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Relato de caso

Conflito intergeracional na família. Relato de um projeto 
terapêutico singular
Intergenerational conflicts to a family. A case reporting of a singular 
therapeutic project 

RESUMO

Introdução: o Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma abordagem in-
tegral à família, que propõe intervenções biopsicossociais, priorizando 
ações que atenuem os agravos potencializados pelos conflitos interge-
racionais. 

Objetivos: descrever a aplicação de um PTS a uma família com confli-
tos intergeracionais e morbidades para o estabelecimento de ações de 
promoção em saúde. 

Métodos: o trabalho é descritivo, modalidade de relato de caso. O PTS 
constituiu-se de visita familiar, formulação de hipóteses para interven-
ção, definição de metas, discussão das metas entre equipe e família e a 
reavaliação das intervenções planejadas. Nas visitas foi aplicado roteiro 
semiestruturado contendo o histórico, papeis e relacionamento fami-
liar, agravos, saúde, condições de moradia e higiene, convívio social. 
Os dados foram compilados nos instrumentos: genograma, ecomapa, 
escala de risco e diagnóstico multiaxial. Após a concordância da famí-
lia quanto à divulgação dos dados, os genitores assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi preservado o sigilo dos 
indivíduos e dos dados coletados.

Resultados: por meio da escuta empática e construção de vinculo, a 
equipe e a família planejaram ações de promoção da saúde e de trata-
mento de doenças, com enfoque nos agravos: pré-natal de adolescente 
gravida, planejamento familiar, segmento e adesão ao tratamento de 
doenças como hipertensão, hanseníase e erisipela que acometiam in-
divíduos da família, problemas relacionados ao tabagismo e etilismo; 
evasão escolar, atualização de vacinas e conflitos intergeracionais. 

Conclusão: a compreensão do contexto familiar possibilitou o entendi-
mento e a resolução conjuntos do processo saúde-doença e dos agravos 
potencializados pelo conflito intergeracional. 

Palavras-chave: Projeto Terapêutico Singular; Genograma; Ecomapa; 
Escala de risco; Conflito intergeracional
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ABSTRACT

Introduction: Singular Therapeutic Project (STP) is an integral ap-
proach to a family which proposes biopsychosocial interventions and 
prioritizes actions that mitigate injuries enhanced by intergenerational 
conflicts. 

Objective: describe the application of a STP to a family and its in-
tergenerational conflicts and morbidities to establish health promotion 
actions.

Methods: the article is descriptive in a case reporting format. A STP is 
consisted of family visits, hypotheses for intervention, goal setting and 
discussion of goals between family and team and review of planned ac-
tions. During visits a semi-structured script with historic, documents, 
family relationship, injuries, health, living conditions and social inter-
action has been applied. Data were compiled in genogram and ecomap, 
risk scale and multiaxial diagnosis. The family read the document In-
formed Consent Form (ICF), signed it and agreed whit the publication 
of data. Individuals and data’s confidentiality have been preserved.

Results: through empathic listening, team and family planned together 
health promotion actions and diseases treatment, focusing on the inju-
ries: a pregnant teenager’s prenatal; family planning; adherence to treat-
ment of diseases such as hypertension, leprosy and erysipelas, which 
have affected members of the family; and problems related to smoking 
and alcoholism, high school escape, update immunization and inter-
generation conflicts.

Conclusion: the comprehension of family context enabled understand-
ing and resolution of health-disease process and injuries potentiated by 
intergenerational conflicts.

Keywords: Singular Therapeutic Project (STP); Genogram; Ecomap; 
Risk scale; Intergenerational conflicts

INTRODUÇÃO

Uma família é composta por indivíduos com di-
ferentes funções, responsabilidades, direitos e de-
veres, que exercem posições hierárquicas distintas 
neste grupo. Pode-se dizer que os diferentes pa-
péis familiares conferem certo grau de autoridade, 
conforme a sucessão das gerações, e o exercício 
deste poder tem potencial para gerar conflitos in-
terpessoais¹.

Nesse contexto, tradicionalmente as relações in-
tergeracionais na família são desiguais, pois cada 
geração tem o seu próprio papel social. Essa assi-
metria acaba por desestabilizar, em muitos aspec-
tos, as relações hierárquicas no âmbito da família².

