenças nos círculos familiares feitos por cada membro podem servir como 

tema para problematização. 

 

 Pode ser útil também para que cada membro descreva a família como gostaria que 

ela fosse e a partir daí haver uma abertura para reflexão e diálogo, que pode ser 

feito em conjunto ou em separado. 

 

 O círculo familiar “está entre os métodos sem censura implícita mais úteis para 

discutir problemas emocionais e de relacionamento sem focalizar um adoecimento 

individual”. 

 

 Pode complementar o heredograma, acrescentando informações úteis sobre a 

dinâmica familiar.   

Círculo Familiar 



Maria 

João, filho 

Pedro, marido 

Claudia, filha 

Pedro 

Maria, esposa 

Claudia, filha 

João, filho 

Maria, 42 anos, é casada com Pedro, 45 anos, há 17 anos. Têm dois filhos, Cláudia de 16, e João de 14. 

Nos últimos anos, Maria tem apresentando seguidos problemas de saúde: obesidade, dor lombar e 

insônia. Atualmente, está hipertensa.. 

 

Perguntada por seu médico de família se relacionava seu adoecimento com algum evento, algum fato da 

sua vida, Maria  responde: “Minha vida  virou um pesadelo depois que meu marido começou a beber.” 

Pedro, começou a beber há 4 anos, na ocasião que foi demitido de um emprego no qual trabalhava há 15 

anos. 

 

O médico, convidando o casal para uma  consulta, utiliza do  círculo familiar para problematizar  com o 

casal  a visão de cada um das relações familiares. 



 Pode ser considerado um desenho complementar ao genograma na 

compreensão da composição e estrutura relacional da família. 

 Representa graficamente os contatos dos membros da família com os 

outros sistemas sociais, incluindo a rede de suporte sócio-sanitário, 

desenhando, o seu «sistema ecológico». (Araújo e Cols., 2005, Agostinho, 

2007) 

 

Ecomapa 



 
 Pode representar a presença ou ausência de recursos sociais, 

culturais e econômicos, sendo eminentemente, um retrato de um 

determinado momento na vida dos membros da família e, portanto, 

dinâmico. (Hayes e Cols., 2005) 

 

 “Identifica os padrões organizacionais da família e a natureza das 

suas relações com o meio, mostrando-nos o equilíbrio entre as 

necessidades e os recursos da família.” 

Agostinho, 2007 

 

Ecomapa 



Forma de representação: 

 No ecomapa, a família apresenta-se dentro de um círculo, enquanto que os 

contatos da família com a comunidade ou com pessoas e grupos significativos, 

são representados em círculos externos. 

Ilustra três diferentes dimensões para cada ligação: 

1. Força da ligação (fraca; tênue/incerta; forte); 

2. Impacto da ligação (sem impacto; requerendo esforço/energia; 

fornecendo apoio/ energia); 

3.Qualidade da ligação (estressante ou não). 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vizinhança (a área física onde a casa está instalada); 

2. Serviços da comunidade (Serviços de saúde, médicos de família e comunidade, 

equipes de saúde da família, conselho distrital, serviços de apoio a drogaditos, à 

violência doméstica, conselhos tutelares etc.); 

3. Grupos sociais (igreja; grupos cívicos – comissão de pais, associação de moradores; 

grupos de convívio – academia de ginástica, grupos de caminhada, de jogo de cartas, 

de arte, de canto, de costura, etc.); 

4. Instituições de ensino; 

5. Relações pessoais significativas (amigos, vizinhos, família mais afastada, etc.); 

6. Trabalho; 

7. Outras (específicas da família e do território em que habita). 

ÁREAS QUE DEVEM SER INCLUÍDAS NO ECOMAPA 



 A pessoa ou os membros da família e suas idades ficam no centro 

do círculo. Os círculos externos são os contatos da família com 

membros da comunidade ou com pessoas e grupos significativos. 

 

 Linhas indicam o tipo de conexão:  

o Contínuas ou duplas: ligações fortes, relações sólidas:  

 

o Pontilhadas:  ligações frágeis, relações tênues:   

 

o Com barras ou talhadas, aspectos estressantes/relações  

      conflituosas:  

 

o Ausência de linhas significa ausência de conexão. 

 

 Setas desenhadas ao lado das linhas significam o fluxo de energia 

e recursos.   



