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RESUMO 

 
De forma geral têm-se diversas definições acerca do tema “Grupos”. Uma delas parte da 
conceituação de uma unidade a partir da interação de indivíduos que compartilham 
objetivos. Quando associado especificamente à saúde, os grupos podem ser percebidos 
como estratégia para distintas ações. Há que se ressaltar que a organização de grupos como 
modalidade de atenção primária à saúde tem sido cada vez mais frequente. Entretanto, 
percebe-se a falta de referências teóricas e metodológicas que orientem as ações dos 
profissionais na coordenação de grupos nos serviços de saúde. Considerando a relevância 
da implementação das práticas grupais, pretendemos com esta estudo analisar o 
desenvolvimento destas práticas nas unidades de Estratégia Saúde da Família de São João 
del-Rei. Adotou-se como referencial a pesquisa qualitativa e interpretação dos dados a 
partir da Análise de Conteúdo proposta por Bardin. O campo de investigação foi a atenção 
primária à saúde do município de São João del-Rei. Foram abordados 1 profissional de 
cada unidade de ESF. Vale ressalta que o município tem em sua rede de atenção primária 
13 unidades. Entretanto apenas em 9 unidades foi possível a realização da entrevista. Os 
resultados apontaram um panorama dos grupos no município de São João del-Rei. Em 
termos quantitativos no total de 9 unidades pesquisadas, todas revelaram realizar atividades 
grupais, entretanto sem apontar a efetividade terapêutica. Algumas ações como: aferição de 
pressão e glicemia capilar são assinalados como atrativos para a participação das 
atividades. Em relação à organização das atividades, percebe-se que em sua maioria é 
realizada pelos enfermeiros, que apesar disso não se demonstram preparados para tal 
tarefa. Ressalta-se que os entrevistados citam as adaptações relacionadas aos locais para o 
desenvolvimento das práticas grupais. Outro ponto importante a ser mencionado são as 
demandas para o desenvolvimento dos grupos, bem como os vínculos ou adesão dos 
sujeitos nessas atividades. Evidenciou-se uma diversidade de grupos relatadas. Estes tendo 
como alvo em sua maioria as patologias, ou seja, o grupo é apontado como lugar de corpo 
doente. Ao final são apontadas as possibilidades do trabalho com grupos, estas são 
relacionados ao espaço de ouvir o outro, aprender com o outro, trocar experiências.  
 
 
Palavras-chave: Processos grupais; Atenção Primária à Saúde; Estratégias Saúde da 
Família. 
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ABSTRACT 
 
 

Generally, it`s possible to identify various definitions on the topic "Groups". Some of these 
concepts has to do the interaction of individuals who share goals. When associated 
specifically to health, the groups can be perceived as a strategy for different actions. It 
must be noted that the organization of groups as a form of primary health care has been 
increasingly frequent. However, we see the lack of theoretical and methodological 
references to guide the actions of professionals in coordinating groups in the health 
services. Considering the importance of the implementation of group practices, this study 
aimed to analyze the development of these practices in the Units of Health Strategy family 
on São João del Rei. It was adopted as reference the qualitative research and interpretation 
of data from the content analysis proposed by Bardin. The research field is the primary 
health care in the city of São João del Rei. 1 professional were addressed in each ESF unit. 
It`s important to inform that the city has in its network of 13 primary care units. However 
only 9 units was possible the interview. The results showed an overview of the groups in 
the municipality of São João del Rei. Quantitatively, from total of 9 units surveyed, all 
revealed perform group activities, though without pointing the therapeutic effectiveness. 
Some actions such as pressure measurement and blood glucose are marked as attractive for 
participation in activities. Regarding the organization of activities, it is clear that the 
majority is held by nurses, who nevertheless did not show prepared for such a task. In 
addition, respondents cite the adaptations required for the development of group practices, 
in terms of physical structure. Another important point to be mentioned are the demands 
for the development of groups, as well as the links or accession of the subjects in these 
activities. It found a diversity of related groups. These groups targeting mostly pathologies, 
that is, the group is identified as a patient body location. At the end of the possibilities of 
working with groups are identified, these possibilities are related to space to hear each 
other, learn from each other, exchange experiences. 
 
 
Keywords: Group processes; Primary Health Care; Family Health Strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O propósito deste presente estudo é realizar uma análise dos grupos na atenção 

primária. Inicialmente a partir do levantamento das noções de Atenção Primária à Saúde 

(APS) apresentando as diferentes concepções na formulação desta política de Saúde e suas 

deficiências, bem como suas potencialidades. Assim também a noção de práticas grupais.  

A motivação para realizar esta pesquisa decorreu de um momento específico de 

contato com uma prática grupal, especificamente em um estágio de extensão. O interesse 

pelos fenômenos grupais como objeto de estudo me acompanha desde longa data. A 

necessidade de investigar os grupos inseridos no campo da saúde me levou à escolha deste 

tema para o anteprojeto de pesquisa no Programa de Mestrado em Psicologia da UFSJ - 

Universidade Federal de São João del-Rei.  

Em agosto de 2007, com o início da graduação em enfermagem no munícipio de 

Lavras (MG), nas experiências com estágios nas unidades de saúde, deparei-me com 

questionamentos acerca do trabalho com grupos, especialmente no que se referia àqueles 

inseridos na atenção primária. Na APS, as atividades grupais eram vistas como 

instrumentos de manutenção dos agravos à saúde, ou mesmo voltadas e mantidas como 

perspectivas de trabalho em políticas públicas/programas de atenção de doenças crônicas 

como Diabetes e Hipertensão.  

Já no final do ano de 2007, ingresso no curso de Psicologia na UFSJ, no município 

de São João del-Rei. Na tentativa de manter-me nas duas graduações, percebo uma 

oportunidade de leitura crítica e interdisciplinar relacionada aos grupos, ora com o olhar da 

enfermagem, ora com a da psicologia. Busco então, no decorrer dos estágios observar nas 

unidades de saúde dos dois municípios as características das atividades grupais.  

  Durante o terceiro período do curso de Psicologia, ocorreu, então, nas aulas o 

contato com as disciplinas da área de Psicologia Social que me levou a compreender o 

grupo como processo, ressignificando-o no contexto das práticas em saúde pública. 

Concomitantemente a esse momento, comecei a participar do Programa de Extensão Doce 

Vida, desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP), na 

área de educação em saúde, com ações realizadas na Associação dos Portadores de 

Diabetes (APD) de São João del-Rei.  Neste trabalho tive contato com um grupo de saúde 

envolvido e voltado às políticas públicas em saúde e, especificamente, ao modelo de 

promoção de saúde dos portadores de diabetes.  
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Em outubro de 2012 as inquietações vivenciadas se transformam em pesquisa. No 

início de uma investigação de iniciação científica, objetivando compreender e analisar 

algumas categorias como identidade grupal e participação social na Associação de 

Portadores de Diabetes (APD), buscamos (eu e meu orientador) articular estas categorias 

temáticas da Psicologia Social com a saúde coletiva.  

Em 2013 a oportunidade de atuar na docência do curso de Enfermagem do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas - Campus São João del-

Rei permitiu o contato com grupos inseridos na Saúde Mental e na Atenção primária à 

Saúde. No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e na Estratégia Saúde da Família (ESF) 

do bairro Tejuco, ambos na cidade de São João del-Rei, deparei-me com as algumas 

evidências dos processos grupais, suas articulações com ações de saúde pública e, 

principalmente, com os desafios relatados pelos profissionais, considerando, sobretudo, o 

excesso de tarefas e funções.  

Impelidos pelas experiências e pela curiosidade adquirida no ensino, pesquisa e 

extensão, questionamos neste trabalho: como são desenvolvidas as políticas voltadas ao 

contexto de grupos na Atenção Primária à Saúde?  Como são vistos os grupos na saúde de 

São João del-Rei? O que de fato os profissionais consideram como grupos?  

Neste sentido, em busca das respostas ou de mais perguntas que aprofundem a 

discussão, elaboramos o projeto de pesquisa para a dissertação de mestrado. Idealizar um 

projeto acerca do processo grupal constituiu um desafio, uma vez que, conforme a 

literatura sobre o tema, existem diversas formas e possibilidades teóricas e metodológicas 

para a análise do processo grupal.  

Em minha inserção na atenção primária para coleta de dados do mestrado, percebo 

que existem limitações em relação ao trabalho com grupos. Assim, o objetivo de analisar o 

desenvolvimento das práticas grupais e as articulações entre identidade e participação 

social se torna impraticável, uma vez que os relatos dos profissionais levam a compreensão  

dos “grupos” associados a momentos e encontros para a realização de palestras, ou aferição 

de pressão e glicemia capilar, dentre outras ações.  

Desta forma, sem grupos ativos e frequentes não seria possível a observação para 

analisar as categorias supracitadas. Foi necessário então, a reformulação da proposta e dos 

objetivos. A discussão passou a abarcar o entendimento e significado dos profissionais 

sobre o conceito de grupos inseridos na atenção primária à saúde. 

 No campo da saúde, assim como descreve Furlan (2012), espera-se que os 

profissionais, saibam como um grupo funciona. Entretanto, na realidade os trabalhadores 
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da ABS sentem dificuldades em diversificar os modos de configuração dos encontros 

clínicos para além do espaço individualizado “terapeuta-paciente”, das abordagens 

prescritivas e focalizadas no sintoma e na doença (Furlan, 2012, p.28).  

Apesar dos desafios das práticas grupais, Campos e Furlan (2010) tentam defender 

a importância dos grupos na atenção básica, no caderno HumanizaSUS (2010). Os autores 

desenvolvem um estudo voltado à discussão das práticas de saúde pública vinculadas à 

ação coletiva, uma vez que grande parte das políticas públicas, como mencionam, 

enfatizam as ações coletivas e não as ações individuais, apesar de alguns profissionais 

ainda privilegiarem e atuarem de forma a atender e defender o individual. Para além disso, 

questionam se estariam os profissionais despreparados para desenvolver as ações coletivas. 

Os autores assim formulam: 

 
Como produzir clínica também no espaço grupal? A prática grupal possibilita 
também que tenhamos agregadas várias pessoas que são da mesma comunidade, 
que têm pensamentos e hábitos semelhantes, histórias de vida com fatos e 
valores parecidos. A troca de experiências vislumbra a possibilidade de formar-
se rede social e de suporte para o cotidiano, para o além-grupo (Campos e 
Furlan, 2010, p.106-108). 

 

Os estudos direcionados aos grupos, isto é, aqueles que buscam conhecer o 

movimento grupal, os fenômenos que compõe sua dinâmica, partem da perspectiva de 

assunção do homem como um ser de relações. Essas relações tornam-se patentes na rede 

familiar, de amigos, de trabalho, etc.  

O reconhecimento e formação grupal se dão a partir da identificação e consecução 

por parte de seus membros das tarefas e interesses comuns ao grupo. Essas tarefas e 

interesses são próprios e articulados temporal e espacialmente, quer dizer, podem variar, 

segundo Lane (1989), de acordo com as necessidades sócio historicamente situadas. 

 Decorre daí que todo indivíduo passa a maior parte do tempo de sua vida 

convivendo e interagindo com grupos distintos. Sempre, desde o nascimento, o indivíduo 

participa de diferentes grupos (Zimerman, 2007). 

Vale destacar que a presente pesquisa pretendeu compreender o significado dos 

grupos nas unidades de APS da cidade de São João del-Rei. Interessava-nos analisar o 

desenvolvimento das as práticas de grupo com usuários na atenção básica.  Dessa maneira, 

propusemos um estudo fundamentado na investigação qualitativa, perpassando pela 

pesquisa bibliográfica e com a utilização de entrevistas semiestruturadas. Para a discussão 

e análise dos dados coletados propõe-se a utilização da Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin (2011).   
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Dessa forma, faz-se importante salientar, que o presente estudo se circunscreve no 

campo da Psicologia Social, e busca compreender questões acerca do desenvolvimento dos 

processos grupais no contexto de saúde. As razões de ordem teórica que justificam a 

relevância desta pesquisa vêm de trabalhos interdisciplinares que envolvem a Psicologia e 

outras profissões do campo da saúde pública, buscando mostrar a necessidade e 

importância das práticas grupais que nos ajudam a avançar nas concepções de educação em 

saúde, saúde pública e saúde coletiva nos últimos anos. 

As considerações levam a reflexão acerca dos grupos na atenção primária à saúde, 

mais especificamente nas unidades de Estratégia Saúde da Família. No entanto, faz-se 

necessário a discussão do conceito tanto da atenção primária, quanto de ESF e grupos.  

Conforme Marsiglia (2012) a Atenção Primária à Saúde é o primeiro nível de 

complexidade, caracterizado enquanto porta de entrada para o sistema de saúde 

hierarquizado e regionalizado, com baixa densidade tecnológica. A noção de porta de 

entrada apoia-se nas pressuposições discutidas na Conferência de Alma em 1978. Em 

1997, o Programa Saúde da Família foi definido como Estratégia para a Atenção Básica 

pelo Ministério da Saúde, e, em 1998 (Marsiglia, 2012, p. 319). 

Os grupos, neste cenário, ganham destaque e passam a ser amplamente 

incentivados por políticas e programas de saúde no cenário nacional. (Freitas & Abrahão, 

2009).  A atividade de grupo passa a ser estimulada esperando-se mudanças de hábitos de 

O grupo passa a ser empregado não somente na atenção básica, o seu maior foco, mas 

também nos demais níveis da atenção (Freitas & Abrahão, 2009, p.436).  

Nessa perspectiva, trabalhamos com grupos aparados na teoria de Pichon-Rivière 

(1991, p.177) que destaca o grupo como um conjunto de pessoas, ligadas no tempo e 

espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propunham, explícita ou 

implicitamente, a uma tarefa, interatuando em uma rede de papéis com o estabelecimento 

de vínculos entre si. 

Apresentadas as noções teóricas da conjuntura desta pesquisa, há que se ressaltar o 

caso emblemático que motivou,  para além das razões já mencionadas o desenvolvimento 

desta pesquisa foi: O “Caso Nara”, este apresentado  por Dalla-Vecchia (2011) e que  

apesar do nome fictício, apresenta a realidade de muitos profissionais de saúde que veem 

nos grupos alternativas para o cuidado.  

Conforme Dalla-Vecchia (2011), “Nara” era uma enfermeira que ao iniciar o seu 

trabalho em uma ESF, viu uma chance para desenvolver atividades de grupos destinadas, 

inicialmente para promoção da saúde.  A jovem juntou-se aos agentes comunitários de 
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saúde (ACS) daquela unidade objetivando iniciar atividades grupais a partir de suas 

inquietações. No primeiro momento da organização do grupo houve uma mobilização dos 

usuários. Isto fez com que a população comparecesse em grande número no dia marcado 

para o encontro inicial. O grupo continuou ativo por um determinado tempo. 

Porém, no decorrer da descrição do caso de “Nara”, percebe-se que assim como os 

relatos dos sujeitos envolvidos neste estudo, seja por falta de incentivo, espaço, ou 

capacitação, o grupo não segue em frente. Os usuários não aderem,  a equipe não se dispõe, 

enfim o grupo se acaba. E com ele esvai o fôlego e o ânimo das “Naras” que encontrei pelo 

caminho da pesquisa. 

Ao partir desta reflexão organizou-se um texto buscando investigar alguns desses 

questionamentos referentes à prática de grupo na APS, e seus sentidos para os 

profissionais. O capítulo 1 está dividido em quatro partes que recupera, por meio da 

revisão bibliográfica, o conceito de atenção primária à saúde e sua organização histórica.  

Após, discute-se a APS no contexto brasileiro e seus princípios. Neste tópico é apresentada 

a conceituação do Programa Saúde da Família (PSF) e da estratégia sucessora, a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). São também apresentadas as características da APS no 

município de escolha para a realização da pesquisa, São João del-Rei. Na seção seguinte, 

discute-se considerações acerca das definições de grupo, ou práticas grupais, especialmente 

associada à saúde.  Em sequência tem-se a apresentação dos objetivos: geral e específico. 