Pode-se inferir dessa análise que a presença de 
representantes de diferentes gerações em uma 
mesma família constitui uma típica causa de con-
flitos, uma vez que indivíduos com faixas etárias 
distintas precisam, necessariamente, conviver sob 
um mesmo teto, à luz das experiências, dos com-
portamentos, das personalidades e das diferentes 
formas individuais de enxergar a realidade.

Esses conflitos intergeracionais na família ocorrem 
como resultado da má acomodação de certos va-
lores antagônicos, na busca de “herdeiros sociais”. 
Caracterizam-se por lutas pelo poder, ainda que 
de modo velado e disfarçado. A representação dos 
genitores como arcaicos e tradicionais, embora 
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O outro instrumento utilizado no PTS, a Escala de 
risco de Coelho, é uma avaliação baseada em as-
pectos de vulnerabilidade social e de saúde obser-
vados na família. Sua construção pressupõe a clas-
sificação dos membros da família de acordo com 
as sentinelas de risco, sendo estes indicadores de-
terminantes na priorização de ações nas famílias. 
Após essa classificação obtém-se uma estimativa 
do perfil da família, considerando aspectos epide-
miológicos, sanitários e de relevância em saúde5.

Os dados para a construção da escala são obtidos 
a partir das visitas domiciliares pela Equipe da 
Estratégia de Saúde da Família e das informações 
compiladas na Ficha A do SIAB (Sistema de Infor-
mação da Atenção Básica). Essa ficha é composta 
por informações socioeconômicas e dados relacio-
nados à saúde da família, com intuito de descrever 
o perfil familiar para a construção de um projeto 
estratégico específico6.

Todas as informações obtidas por meio dos instru-
mentos mencionados são integradas e organizadas 
para uma avaliação individual e familiar, por meio 
do diagnóstico multiaxial. Nesse diagnóstico os 
problemas familiares são sistematizados através 
dos eixos biológicos, psicológicos, afetivos e so-
ciais. A partir da lista de problemas elencados, é 
elaborado o PTS priorizando-se, com a família, os 
aspectos mais graves e emergentes, as ações e pe-
ríodos das reavaliações.

O objetivo deste relato é descrever um relato so-
bre a aplicação de um projeto terapêutico singu-
lar a uma família com conflitos intergeracionais e 
morbidades para o estabelecimento de ações dedi-
cadas a promoção da saúde dos indivíduos desta 
família.

MÉTODOS

Tipo e local de estudo

O trabalho é descritivo, na modalidade de relato 
de caso, realizado a partir do PTS desenvolvido 
para uma família assistida pela Estratégia de Saúde 
da Família em Samambaia, Distrito Federal. 

provedores, potencializam ainda mais as fragilida-
des biopsicossociais dos indivíduos que convivem 
no mesmo ambiente familiar, expondo-os a mor-
bidades².

A intensidade dessa assimetria tende a ser dire-
tamente proporcional à distância etária entre os 
familiares podendo ainda ser maximizada quan-
do acompanhada por agravantes como a gravidez 
na adolescência, desemprego e intercorrências de 
doenças pré-existentes. Neste relato essas morbi-
dades foram observadas e, conjuntamente a elas, 
uma série de agravos. É comum que tais fatores 
acabem por provocar algum nível de desarmonia 
entre os membros da família, que pode alcançar 
um estado crônico em algumas ocasiões, afetando 
a qualidade das relações e o estado de saúde de 
seus membros².

Neste contexto conflituoso intrafamiliar, o Projeto 
Terapêutico Singular (PTS) constitui-se uma im-
portante estratégia de intervenção, pois contempla 
uma abordagem integral aos indivíduos de deter-
minada família, com o planejamento de ações in-
terdisciplinares e sistematizadas, através da clinica 
ampliada³. É construído a partir dos debates entre 
a família e a equipe multiprofissional de saúde e 
analisa de forma holística as situações de doença, 
de vulnerabilidade e os aspectos biopsicossociais, 
propondo terapêuticas, intervenções e reavalia-
ções³.

O projeto terapêutico singular é um dos instru-
mentos de trabalho da clínica ampliada, que pode 
ser complementado também com o genograma, o 
ecomapa e a escala de risco. Neste trabalho, a ela-
boração do PTS contou com esses recursos.

