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Introdução  

A abordagem familiar é considerada uma das principais estratégias de cuidado em saúde utilizadas na Atenção 

Primária, uma vez que possibilita à equipe identificar as limitações existentes no contexto familiar que podem interferir 

no processo terapêutico de um paciente
[1]

. 

Conhecer a família oferece o contexto para avaliação dos problemas de saúde dos pacientes e ajuda a isolar a 

probabilidade de diversos diagnósticos, favorecendo a decisão a respeito de uma intervenção apropriada. Assim, as 

ferramentas de abordagem familiar constituem as estratégias importantes para o acesso a essas famílias. As principais 

ferramentas de abordagem familiar são: o genograma, o ciclo de vida familiar, a teoria Orientações Fundamentais nas 

Relações Interpessoais (FIRO, sigla do inglês Fundamental Interpersonal Relations Orientation), o modelo PRACTICE 

que representa um acróstico das palavras em inglês Problem (problema), Roles (papéis e estrutura), Affect (afeto), 

Communication (comunicação), Time in life (tempo no ciclo de vida), Illness (doenças na família, passadas e presentes), 

Coping with stress (lidando com o estresse), Environment/ecology (ecologia ou meio ambiente) e a conferência 

familiar
[1]

.  

O genograma consiste em uma representação gráfica da estrutura familiar, a qual fornece informações sobre o 

padrão de repetição das relações familiares
[2]

. 

O ciclo de vida familiar identifica os estágios de desenvolvimento da família e as tarefas a serem cumpridas, de 

acordo com cada estágio
[3,4]

. 

O FIRO permite a identificação de três categorias (Inclusão, Controle e Intimidade), possibilitando avaliar os 

sentimentos de cada membro da família nas vivências do cotidiano. 

O modelo PRACTICE consiste em uma ferramenta para a avaliação da família que permite planejar intervenções 

específicas para cada caso
[5,6]

. 

A conferência familiar é uma forma estruturada de intervenção. Consiste em uma reunião entre os profissionais 

de saúde e os membros familiares, com o objetivo de auxiliá-los na resolução de problemas em que os mesmos não 

conseguem solucionar por si próprios
[3]

. 

Dessa forma, a Estratégia Saúde da Família consiste no serviço de saúde mais capacitado para abordagem e 

auxílio familiar em situações em que há enfrentamento de enfermidades de difícil manejo e que desencadeiam 

alterações na estrutura familiar. 

Este trabalho objetiva relatar um estudo de caso vivenciado por uma família que teve sua rotina alterada devido 

ao diagnóstico de câncer em um de seus membros, bem como enfatizar o importante papel desempenhado pela equipe 

de saúde no apoio à mesma. 

Material e Métodos  

Trata-se de um estudo de caso descritivo, com abordagem qualitativa, que foi desenvolvido no primeiro semestre 

de 2014, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), 

sob parecer de número de 572.244 de 27 de março de 2014, realizado na Estratégia Saúde da Família Maracanã III do 

município de Montes Claros/MG. Foram utilizados nomes fictícios para preservar o anonimato dos participantes do 

estudo. O estudo iniciou após a solicitação de um agente comunitário de saúde à equipe para a realização de uma visita 

domiciliar a um paciente que apresentava dificuldades para andar, perda de memória e lesão em cavidade oral.  

Para coleta de dados, foram realizadas visitas domiciliares, com o objetivo de conhecer a família, acompanhar o 

tratamento e verificar como a família estava enfrentando o momento de enfermidade. Foram utilizados os instrumentos 

de abordagem familiar através de técnica de entrevista semiestruturada com os moradores da residência, tendo como 

questão norteadora a fundamentação de cada ferramenta utilizada.  

Após realizar a coleta de dados, foi possível estudar o caso e desenvolver um plano de cuidado com as 

intervenções necessárias para auxiliar a família. 

Resultados 

         A paciente índice Malu, 63 anos, sexo feminino, parda, solteira, morava em casa própria com a irmã Mercia (64 

anos), viúva, e uma sobrinha Teodomira (46 anos) também solteira. A mesma, antes de ficar doente, trabalhava em casa  
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como artesã na produção de bordados,  era tabagista e etilista e, em decorência de um desajuste amoroso, a mesma 

intensificou esses hábitos.  

        Após visita domiciliar da equipe multiprofissional (médica, enfermeira e cirurgiã-dentista), a paciente foi 

encaminhada para atendimento de referência e diagnosticada com carcinoma epidermoide, grau II de Broders em 

cavidade oral, sendo proposto, pelo cirurgião de cabeça e pescoço, intervenção cirúrgica, com remoção total da lesão 

acarretando perda da fala.  

        Após o tratamento proposto, foi realizado uma pesquisa por uma das cuidadoras sobre as vantagens e desvantagens 

de cada tratamento disponível e após esclarecimento da equipe de saúde sobre cada modalidade proposta pelo cirurgião 

de cabeça e pescoço responsável pelo caso, optou-se pelo tratamento alternativo, ou seja, quimioterapia e radioterapia, 

respeitando, dessa forma, a autonomia da família.  