 O capítulo 2 traz a descrição minuciosa do método, seus procedimentos, 

características do campo de investigação, dos sujeitos da pesquisa e da forma como os 

dados foram coletados e analisados. Tem-se por fim o capítulo 3 para apresentação dos 

resultados e discussão dos dados.   

Nas considerações finais, traçamos algumas reflexões da pesquisa referentes à 

análise da prática de grupo, e da formação profissional, atentando-se ao entendimento dos 

profissionais em relação ao conceito de grupos, a qualificação dos trabalhadores e as 

adequações das unidades ao desenvolvimento das práticas grupais.  
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2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E OS GRUPOS  

 

2.1 Atenção Primária à Saúde: considerações histórico-conceituais  

 

Compreendida como um conjunto de práticas integrais em saúde, direcionadas a 

responder necessidades individuais e coletivas, a Atenção Primária à Saúde (APS) no 

Brasil agrupa princípios da Reforma Sanitária tornando o Sistema Único de Saúde (SUS) 

enfático no que se refere a um modelo universal e integrado (Giovanella & Mendonça, 

2008).   

Historicamente, a organização da (APS) é descrita a partir do relatório Dawson na 

Grã-Bretanha em 1920. Este documento de expõe a noção de atenção primária associada à 

ideia de regionalização e hierarquização dos cuidados, além de distinguir o serviço 

organizado em três níveis de atenção: centros de saúde primários, centros de saúde 

secundários e hospitais-escola (Starfield, 2002).  

Nos anos de 1960, debates acerca da determinação social e econômica foram 

estabelecidos. Desta forma, discussões que visavam superar a orientação 

predominantemente centrada no controle das doenças são iniciadas. Dentre as diversas 

ações, a China é destaque ao abrir-se ao mundo exterior com a realização das duas 

primeiras missões de observação de especialistas ocidentais promovidas pela Organização 

Mundial da Saúde e o movimento canadense desenvolvido a partir do Relatório Lalonde, 

documento produzido no Canadá em 1974.  Ambos os fatos foram bases importantes para 

um novo paradigma formalizado na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários 

de Saúde com a proposta de Saúde Para Todos no Ano 2000 (Brasil, 2002). 

Já em 1977, a Assembleia Mundial de Saúde decidia a necessidade de obtenção de 

um nível de saúde para o ano 2000. A partir desta Assembleia, atividades de impacto 

foram desencadeadas culminando os princípios da APS. O marco histórico mundial da 

APS foi, no entanto, a Conferência Internacional sobre Atenção Primária em Saúde. Esta 

conferência foi organizada pela OMS - Organização Mundial da Saúde - junto ao Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef),  em 1978 na cidade de Alma-Ata, situada no 

Cazaquistão (Giovanella & Mendonça, 2008).  

Conforme Mendes (2004), a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários 

de Saúde reuniu mais de 700 participantes resultando na adoção de uma declaração que 

reafirmou o significado da saúde como um direito humano fundamental.  No ano de 1979, 
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obteve-se consenso na Assembleia Mundial de Saúde para a definição da APS (Starfield, 

2002). Definiu-se o seguinte: 
 
Cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 
cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao 
alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena 
participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada 
fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. 
Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a 
função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico 
global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, 
da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os 
cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 
pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 
processo de assistência à saúde (Organização Mundial da Saúde, 1978, s/p). 
 
 

Conforme documento de Alma Ata a APS pode ser compreendida como atenção de 

primeiro nível ou primeiro contato dos usuários do Sistema de Saúde que apresenta 

distintas concepções em sua implementação (Giovanella & Mendonça, 2008). Observa-se 

três linhas principais de interpretação: 

 
1- programa focalizado e seletivo, com cesta restrita de serviços; 2- um dos 
níveis de atenção, que corresponde aos serviços ambulatoriais médicos não-
especializados de primeiro contato, incluindo ou não amplo espectro de ações de 
saúde pública e de serviços clínicos direcionados a toda a população;  
3- de forma abrangente, uma concepção de modelo assistencial e de organização 
do sistema de saúde (Giovanella & Mendonça, 2008, p.494). 

 

Conforme Giovanella e Mendonça (2008), na Declaração de Alma-Ata a APS é 

orientada por princípios de solidariedade e equidade, com foco na proteção, promoção da 

saúde, prevenção, reabilitação e cura, envolvendo o desenvolvimento social e econômico. 

Ademais, esta Declaração afirma a responsabilidade dos governos sobre a saúde de seus 

povos esclarecendo: 

 
A saúde- estado de completo bem-estar físico, mental e social, não simplesmente 
a ausência de doença ou enfermidade – é direito humano fundamental. O 
desenvolvimento econômico e social é de importância fundamental para a plena 
realização da meta de Saúde para Todos no Ano 2000. A atenção primária em 
saúde: Envolve, além do setor saúde, todos os setores e aspectos correlatos do 
desenvolvimento nacional e comunitário, entre estes a agricultura, a pecuária, a 
produção de alimentos, a indústria, a educação, a habitação, as obras públicas, as 
comunicações e outros setores; Engloba cuidados essenciais; é baseada em 
métodos e tecnologias apropriadas, cientificamente comprovadas e socialmente 
aceitáveis; Direciona-se aos principais problemas de saúde da comunidade, 
proporcionando serviços de proteção, cura e reabilitação, conforme as 
necessidades; Seu acesso deve ser garantido a todas as pessoas e famílias da 
comunidade mediante sua plena participação, a um custo que a comunidade e o 
país possam suportar; Representa o primeiro nível de contato de indivíduos, da 
família e da comunidade com o sistema de saúde, levando a atenção à saúde o 
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mais próximo possível de onde as pessoas residem e trabalham; Primeiro 
elemento de um processo permanente de assistência sanitária, “inclui pelo 
menos: educação, no tocante a problemas prevalecentes de saúde e aos métodos 
para sua prevenção e controle, promoção da distribuição de alimentos e da 
nutrição apropriada, previsão adequada de água de boa qualidade e saneamento 
básico, cuidados de saúde materno-infantil, inclusive planejamento familiar, 
imunização contra as principais doenças infecciosas, prevenção e controle de 
doenças localmente endêmicas, tratamento apropriado de doenças e lesões 
comuns e fornecimento de medicamentos essenciais”; Deve ser apoiada por 
sistemas de referência integrados, levando à progressiva melhoria da atenção 
integral à saúde para todos, dando prioridade aos que têm mais necessidade 
(Organização Mundial da Saúde-Declaração Alma-Ata, 1978, s/p).  
 

 
Starfield (2002) ressalta que muitas metas colocadas na Declaração de Alma Ata já 

foram alcançadas pelos países industrializados (p.32). Giovanella e Mendonça (2008) 

acrescentam que para que a atenção médica primária seja convertida em APS, alcançando 

assim uma maior equidade social, deve-se considerar saúde em seu conceito amplo. Assim 

como expõe a declaração Alma-Ata sobre a saúde como estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade (...) 

(p.580). 

Portanto, a APS deve ser entendida, como porta de entrada no sistema de serviços 

de saúde. É o nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a entrada no sistema 

para todas as novas necessidades e problemas. É uma abordagem inicial que funciona 

como base para os outros níveis de atenção em Saúde, tendo como princípios a prevenção, 

promoção, reabilitação e tratamento (Starfield, 2002). 

Nestes termos, a APS como o primeiro e importante nível de atenção de um sistema 

de serviços de saúde, deve direcionar a atenção à pessoa e não a doença. Em consequência 

dessa postura, a APS deve assumir um conjunto de ações e não um conjunto de atividades 

clínicas exclusivas, como base para um modelo assistencial de sistemas de saúde que 

tenha em seu centro o usuário-cidadão (Giovanella & Mendonça, 2008, p.575). 

 

2.1.1 Atenção primária à saúde no Brasil  
 

No Brasil, o debate sobre APS se intensificou a partir dos anos 1970, devido a 

questionamentos sobre a organização da atenção à saúde. Esses questionamentos 

ocorreram em função de um modelo médico hegemônico especializado e intervencionista, 

com fragmentação da assistência e de pouco impacto na melhoria da situação de saúde da 

população. Outro fator para esses questionamentos foi à lacuna existente entre o estado de 
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saúde nos países desenvolvidos e o de países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil 

(Giovanella & Mendonça, 2008). 

Segundo Azevedo (2012), dentre os exemplos de iniciativas que surgiram a partir 

da década de 1970 com o objetivo de ampliar as práticas nos centros de saúde ligados ao 

atendimento as populações pobres destacam-se algumas, a exemplo das experiências de 

medicina comunitária, como a de Montes Claros (MG), o projeto de saúde comunitária 

Murialdo, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dentre 

outros que serviram como impulsionador de outras ações. 

 O conceito de APS veio associado a elementos que a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) empenhava-se em difundir, tais com: integração dos serviços locais num 

sistema nacional, participação, necessidade de ações intersetoriais e a relação da saúde com 

o desenvolvimento econômico e social (Conill, 2008).     

 Os preceitos e princípios de cuidados primários de saúde da Conferência de Alma-

Ata já haviam, anteriormente, influenciado a formulação das políticas de saúde no Brasil. 

Esses preceitos e princípios foram traduzidos no novo modelo de proteção social em saúde 

instituído com o SUS. A implantação do PSF em 1994 é vista como um marco na 

incorporação da estratégia de atenção primária na política de saúde brasileira (Escorel, 

Giovanella, Mendonça, & Senna, 2007).  

Para Escorel et. al (2007) inicialmente essa implantação estava voltada para a 

extensão da cobertura assistencial em áreas de maior risco social, cobertura esta 

considerada pelo Ministério da Saúde modelo estratégico das ações de saúde de caráter 

substitutivo das práticas convencionais. Posteriormente tornou-se um projeto estruturante 

do sistema de saúde. 

Com base nessas premissas, o Programa Saúde da Família representa tanto uma 

estratégia para reverter à forma atual de prestação de assistência à saúde como uma 

proposta de reorganização da atenção básica com eixo de reorientação do modelo 

assistencial. Caracteriza-se pela sintonia com os princípios da universalidade, equidade e 

da atenção e integral das ações (Brasil, 2000). 

Para Escorel et. al (2007) o PSF apresenta como princípios e objetivos a definição 

de um território de atuação, a integralidade, a responsabilização para com a saúde da 

população adscrita, o planejamento local por problemas, a atuação intersetorial e a 

humanização do atendimento. 

Sobremaneira é importante ressaltar que este modelo de atenção à Saúde da 

Família, já foi testado em vários outros países a exemplo do Canadá, Reino Unido e Cuba. 



21 
 

Por seus princípios, o Programa Saúde da Família é visto como a mais importante mudança 

estrutural já realizada na saúde pública no Brasil, junto ao Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde (Brasil, 2000). 

Conforme Brasil (2007) o PSF surgiu no Brasil nos anos 90, após algumas 

aproximações comunitárias realizadas, por exemplo, quando algumas regiões rurais do 

Brasil se tornaram campo para estágio dos Departamentos de Medicina Preventiva dos 

cursos de Medicina das universidades públicas do País nos anos 70, e na implantação do 

Programa de Interiorização das Ações da Saúde e Saneamento (PIASS).  

Este programa (PSF) teve início quando o Ministério da Saúde formula em 1991 o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) a fim de contribuir para a redução 

das mortalidades infantil e materna, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, através da 

extensão de cobertura dos serviços de saúde para as áreas mais desprovidas (Rosa & 

Labate, 2005). 

Antecedendo o PSF, o PACS buscava alterar a organização da atenção à saúde com 

ênfase na atenção primária. O PACS tinha como objetivo dar suporte à assistência básica 

nos lugares onde não houvesse condições de interiorização da assistência médica. Os 

Agentes comunitários de saúde, pessoas escolhidas para trabalhar nas unidades de saúde, 

desenvolviam atividades de prevenção de doenças e de promoção de saúde. O PACS é 

compreendido como estratégia transitória para o PSF (Azevedo, 2012, p.37).  

O PSF no Brasil, posteriormente denominado Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), ao se tornar uma Estratégia, se coloca como um novo processo de trabalho para 

mudança do modelo de assistência, utilizando os pressupostos da Atenção Primária 

(Escorel et. al, 2007). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) passou a ser um componente estratégico 

para fortalecimento do SUS, a partir do momento que incorpora os princípios do mesmo. 

Além disso, a ESF se aproxima dos pressupostos da Atenção Primária à Saúde propostos 

por Starfield (2002), configurando-se, portanto, como porta de entrada e primeiro nível de 

atenção do sistema de saúde local (Escorel et. al, 2007).  

Para Brasil (2012) a ESF visa à reorganização da atenção básica no País e: 

 
De acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, é tida pelo Ministério 
da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes 
e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na 
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situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante 
relação custo-efetividade (Brasil, 2012, s/p). 

 

 
2.1.2 A Atenção Primária à Saúde em São João del-Rei: estratégia Saúde da Família 

 

Conforme dados de 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

São João del-Rei tem uma população estimada de 89.378 habitantes distribuídos em uma 

área de 1.463.59 quilômetros quadrados. O município está localizado há 187 km da capital  

Belo  Horizonte.  Além da sede municipal possui 5  distritos:  Emboabas, Santo Antônio  

do  Rio  das  Mortes  Pequeno, São Gonçalo do Amarante, São Miguel do Cajuru e São 

Sebastião da Vitória. A figura 1 apresenta as unidades de Estratégia Saúde da Família de 

São João del-Rei. 

Quanto à rede de atenção a saúde o município de São João del-Rei foi habilitado 

pela Portaria Ministerial no 3.061, de 25/06/1998. Neste contexto, a Estratégia de Saúde da 

Família, modelo de assistência à saúde em São João del-Rei, organizado e desenvolvido na 

atenção básica, prioriza ações de promoção, proteção e recuperação dos indivíduos e da 

família, além de contribuir na mudança da organização dos serviços de forma inovadora e 

mais efetiva. A primeira etapa de implantação das equipes iniciou em 1998.  

 

Quadro1- Sequência de implantação das ESF e o número da população atendida pela 

equipe.1 

 

USF MÊS/ANO DE 

IMPLANTAÇÃO 

Nº DE POPULAÇÃO 

COBERTA/ ESF EM 2016 

ESF-Senhor dos 

Montes 

04/04/2000 3729 

ESF Tejuco 803 03/07/2000 3200 

ESF Tejuco 802 03/07/2000 3130 

ESF Tejuco 801 08/07/2000 3810 

ESF Bela Vista-203 05/01/2004 2500 

ESF Guarda Mor-701 01/04/2004 3000 

ESF São Geraldo 04/04/2004 3900 

                                                
1 Dados do ano de implantação coletados no DATASUS 
(http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=31&VCodMunicipio=316250&NomeEstado=
MINAS%20GERAIS)  e dados da cobertura da população coletados com profissionais das unidades. 
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ESF Bom Pastor-704 01/04/2009 3500 

ESF Bom Pastor-705 01/04/2009 3500 

ESF –Bonfim -702 01/06/2009 1500 

ESF-Bonfim-703 29/07/2009 2800 

ESF São Sebastião da 

Vitória-302  

04/10/2010 2218 

ESF Rio das Mortes-

301 

04/10/2010 2000 

 

 
Em São João del-Rei a primeira etapa de implantação das equipes teve início no 

ano de 1998. Em 20112 existiam 11 equipes: 3 no Tejuco, 2 no São Geraldo/Bela Vista, 2 

no Bonfim, 2 no Bom Pastor, 1 no Senhor dos Montes, e 1 no  Guarda-Mor. Nesta época, o 

município atingia 46,8% de cobertura de Estratégia de Saúde da Família  com  assistência a 

44.000 pessoas. Conforme dados da coordenação de Atenção Básica do município e senso 

do IBGE no ano de 2015 são 13 EFS com cobertura de 50,03% da população.  