O genograma e o ecomapa são representações grá-
ficas dinâmicas da organização familiar, de suas 
relações e de seus recursos. As informações reu-
nidas no genograma incluem aspectos genéticos, 
médicos, sociais e comportamentais de uma famí-
lia. Ele fornece informações demográficas de posi-
ção funcional, recursos e acontecimentos críticos 
na dinâmica familiar. Associado frequentemente 
ao genograma está o ecomapa, que fornece uma 
visão ampliada da família, desenhando a estrutura 
de sustentação e retratando a sua ligação com o 
mundo. O ecomapa é um instrumento que iden-
tifica o vínculo entre a família e o meio social em 
que se insere4.
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Aspectos éticos

Após a discussão do PTS e a concordância de to-
dos os membros da família quanto à sua realiza-
ção e possível divulgação dos dados, os genitores 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE). Foram preservados o sigilo e a 
confidencialidade das informações coletadas, de 
modo a resguardar a identificação dos indivíduos.

RESULTADOS

Durante todo o período de acompanhamento da 
família pela equipe da ESF, diversas situações con-
flituosas existentes no ambiente familiar foram ob-
servadas e analisadas a fim de que as intervenções 
propostas fossem efetivas. 

A família de SMF  e CMSS , ao longo do traba-
lho desenvolvido, apresentou desestruturação nas 
áreas biológicas, psicológicas e sociais. Essa desar-
monia implicou em dificuldades para a atuação da 
ESF, que teve de elaborar diversos planos de ação 
na tentativa de ajuda à família. 

Mais recentemente, a aplicação do PTS à família 
foi endossada por ações mais concisas, instrumen-
tos adicionais (genograma, ecomapa, Escala de 
Risco de Coelho e diagnóstico multiaxial). A aná-
lise mais profunda das relações existentes entre os 
diversos tipos de agravo na família e outros aspec-
tos que falsamente pareciam pouco relevantes em 
saúde, como os conflitos intergeracionais.

Os membros da família participaram ativamente 
na elaboração dos instrumentos genograma, eco-
mapa, escala de risco e diagnostico multiaxial. 
Relataram as histórias de sua origem, as particu-
laridades dos seus membros, os acontecimentos 
significativos de suas vidas e as condições de saú-
de da família, inclusive acompanhando a evolução 
gráfica destes instrumentos no decorrer do ano. 

Para elaboração dos instrumentos foi necessário 
o estabelecimento de um bom vínculo com os 
membros da família por parte dos estudantes e da 
equipe de saúde, obtido mediante as visitas domi-
ciliares.

Estão expostos na forma gráfica o Genograma e 
o Ecomapa - Figura 1, Escala de Risco Familiar 
-Tabela 1, e Diagnóstico Multiaxial e Priorização 
de Ações – Tabela 2.

Etapas da pesquisa

O PTS constituiu-se das etapas: visita familiar, for-
mulação de hipóteses para intervenção, definição 
de metas, discussão dos objetivos entre a equipe e, 
posteriormente, com a família e a reavaliação con-
junta das intervenções planejadas. Nas visitas foi 
aplicado um roteiro semiestruturado que constou 
sobre o histórico e relacionamento familiar, papéis 
familiares, morbidades, saúde, condições de mo-
radia e higiene, convívio social, além da aplicação 
dos instrumentos: genograma ecomapa, escala de 
risco e sistematização dos problemas através do 
diagnóstico multiaxial.

Na construção do genograma foram incluídas as 
pessoas, suas relações, idades, ocupações e doen-
ças prevalentes dos membros da família. Durante 
a execução do trabalho foi evidenciado o estabele-
cimento de vínculo entre os integrantes da família 
e os pesquisadores, que, com escuta empática e 
acolhimento dos entrevistados nas situações de 
relato dos conflitos familiares, obtiveram as infor-
mações necessárias, inclusive as de foro intimo. 

Outras informações foram adquiridas a partir da 
análise da ficha A do SIAB e propiciaram a elabo-
ração da escala de risco considerando as sentine-
las de risco encontradas na família5. A formulação 
do diagnóstico multiaxial foi feita a partir de uma 
complexa análise de todos os dados coletados.