1. Ciclo de vida 
O ciclo de vida ao qual a família se encontrava era o de membros em envelhecimento.  

2. FIRO  
No que se refere à Inclusão, Malu não sabia que fazia tratamento para câncer. Ela não era incluída nas decisões 

da família e não participava das decisões quanto ao tratamento dela.  Em relação ao Controle, as relações de poder eram 

representadas por Teodomira (dominante), que influenciava Mercia (colaborativa) e as duas exerciam controle sobre 

Malu (passiva).  Quanto à Intimidade, ambas as entrevistadas demonstraram boa relação entre si e uma relação muito 

distante quanto aos demais familiares.  

3. PRACTICE                                                                            

P: Dependência total para as atividades básicas e instrumentais.  

R: Mercia e Teodomira cuidavam de Malu e da casa e acompanhavam Malu no tratamento; o irmão Gustavo 

transportava Malu sempre que precisava. Os outros irmãos não participavam. 

A: Não houve alteração na relação afetiva da família diante do problema.  

C: Satisfatória entre Malu, Mercia, Teodomira e Gustavo e insatisfatória entre os demais irmãos. 

T: Família envelhecendo enfrentando a inclusão de uma doença séria.  

I: A irmã relatou que nunca enfrentaram problemas parecidos. 

C: Mercia e Teodomira procuraram apoio entre si e o irmão Gustavo e a Equipe Saúde da Família. Mercia e Teodomira 

preferiram não procurar o restante da família para evitarem conflitos.  

E: Família residia em casa própria, boa relação com os vizinhos, porém, raramente os procurava. Família católica. 

Recursos financeiros de uma aposentadoria, uma pensão e aluguéis de imóveis. 

4. Conferencia Familiar 

Foi sugerida, pela Equipe Saúde da Família, a realização de uma conferência familiar, para discutir uma forma 

dos outros membros se envolverem no cuidado de Malu; porém, Teodomira e Mercia julgaram não ser necessário 

envolver outros irmãos no momento. 

Discussão 

Atualmente, as famílias são formadas por diversas estruturas. O núcleo tradicional constituído por um casal e 

filhos não é mais a única forma estrutural da família na sociedade brasileira
[7]

. O contexto familiar em questão foi 

representado por uma família estendida com duas gerações, em que o núcleo familiar é composto por duas irmãs e uma 

sobrinha. 

A aplicação da ferramenta genograma (Fig. 1) tornou-se prática como instrumento de abordagem na promoção 

de saúde, já que demonstrou a prevalência de indivíduos tabagistas e etilistas, bem como os casos de câncer bucal. 

Uma das finalidades da aplicação do FIRO é conhecer as relações de poder e trocas de sentimentos entre os 

membros
[5]

. 
 
 A família envolvida no trabalho foi composta por um indivíduo que exercia o papel de controle dominante 

nas relações entre o núcleo familiar, porém que mantinha uma relação próxima e afetiva. A relação com os demais 

familiares era distante, com exceção de um membro que se apresenta bastante envolvido com o agravo que acometeu a 

paciente índice.  

O modelo PRACTICE permitiu entender toda a dinâmica da família frente ao problema apresentado pela 

paciente índice. Pôde-se perceber que não houve alteração de papéis, mas houve alteração na rotina da família devido à 

condição de saúde da paciente índice. 

Para interagir em contextos dessa natureza, os profissionais de saúde precisam ter um olhar direcionado para 

além do usuário, necessitando perceber a família como um elo entre o tratamento e o paciente
[8]

. 

A partir dessa experiência, foi possível interagir com a família e propor intervenções de apoio e 

acompanhamento em parceria com a mesma. No entanto, nem todas as intervenções propostas pela equipe de saúde 

foram instituídas, pois, quando se trabalha com abordagem familiar, um dos princípios para a criação de vínculo é 



 

 

estabelecer uma relação de confiança entre profissional e paciente, e o respeito às suas crenças, suas demandas e à 

autonomia dos envolvidos
[9,10]

. 

Compete aos profissionais de saúde informar os tipos de tratamentos existentes e ajudar a família a decidir sobre 

a terapêutica mais adequada à sua situação. Como a paciente índice, apresentava déficit cognitivo e dependência total 

para as atividades de vida diárias, os familiares julgaram a intervenção cirúrgica uma mutilação que traria 

consequências negativas no processo de cuidado e apontaram a fala como único mecanismo da mesma em interagir com 

as pessoas. Dessa forma, não optaram pelo tratamento mais indicado cientificamente, mas pelo tratamento que 

garantiria a qualidade de vida e manteria sua interação com a família. 

Conclusão  

Durante a realização deste estudo de caso, foi possível constatar a importância do trabalho multiprofissional e, 

principalmente, do apoio da equipe de saúde às famílias com enfermidades de difícil manejo. A aplicação das 

ferramentas permitiu conhecer a família, acompanhar o tratamento da paciente índice, criar vínculo e estabelecer uma 

relação de confiança entre família e equipe. 
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Figura 1: Genograma. 
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