 
 
2.2 Compreendendo grupos 

 
 

O grupo pode ser compreendido tanto como um lugar de dificuldades e de apatia 

em função de reflexos dos processos sociais mais amplos, aos quais estão relacionados, ou 

até mesmo, submetidos, quanto atuantes no decorrer de seu processo produtores de 

identidade e ativadores de consciência (Vieira-Silva, 2000).   

O grupo expressa, segundo Lane (1984), o significado da existência e da ação 

grupal só pode ser encontrado dentro de uma perspectiva histórica, em suas diversas 

determinações. Neste sentido, sendo desencadeado ao longo de processo histórico aponta-

se como mais compreensível o termo processo grupal ao termo grupo, ou seja:   

 
Pensar o grupo como processo grupal permite captar seu movimento permanente, 
seja na realização de suas tarefas, seja na construção de sua identidade, seja nas 
suas “idas e vindas” em torno da produção de seus projetos coletivos e na 
dialética permanente do seu transitar entre esses projetos e os interesses 
individuais. O grupo é, com certeza, o lugar da multiplicidade e não da 
homogeneidade. Seu desafio é a construção de um projeto coletivo a partir das 
heterogeneidades de seus membros. Partindo dessas premissas não faz sentido 
uma definição fechada, acabada do grupo. Ele está sempre por fazer-se, está a 

                                                
2  Dados coletados com a gestora da atenção básica do município de São João del-Rei (Secretaria de 
Saúde de São João del-Rei). 
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todo momento em construção, em processo, avaliando e produzindo sua história, 
a partir da história de cada um e de suas implicações na história coletiva (Vieira-
Silva, 2000, p.16). 

 

De forma geral têm-se diversas definições acerca do tema “Grupos”. Uma delas 

parte da conceituação de uma unidade a partir da interação de indivíduos que 

compartilham objetivos. Sobre grupos Martin-Baró (1989) descreve que o mesmo é uma 

estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canalizam em cada circunstância suas 

necessidades individuais e/ou interesses coletivos. Nesta concepção, o grupo é uma 

estrutura social, uma realidade total, um conjunto, que não pode ser apenas reduzido à 

soma de seus membros.         

 Essa totalidade pressupõe alguns vínculos entre os indivíduos, o que o autor 

considera uma relação de interdependência (Martín-Baró, 1989). O mesmo autor ainda 

aponta a necessidade, por parte do pesquisador, da análise dos parâmetros que orientam a 

atividade desse grupo, questionando a atividade desenvolvida. Essa atividade apresenta 

duas dimensões: (1) a externa, que é relacionada com a sociedade ou outros grupos e (2) a 

interna, relacionada aos membros do próprio grupo em direção à realização dos objetivos 

que levem em consideração as aspirações individuais ou comuns. Pichon-Rivière (1991), 

ao reportar sobre a temática – grupos, apresenta a noção inicialmente baseada na 

experiência Rosário, realizada em 1958, ocorrida no Instituto Argentino de Estudos 

Sociales (IADES). Essa noção destaca que: 

 Esta experiência de laboratório social, ou de trabalho em uma comunidade, 
efetivou-se mediante o emprego de certas técnicas e teve como propósito a 
aplicação de uma didática interdisciplinar, de caráter acumulativo, utilizando 
métodos de investigação da ação ou investigação operativa (Pichon-Rivière, 
1991, p.88). 

 A respeito da didática interdisciplinar mencionada pelo autor, vale informar que 

está baseada na pré-existência de um esquema referencial, sustentado por experiências, 

conhecimento e afetos, com os quais o indivíduo pensa e age. Esta ação efetiva-se e 

adquire unidade através do trabalho em grupo, o que implica reconhecer a didática 

interdisciplinar como uma forma de desenvolver atitudes e comunicar conhecimentos. Para 

além dessas duas funções, o autor menciona: 

Na didática interdisciplinar cumprem-se funções de educar, de despertar 
interesse, de instruir e de transmitir conhecimentos, mas por meio de uma técnica 
que redunda em economia de trabalho de aprendizagem, visto que, ao se 
empregar esse método acumulativo mencionado, a progressão não é aritmética, e 
sim geométrica (Pichon-Rivière, 1991, p.90). 
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Pichon-Rivière (1991) pontua que na experiência da didática do Rosário, utilizou-se 

como estratégia a criação de uma situação de laboratório social; como tática, a grupal, e 

como técnica, a de grupos de comunicação, discussão e tarefa (p.91).  

Desta forma, percebe-se que o aprender a pensar em grupo constitui a atividade 

livre do grupo, que deve ser regida pelas situações de complementariedade dialética 

(síntese), o que significa nos termos do autor que a atividade grupal implica na formação 

da espiral dialética (Pichon-Rivière, 1991). 

Antes de se aprofundar essa discussão sobre o processo de espiral dialética, cumpre 

focar, no conceito de grupo para Pichon-Rivière (1991). O grupo, nesta perspectiva, refere-

se a um como um conjunto restrito de pessoas, ligadas entre si por constante de tempo e 

espaço, e articuladas por mútua representação interna, que se propõe, de forma explicita 

ou implícita, uma tarefa que constitui sua finalidade (Pichon-Rivière, 1991 p.177).  

Para Pichon-Rivière (1991) a técnica operativa do grupo está centrada, de forma 

explícita, em uma tarefa que pode ser a aprendizagem, a cura, o diagnóstico das 

dificuldades de uma organização profissional. Privilegia, então, a tarefa grupal, o caminho 

para a obtenção de seus objetivos. Nestes termos, o grupo se apresenta como uma rede de 

relações com base em vínculos interpessoais.  

Segundo Bastos (2010) a técnica de grupo operativo objetiva promover um 

processo de aprendizagem para os sujeitos envolvidos. O aprendizado em grupo significa 

uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e 

para as novas inquietações.  

Na prática grupal, um membro serve de suporte para processos psíquicos de outros 

membros e do grupo como um todo. Com isso, o trabalho com o grupo visa integrar duas 

dimensões: a verticalidade, que se refere à história de cada participante, e a 

horizontalidade, que se refere ao campo grupal, consciente e inconsciente, que vai sendo 

modificado pela ação e interação dos membros (Pichon-Rivière, 1991).  

Para a integração das dimensões, Pichon-Rivière (1991) considera o Esquema 

Conceitual, Referencial e Operativo (ECRO), orientado para a aprendizagem através da 

tarefa. Este esquema é tido, portanto, como sendo condição necessária para a comunicação 

e a realização da tarefa. A tarefa depende, portanto, do campo operativo do grupo, sua 

percepção, sua interação, sua linguagem. 
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Fabris (2014) ressalta que nas formulações de Pichon-Rivière no processo grupal, 

há momentos de pré-tarefa, da tarefa e projeto. A tarefa refere-se ao andamento do grupo 

em direção ao seu objetivo, sendo uma trajetória. A pré-tarefa é um modo de subjetividade 

(pensar, sentir e atuar) (Fabris, 2014, p.115). O momento do projeto é entendido como 

uma estratégia que orienta o grupo. Ele emerge da tarefa e permite um planejamento para o 

futuro.  

Conforme Soares e Ferraz (2007) esses momentos do grupo não seguem uma lógica 

linear e cumulativa. As autoras discutem que ao contrário disso, todo grupo apresenta 

regressão, dispersão que sustentam o processo de reflexão:  

 
Isso significa que ele tem de estar continuamente se reorganizando e se 
recriando. Ou seja, é necessário que se proceda a revisão em um sentido 
imaginário, a destruição de seus ideais para que se possa reconstruí-los no 
contexto, procurando a realização da tarefa. Pichon-Rivière aponta então para 
uma recriação do objeto destruído, isto é, a recuperação de uma imagem do 
grupo e dos seus objetivos, mas sempre de forma renovada (SOARES & 
FERRAZ, 2007, p.54).    
 

Para falar desses momentos do grupo, Fabris (2014) remete ao que já foi 

mencionado como espiral dialética. Uma situação gera uma desestruturação, o grupo, 

então, responde tentando se transformar para dar conta de seu processo, passando por uma 

reestruturação, em uma nova situação. Cada ciclo abrange e supera o anterior. Pichon-

Rivière (1991) utiliza a representação do cone invertido para mostrar o movimento de 

estruturação, desestruturação e reestruturação de um grupo. Nas palavras do autor: 

 
O campo do grupo operativo está povoado por papeis prescritos ou 
estabelecidos, que definimos em termos de pertença, afiliação, cooperação, 
pertinência, comunicação, aprendizagem e telê, os quais, representados na forma 
de um cone invertido, convergem como papéis ou funções para provocar na 
situação de tarefa a ruptura do estereótipo. Pode-se dizer que no acontecer do 
grupo, determinadas pessoas vão assumir estes papéis correspondentes de acordo 
com suas características pessoais: porém, nem tudo se realiza em termos de uma 
tarefa positiva (Pichon-Rivière, 1991, p.15). 

 
Sobre a telê faz menção a disposição dos membros e relações no grupo, podendo 

ser positiva ou negativa. (Soares & Ferraz, 2007). Pichon-Rivière (1991) descreve a 

Afiliação/pertença como o grau de identificação dos membros do grupo entre si e com a 

tarefa. A pertença possibilita a identidade, mas também contém a diferenciação. A 

afiliação e pertença são elementares para o desenvolvimento dos outros processos no 

grupo. Já a cooperação pressupõe ajuda mútua através do desempenho de diferentes papéis 
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e funções. A comunicação é um processo que leva em conta as redes de comunicação no 

grupo, contendo possibilidades e entraves.  

Quando se associa especificamente à saúde, os grupos podem ser percebidos como 

estratégia para diversas ações. Soares e Ferraz (2007) assinalam que os grupos operativos 

ganharam atenção dos profissionais de saúde na década de 1970. Há que se ressaltar ainda 

que a organização de grupos como modalidade de atenção primária à saúde tem sido cada 

vez mais frequente nos serviços de saúde. Entretanto, percebe-se a falta de referências 

teóricas e metodológicas que orientem as ações dos profissionais na coordenação de 

grupos nos serviços de saúde (Soares & Ferraz, 2007, p.54).  

Essas atividades grupais são cada vez mais frequentes, conforme Maffacciolli 

(2007). A autora considera que na assistência em saúde prestada no âmbito da atenção 

básica as atividades de grupo e ações de saúde são cada vez mais atuais. A autora observa 

que é fato a escassez de elementos indicativos para se conhecer o cenário em que essas 

atividades se apresentam, tampouco as condições em que se desenvolvem e quanto a sua 

efetividade (p.124).  

A necessidade de conhecimento das práticas centradas nos processos grupais coloca 

em evidência a possibilidade de um avanço teórico e aplicável capaz de descrever e 

interpretar essas práticas, capaz de questionar as razões que fundam essas práticas e como 

acontecem em função de se darem em grupo (Bastos, 2010). 

Mesmo diante da consideração de que é falho ainda o conhecimento teórico-

metodológico acerca dos grupos no campo da saúde dentre os profissionais, percebe-se a 

tentativa de resolução, sobretudo na área da enfermagem, como assinalam Ferreira-Neto e 

Kind (2011):   
A Enfermagem se destaca na proposição de grupos. Ainda que as narrativas de 
práticas grupais conduzidas por equipes multidisciplinares, é notável o número 
de artigos, teses e dissertações de enfermeiros discutindo grupos em saúde. Em 
trabalhos preocupados com a promoção da saúde na atenção primária encontram-
se discussões instigantes que se articulam com as problematizações levantadas 
ao longo deste trabalho (FERREIRA-NETO & KIND, 2001, p.77). 
 
 

Em geral, entende-se que esses grupos desenvolvidos nas unidades de saúde têm 

como critério organizador principalmente a doença. Neste sentido, são apreciáveis as 

colocações que Ferreira-Neto e Kind (2011) fazem a partir da obra de Bologna (2004). 

Para Ferreira-Neto e Kind (2011): 

 
Bologna encontra uma variedade de grupos, mas predominam aqueles que 
agregam os usuários pelo diagnóstico que possuem (hipertensos, diabéticos e 
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desnutridos). (...) Entretanto aparecem em seus dados posturas críticas à 
institucionalização da doença quando esta é considerada o motivo central das 
intervenções na atenção primária (FERREIRA-NETO & KIND, 2011, p.77-78).  
 
 

Os autores ainda acrescentam: 

 
Grupos com configurações mais informativas, centrados na doença, com 
delimitações metodológicas definidas a priori e, portanto, com uma agenda 
previamente prescrita de conteúdos a serem abordados, partiriam da assimetria 
entre o saber e o domínio do profissional de saúde e o (suposto) 
desconhecimento do usuário (FERREIRA-NETO & KIND, 2011, p.79). 
 
 

Ferreira-Neto e Kind (2011) citam em sua obra, o trabalho realizado por Bologna 

(2004), desenvolvida na cidade de Campinas, com 15 sujeitos entrevistados e o estudo de 

Maffacciolli (2007) desenvolvido com 116 entrevistados da rede de atenção básica em 

saúde de Porto Alegre. A partir destes estudos obtém-se uma análise que correlaciona os 

grupos organizados a partir de patologias. Outro ponto que chama a atenção no estudo de 

Maffacciolli (2007) é o fato de aparecerem diversas combinações de procedimentos de 

saúde considerados atrativos para a inserção nos grupos como: aferição de sinais vitais, 

hemoglicotestes (p.80). 
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3. OBJETIVOS  
 
3.1 Objetivo geral: 
 

Analisar como os profissionais da EqSF de São João del-Rei descrevem as práticas 

grupais. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

1) Mapear as unidades de Estratégia Saúde da Família, buscando identificar as que 

incluem atividades de grupos. 

2) Explorar para conhecer a organização das atividades de grupo nos seus locais de 

implantação. 

3) Investigar os desafios/entraves para a consolidação das práticas grupais nas 

unidades de Estratégia Saúde da Família. 
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4  ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

O presente estudo baseou-se nos métodos qualitativos previstos na perspectiva da 

Psicologia Social. Com vistas nos objetivos previstos para o trabalho, este capítulo informa 

sobre as maneiras de obtenção e tratamento dos dados colhidos nas entrevistas. Nestas 

entrevistas, buscou-se compreender a essência dos fenômenos que envolvem o tema 

proposto, qual seja, os grupos na Atenção Primária à Saúde (APS) de São João del-Rei. 

Com o propósito de análise das práticas grupais desenvolvida neste município, 

adotou-se uma investigação centrada nos relatos dos entrevistados, bem como nas 

percepções sobre o conceito de grupo, as dificuldades e desafios da execução dessas 

práticas, sobretudo na pluralidade e modos de organização desse processo grupal.  

Nesta parte, portanto, serão demonstrados os procedimentos e técnicas empregados 

para a consecução dos dados que permitiram a discussão empreendida ao longo do 

trabalho, o que inclui no bojo dessa demonstração a maneira como foi executada a 

pesquisa de campo.   

 

4.1PROCEDIMENTOS  

        

4.1.1Campo de investigação 

 

O campo de investigação foi a atenção primária à saúde do município de São João 

del-Rei. Foram abordados, profissionais que trabalham nos serviços de Estratégia Saúde da 

Família (ESF), sendo um 1 profissional de cada unidade. Vale ressalta que o município tem 

em sua rede de atenção primária 13 unidades. Entretanto apenas em 9 unidades foi possível 

a realização da entrevista.  

A ideia inicial era estudar todas as unidades de Estratégia Saúde da Família, 

incluindo os profissionais coordenadores de grupos e também usuários participantes dos 

mesmos, uma vez que esperávamos que todas desenvolvessem grupos, atendendo assim a 

um dos critérios de inclusão da pesquisa. Mas, após contatos telefônicos com todas as 

unidades chegou-se à seguinte situação: em uma delas os profissionais atenderam ao 

contato telefônico, marcaram a entrevista, mas, no dia agendado, a unidade estava fechada 

por ser um dia festivo no bairro em que é localizada. No dia seguinte foram realizadas três 
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tentativas, sem sucesso. Em outra unidade foram realizados 5 telefonemas sem contato 

com o profissional.  