Caracterização da família

A família, composta por cinco membros residen-
tes na mesma casa, em Samambaia Norte. SMF, 
73 anos, casado pela segunda vez com CMSS, 
aposentado, teve dez filhos em relacionamento 
anterior, hipertenso, com osteoporose e erisipela. 
CMSS, 56 anos, sexo feminino, casada pela tercei-
ra vez com SMF, portadora de hanseníase, hiper-
tensão e dislipidemia, é tabagista e etilista. Teve 
seis filhos, com os quais não tem relacionamento 
estreito, com exceção dos dois mais jovens, filhos 
com SMF: JMS, masculino, 16 anos, estudante, 
solteiro, sem queixas e JMS, feminino, 14 anos, 
gestante, estudante, casada com MAS, 20 anos, 
auxiliar de pedreiro, sem queixas. CMSS e SMF, 
provedores da família, são autônomos, comercian-
tes e proprietários de uma revenda de roupas e 
sapatos usados. 
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Os instrumentos possibilitaram a família e a ESF 
uma melhor visualização e compreensão sobre 
os conflitos intergeracionais, os papeis de cada 
um na família, os padrões de funcionamento e o 
desenvolvimento de doenças. Esses aspectos de-
monstraram significância para o planejamento das 
ações da ESF a esta família. 

Através da interação respeitosa com a família, 
foram obtidos os relatos de conflitos familiares, 

marcados por divergências ideológicas entre as 
gerações. As condições e os hábitos de vida tam-
bém foram observados, juntamente com os equi-
pamentos sociais utilizados pela família. Essas in-
formações possibilitaram a percepção de vínculos 
afetivos ou de interesses específicos no auxílio 
pela ESF, além de proporcionar uma oportunidade 
para que a dinâmica dos conflitos familiares fosse 
percebida em sua total complexidade. 
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ESF demonstraram-se extremamente necessárias 
no âmbito da educação em saúde e do acompa-
nhamento do tratamento da hanseníase, sendo já 
realizadas pela equipe.

(3) Hipertensão: CMSS , tabagista há cerca de 12 
anos e hipertensa há seis anos; SMF  hipertenso 
há cerca de oito anos. Ambos possuíam hábitos 
de vida pouco saudáveis quanto à alimentação e 
a prática de exercícios físicos. Educação em saúde 
(hábitos de vida) e prescrição de terapêutica me-
dicamentosa foram as ações realizadas pela equipe 
na tentativa de alertar para essa doença silenciosa 
e pouco sintomática que tem um grande poten-
cial para gerar sérios danos. As avaliações mensais 
pelo ACS e equipe de enfermagem e semestrais 
pelo médico são indicadas neste caso;

(4) Dislipidemia: CMSS  com dislipidemia há cer-
ca de 2 anos, não mantinha alimentação saudá-
vel e não tomava corretamente os medicamentos 
prescritos pela ESF, evidenciando a dificuldade de 
CMSS  aderir a tratamentos medicamentosos ;

(5) Despreocupação com a saúde da mulher: 
CMSS , genitora, não realiza exames preventivos 
para o câncer ginecológico e de mama há pelo 
menos 16 anos. Agendamento para Programa de 
Atenção a Saúde da Mulher é a ação proposta nes-
te caso; 

(6) Recusa em realizar baciloscopia e imunização: 
JMS  não aceita participar de campanhas de va-
cinação por sentir medo de possíveis consequên-
cias negativas do procedimento. No passado teve 
uma experiência ruim com a vacina para tétano 
e acha que pode se repetir com as demais. Nun-
ca realizou o exame necessário para o diagnóstico 
de hanseníase, doença diagnosticada em sua mãe 
(CMSS ). Essa dificuldade está ainda permeada 
por outros aspectos, como sua fase juvenil de no-
vas mudanças e de novos comportamentos. O es-
clarecimento sobre a importância da vacinação e 
do exame preventivo e o encaminhamento para o 
NASF (orientação psicológica) são as ações plane-
jadas para JMS ; 

(7) Etilismo e tabagismo: A equipe identificou 
etilismo de CMSS  como de intensidade pouco 
considerável em termos de quantidade, contudo, 
as repercussões do etilismo estão diretamente rela-
cionadas à baixa adesão ao tratamento para o Han-
sen, uma vez que a ingestão de bebida alcoólica 
suprime a ação corporal do antibiótico e o conhe-
cimento de CMSS  desse fato a leva ao abandono 

Houve o cuidado de alternar os questionamentos, 
quando observados sinais verbais e não verbais 
emitidos pelos membros da família, que indica-
vam incômodo, respeitando a autonomia do indi-
víduo para a recusa em responder perguntas que 
lhe trouxessem desconforto ou constrangimento.

As prioridades no atendimento domiciliar e na 
atenção a esta família foram complementadas com 
as informações obtidas da Escala de Risco da famí-
lia, na qual foi obtido escore igual a 7 (risco mé-
dio) considerando a escala proposta por Coelho & 
Savassi (2004), (Tabela 1)5.

