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RESUMO 

 
Os instrumentos de abordagem familiar são capazes de estreitar os 
relacionamentos entre profissionais na Atenção Básica e as famílias. Podemos 
citar como exemplos a Visita Domiciliar, o Prontuário de Família, o Ciclo de 
Vida das Famílias, o Ecomapa e o Genograma. Este estudo teve como objetivo 
analisar as formas de Abordagem Familiar realizadas pelas Equipes de Saúde 
da Família do município de Águia Branca/ES. Foi realizado um estudo 
exploratório de natureza qualitativa que buscou identificar os mecanismos de 
abordagem familiar por meio da Teoria das Representações Sociais. Envolveu 
14 profissionais que atuam em duas Equipes de Saúde da Família, 
representando uma margem percentual de 40% do valor total dos profissionais, 
que foram entrevistados com a utilização de um roteiro temático não 
estruturado. A análise e interpretação dos dados foi feita através da Análise de 
Conteúdo, que categorizou o material em seis eixos temáticos: 1) 
Conhecimento sobre instrumentos de abordagem familiar; 2) Importância da 
abordagem familiar; 3) Diferentes formas identificadas de abordagem familiar; 
4) Visita domiciliar enquanto processo de trabalho; 5) Apoio ao indivíduo ou 
apoio ao núcleo familiar?; 6) Dificuldades na abordagem familiar. Resultados: 
A visita domiciliar foi o instrumento de maior utilização pelos entrevistados e o 
conhecimento sobre outras ferramentas de abordagem familiar foi bastante 
restrito. Por não possuírem sistematização na utilização de ferramentas de 
abordagem familiar o acompanhamento de caráter individual é o predominante. 
A falta de apoio da gestão, os obstáculos políticos, as dificuldades em recursos 
humanos e as barreiras em implantar algum tipo de instrumento nas atividades 
diárias foram relatados em diversas falas no momento das entrevistas. 
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ABSTRACT 
 
The family approach’s instruments are able to narrow the relationships between 
primary healthcare's professionals and families. We can cite as examples the 
home visit, the family health record, the family cycle life, the genogram and the 
ecomap. However, the knowledge about how to use these instruments still is 
default and very representative in the family health program. The objective of 
this research was to analyze the forms of family approach’s strategies realized 
by Family Health Teams from ÁguiaBranca/ES city. Exploratory and qualitative 
research sought to identify family approach’s mechanisms by theory of social 
representations. Realized in ÁguiaBranca/ES involved 14 primary health care’s 
professionals working in two family health teams representing a margin 
percentage of 40% of the total value of professional. We used a thematic guide 
semi-structured. The data analysis and interpretation were done through the 
Content Analysis approach and six thematic axes could be defined: 1) 
knowledge about family approach’s instruments; 2) The family approach’s 
importance; 3) Different forms identified about family approach; 4) Home visit 
while work process; 5) Individual support or family support?; 6) Family 
approach’s difficulties. Results: the home visit was the instrument of a higher 
prevalence among the respondents. The perception of the use of other types 
Family approach’s tools was so limited, as most said do not know these 
instruments. By have not a systematization of family approach's tools use, the 
individual character accompaniment is still predominant. The lack of 
management support, the political obstacles, the difficulties in human resources 
and barriers in to implant some instrument in the daily activities, had been 
reported in several speeches at the time of the interviews. The results of this 
research subsidize motivations in to standardize the family approach's tools in 
an attempt to systematize informations and to reflect in a health care to the 
population. 
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