Na sexta tentativa foi agendada a entrevista, porém o enfermeiro não compareceu. 

Numa outra terceira unidade houve um primeiro contato telefônico, chegando a marcar o 

encontro presencial. No entanto, as enfermeiras marcaram no mesmo dia compromissos 

que impediram a entrevista. Após o ocorrido tentou-se novamente o contato por 4 vezes, 

sem sucesso. Estes desencontros impossibilitaram, então, a realização das entrevistas com 

os respectivos profissionais.  

Quanto à escolha dos usuários como sujeitos da pesquisa não foi possível levar 

adiante, pois não havia grupos formados que se mantinham, ou os grupos estavam 

desativados, ou iriam ser iniciados. Houve acompanhamento do início de um grupo de 

controle de Peso em uma unidade, formado por aproximadamente 18 mulheres e 

coordenado pelas enfermeiras da ESF e duas estagiárias de enfermagem; em outra ESF um 

encontro com o grupo de tabagismo.   

 

4.1.2 Sujeitos da pesquisa  

 

Os sujeitos da pesquisa foram 9 profissionais em exercício nas Unidades de 

Estratégia Saúde da Família do município de São João del-Rei.   

O quadro 2 apresenta a caracterização do perfil dos profissionais entrevistados. 

Observa-se que 2 são do sexo masculino e 7 do sexo feminino. A faixa etária ficou entre 24 

e 43 anos. Quanto à titulação chegou ao dado que: 4 são especialista em saúde da família, 2 

especialista em Saúde pública ou saúde coletiva, 1 com especialização em formação 

pedagógica para enfermeiros, outros 2  possuem o ensino médio completo. 

 

Quadro 2: Caracterização dos sujeitos  

Iniciais 
dos 
nomes 

Sexo  Idade  Estado 
civil  

Escolaridade/ 
Titulação  

Cargo 

S1 F 37 Solteira  Especialização – 
Saúde da Família 

Enfermeiro 

S2 F 35 Casada  Especialização – 
Saúde Coletiva 

Enfermeiro 

S3 F 32 Casada Ensino Médio 
Completo 

ACS 

S4 F 24 Solteira Especialização- 
Formação 

Enfermeiro 
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Pedagógica para 
Enfermeiros 

S5 F 43 Casada Ensino Médio 
completo 

ACS 

S6  
 
 
F 

 
 
37  

 
 
Casada 

 
Especialização – 
Saúde Pública 

 
 
Enfermeiro 

S7 M 34  
Solteiro 

Especialização- 
Enfermagem do 
trabalho e Saúde da 
Família  

 
Enfermeiro 

S8 F 31 Casada Especialização – 
Saúde da Família 

Enfermeiro  

S9 M 35 Solteiro Especialização- 
Medicina da Família  

Médico 

 

Os critérios de inclusão foram os seguintes: (1) ser profissional com atuação na 

APS submetida à Secretaria Municipal de Saúde de São João del-Rei,  (2) aceitar em 

participar de forma voluntária da pesquisa. Naturalmente, o critério de exclusão foi a 

recusa em participar da pesquisa. 

Anteriormente a visita às Unidades foi solicitado à Secretaria Municipal de Saúde 

de São João del-Rei  a relação de todas as EqSF. Com essa lista foi realizado um contato 

telefônico com as ESF, solicitando ao profissional atendente aos critérios supra indicados a 

participação na pesquisa a partir da explicação dos objetivos. Foi indicada a preferencia, 

para participação, de coordenadores de grupos desenvolvidos na unidade. Grande parte dos 

sujeitos aceitaram em participar da pesquisa no primeiro contato telefônico, mostrando-se 

interessados. 

 

4.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

4.2.1 Entrevista semiestruturadas  

 

A coleta de dados realizada utilizou a entrevista semiestruturada (Anexo III) 

previamente elaborada com questões norteadoras que contemplavam os objetivos da 

pesquisa e que possibilitou a caracterização dos sujeitos. Essa técnica possibilita discorrer 

sobre o tema sem se prender à indagação formulada e facilita a abordagem combinando 

perguntas abertas e fechadas (Minayo, 2010). 
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As entrevistas semiestruturadas, que envolvem a perspectiva qualitativa, visam 

investigar com maior profundidade as informações. Duarte (2004) considera que as 

entrevistas são instrumentos interessantes e primordiais quando se tem a pretensão de 

mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais 

específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não 

estejam claramente explicitados.  

Segundo a autora, as entrevistas possibilitam ao pesquisador coletar informações 

sólidas, ao incitar um discurso livre e ao mesmo tempo direcionado ao objetivo da 

pesquisa, sobre significado que os sujeitos dão à sua realidade.  As entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas, o que facilitou a ordenação dos dados obtidos a 

partir das falas dos entrevistados.  

Os dados deste estudo foram coletados entre os meses de agosto e novembro 2015. 

O contato inicial com unidades e com os sujeitos ocorreu da seguinte maneira: 

inicialmente, contato, via telefone, com a coordenadora Geral da Atenção Básica, 

informando-lhe sobre a pesquisa e visando a possibilidade em realizá-la, além de 

formalizar e explicar os objetivos da pesquisa, a metodologia adotada e as formas nas quais 

os resultados do estudo seriam apresentados.  

Mediante autorização da coordenação os profissionais das unidades de saúde foram 

avisados. Posteriormente foi agendado por telefone um contato com o profissional 

coordenador de grupo da unidade a fim de esclarecer em que consistia a pesquisa, a 

confirmação da inclusão do mesmo no estudo. Os sujeitos interessados agendaram um dia 

para realização da entrevista, alguns com necessidades de até 4 retornos para a sua 

efetivação, como já mencionado. 

As entrevistas foram realizadas no ambiente e horário de trabalho. Procedia-se à 

leitura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II), fornecendo-lhes uma 

cópia assinada. As entrevistas foram gravadas com permissão dos entrevistados, variando 

de 25 minutos e 23 segundo até 50 minutos e 16 segundos. O roteiro básico da entrevista 

semiestruturada é apresentado no Anexo III. Foram 9 entrevistados. Apenas para 

caracterização dos sujeitos entrevistados optou-se pela aplicação de um questionário 

apresentado no Anexo II.  
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4.2.2 Análise dos dados 

 

As entrevistas realizadas, um total de 9, foram gravadas, após transcritas na íntegra, 

constituindo um corpus que foi submetido a categorização e análise de conteúdo. Utilizou-

se, para tanto, a referência de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011) que 

esclarece: 

 
A análise de conteúdo não é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; 
ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 
disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 
comunicações (p.36). 
 
 

Na análise de conteúdo apresenta as diferentes fases da análise de conteúdo (...) 

organizam-se em torno de três polos cronológicos: 1) A pré-análise; 2) A exploração do 

material; 3) O tratamento dos resultados, a inferência em torno e a interpretação (Bardin, 

2011, p.125). Isto é, a análise de conteúdo consiste na análise das mensagens de uma forma 

exploratória, sistemática e objetiva buscando interpretação, confirmação ou observação 

cuidadosa das mesmas (Bardin, 2011). 

 Conforme Bardin (2011) a pré-análise refere-se ao primeiro contato, ou momento 

de organização e exploração sistemática do material e tratamento dos resultados. Após este 

momento, houve um contato exaustivo dos dados obtidos, denominado leitura flutuante. 

Na fase de exploração do material realiza-se a descrição e codificação das informações a 

partir da leitura flutuante, na qual os dados brutos são transformados em unidades do 

conteúdo, ou categorias, de acordo com a similaridade das respostas, simplificando os 

dados Bardin (2011).  A categorização é uma técnica que classifica elementos constitutivos 

de um conjunto por diferenciação sendo posteriormente reagrupados conforme analogia. 

  O tratamento dos resultados: está relacionado à conclusão da emissão e 

representação das mensagens. Os resultados podem ser submetidos a análises e a partir daí, 

pode-se propor inferências e interpretações, sempre com retorno ao marco teórico 

pertinente à pesquisa, pois é ele que embasa e fornece perspectivas significativas para o 

estudo. As respostas das entrevistas semiestruturadas serão organizadas e lidas conforme 

os critérios da análise de conteúdo já mencionados.  
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Considerações Éticas  

 

A presente investigação foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São João del-Rei e aprovada sob o parecer nº 022/2015 (Anexo 

VII, no 01 de abril de 2016, de acordo com as atribuições definidas na Resolução 050 , de 

30 de outubro de 2006. Antes de iniciar as entrevistas, os profissionais foram informados 

sobre os objetivos, a justificativa e procedimentos da pesquisa que incluía a gravação em 

vídeo dos depoimentos e a utilização das informações para fins científicos, bem como os 

riscos mínimos e a garantia do sigilo e anonimato.  Após os esclarecimentos e anuência, foi 

solicitada aos sujeitos da pesquisa a assinatura do TCLE (Anexo II).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são descritas as categorias originadas da análise de conteúdo a partir 

das entrevistas com os sujeitos da pesquisa. Estas categorias foram identificadas com base 

nos núcleos temáticos que tiveram maior frequência nas falas dos sujeitos entrevistados. A 

relevância da identificação dessas categorias com base nos núcleos temáticos está na 

capacidade de sistematização das diferentes experiências e significados construídos a partir 

das práticas grupais. 

Nesse sentido, três categorias foram estruturadas e intituladas, quais sejam: (1) 

Panorama das atividades denominadas de grupos pelos profissionais nas APS de São João 

del-Rei, (2) O grupo como lugar de corpo doente, e (3) Práticas Grupais nas unidades de 

Estratégia Saúde da Família: Possibilidades e desafios.   

Cumpre, neste momento, registrar que no decorrer do texto, com o intuito de 

manter o anonimato dos participantes, estes foram identificados pela letra “S” (Sujeito) 

acompanhada pela numeração da entrevista. Por exemplo: S1 – Primeiro sujeito 

entrevistado. Esta identificação favorece, além da manutenção do anonimato dos sujeitos 

participantes, a organização e manuseio dos dados. 

Com este breve preâmbulo, partirmos doravante à discussão das categorias já 

mencionadas, considerando a ordem supraindicada. 
 
 

1. PANORAMA DAS ATIVIDADES DENOMINADAS DE GRUPOS PELOS 

PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ESF DE SÃO JOÃO DEL-REI  

 

A pertinência das especificidades e demandas do fazer grupo na ABS tem sido, na 

diversidade dos trabalhos construídos e publicados sobre o assunto, cada vez reconhecida. 

Furlan (2012), ao ponderar essa pertinência, é resoluta no parecer que faz: 

 
Um grande desafio a que nos submetemos foi o de jogar luzes sobre as 
possibilidades do espaço de grupo na ABS. Após a exposição das teorias da 
tradição, permanece a necessidade de discutir as especificidades e demandas do 
fazer grupos na ABS. Com uma prática pautada na educação em saúde com 
ações focadas na obtenção de conhecimento, no ensino sobre o autocuidado, 
torna-se um desafio imaginar um espaço de grupo capaz de ser estratégia clínica. 
Podemos imaginar uma intervenção grupal terapêutica nos equipamentos de 
saúde, porém com uma maior dificuldade na ABS (Furlan, 2012 p.109). 
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A necessidade apontada pela autora implica, pensar os grupos inseridos nas 

unidades de Estratégia da Saúde da Família, uma vez que esta Estratégia está 

compreendida pela APS. Esta possibilidade ganha ainda mais importância se 

considerarmos as adversidades encontradas pelos profissionais da ESF. Como 

exemplificação, podem ser citadas algumas dessas adversidades: falta de capacitação, de 

recursos humanos, rodízio elevado dos profissionais e falta de reconhecimento do trabalho 

desenvolvido. As falas dos sujeitos participantes reforçam essas adversidades: 

 
Existem muitas barreiras. A primeira barreira é a falta de treinamentos né? Eu 
acho que... é... a gente é muito sobrecarregada, tudo é o enfermeiro. Tudo é a 
gente. (S1-Enfermeiro) 
 
Nesta unidade eu acho que eu sou a 13º enfermeira.  É muito rodízio. (S6-
Enfermeiro) 
 
Pra não fazer da própria cabeça né? A gente vai seguindo a linha guia, mas tem 
que adaptar a própria realidade. (S7-Enfermeiro) 
 
Acho também que falta mais profissional (...). E também a secretaria de ficar... 
de assim...saber da gente.(S8-Enfermeiro) 
 
 

Em razão do conjunto de falas, tem-se como primeira categoria o panorama das 

atividades reconhecidas como de grupos pelos profissionais entrevistados. Nessa categoria 

serão discutidos aspectos referentes ao cenário das atividades denominadas de grupos nas 

unidades de ESF, ou seja, o que são (ou sentido), onde acontecem, como acontecem e 

quem coordena essas atividades. Maffacciolli (2007) aponta que quando se trata de 

atividades de grupos nas unidades de saúde, é preciso se questionar que atividades são 

essas (p.53).  Ao dizerem sobre essas atividades, os entrevistados descrevem o que 

consideram sobre práticas grupais nas respectivas unidades. 

A análise das entrevistas evidenciou uma ampla variedade de atividades 

reconhecidas pelos sujeitos entrevistados como grupais3. São elas: grupo de tabagismo, 

gestantes, diabéticos, hipertensos, controle de peso, artesanato, hidroginástica, mente ativa4 

e alimentação saudável. 

Além de apontar essa variedade de atividades, os sujeitos demonstraram que 

compreendem em que consistem os grupos. Entretanto, no relato das experiências não é 

                                                
3  Os grupos em sua grande maioria quando não estavam desativados, iriam ser iniciados, ou 
reiniciados com datas que não possibilitariam o acompanhamento devido o período da coleta de dados. Os 
grupos fotografados (grupo de controle de peso e tabagismo) foram acompanhados apenas uma vez. Pois os 
encontros seguintes não tinham até então, data agendada para acontecer. 
4  Projeto de extensão do Instituto federal Sudeste de Minas Gerais que a enfermeira da ESF inclui 
como grupo desenvolvido na unidade. 
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possível reconhecer finalidades e/ou características referentes às práticas grupais voltadas à 

saúde.  Isso pode ser percebido nas seguintes falas:  

 
É o momento de interagir com outras pessoas, tirar dúvidas, né? Em grupo. Às 
vezes um problema de um é o problema do outro. (S2- Enfermeiro) 
 
Então, pra mim o grupo é a gente reunir umas pessoas interessadas num 
determinado assunto pra gente trabalhar encima daquilo com a intenção de um 
bem estar emocional, psicológico, integração social. Uh!uh! pra a gente fazer 
amizade, a gente poder se expressar ... pra mim é isso.  (S3- Agente comunitário 
de Saúde) 
 
Uai...grupo pra mim é quando se reuni um grupo de pessoas pra falar do mesmo 
objetivo. As práticas são essas que a gente coloca, saúde e prática de bem estar. 
(S5- Agente comunitário de Saúde) 
 
Eu considero um grupo quando tem mais de... até pelo... O que aprendi na teoria 
que eu vi no SIAB (sistema de informação da atenção básica), tem que ter um 
número de pessoas né? Fala que grupo é acima de 10 pessoas estarem reunidas. 
São atividades educativas com diversos temas e faixas etárias né? (S6- 
Enfermeiro) 
 
Ah! Tá. É uma reunião de pessoas né? De usuários. Com um objetivo né? (S7- 
Enfermeiro)  
 
Então, eu entendo por práticas grupais quando nós reunimos né? Com um certo 
número de pessoas para estarmos levando informações em conjunto. Tanto pra 
estarmos passando, quando recebendo também, né? (S8- Enfermeiro) 
 
Políticas destinadas à implementação de ações que visam em conjunto, a 
melhoria da saúde dos participantes e de toda comunidade. (S9- Médico)  
 
 

Podemos observar que a colocação dos sujeitos acerca do conceito de grupos, de 

certa forma, ou em partes, vai ao encontro à teoria apresentado por Pichon-Rivière (1991), 

que expõe grupos como um conjunto restrito de pessoas, ligadas no tempo e espaço, que 

articuladas por sua mútua representação interna, se propõe, de forma explícita ou 

implícita, uma tarefa que constitui sua finalidade (p.177). 