Tabela 1. 

Escala de Risco da família assistida. Samambaia,  
Distrito Federal, 2012

dados Identificados escore

Drogadição (Etilismo e Tabagismo) 2

Maior de 70 anos (SMF) 1

Hipertensão Arterial Sistêmica 1

Relação Morador/ Cômodo > 1 (5/4) 3

Escore Total 7 (Risco Médio)

Os agravos à saúde da família e problemas biop-
sicossociais identificados, ambos potencializados 
pelo conflito intergeracional, foram sintetizados 
em um diagnóstico multiaxial. Com o diagnóstico 
feito, este foi utilizado para síntese da priorização 
dos problemas da família, e assim, sistematizadas 
as ações e o tempo para as reavaliações (Tabela 2). 

Entre os fatores agravantes à saúde foram relacio-
nados os itens a seguir: 

(1) A gravidez na adolescência de JMS , uma jo-
vem de 14 anos, emancipada para casar-se com 
MAS , 20 anos, pai do filho da moça, potencia-
lizou o conflito intergeracional de forma incisiva. 
A coexistência sob um mesmo teto de SMF , pai 
da jovem, e de seu genro recém-chegado contri-
buiu para uma polarização de poder danosa para 
ambas as partes. Nesse sentido, a atuação da ESF 
teve de ser bastante perspicaz para tentar alcançar 
as metas;

(2) Hanseníase e resistência à adesão a seu trata-
mento: CMSS , genitora, foi diagnosticada com 
hanseníase em fevereiro de 2012, mas sua adesão 
ao tratamento era pouco regular em vias da se-
riedade do problema. Ações mais concretas pela 
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da casa (CMSS  e SMF ), numa dualidade de viti-
mização e culpa, com o jovem casal (MAS  e JMS ),  
que tenta assimilar sua nova condição pouco ama-
durecida de união e ainda enfrenta conflitos inter-
geracionais agravados por sua condição de depen-
dência financeira. Reunião familiar para mediação 
dos conflitos e encaminhamento para o NASF são 
as ações propostas na tentativa de auxiliar o quan-
to possível essa fase de difícil convívio da família.

do tratamento, optando pelo uso de álcool em de-
trimento da medicação. As ações para adesão do 
tratamento foram estendidas a esse item, conside-
rando-se o sincretismo entre os problemas. Tam-
bém tabagista há cerca de 10 anos foi convidada 
a participar do Grupo de Combate ao Tabagismo 
no CSSAM 2;

(8) Conflitos entre os membros da família: Foram 
evidenciados conflitos entre o casal de provedores 

Tabela 2. 

Priorização na intervenção dos problemas da família e diagnóstico multiaxial Samambaia, Distrito Federal, 2012

Família diagnóstico Multiaxial – 
Priorizações ações (Planejadas e/ou efetuadas) Reavaliações

cMss

-Hanseníase
-Hipertensão
-Dislipidemia

-Educação em saúde para adesão ao 
tratamento e segmento do tratamento da 
hanseníase, hipertensão e dislipidemia

-Mensal pelo ACS e equipe 
de enfermagem-Tabagismo -Convite para participar do Grupo de Com-

bate ao Tabagismo no CSSAM 2

-Não realiza exames gine-
cológicos

-Agendamento para Programa de Atenção 
a Saúde da Mulher

-Resistência ao tratamento.
-Prescrição/ Avaliação da terapêutica med-
icamentosa para a hanseníase, hipertensão 
e dislipidemia

-Semestral pelo médico

sMF

-Hipertensão

-Prescrição/ Avaliação da terapêutica 
medicamentosa -Semestral pelo médico

-Educação em saúde para adesão ao trata-
mento e segmento -Mensal pelo ACS

-Erisipela localizada na 
perna -Prescrição de antibiótico -Ao final do tratamento

JMs

-Recusa realizar bacilosco-
pia e imunização (BCG)

-Esclarecimento sobre a hanseníase e 
vacinação -Mensal pelo ACS até adesão

-Evasão escolar -Encaminhamento para NASF -Mensal pelo ACS

JMs
-Gravidez
- Maternidade na ado-
lescência

-Pré-natal -Mensal pelo médico

-Esclarecimento sobre a sexualidade -Combinar com a família, 
pela equipe de enfermagem

-Planejamento familiar

-A combinar com a família, 
pela equipe de enfermagem
-40 dias após o parto pelo 
médico