Exemplos de ligação do ECOMAPA 

1. Relação fraca 

2. Não compensadora 

3. Não estressante 

1. Relação significativa 

2. Compensadora 

3. Não estressante 

1. Relação forte 

2. Não compensadora 

3. Estressante 



Áreas que devem  

ser incluídas no  

Ecomapa 

Pessoa  

ou 

Família 

Escola 

Grupos/ 

Instituições 

Comunitarias 

Amigos 

Serviço de 

Saúde 

Trabalho 

Vizinhos Família 

estendida 

Outro.... Esportes/ 

Lazer 

Igreja/ 

Religião 



Deisi e Orlando 

Deise tem 72 anos, mora com Orlando, 75. São casados há 50 anos. Costumavam ter uma vida social ativa, com 

passeios e encontros regulares. Também, iam regularmente à igreja e nas festividades dos dias santos. 

Nos últimos 10 anos, os amigos mais próximos foram falecendo, e a vida do casal mudou, desde então, tornando-se 

mais fechada.. 

 

Dora, uma vizinha, velha amiga de Deise é uma das que restaram vivas e continua dando apoio à Deise, mas com 

maior limitação, pois passou a morar com uma filha após a morte do marido. Os filhos do casal, Paulo e Henrique, já 

casados e com netos, moram longe da casa dos pais e têm a vida corrida das grandes cidades. O relacionamento é 

bom, mas há pouca interação. 

 

Há 3 anos, Orlando vem apresentando quadro demencial compatível com Doença de Alzheimer. Deise é a cuidadora 

principal, levando o marido ao médico, para fazer exames, controlando a medicação.  Nos últimos meses, tem 

sentido certo distanciamento do marido. Não consegue aceitar que aquela pessoa que sempre esteve ao seu lado 

não a esteja reconhecendo direito, e fazendo coisas que nunca fez, tratando-a mal, manifestando agressividade. 

 

Na sua ultima consulta com sua médica de família, Luciana, foi feito um ECOMAPA, na perspectiva de que este 

pudesse levar a uma reflexão conjunta sobre como ampliar a rede de apoio de modo a que Deise não fique 

sobrecarregada como cuidadora, comprometendo sua saúde e também a saúde do seu marido.  



 

 

 

 

Escola/ 

Universidade 

Grupos/ 

Instituições 

Comunitarias 

Dora 

(amiga) 

Serviço 

de Saúde 

Trabalho 
Igreja/ 

Religião 

Amigos/ 

Vizinhos 
Filhos 

Animal de 

estimação 

  Deisi Orlando 
Demência 

75   72 

Deisi e Orlando 



 Famílias com conflitos internos e pequena rede de apoio social são 

também famílias que apresentam menos recursos para lidar com situações 

de adoecimento físico ou mental , ou ainda com problemas relacionados à 

violência e à drogadição. 

 Mesmo porque, muitas destas situações , frequentemente, são 

manifestações secundárias do tipo de estrutura e da dinâmica familiar. 

 Estas famílias merecem atenção especial das equipes de Saúde da 

Família. 

 

 



Vantagens na utilização do CÍRCULO FAMILIAR E DO 

ECOMAPA 
 Pode ajudar a construir/melhorar a relação dos profissionais com a família. 

 

 Diminui a resistência dos elementos da família em partilhar com os profissionais os 

dados informativos. 

 

 Pode ilustrar a natureza e o impacto das relações  intrafamiliares e da família com o 

meio, permitindo verificar a qualidade e quantidade da rede de suporte. 

 

 Fornece uma melhor compreensão das situações geradoras de stress e dos 

recursos disponíveis. 

 



Vantagens na utilização do CÍRCULO 

FAMILIAR E DO ECOMAPA 

 Constituem fontes consistentes de 

informação para planejar, com o 

envolvimento da família, as decisões de 

intervenção. 

 

 Permitem observar o progresso e 

resultado das medidas de intervenção, 

quer sobre a família, quer sobre o meio. 

 

 Podem integrar, de uma maneira 

prática, os valores e os conceitos da 

Teoria Sistêmica e mostrar e seu valor 

nesta área de trabalho. 



 O CÍRCULO FAMILIAR E O ECOMAPA devem 

ser considerados recursos da equipe de SF , 

podendo ser realizados por qualquer um de seus 

profissionais, mas sempre deve envolver a 

família e seus membros. 

 

o No próprio momento do desenho destes 

instrumentos, o membro ou a família em 

consulta pode identificar e perceber 

situações no sistema familiar e se 

conscientizarem  da importância de alguns 

problemas.  
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