Após estabelecer a definição e apresentar parte do panorama dos grupos é preciso 

ressaltar que, em termos quantitativos no total de 9 unidades pesquisadas, 100% delas 

revelam realizar atividades grupais. Destarte, Maffacciolli (2007) defende que no caso de 

Atenção Básica, a assistência por meio de grupos está de acordo com a temática da 

Educação em saúde, proposta inerente às novas diretrizes da Atenção Básica (p.56).

 Todavia, torna-se importante compreender o que são de fato estas práticas grupais 

e, principalmente como são caracterizadas as ações no decorrer desses grupos, ou seja, o 

que acontece nestes grupos. Os relatos dos profissionais sobre as experiências de grupos 

expressam as ações inscritas nessas atividades: 
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A gente faz reunião, a gente faz sobre diversos assuntos. No outubro rosa a gente 
falou sobre câncer de mama, no novembro azul falou sobre câncer de próstata, a 
gente já falou sobre ergonomia. (S3- Agente Comunitária de Saúde) 

Nos grupos a gente faz orientações (...). A gente tira um tempo pra glicemia. Eu 
realizo a aferição de PA (pressão arterial) e glicemia capilar. Deu alteração? A 
gente passa pro médico pra ele tá avaliando. (S4- Enfermeiro) 
 
Afere a pressão, afere a glicemia capilar, quem já tá controlado mantém receita, 
quem num tá altera né, altera ou aumenta né! Uma readequação a receita. E tá 
sendo muito bom. (S7- Enfermeiro) 
 

 
 A partir das falas levanta-se a discussão que Maffacciolli (2007, p.78-79) apresenta 

sobre a efetividade das atividades de grupos. Essas atividades têm o potencial de se 

diferenciar de fato, pois constam de atendimentos coletivos, onde há imprevisibilidade dos 

acontecimentos. Ferreira-Neto e Kind (2011) tratam da mesma questão quando dizem da 

atividade de grupal não centrada nas delimitações metodológicas definidas a priori (p.79) 

ou prescrição de conteúdos. O método mais comumente citado pelas falas é de palestras:  
    

Em um a gente faz a palestra, a conversa. Faz aferição de pressão. Glicemia a 
gente não tava fazeno porque não tinha fita. A fita tava em falta. Mais é pressão, 
no tabagismo distribui medicamento. (S1- Enfermeiro) 
 
São as palestras. Eu gosto também de tá levando pessoas diferentes (...). (S6- 
Enfermeiro) 
 
Palestras, atividades em vídeo e manuais, aferição de pressão, aferição de 
glicemia capilar. (S9- Médico) 

 
 
 Junto à observação das falas tem-se a observação das imagens de uma atividade 

coletiva (denominada pelo profissional de grupo de tabagismo) que demonstram a estrutura 

recorrente nas unidades no formato de palestras, ou seja, uma metodologia com ações 

prescritas.  No dia do acompanhamento desta atividade, inicialmente foi passado aos 

participantes um vídeo da série apresentado pelo médico Dráuzio Varella com o título de: 

Dicas para parar de fumar. Após a apresentação do vídeo, foram discutidas ações da 

cartilha do programa anti-tabagismo .  

Contudo, Horta (2009) salienta que a deficiência ou a total falta de planejamento 

das ações ditas preventivas e de Promoção da Saúde, como as palestras educativas ou 

grupos para controle de agravos específicos, podem aumentar a distância entre os 

profissionais e os usuários. 
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Figura B9- Grupo de tabagismo – ESF São Geraldo/Bela Vista (Tirada em: 28/08/2015) 

 
 
 

Figura B6- Grupo de tabagismo – ESF São Geraldo/Bela Vista (Tirada em: 28/08/2015) 
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Figura B8- Grupo de tabagismo – ESF São Geraldo/Bela Vista (Tirada em: 28/08/2015) 

 
 

 Além da estrutura no formato de palestras podem-se observar algumas ações 

relatadas pelos sujeitos. Como exemplo dos procedimentos de aferição de pressão e 

glicemia capilar. Estes tornam-se atrativos como denominou Ferreira-Neto e Kind (2011) 

para a participação das atividades. Do total de 9 sujeitos entrevistados, 4 deles dizem que 

nos grupos os procedimentos citados (aferição de pressão e glicemia) são usuais e 

despertam a população a participar, principalmente as pessoas hipertensas e diabéticas.    

 De modo geral, as entrevistas deflagram a valorização da atividade de grupo como 

ocasiões (...) para verificação de sinais vitais (Maffacciolli, 2007, p.74). Ou como orientar 

o controle das patologias. As falas que se seguem são representativas dessas maneiras: 

 
Nos grupos a gente faz orientações (...). A gente tira um tempo pra glicemia. Eu 
realizo a aferição de PA (pressão arterial) e glicemia capilar. Deu alteração? A 
gente passa para médico para ele está avaliando. (S4- Enfermeiro) 
 
Afere a pressão, afere a glicemia capilar, quem já tá controlado mantém receita, 
quem não está alterado né! Uma readequação a receita. E tá sendo muito bom. 
(S7- Enfermeiro) 
 
(...) a gente tá fazendo uma prática educativa pra não deixar a população entrar 
na hipertensão, é um exemplo. Redução do sal e outras coisas mais. Então, 
geralmente aquela pessoa vai usar aquilo que você informou pra ela (...) para não 
desenvolver hipertensão. Mas nem sempre eles te escutam. (S4- Enfermeiro) 
 



42 
 

(...) Temos usuários que são diabéticos que tomam insulina quando quer. A gente 
faz esse tipo de trabalho em grupo né? Por esse motivo. Nós temos hipertensos 
que abusam da gordura, do sal. (...) Então, a gente tem que teimar com eles. É 
porque, eles têm que cuidar da saúde deles, cuidar da vida deles, do bem estar 
deles. (S5- Agente Comunitário de Saúde) 
 
 

Quanto à questão do preparo das atividades, principalmente no que se refere à 

organização do trabalho e as competências profissionais, aos questionar os sujeitos sobre 

quem coordena as atividades de grupos, as respostas indicaram que na maioria dos casos o 

enfermeiro é o responsável por esta tarefa. Esta responsabilização pode ser verificada, uma 

vez mais, nas falas que se seguem: 

 
O coordenador na grande maioria dos PSF’s são enfermeiros né? Só que na 
arquibancada tem os ACS, os médicos... Toda a equipe do PSF. No grupo de 
tabagismo é a psicóloga que ajuda. Mas no geral é o enfermeiro. Sou eu mesmo. 
(S7- Enfermeiro) 
 
Às vezes os médicos, mas em geral eu (enfermeira) e as agentes comunitárias de 
saúde. (S8- Enfermeiro) 
 
 

 Apesar de os entrevistados demonstrarem que são os responsáveis pelas práticas 

grupais, os mesmos ressaltam que não foram capacitados para tal atribuição. Os 

profissionais desenvolvem as atividades a partir de estudos sobre o tema – grupos, como é 

explicitado nas seguintes falas: 

 
Olha! Nós já tivemos o curso de agente de saúde do ifet, sobre drogas. Para a 
gente de saúde sempre tem. Mas sobre grupo não. A gente sempre faz, mas é 
sempre sobre alguma doença... mas sobre grupo eu não me lembro.(S5- Agente 
comunitário de Saúde) 
 
O que aprendi na teoria que eu vi no SIAB (Sistema de Informação da Atenção 
Básica), tem que ter um número de pessoas né? Fala que grupo é acima de 10 
pessoas estarem reunidas. São atividades educativas com diversos temas e faixas 
etárias né. (S6- Enfermeiro) 
 
 

Acerca da capacitação dos profissionais para desenvolverem atividades de grupos 

Maffacciolli (2007) discute que estas, advêm de condições institucionais próprias, porém 

vale a pena destacar a disposição desses profissionais, demonstrada durante as entrevista, 

em se qualificar para essas ações. 

Um dos entrevistados expõe que no SIAB (Sistema de Informação da Atenção 

Básica) há uma descrição do conceito de grupos. O SIAB considera, para a atividade 

grupal, a realização de ações de educação em saúde, aqueles que contam com, no mínimo, 
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dez participantes e duração mínima de 30 minutos. Este procedimento pode ser realizado 

tanto por profissionais de nível superior como por aqueles de nível médio (Brasil, 2016, 

s/p). 

Outra questão apontada a partir da análise dos dados é sobre o local em que os 

grupos são desenvolvidos. Rocha (2014) menciona a Política Nacional de Atenção Básica 

para ressalvar que a realização da atenção à saúde pode acontecer nas próprias unidades, 

ou em outros locais do território e espaços que sejam adequados às atividades (p.51).   

Os entrevistados narram que os grupos acontecem nas dependências das unidades, 

porém são também realizadas em outros estabelecimentos estratégicos como: igrejas, 

escolas, garagens, etc. seguem as falas que ratificam esta afirmação: 

 
Aí a gente faz em um ponto estratégico, igreja... Aí tem que ser ponto 
estratégico... Garagem do vizinho... Tem que ser criativo. (S1- Enfermeiro) 

Tem um espaço aqui na sala de reuniões. E quando a gente quer um grupo maior 
ou agente precisa pegar essas pessoas, a gente faz mais próximo a casa delas. 
Porque às vezes elas não vão vir aqui porque é longe. (S2- Enfermeiro) 

A gente está usando o espaço lá do CRAS5, porque aqui a gente não tem um 
espaço pra isso. Porque aqui é a sala do médico, esses outros lugares, é tudo 
muito pequeno. Então não tem lugar pra gente fazer. (S3- Agente Comunitário 
de Saúde) 
 
Acontece no salão da igreja, no salão São Vicente, que agora tá um pouco 
ocupado. (S4- Enfermeiro) 
 
Toda atividade que a gente faz, por não tem auditório, é na igreja.  A nossa 
referência é o salão da igreja. A gente anuncia na igreja, na missa e faz na igreja 
mesmo. (S5- Agente Comunitário de Saúde ) 
 
Essa sala aqui é para o grupo de tabagismo né? Mas os grupos a gente costuma 
fazer nos bairros. Capelas de igreja, dentro de escola. No lugar próximo dos 
moradores, porque se eu fizer longe os moradores não vem né? Também têm as 
características diferentes que eles não se misturam né? Por exemplo: no São 
Dimas tem mais hipertensos descompensados. Aqui abaixo da escola Ministro 
Gabriel Passos o pessoal tem um condição financeira... né...melhor... Aí a gente 
vê um controle maior. São pessoas que fazem acompanhamento com médico 
particular, aí o cuidado é diferente. (S6- Enfermeiro) 
 
No salão da igreja São José, realizamos aqui da igreja São José. Na escola aqui 
tem um auditório que é usado pra crianças. Nas Águas Gerais na igreja Santa 
Rosa, e na igreja evangélica eles permitem. (S7-Enfermeiro) 
 
Naquela sala ali. Que é da igreja. Tem outra ali que é maior que é de são Vicente 
de Paula. A gente manda o ofício e eles liberam a sala pra gente. (S8- 
Enfermeiro) 
 
No salão religioso da comunidade. (S9- Médico) 

 
 
                                                
5  CRAS- Centro de Referência de Assistência Social 
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Como expressa Maffacciolli (2007), os modos de enfrentamento dos profissionais 

frente às adversidades em relação à falta de estrutura física para a realização dos grupos 

confundem-se com as dificuldades da comunidade. Contudo, o cenário apropriado para o 

desenvolvimento dos grupos é de fundamental importância, uma vez que as características 

favoráveis otimizam a interação entre os participantes das atividades propostas nas 

unidades de saúde.  

Rocha (2014) destaca que, assim, o grupo não é somente um número de pessoas 

reunidas no mesmo local (p.63). É, portanto, um conjunto de indivíduos interagindo, 

objetivando a troca de experiências, desenvolvendo a autonomia e a responsabilização. 

Entretanto, mesmo na avaliação positiva dos grupos, algumas falas referem-se às 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais. Além do baixo envolvimento dos usuários nos 

grupos, as tem-se: a falta de local específico para os grupos, à falta de incentivo financeiro 

e a carência de profissionais preparados. 

As expressões de dificuldades nas experiências de trabalhos com grupos originados 

estão relacionados conforme, as falas: 

 
Então, não tem um lugar próprio, a gente tem que tá pedino um espaço pra gente 
fazer. Esse é um problema, uma dificuldade. Outra dificuldade, é porque a gente 
tem que tá comprano material, a gente não ganha nada, a gente compra tudo, do 
bolso de cada um. Aí a gente compra e divide, cada uma dá um poquim e todo 
mundo usa junto.(S3- Agente Comunitário de Saúde) 

Então, pra nós aqui primeiro é essa adesão prolongada né! é difícil cê não tê uma 
adesão num dia. Assim um dia, dois. Mas esses grupos que dependem de mais 
vezes, eu acho que o pessoal adere menos. Outro é o local. Porque aqui a gente 
corre atrás de um lugar, atrás de outro. Porque aqui tem um lugar ocupado, tem 
que pedir autorização, dependendo do lugar, pedi autorização, ofício... Outra 
coisa é palestrante também (...) Então eu não acho difícil.  Os maiores problemas 
são a estrutura física mesmo. Tem que ter um espaço mesmo só pra isso. (S4- 
Enfermeiro) 

 
 
 A relação apresentada pelos profissionais entre a falta de um espaço adequado é 

apresentado como uma limitação para o desenvolvimento das práticas grupais. Para Rocha 

(2014, p.50) as condições físicas do cenário são um fator fundamental para que os grupos 

possam funcionar. Com certeza o ambiente pouco acolhedor e sem a infraestrutura 

adequada desestimula o trabalho (...), tornando-se um empecilho para a sua efetividade.  

Assim como expresso nas falas acerca da falta de espaço para o desenvolvimento 

das atividades de grupos. Tem-se também em uma imagem selecionada a ilustração desta 

deficiência: 



45 
 

 

 

 

 

 

Figura B5- Grupo Controle de Peso realizado no ESF do Bonfim (Tirada em: 16/09/2015) 

 
 

Durante o acompanhamento de uma das atividades na ESF do Bonfim, sendo o dia 

do início do grupo de controle de peso, foi observado um número de 18 mulheres, em uma 

sala improvisada, com pouca estrutura para tal atividade. Assim para além da falta de 

locais os relatos indicam que a falta de profissionais também impedem o andamento dos 

grupos. A fala seguinte elucida esta relação: 

 
Falta profissional na unidade. É muito pouco profissional né! por um lado eu 
entendo, o recurso é pouco. Porque o SUS parou naquele valor lá e não aumenta. 
(S5- Agente Comunitário de Saúde) 
 
Acho também que falta mais profissionais. Se no NASF tivesse mais 
profissionais seria melhor. Faz falta ter mais profissionais, como farmacêutico 
pra explicar dos medicamentos. (S8- Enfermeiro) 
 

 
Também temos na falta de incentivo financeiro uma dificuldade na manutenção das 

práticas.   
 

