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1. Introdução 

Denomina-se rede social o grupo de 
pessoas com o qual o indivíduo tem algum 
vínculo

1
. O apoio social compreende a 

dimensão funcional da rede social e o grau de 
satisfação do indivíduo com a disponibilidade 
e qualidade das mesmas

2
. 

A família é a principal organização social 
promotora desse apoio e é nela que se 
estabelecem as principais relações de 
cuidado

3
. 

Cuidadores familiares de pessoas com 
perdas funcionais e dependência podem 
enfrentar isolamento social. Não raro, o 
cuidador é o principal responsável pelo 
cuidado ao familiar enfermo, o que leva a se 
afastar de sua rede social. Além do 
isolamento social, o cuidador enfrenta 
sobrecarga, alterações na qualidade de vida e 
doenças em decorrência do cuidar. 

2. Objetivos 
 Descrever as características 

sociodemográficas e de saúde de pacientes 
com incapacidades e dependência atendidos 
em um Serviço de Assistência Domiciliária 
(AD) localizado na região sul da cidade de 
São Paulo, e seus cuidadores. 
 Identificar a estrutura, a dinâmica e o 

ciclo familiar e a rede e o apoio social 
intrafamiliar. 

3. Método  
Estudo exploratório, observacional, 

transversal, quantitativo, realizado em um 
serviço de AD localizado na zona sul da 
capital paulista, com 229 pacientes 
cadastrados até junho de 2011. 

Foram entrevistados 60 cuidadores 
familiares de pacientes dependentes, no 
período de abril a julho de 2011. Foram 
incluídos os cuidadores que exerciam a 
atividade há mais de três meses e não 
recebiam remuneração pelo cuidado 
prestado. Foram excluídas as famílias em que 
não foi possível identificar o cuidador 
principal. 

O genograma foi utilizado para 
caracterização das famílias. Os dados obtidos 
foram analisados descritivamente através do 
programa Excel para Windows 7. 

 

4. Resultados 
Características dos pacientes (n=229): 
55,9% eram mulheres, com idade média de 
67,9 anos e necessitavam cuidados contínuos 
(42,4%). A maior parte apresentava sequelas 
de acidente vascular cerebral (20,1%) e 9,2%; 
úlceras por pressão. 
Características dos cuidadores (n=60): a 
maioria era do sexo feminino (91,7%), com 
idade média de 55,7 anos, casados ou em 
união consensual (58,3%); eram filhas 
(38,3%) ou esposa (25,0%) do paciente e 
32,0% referiram hipertensão arterial. 
Características das famílias (n=60): 
predominaram famílias estendidas (51,7%), 
no meio da vida do ciclo vital (43,3%), com 
média de 4 integrantes por residência. A 
idade média dos membros da família foi de 
50,1 anos.  
Rede de apoio: Foram descritas 117 ligações 
diferenciadas entre os cuidadores e seus 
familiares, predominando relações próximas 
(64,1%), seguida de conflituosa (15,4%). 

5. Conclusão 

O genograma mostrou ser um 
instrumento útil para identificação da rede de 
apoio intrafamiliar. Permitiu caracterizar as 
famílias e identificar a dinâmica familiar. 
Também demonstrou ser um facilitador na 
abordagem das famílias, que favorece criação 
de vínculo entre profissionais de saúde e a 
família, podendo ser útil na elaboração de um 
plano de intervenção de Enfermagem 
apropriado às necessidades da família. 
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