Mas - O contato não foi sufi-
ciente -Planejamento de visita -Mensal pelo ACS

Família -Conflitos intergeracionais -Reunião familiar para mediação dos con-
flitos e encaminhamento para o NASF -Trimestral pela equipe
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Este trabalho seguiu os princípios da clínica am-
pliada propostos pelo Ministério da Saúde (MS). 
Para o MS, a instituição de saúde proporciona o 
encontro entre o usuário e o trabalhador de saúde. 
Encontro esse permeado de intenções, interpre-
tações, anseios e expectativas, criando-se assim o 
vínculo, uma ligação afetiva e moral entre ambos, 
para uma convivência de ajuda e respeito mútuos3.

Na realização deste projeto, o vínculo desempenha 
papel fundamental, desde o levantamento de da-
dos, estabelecimento de prioridades, implementa-
ção de intervenções assim como as reavaliações, 
já que o que se propõe é a co-responsabilização 
do usuário, do gestor e do trabalhador/equipe de 
saúde7. 

Na clínica ampliada, a interação visa compreender 
todo o processo de vida e adoecimento do indiví-
duo, de forma que este perceba que o adoecimen-
to não está dissociado da complexidade de sua 
existência. A partir da compreensão deste proces-
so, o indivíduo é levado a adotar posturas ativas 
no seu processo de saúde, observando que mesmo 
a doença sendo um limite, não é impeditiva de 
viver outros aspectos da vida7.

Há que se considerar, nesse contexto de aplicação 
da clínica ampliada, que as ações da ESF na tenta-
tiva de promover auxílio à família geraram discus-
sões na equipe sobre a sutil diferença entre a ajuda 
e a intromissão. O cruzamento dessa linha tênue 
é uma barreira para o que o MS considera como 
clínica ampliada e deve ser trabalhado de forma 
peculiar em cada família.

No contexto da família acompanhada neste rela-
to, pôde-se perceber que os conflitos e a falta de 
compreensão familiar foram pontos significantes 
para os agravos em saúde. Destaca-se aqui o mo-
mento sincrético entre a atuação por meio do PTS, 
os conflitos intergeracionais e as morbidades as-
sociadas, uma vez que todos esses conceitos estão 
fundidos dentro de uma rede extensa e complexa. 
Tendo em vista uma família de bases tradicionais, 
com membros de épocas e culturas muito diferen-
tes, essa desestruturação interfere diretamente na 
organização familiar e no comportamento de seus 
membros.

DISCUSSÃO

Acerca dos métodos empregados na elaboração 
deste projeto, há que se ressaltarem as caracte-
rísticas dos instrumentos utilizados no processo 
de aplicação do trabalho. Quanto ao genograma, 
a construção desse instrumento baseada na ficha 
A do SIAB e na entrevista familiar, não apresenta 
dificuldades significativas, contudo, o perfil dinâ-
mico das interações familiares, demanda da equi-
pe a constante manutenção dos dados, fato que 
sobrecarrega a equipe de saúde que já é insuficien-
te para atender as famílias existentes. O ecomapa 
abarca problemas semelhantes, porém apresenta 
uma menor dinamicidade, visto que as interações 
sociais não são tão modificáveis no âmbito tem-
poral. 

A Escala de Risco de Coelho, outro instrumento 
utilizado para análise da família, apresentou certas 
limitações, conforme descrito abaixo:

• Desconsidera o número de pessoas acome-
tidas em uma mesma família. Deste modo 
uma família com um indivíduo acamada e 
outra que possua dois, terão a mesma clas-
sificação de risco, por exemplo.

• Ausência de especificação no consumo de 
drogas lícitas e ilícitas, tanto em qualidade 
como em número de afetados por família 
ou ainda o uso de mais de uma substân-
cia pelo mesmo membro. Consideramos a 
necessidade de rever os escores atribuídos 
a este sentinela, já que as drogas lícitas são 
de mais fácil acesso, socialmente toleradas, 
mas constituem fator de aumento de mor-
bidades;

• Ausência de outras doenças crônicas como 
tuberculose, hanseníase, doença neuroló-
gica ou psiquiátrica, e de sentinelas como 
violência doméstica, gestação, baixas con-
dições de higiene e deficiência intelectual, 
todos importantes fatores que demandam 
maior atenção da equipe de saúde e que 
constam no SIAB, não alterando a lógica 
e praticidade no uso da escala de Coelho, 
portanto.
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importante a participação da pessoa doente. Essa 
participação não pode ser entendida como uma 
dedicação exclusiva à doença, mas sim como um 
processo de mudança de vida onde o usuário é 
ativo em todo o processo de tomada de decisões7.