Olha! Eu assim... acho que incentivo financeiro. Porque igual eu falei para você 
tá chamando as pessoas precisa ter alguma coisa pra oferecer. Porque tirar toda 
semana pesa né! Até os convites eu tenho que às vezes tem imprimir na minha 
casa. Várias vezes nós tiramos dinheiro do nosso bolso e xerocamos. (S8- 
Enfermeiro) 
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De acordo com as exposições dos relatos entende-se que os profissionais estão 

empenhados em tentar desenvolver os grupos. Apesar das escassas condições, existe um 

exercício de enfrentamento dos desafios. Seja na busca pelo conhecimento das práticas 

grupais para serem reproduzidas, seja busca pelos recursos humanos e financeiros 

improvisados para o desempenho de mais uma função.  

Deste modo, é compreensível que não nos basta discutir somente o conceito sobre 

grupos. É imprescindível observar o ponto de partida das práticas grupais, ou seja, as 

demandas para o desenvolvimento dos grupos, bem como os vínculos ou adesão dos 

sujeitos nessas atividades. O que discutiremos a seguir. 

 

2- O GRUPO COMO LUGAR DE CORPO DOENTE  

 

Ao reproduzir as experiências com grupos, os entrevistados reportam às demandas 

que levam a implementação das atividades que consideram grupais. Reiteram, além disso, 

as doenças como eixo das práticas grupais e a dificuldade de se manter ativos os grupos 

com base nessas doenças. Esta seção discute, portanto, o grupo como lugar de corpo 

doente.    

Inicia-se a discussão apontando Horta (2009, p.296) que ressalta:  

 
Espera-se que o grupo não se torne um encontro de pessoas doentes. O grupo 
pode reunir pessoas com enfermidade comum, mas ter uma estrutura na qual as 
pessoas se vinculam e interagem, desenvolvendo uma relação dialógica que 
opera a integração do conhecimento intelectual com a vivência, propiciando 
mudanças de atitude diante do cuidado com a saúde (HORTA, 2009, p.296). 
 
 

A análise das entrevistas permitiu evidenciar uma diversidade de grupos reportados. 

Estes têm como alvo, em sua maioria, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas com 

sobrepeso, as mulheres com depressão e ansiedade, os tabagistas, entre outros. Daí a 

categoria ser nomeada de o grupo como lugar de corpo doente, da mesma forma que 

Bologna (2004) adota como subcategoria em sua obra Trabalho com grupos: as dimensões 

do cuidado grupal sob a ótica do profissional da Saúde Pública.  

Do mesmo modo, Ferreira-Neto e Kind (2011) relatam em ume estudo realizado em 

nove unidades de saúde de Belo Horizonte que a intenção era ir até as unidades e buscar 

para além dos grupos-doença (...), procurou localizar equipes que realizavam grupos cujo 

eixo estruturante não fosse às doenças ou agravos (p.62).  
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Maffacciolli e Lopes (2011) reiteram a mesma constatação, ou seja, as demandas 

grupais relacionadas às doenças, demandas estas organizadas a partir das patologias e 

associadas aos diagnósticos dos usuários. Diante disso, quando perguntado aos 

profissionais quais as demandas para e desenvolvimento dos grupos, têm-se as seguintes 

respostas:  
 
Demanda da unidade e do próprio sistema também né! Que na Estratégia Saúde 
da Família a gente tem trabalho com prevenção, promoção da saúde, aí a gente 
tenta fazer essa promoção da saúde no trabalho em grupo, né? A gente já tem 
que fazer grupos né! Isso já vem das secretarias, do programa mesmo. (S2- 
Enfermeiro) 

 
Na verdade nós, ACS, que entra na casa de todo mundo, a gente sabe aonde é o 
ponto fraco daquela pessoa, daquela família. Então, a gente identifica a maior 
parte, a maioria, o que tá precisano, pra gente é... Buscar alguma coisa pra gente 
fazer aquilo. A promoção da saúde sobre aquele tema. Por exemplo, essa de 
ergonomia. Aqui tem muito ... muito laticínio, casa de material de construção, 
tem muitos motoristas. Então, a gente pensou assim: como tem muitos e aqui 
aparece muita demanda de problema de coluna, muitas dores, tendinite, bursite, 
tudo. Aí a gente resolveu fazer. Aí a gente estudou o caso. Vamo fazer esse. 
Então, cada mês a gente procura fazer uma coisa diferente abordando a 
necessidade da comunidade. Aí nós ACS senta junto e a gente vai falano o que 
tem mais em cada micro área e a gente fala sobre aquilo. (S3- Agente 
Comunitário de Saúde)  
 
No tempo que eu tô aqui eu vou te falar das duas formas. O grupo igual esse de 
hipertenso e diabético, na cidade que eu fui fazer com os meninos um 
levantamento dos hipertensos e diabéticos... é uma demanda muito alta. Então, 
eu acho uma demanda muito alta.(...) e eu vi a necessidade de reimplantar o 
grupo de hipertenso. Agora tive pedidos... de... um... teve uma paciente chegou 
perto de mim e perguntou se não teria como falar sobre depressão. (S4- 
Enfermeiro) 
 
Eu costumo trabalhar mais com as demandas. É porque olha assim... esse clima 
agora. Nós temos demandas de pessoas com diarreia, essas coisas... Então a 
gente vai mais na demanda, conforme o clima. Alguma demanda que já vem da 
secretaria pronta pra gente tá atuando. E dependo o que a pessoa fala nas casas 
com a gente. A gente vai reunir pra ver como que vai solucionar os problemas de 
cada um. O agente de saúde tem muito disso, de ficar dialogando muito com a 
família ou com alguém da família. (S5- Agente comunitário de Saúde) 

 
Têm as políticas né! A partir da unidade mesmo. Da demanda dos agentes de 
saúde mesmo. Vem muito da demanda deles através das visitas né! Então, vem 
muito das demandas deles também né. Uma coisa também a gente procura ter o 
grupo pra não ficar no esquecimento. Se não vai deixando. Então, todo mês a 
gente faz um grupo. Esse mês foi falar sobre a postura. (S8- Enfermeiro) 
 
 

Conforme Soares e Ferraz (2007), a organização de grupos como modalidade de  

atenção primária tem-se apresentado cada vez mais frequente nos serviços de saúde. 

Observa-se que em geral, esses grupos incluem como principal critério organizador o tipo 

de doença, a idade. Ferreira-Neto e Kind (2011) consideram que no Brasil, grupos 

organizados em torno de doentes crônicos (...), são comuns nas unidades de saúde (UBS), 
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e o procedimento de palestra seguida de perguntas é bastante prevalente (p.91). Os relatos 

evidenciam a afirmação: 

 
Depende da situação. Você tem muito hipertenso? Tem que vê a causa disso e 
tentar melhorar... Então é a partir da necessidade. Tem muito hipertenso? Tem 
muito diabético? Vamos vê o que a gente pode fazer para prevenir isso. Né! E 
gestante...o que eu vou montar agora, foi através da necessidade. (S1- 
Enfermeiro) 
 
E também igual eu falei no caso da pessoa que já tem a doença instalada evitar 
que ocorra sequela né! Porque o objetivo é de prevenir tanto a doença quanto 
evitar que a sequela vire uma sequela grande. (S7- Enfermeiro) 
 

 

Um fato que fortalece as práticas grupais centradas na doença pode ser 

mencionado, considerando que grande parte dos membros desses grupos são idosos ou 

aposentados que dispõem de tempo livre ou que vão em busca de orientações sobre as suas 

patologias de base (diabetes e hipertensão). Este fato é manifestado nas seguintes falas 

representativas: 
Geralmente são mais velhos, que tem mais disponibilidade de tempo. (S1- 
Enfermeiro) 

No geral são pessoas mais velhas que participam que já estão cuidando dos 
netos. (S2- Enfermeiro)  

A maioria dos que vem nas nossas reuniões são aposentados, os mais 
hipertensos, diabéticos. (S5- Agente Comunitário de Saúde) 

 

Sobre a adesão Silveira e Ribeiro (2005) discutem o termo e expressam que vem do 

latim adhaesione, significa, do ponto de vista etimológico, junção, união, acordo, (...), 

apoio; pressupõe relação e vínculo. (p.94). As autoras descrevem o conceito de adesão 

relacionado à frequência, à constância e principalmente ao vínculo. Este último 

considerado como fator indispensável para a consolidação do processo grupal.   

A grupalidade, assim denominada por Campos e Furlan (2010, p.109), acontece 

com mais facilidade quando há a formação de vínculo. A Prática grupal possibilita 

também: 
(...) que tenhamos agregadas várias pessoas que são da mesma comunidade, que 
têm pensamentos e hábitos semelhantes, histórias de vida com fatos e valores 
parecidos. A chamada “caixa de ressonâncias”, como num violão: o que é dito ou 
expresso ressoa de alguma forma em mim e no outro; toca, afeta. Isso deve 
aparecer como tema, ser comentado, falado, experimentado no cerne do corpo–
alma. A troca de experiências vislumbra a possibilidade de formar-se rede social 
e de suporte para o cotidiano, para o além-  grupo. Isso porque esse processo das 
ressonâncias, dos afetos, traz ao grupo algo primordial de sua constituição: o 
sentimento de grupalidade e a representação interna desse espaço. O grupo só 
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opera com continuidade quando cada um se reconhece naquelas pessoas e sente 
que pertence àquele espaço (Campos & Furlan, 2010, p.108). 

 

A abordagem da relação e do vínculo é relevante nesta parte, uma vez que, permite 

visualizar as razões de ordem racional e os motivos de ordem afetivo pelos quais os grupos 

se formam e, para além disso, se mantem. Os profissionais entrevistados, ao reportarem a 

adesão, descrevem a dificuldade em tornar participativos e engajados os membros dos 

grupos: 
A gente vê que são sempre as mesmas pessoas que participam né! Às vezes 
quem a gente quer que vem não vem, não vem no grupo. (S2- Enfermeiro) 

Muitos é assim... nem sempre. Mas a aderência tá sendo boa né? Alguns não vão 
porque trabalham, tem outros compromissos, às vezes não podem. Até que... 
quando convida... até que vai um número bom. Principalmente o grupo de 
tabagismo né! (S7- Enfermeiro) 

 
 

Foram referidas, nas entrevistas algumas estratégias usadas para manter maior 

aderência dos usuários nas atividades grupais: 
 
As pessoas aceitam mais, participam mais. No nosso, a gente tem dificuldade... 
Só se oferecer algo a mais. Um baile, brinde, lanche. (S1- Enfermeiro) 
 
Damos lanche. Tira do nosso bolso também. Porque se tem um lanche às pessoas 
animam mais. O brinde. As meninas colocam “haverá sorteio de brindes”. (S8- 
Enfermeiro) 

 

Outra questão que chama a atenção, dentro das estratégias de adesão, é a utilização 

do recurso da medicação como um atrativo para a participação dos grupos. Esse recurso 

faz referência a um fator histórico e biomédico consolidado nas unidades de saúde e na 

sociedade como um todo. A necessidade de se promover a participação por meio da oferta 

de medicação não revela a real intenção, ou a desejável finalidade de um grupo na saúde, 

qual seja, promover e manter a saúde e não manter doença como centro do cuidado. As 

frases a seguir ilustram a situação: 

 
Não participam. É mais assim né! É mais assim... aquele pensamento de...de ... 
da parte curativa né! do médico , passar remédio e aí pronto. (S1- Enfermeiro) 
 
É, o de tabagismo, eles veem, mas se faltar algumas vezes perde a medicação. 
Eles vêm pra tomar remédio, e quer acabar logo. Vencer o vício rápido. (S2- 
Enfermeiro) 

 

 

Outra ação presente nas falas é a de eleger como prática para aderência nos grupos 

à renovação de receitas.  
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É! Igual tem PSF que renova receita. Aí já é um chamariz para pessoal ir. Porque 
aí vai no grupo, aí renova receita. Porque também se não fizesse isso, aí também 
não vai. Aí já vem desde muito tempo né! então, daí é uma coisa que dá certo né! 
O diabético e o hipertenso ele indo na reunião para... aí vai lá pra renovar receita 
e também só. O médico não pode conversar, num pode falar nada. Vão continuar 
errando. Tem que continuar fazendo tudo errado, é muito difícil mudar o hábito 
do ser humano quando ele num quer. Ele não tá disposto a ir. (S2- Enfermeiro) 

ah! não. Mas eu quero fazer uma educação também. Mas aí como eu já falei 
quando eu chamar eles eu quero .... porque aqui tem um sério problema começa 
tudo o povo vem junta e depois fica um tempo aqui e para. Então como eu obrigo 
eles a virem? Então, eles só vão ganhar renovação de receita, não é só. A 
renovação de receita tem que passar por aí. Mas vão passar no grupo renovar a 
receita. Porque se não tem que passar por consulta e renovar receita. Então, isso 
aí chama demanda. Aí a gente afere a pressão, enquanto o médico vai 
observando um atendimento particular que a gente atende aqui no outro dia. Os 
que precisam vai marcar um atendimento pra outro dia. (S4- Enfermeiro) 

 

O horário do funcionamento das unidades de saúde é apontado como fator que 

dificulta ou impede a participação dos usuários nos grupos, pois muitos trabalhadores estão 

no trabalho no momento da ocorrência dos grupos na ESF. Isso é um dificultador. Seguem 

os relatos referentes a esta situação:  
A maioria de quem vem nas nossas reuniões são aposentados, os mais 
hipertensos, diabéticos. A maioria dos diabéticos que trabalham não vem, o outro 
horário que teria seria de noite, mas a unidade tá fechada. (S5- Agente 
Comunitário de Saúde) 

 

Muitos é assim... nem sempre. Mas a aderência tá sendo boa né? Alguns não vão 
porque trabalham, tem outros compromissos, às vezes não podem. Até 
que...Quando convida...até que vai um número bom. Principalmente o grupo de 
tabagismo né! (S7- Enfermeiro) 
 

 
Segundo Silveira e Ribeiro (2005 p.97-98), na prática grupal a adesão, considerada 

dinâmica, que possibilita o contato efetivo e afetivo com diferentes pessoas, (...) 

influenciam-se atitudes e maneiras de pensar. Isto deve levar o profissional a refletir sobre 

o trabalho que desenvolve. Os relatos elucidam esta reflexão: 

 
É muito interessante... e tem que sempre inovar pra eles interessar também .(S3- 
Agente Comunitário de Saúde) 

Porque igual se eu ponho um grupo de diabéticos e hipertensos um tenho uma 
aderência se eu for já em um grupo de adolescentes eles não vem. Talvez é uma 
coisa a se pensar. Será que é a forma de abordar? Desafio sempre vai ter né! (S6- 
Enfermeiro) 
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Nas falas citadas acima, os entrevistados narram que para o fazer grupal algumas 

questões ou desafios devem ser levantadas, tais como inovação e forma de abordagem aos 

integrantes de um determinado grupo. Assim como mencionar S6 desafios sempre haverá. 

No entanto, precisamos refletir para além dos desafios. É preciso se abrir as possibilidades 

que as práticas grupais oferecem. Sobre essas possiblidades discutiremos na seção 

seguinte. 

 

 

 

 

3- PRÁTICAS GRUPAIS NAS UNIDADES DE ESF: POSSIBILIDADES E 

DESAFIOS  

 

Nesta seção, será realizada uma reflexão acerca da importância das práticas grupais 

na atenção primária à saúde, seus desafios e possibilidades. O foco, portanto, está no valor 

dessas práticas no que se refere aos avanços na observação do profissional em apontar os 

grupos como instrumento de cuidado. As possibilidades apontadas quando os grupos são 

relacionados ao espaço de ouvir o outro, aprender com o outro, trocar experiências são 

extremamente profícuas. Reconhece-se, contudo, os desafios direcionados a falta de locais 

adequados para os encontros, falta de interesse dos usuários para com o grupo, e a falta de 

incentivo financeiro e reconhecimento no desenvolvimento desta atividade.  

De acordo com Lavras (2011), não se pode ignorar que mesmo diante dos avanços 

na organização da APS no Brasil, desde o início do processo de desenvolvimento do SUS, 

existem grandes entraves que devem ser superados para que os propósitos explícitos na 

política nacional possam ser cumpridos e para que possa desempenhar seu papel de 

organizadora do sistema e coordenadora do cuidado em saúde (p. 871).  