Desta forma, por meio desse PTS, pretende-se de-
monstrar a essa família sua capacidade de poder 
em relação à sua própria vida e processo de saú-
de, tendo em mente sempre que “o caminho do 
usuário” é deliberado por ele mesmo, e somente 
ele decidirá o que, se, e quando quer ir, aceitando, 
negociando ou rejeitando as ofertas da equipe de 
saúde. Temos aqui o compartilhamento de deci-
sões e de resultados, cabendo à equipe de saúde o 
desafio de lidar com as dificuldades do usuário7.

CONCLUSÃO

A utilização do PTS trouxe mudanças à família 
deste relato, que apresentava morbidades acen-
tuadas pelo conflito intergeracional e dificuldades 
para a resolução de problemas no que correspon-
de às ações de saúde, à qualidade de vida e ao pla-
nejamento familiar. O trabalho multidisciplinar e 
o estreitamento da relação família/equipe de saúde 
foram fatores positivos e determinantes na redu-
ção dos conflitos e agravos presentes na família. 

A proximidade e a confiança depositadas na equipe 
pela família permitiram que se compreendessem os 
motivos pelos quais seus membros abandonam ou 
não seguem adequadamente os tratamentos. Assim 
por meio das ações de educação em saúde, a equi-
pe trabalha num continuum para promover empo-
deramento à família, no intuito que esta se torne 
autônoma e crítica do seu processo saúde/doença.

Tendo em vista que tanto as ações de saúde como 
as questões relativas à mudança de hábitos de vida, 
perspectivas de saúde e projetos de futuro, longe 
de serem simples, se constituem em um processo 
de evolução e crescimento pessoal e familiar, esta 
proposta terapêutica não se finda com este traba-
lho, mas se renova e persiste como uma proposta 
de intervenção da equipe de saúde, durante um 
período de tempo determinado de acordo com as 
necessidades e respostas fornecidas pelo grupo fa-
miliar.

Assim, buscou-se trabalhar nesta família aspectos 
de educação em saúde para que possam melhor 
administrar sua terapêutica e tenham mais auto-
nomia no processo saúde-doença entre seus pares, 
seu lar e sua própria comunidade. A melhor inte-
ração e coesão entre usuários/equipe saúde e entre 
os membros da própria família são uma meta e 
um facilitador do processo terapêutico proposto. 
Segundo Ruschel2, os conflitos intergeracionais 
podem ser minimizados por meio de interações 
solidárias e, por tanto benéficas, que estimulem 
a integração entre as diferentes idades. Tais inte-
rações proporcionam auxílio mútuo em situações 
tidas como vitais a partir do momento em que se 
reconhece a necessária compreensão entre gera-
ções e os jovens são educados para praticá-la.

Silva & Paz8 sugerem em seu artigo que o proces-
so de educação em saúde envolve a preocupação 
com o outro, de forma a favorecer o processo de 
autocuidado. Para esses autores a posição do pro-
fissional de saúde é “crítica-reflexiva” no sentido 
de levar o usuário a ter uma percepção contextua-
lizada de seus problemas, capacitando-os a deci-
direm democraticamente sobre o autocuidado, o 
cuidado familiar e social.

Utilizando-se do vínculo, o profissional de saúde 
capacita e auxilia o usuário nesta construção, aju-
dando a pessoa doente a ganhar mais autonomia e 
lidar com a doença de modo proveitoso para ela, 
assim obtém-se adesão à terapêutica e maior qua-
lidade de vida. 

O trabalho multidisciplinar e o estreitamento da 
relação usuário/profissional de saúde são fatores 
positivos e determinantes da redução do núme-
ro de pacientes que abandonaram o tratamento. 
Segundo esses autores, a abordagem ao paciente 
de forma a compreender a significação do estar 
doente e da doença em suas vidas e os motivos 
pelos quais abandonam ou não seguem adequada-
mente seu tratamento, aumentam a confiança do 
usuário, auxiliando-o a enfrentar as dificuldades 
associadas à doença9.

Para elaborar o proposto PTS, consideramos que 
para alcançar resultados terapêuticos positivos, 
principalmente em doenças crônicas, é muito 
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