A diminuição da demanda na unidade e o momento em que a equipe compreende 

que o trabalho grupal deve ser desenvolvido em conjunto de forma a unir os saberes de 

todos os envolvidos foram pontos considerados pelos entrevistados como positivos quando 

se envolve práticas grupais. Daí a noção de trabalho inter e multidisciplinar. No agir do 

grupo é possível pensar a prevenção, não somente a remediação, e principalmente envolver 

o sujeito/usuário no seu cuidado. O aspecto da interatividade e da ajuda mútua pode ser 

observado: 
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Então, é esse trabalho, essas práticas que a gente faz dentro da equipe. Primeiro 
serve pra unir a equipe também. Porque eu acho muito importante esse trabalho, 
essas práticas em grupo pra unir a gente. Porque não adianta a gente trabalhar 
sozinha. Não adianta eu trabalhar sozinha. (...) Eu não consigo fazer sozinha. Eu 
dependo do outro. Então, troca ideia, troca experiência né! (...) Diminuir a 
demanda da unidade, ajuda muito esse trabalho em grupo. (S5- Agente 
Comunitário de Saúde) 
 
O serviço fica mais organizado. E uma futura sequela é evitável. Se você faz um 
grupo de prevenção, cê evita que aumente o número de solicitações de exames 
né! cê diminui o número de pessoas infartando, com derrame(...). (S7- 
Enfermeiro) 
 
Fazer com que o usuário seja co-participante dos cuidados. Porque muitas vezes 
tem o médico, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo, o fisioterapeuta... só que o 
importante da promoção é mostrar que ele também pode cuidar. E... ele é o autor 
principal. (S8- Enfermeiro) 

 

Esse processo que estimula a tomada de posição e responsabilização das pessoas 

para com a saúde própria é também visto como necessário e positivo por Maffacciolli 

(2007). A autora fala com clareza sobre esse processo:  

 
Isso fica mais claro quando se aponta, por exemplo, o acompanhamento e 
controle dos pacientes e ao se justificar a prática dessas atividades como medidas 
preventivas à saúde. Além disso, o fato de estimular a responsabilização e a 
conscientização das pessoas para com a sua saúde, pode ser também tomado 
como uma medida assistencial, no momento em que motiva o autocuidado. 
(MAFFACCIOLLI, 2007, p.98) 

 
 

O potencial terapêutico do grupo, segundo Maffacciolli (2007, p.99), reside nas 

possibilidades do autocuidado e da proposta preventiva (...), consubstanciadas pelo 

ambiente educativo formal, pelo saber técnico e pela amplitude e informalidade do saber 

popular. A proposta preventiva, sobre a qual diz a autora, pode ser percebida nas seguintes 

falas: 
 
Promoção da saúde acho que é isso que a gente tenta fazer né! são os grupos, 
orientação né! (S2- Enfermeiro) 
 
A nossa ideia é essa mesma, a nossa ideia, é o bem estar mesmo delas... E muitas 
falam: nossa! Em casa quando eu tô estressado lá e vou fazer minhas coisas, eu 
esqueço dos problemas , esqueço de tudo entendeu? (S3- Agente Comunitário de 
Saúde) 
 
É o que a gente, a gente passa pra eles os cuidados , como prevenir certas coisas 
e...aí eles vão aprendendo, fazendo, a gente procura aprender brincando mesmo. 
Por exemplo, a promoção da saúde ... esses de não tomar ô... , não é que não 
tomar... a gente faz essa atividade do artesanato para poder a pessoa ficar mais 
tranquila não ficar dependente do remédio , então ela mesmo vai sentir a 
necessidade, vai sentir que ela vai ...que ela não tem a necessidade desse 
remédio, que não precisa do antidepressivo pra viver, entendeu? Então às vezes 
só que uma pratica, uma coisa que ela gosta , que ela tem prazer de fazer já é o 
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suficiente pra viver a vida sem depender de um remédio. (S3- Agente 
Comunitário de Saúde) 
 

 
Rocha (2014, p.49) ao abordar as práticas grupais, acredita que os profissionais da 

saúde devem estar atentos ao planejamento e adaptação à realidade dos usuários e da 

comunidade, partindo das implicações da educação popular em saúde e da construção 

compartilhada do conhecimento, (...) do vínculo e da longitudinalidade do cuidar.  

Ao falar de vínculo, Schimith e Lima (2004) discutem que nesse encontro entre 

profissionais e usuários, há uma busca da produção de vínculo, objetivando estimular a 

autonomia relacionada à saúde. O vínculo com os usuários do serviço de saúde pode 

ampliar a eficácia das ações de saúde, favorecendo a participação do usuário durante a 

prestação do serviço.  

Desta forma, os grupos de educação em saúde constituem uma prática 

fundamentada no trabalho coletivo, na interação e no diálogo entre seus participantes. O 

caráter educativo dos grupos deve estar baseado na troca de saberes, ou seja, aprende o 

profissional que coordena e também o usuário que participa. Isso ocorre a partir de uma 

relação dialógica. A fala de S8 é demonstrativa disso: 

 
Como o programa saúde da família é pra levar prevenção, então nada melhor que 
o grupo. Porque é uma forma de prevenção. De informação que você vai 
prevenir. Então acho que melhor é o grupo. O grupo é a melhor forma de tá 
levando informação e tá fazendo prevenção. Eu acho que quando a gente leva a 
informação de uma forma... De uma forma diferente né! Com outras pessoas, 
com outros conheceres, com... Trocar né as experiências né! (S8- Enfermeiro) 

 

Em consonância a ideia do grupo enquanto espaço de educação, Furlan (2012) 

assinala que o grupo então consistiria não somente em lócus para a educação, mas na 

produção de um espaço para que as pessoas possam falar de suas experiências (...) para 

que os demais aprendam, (...) criem novas formas para enfrentar situações semelhantes 

(p.110). 

Quanto ao público alvo, há a necessidade da adequação tanto da linguagem a ser 

empregada no grupo, quanto sobre a observação da diversidade os participantes para o 

desenvolvimento das atividades. Isso para que o propósito de grupo seja alcançado. A fala 

de uma das entrevistadas demonstra a forma como há o enfrentamento da heterogeneidade 

no grupo de artesanato:  

 
(...) cada pessoa tem sua forma de aprende, tem seu tempo. Então, a gente tem 
que respeita o espaço do outro, entendeu? Algumas pessoas já são mais agitadas, 
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quer fazer mais rápido. Então, a gente fala: você já consegue fazer isso? Estão, 
vamos esperar até a outro colega pega no tempo dela, ajuda ela. Então, a gente 
vai incluindo todo mundo junto. Falamos, assim: não, você já acabo, se o seu já 
ta bom, ajuda ela a fazer. Porque igual eu te falei: são dez pra mim sozinha tem 
hora que fica um pouco puxado porque aí é todo mundo no mesmo tempo, 
entendeu? Ai eu peço vocês me ajudam também. A dificuldade é isso ai, cada 
um tem seu tempo e temos que respeitar né! A que tem 80 anos não faz no 
mesmo tempo que a de 40 né! Então, a gente tem que esperar, ajudar e 
incentivar. (S3- Agente Comunitário de Saúde) 

 

Horta (2009) apresenta o grupo como um espaço que permite a interação de 

conceitos e culturas distintas onde os participantes reconhecem-se e diferenciam-se dos 

outros numa dinâmica que permite falar, escutar, sentir, indagar, refletir e aprender (p. 

298). Ou seja, o grupo como espaço de despertar e transmitir conhecimento. 

Entretanto, Campos e Furlan (2010) apontam que antes de iniciar um grupo é 

preciso apontar as razões do “fazer grupal”. É importante olharmos antes de tudo, o que 

queremos quando pensamos em colocar várias pessoas num mesmo espaço. O resultado 

da participação em um espaço de grupo só aparece se o grupo faz sentido para estar nele. 

Para efetivação de um processo educativo, em especial com grupos inseridos na 

saúde, é fundamental considerar cada membro do grupo como sujeito, ativo e interativo. 

Sobre isso informa Horta (2009 p.298):   

 
Considerar o outro como sujeito, detentor de conhecimento e não mero receptor 
de informações, uma vez que o processo de interação e de abertura ao saber do 
outro propicia uma construção compartilhada de conhecimentos e de formas de 
cuidado diferenciadas. (...) a função do profissional de saúde no grupo é acolher 
os participantes, ouvindo suas experiências e dúvidas, para que então eles 
explicitem suas dificuldades em cuidar-se, identifiquem os recursos que possuem 
para dar conta desse seu momento e estabeleçam conexões entre os 
conhecimentos, as informações, as vivências. Assim, novos entendimentos e 
acordos entre usuários e profissionais podem processar novas condutas 
(HORTA, 2009, p.298). 
 
 

Os grupos de educação em saúde fundamentam-se a partir da aproximação e 

diálogo entre profissionais. O caráter educativo dos grupos inseridos na saúde está no 

compartilhamento do conhecimento.  Ou seja, todos aprendem e ensinam. O grupo então 

consistiria não somente em lócus para a educação, mas na produção de um espaço para 

que as pessoas possam falar de sua experiência (...) para que os demais aprendam, 

espelhem-se, apoiem-se ou criem novas formas para enfrentar situações semelhantes 

(Campos & Furlan, 2010, p.109). A fala da entrevistada S8 expressa o reconhecimento do 

caráter educativo dos grupos: 
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Então, eu entendo por práticas grupais quando nós reunimos né, com um certo 
número de pessoas para estarmos levando informações em conjunto. Tanto pra 
estarmos passando quando recebendo também, né. Então, meu entendimento é 
esse. Não só com usuários, mas também com os profissionais, para estarmos 
levando e recebendo informações. (S8- Enfermeiro) 
 

 Nesta perspectiva, fica evidente que para além da reprodução de fórmulas ou 

receitas sobre o que fazer, ou como viver, é preciso que o profissional possibilite, no 

espaço grupal, o aparecimento das formas de lidar com as adversidades ou com o 

adoecimento. Para que assim, diante da troca de experiências, juntos todos possam buscar 

as maneiras possíveis de enfrentamento (Campos & Furlan, 2010). 

Em suma, também é importante que o profissional saiba distinguir se o desejo é de 

realizar grupos ou se o agrupamento é suficiente. Ou seja, o objetivo é agrupar um coletivo 

ou reunir uma unidade em comum com necessidade conjunta? (Campos & Furlan, 2010). 

Ainda, os autores ressaltam que antes de reunir as pessoas os profissionais deveriam 

questionar: por que queremos colocar todas essas pessoas juntas? O que pode ser 

interesse comum entre elas? E concomitantemente, perguntar aos possíveis participantes o 

que é que eles desejam e por que um espaço comum pode ser interessante (Campos & 

Furlan, 2010, p.111).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Incialmente, neste estudo, buscou-se analisar os grupos inseridos nas unidades de 

Estratégias Saúde da Família observando as possíveis correlações entre as categorias de 

identidade e participação. A estratégia adotada era a de investigar as práticas grupais, 

pensando nos grupos e na saúde, ou grupos de saúde, ou ainda, grupos de promoção da 

saúde, e não apenas os grupos-doença ou grupos de discussão ou reflexão a partir de 

doenças, que acabam se transformando em grupos de manutenção de doenças. Entretanto, 

diante do contexto desfavorável para atender aos objetivos iniciais, já que na maioria das 

unidades de saúde investigadas, encontramos práticas grupais muito díspares entre si e 

muitas delas distantes do nosso padrão de concepção sobre práticas grupais. Assim, partiu-

se para a reformulação da proposta. Nosso foco passou a ser o significado do grupo ou das 

práticas grupais para os profissionais de saúde inseridos nas unidades de ESF, assim como 

também todo o cenário em que as propostas grupais são projetadas. 

 Após a coleta de dados, chegou-se ao número de unidades de ESF e o 

reconhecimento da cobertura da população. É perceptível a deficiência da atenção primária 

à saúde no que se refere à ESF, pois se levarmos em consideração que a cidade de São 

João del-Rei, conforme apontam os dados do Datasus, há 16 anos, implantou a primeira 

unidade de Programa Saúde da Família (PSF), e conta, hoje, 2016, apenas com 13 ESF, 

contando, apenas com 50,03% da população atendida. 

 Considerando as nove unidades de Estratégias Saúde da Família visitadas, somente 

em duas foi possível observar um encontro do grupo iniciante de “controle de peso” e um 

do “grupo de tabagismo”. Nas demais unidades ou não havia grupos, ou estavam 

desativados, ou as datas de sua realização não correspondiam ao limite de tempo 

disponível para a coleta de dados. 

No contexto da ESF a análise da experiência com grupos relatada pelos 

entrevistados revelou desafios, possibilidades de cuidado e alguns avanços. Neste sentido, 

a discussão fundamental está associada com a dificuldade dos profissionais de romperem 

com a lógica do grupo centrado nas doenças já estabelecidas. Vale assinalar a importância 

e as vantagens de um trabalho com grupos capaz de abarcar práticas de prevenção. 

Outro ponto relevante é a evidência das adversidades no trabalho da ESF. A 

deficiência das atividades grupais, neste ponto, são pautadas na falta de capacitação, falta 

de recursos humanos, rodízio elevado dos profissionais e falta de reconhecimento do 

trabalho desenvolvido.  
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Sobre as práticas grupais entende-se que este tipo de intervenção é apontado como 

uma ação efetiva quando os profissionais a compreendem não apenas como somatória de 

pessoas, e nem tão pouco como um espaço de reprodução de conteúdos predeterminados. 

O desenvolvimento dos grupos não deve estar centrado apenas em métodos que 

reproduzam as palestras, ou no processo educativo em que não há a participação dos 

usuários, é preciso avançar na valorização do saber dos integrantes de um grupo, na relação 

dialógica entre os conhecimentos de todos os envolvidos. 

O grupo é apontado, pelos sujeitos entrevistados, como instrumento importante na 

prática da ESF. Porém, apesar de os relatos esboçarem empenho, engajamento para o 

desenvolvimento de práticas grupais, há muito que avançar no que se refere à formação 

profissional. Esse aperfeiçoamento da formação permitirá a efetividade dos trabalhos 

planejados. 

Apesar de os relatos revelarem a compreensão da importância dos grupos, alguns 

dos entrevistados apontam que esta estratégia demanda tempo e habilitação. Neste contexto 

é fundamental discutir sobre a capacitação dos profissionais para lidar com práticas grupais 

inseridas nas ESF, bem como a distinção entre grupo e agrupamento. E entendimento dos  

grupos enquanto ferramenta de promoção da saúde. 

Diante das dificuldades e limitações da prática grupal, foi possível observar que o 

grupo, muitas vezes, é reduzido a um “espaço informativo” e não agregador de 

conhecimento. Neste sentido, reduz-se o integrante, ou usuário a um mero aprendiz dos 

sintomas das doenças ou agravos. Distorce-se assim, a lógica do grupo como promotor da 

saúde, ou seja, o grupo passa a ser visto muito mais como dispositivo de promoção ou 

manutenção da doença e não da promoção de saúde.  

Ainda em relação às limitações encontradas, são perceptíveis na estrutura das 

unidades de ESF falhas relacionadas a locais ou salas para o desenvolvimento dos grupos. 

Nas falas ou nas imagens capturadas é possível entender a dimensão deste desafio. No 

geral, são espaços adaptados, apertados, o que impossibilita a construção de uma visão 

crítica do cuidado e a importância destinados às atividades grupais, tanto por parte dos 

profissionais quanto por parte dos usuários do serviço. Para o acontecimento do grupo, o 

ambiente/local deve ser minimamente acolhedor, quer dizer, suficiente e adequado às 

atividades previstas.  

Frente às potencialidades apostamos na construção dos grupos na ESF não apenas 

como parte do atendimento coletivo, mas como uma forma de intervenção e de cuidado da 

pessoa e não somente da doença. As possibilidades apontadas nessa forma de intervenção e 
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cuidado permitem compreender o momento do grupo como espaço de ouvir, aprender com 

e por meio do outro e assim trocar experiências. 

Destacam-se, ademais, alguns compromissos importantes da prática grupal da 

Saúde da Família, assim como bem observou uma ACS entrevistada: a ESF é uma família 

(equipe) cuidando das famílias. Ou seja, o entendimento da ação grupal deve iniciar no 

trabalho cotidiano dos profissionais. A compreensão de grupo e processo grupal perpassa o 

trabalho da equipe de forma a refletir os vínculos e a própria organização do serviço.  

Percebe-se, ainda, que para o desenvolvimento de um eficiente trabalho de grupo na 

Atenção Primária à Saúde devem ser incluídas ações mais educativas e menos curativas. 

Deve haver maior proximidade entre a comunidade e os profissionais, ou seja, 

estabelecimento de vínculos mais efetivos desses profissionais com os usuários do serviço. 

Também merece destaque e importância a participação de outros profissionais nas 

atividades grupais e não somente dos enfermeiros; a inclusão dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) no desenvolvimento de grupos, isso para facilitar os processos de 

transmissão dos conteúdos e a própria produção de conhecimentos, uma vez que os ACS 

são parte muito significativa do todo da comunidade. São eles, os ACS, os maiores 

conhecedores da história da comunidade e da vida cotidiana dos usuários dos serviços de 

saúde.  

Enfim, para além das limitações gerais e/ou obstáculos temporais, temos na 

totalidade, as considerações de aprendizagem que a pesquisa de campo admite. A 

observação no campo, a análise das narrativas e a imersão no cotidiano dos profissionais 

permitiram a correlação da teoria de grupos, da realidade dos grupos na APS e assim 

também a visualização das lacunas. Estas que se estendem a conceituação e a efetivação 

das práticas grupais.  

Ao final deste estudo, endosso a consideração de Maffacciolli (2004) ao dizer que é 

possível reconhecer as limitações de um estudo, em especial quando este se refere a uma 

pesquisa de mestrado em função das características temporais deste curso. Diante da 

quantidade de conteúdo das informações e da escassez de tempo é preciso otimizar o tempo 

e considerar os dados mais relevantes à apreensão do objetivo, de maneira a desvelá-lo 

sob seus aspectos mais representativos (p.104). 
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ANEXO I 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo: Processos Grupais na Atenção Primária 

à Saúde de São João del-Rei                                                                

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é 

importante. O objetivo deste estudo é Analisar como são produzidas as práticas de grupo 

com usuários na atenção básica de São João del-Rei. E caso você participe, será necessário 

conceder a autorização para a realização de entrevistas; autorização para a gravação em 

áudio e em vídeo e transcrição das mesmas e sua utilização no estudo supracitado. 

 

(X) Não há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado de que não será 

adotado nenhum procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.  

( ) Há riscos ou desconfortos no estudo: está sendo informado sobre os risco ou 

desconfortos que poderão ocorrer ao participar do estudo.    

 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia 

de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome aparecerá, garantindo maior contribuição para a pesquisa 

apenas se você conceder autorização :   

□ Meu nome aparecerá;  

□ Aparecerá apenas minhas iniciais;  

□ Prefiro a utilização de um nome fictício;   

*Autorizo a utilização de fotos pessoais e outros registros   

□Sim □Não    

 

   NARJARA RHAYSSA F. DUARTE SANTOS- Departamento e Mestrado de Psicologia    

MARCOS VIEIRA SILVA- Departamento e Mestrado de Psicologia 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou 

ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que 

serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será 

divulgado, que não 

terei despesas, não receberei dinheiro por participar do estudo e será necessário conceder a 

autorização para a realização de entrevistas; autorização para a gravação em áudio e em 

vídeo e transcrição das mesmas e sua utilização no estudo supracitado. Eu concordo em 

participar do estudo. 

 

São João del-Rei............./ ................../................ 

________________________________________        ____________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal-        Documento de identidade 

__________________________________________________ 

Narjara Rhayssa Ferreira Duarte Santos - Assinatura do pesquisador responsável 

 

Telefone de contato da pesquisadora: (35) 998128857 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

NOMES E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS 

_________________________________________________ 

Mestranda: Narjara Rhayssa Ferreira Duarte Santos  
_________________________________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Vieira Silva 
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ANEXO III 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA UNIDADE 

 
 

 

 

1. O que você entende por grupos ou práticas grupais? 

2. Em sua opinião qual a importância dessas práticas na saúde? 

3. Os grupos são desenvolvidos a partir de quais demandas? 

4. Quem geralmente coordena as atividades de grupo?  

5. Você foi capacitado para desenvolver os grupos? Como você se prepara 

para desenvolver os grupos? Quais as técnicas e estratégias para a 

realização dos grupos? 

6. Onde acontecem às reuniões/encontros de grupos?  

7. Durante os encontros dos grupos quais atividades são realizadas? São 

realizadas atividades como verificação da pressão, distribuição de 

medicamentos? 

8. Quais as principais dificuldades e desafios na estruturação e manutenção das 

práticas grupais? 
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ANEXO IV 
 

QUESTIONÁRIO –  
 
DADOS GERAIS DOS ENTREVISTADOS E DA UNIDADE ONDE TRABALHAM 
 
Nome:____________ 
 
1.  Sexo:  1. (   )   Masculino      2. (   )   Feminino     

2.  Idade: ___________________     

3.  Grau de escolaridade mais elevado:   

(   ) Ensino Fundamental incompleto         

(   ) Ensino Fundamental completo  

(   ) Ensino Médio incompleto   

(   ) Ensino Médio completo   

(   ) Superior incompleto –  Curso___________________________   

(   ) Superior completo – Curso_____________________________   

(   ) Especialização  – Curso_______________________________   

(   ) Mestrado – Curso ___________________________________   

(   ) Doutorado – Curso __________________________________    

4. Área em que trabalha: ___________________________________       

5.  Cargo: _______________________________________________    

6. Ano de implantação da Unidade________________ 

7. Nome da Unidade onde trabalha:_________________________________________ 

8. Quantas pessoas são atendidas na Unidade (qual a cobertura)? _______________ 

9. Quantos profissionais compõem a equipe? __________ 
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ANEXO V 

 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL REI 

 

 

Prezado representante da Saúde de São João del-Rei ,  

 

Venho solicitar a sua participação na pesquisa de mestrado intitulada de: Processos 

Grupais na atenção Básica de Saúde de São João del-Rei: articulações entre identidade e 

participação social. O objetivo deste estudo é analisar como são produzidas as práticas de 

grupo com usuários na atenção básica de São João del-Rei, indicando as possíveis 

articulações com identidade e participação social. A divulgação das informações será 

anônima e em conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. Os dados colhidos na 

presente pesquisa serão utilizados na Dissertação de Mestrado, em artigos científicos e em 

apresentações em congressos. 

 

 

 

_____/_____/______ 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Narjara Rhayssa Ferreira Duarte Santos 
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ANEXO VI 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DEPOIMENTOS E IMAGENS DE 

TERCEIROS 

Eu____________________________________________________________________, 

portadora do documento de identidade 

_____________________________________________________________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa: “Processos Grupais na Atenção Primária à Saúde de São João 

del-Rei”, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem 

como de estar ciente da necessidade do uso do depoimento de 

________________________________________________________AUTORIZO, através 

do presente termo, os pesquisadores (Narjara Rhayssa Ferreira Duarte Santos, Marcos 

Vieira Silva) a utilização do material para fins científicos e de estudos (dissertação, livros, 

artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores e da pesquisa, acima 

especificados   

O nome ____________________________aparecerá, garantindo maior contribuição para o 

estudo sobre as práticas grupais em São João del Rei, apenas se você conceder essa 

autorização específica:   

□ Seu nome aparecerá; 

 □ Aparecerá apenas suas iniciais;  

□ Prefiro a utilização de um nome fictício;   

AUTORIZO também a utilização de fotos pessoais e outros registros: □Sim □Não   

São João del-Rei............./ ................../................    

_______________________________________             _______________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal               D.I   

____________________________________________ 

Narjara Rhayssa Ferreira Duarte Santos (pesquisadora responsável) 

Telefone de contato da pesquisadora: (35) 9.9812-8857  

Telefone de contato do Comitê de Ética: (32) 3379-2594 
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ANEXO VII 

 
 

 
Memo Nº 004/2016/UFSJ/CEPES 
 

                                                                                    01 de abril de 2016  
 
De:  Prof.ª Adriana Guimarães Rodrigues 

Coordenadora da CEPES  
 
Para: Pesquisador: Narjara Rhayssa Ferreira Duarte Santos 

 

Assunto: Parecer  

 

           Prezado pesquisador, 

 Comunicamos a V.Sª. que o Protocolo 022/2015 CEPES intitulado “Processos 

grupais na atenção primária à saúde de São João del Rei: Articulações entre  

identidade eparticipação social” teve o seguinte parecer: 

 “Pode-se concluir que o projeto de pesquisa  Processos grupais na atenção primária 

à saúde de São João del Rei: Articulações entre identidade e participação social está em 

consonância com os princípios éticos em pesquisa envolvendo seres humanos nos termos 

da Resolução 466/12 e artigos referidos no protocolo de pesquisa da CEPES/UFSJ. Somos, 

portanto, de parecer favorável à aprovação do referido projeto, salvo melhor juízo”.  

 

 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Coordenadora da CEPSJ 
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ANEXO VIII 
 

APRESENTAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO DE DUAS ENTREVISTAS  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Entrevistador: Para iniciar eu gostaria de saber o que você entende por práticas grupais? 

Entrevistado: Ah tá! É uma reunião de pessoas né? De usuários. Com o objetivo né! De 

ter uma futura patologia evitada, ou quem já tem uma patologia né? Não venha a causar 

uma futura sequela. É então, nós fazemos grupos tanto é... por sazonalidade, que são 

doenças típicas de cada  época, ou também de acordo com a demanda né? De uma 

necessidade de uma epidemia, ou de um protocolo mesmo ministerial né, e demanda, os 

grupos prioritários a serem realizados. 

Entrevistador: hoje vocês desenvolvem grupos aqui na unidade? Quais grupos 

Entrevistado: grupos de diabéticos, hipertensos. O de tabagismo e os grupos típicos de 

cada época. Igual tem agora o outubro Rosa que fala sobre o câncer de colo de útero e de 

mama. Em novembro tem a prevenção do câncer de próstata. Quando porventura tá no 

caso, dengue também né! Que é uma coisa continua. Também palestras em escola. Tanto 

pra pediculose, quanto pra dengue. Um tempo atrás até fui nas escolas .  

Entrevistador: e a população adere? 

Entrevistado: Oh! Muitos é assim... Nem sempre. Mas a aderência tá sendo boa né? 

Alguns não vão porque trabalham, tem outros compromissos, às vezes não podem. Até 

que... quando convida... Até que vai um número bom. Principalmente o grupo de 

tabagismo né! Aonde que a presença mesmo nos encontros, são muitos fortes...é o grupo 

de tabagismo. 

E como é fornecido a medicação somente se vim nesse grupo, pros participante, nenhuma 

outra forma é fornecida. Então, eles vêm né?... e tudo... e tem que cumprir todas as etapas. 

Entrevistador: eles vêm assim... A maioria vem pela medicação? 

Entrevista Número 7- 

Local de realização da entrevista: Local de trabalho do entrevistado- Unidade 
Estratégia Saúde da Família Tejuco 

Duração da entrevista: 26 minutos e 40 segundos 

Dados do entrevistado: S7, 34 anos, Enfermeiro, Pós-graduação em 
Enfermagem do trabalho e Saúde da Família. 
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Entrevistado: é...é...grande parte sim, pela medicação. [...] mas alguns não. Vem pra ter 

um apoio. Pra desabafar. Vêm pra... Às vezes num tem com quem contar, pra ter uma 

orientação mesmo. Porque às vezes eles ficam sozinhos em casa, não consegue ouvir outra 

experiência. Porque às vezes a experiência de um acaba ajudando né! [...] 

Entrevistador: são mais mulheres ou homens? ou é mais misturado assim? 

Entrevistado: mais mulheres.  

Entrevistador: é mesmo? 

Entrevistado: eu tinha a impressão que era mais homens né! Mas não, grande parte são 

mulheres que relatam fumar devido ansiedade. Perdeu o marido. Problemas com filhos. 

[...] O maço de cigarro, entre aspas, é um companhia pra pessoa. 

Entrevistador: Ah! E dentro da unidade você acha importante essas práticas? Qual a 

importância dessas práticas dentro da unidade? 

Entrevistado: a importância? [...] ah! O serviço fica mais organizado. E uma futura 

sequela é evitável. Se você faz um grupo de prevenção, cê evita que aumente o número de 

solicitações de exames né! o número de pessoas infartando, com derrame, diminui número 

de especialistas. Então a parte preventiva é muito importante não só pra aquele momento, 

mas para o futuro também né! E também igual eu falei no caso da pessoa que já tem a 

doença instalada evitar que ocorra sequela né! porque o objetivo é de prevenir tanto a 

doença quanto evitar que a sequela vire uma sequela grande.  E fazer com que o usuário 

seja co-participante dos cuidados. Porque muitas vezes tem o médico, o enfermeiro, o 

técnico, o psicólogo, o fisioterapeuta... só que o importante da promoção é mostrar que ele 

também pode cuidar. E ... ele é o autor principal do seu autocuidado. Porque nós não temos 

contato com ele direto, todos os dias, toda hora. Mas eles sim podem praticar um 

autocuidado, desde que tem orientação de forma muito eficaz. 

Entrevistador: Quem geralmente coordena os grupos? 

Entrevistado: O coordenador na grande maioria dos PSF’s são enfermeiros né! só que na 

arquibancada tem os ACS, os médicos. Toda a equipe do PSF. No grupo de tabagismo é a 

psicóloga que ajuda. Mas no geral é o enfermeiro. Sou eu mesmo.  

Entrevistador: E como você desenvolve os grupos? A partir de qual demanda?  

Entrevistado: O que aconteceu? A demanda de consulta aqui era muito grande. E muitos 

pacientes vinham simplesmente pra renovar uma receita. Às vezes tinha uma pessoal com 

uma cólica renal, com câncer e tudo. Às vezes tinha uma pessoa com maior prioridade e 

tudo, uma urgência e não conseguia por causa de uma receita. Aí oh! Vamos colocar um 

horário pra renovação de receita né! Vai ser bom pro usuário, também ele vai ter outras 
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orientações não só aquela da receita né! Aí buscamos a quantidade de hipertenso, a 

quantidade de diabéticos, o número total. E por esse número nós dividimos a cada 15 dias, 

nós escolhemos duas áreas, de duas agentes para ir fazendo né? as orientações. Aferia a 

pressão, aferi glicemia capilar, quem já tá controlado mantém receita, quem num tá, altera. 

Altera ou aumenta né! Uma readequação a receita. E tá sendo muito bom.  

Entrevistador: Então, esse grupo iniciou a partir de uma percepção do seu dia-a dia? 

Entrevistado: E. Porque assim, o número de consulta tava imenso e às vezes por causa de 

uma receita. Às vezes naquele momento em que o posto tá cheio não dá pra dá orientação 

tão legal. Quanto as vezes no grupo. Porque você separa aquele tempo só por conta do 

grupo só por conta daquele grupo. De hipertenso, de diabético, o grupo de tabagismo. Aí 

foi bom pra eles, pra nós diminuiu os exames. [...]. 

Entrevistador: E no desenvolvimento dos grupos quais são as estratégias utilizadas? 

Entrevistado: ah! sim... É aproveitar o próprio usuário. Porque às vezes você fica na 

frente e nós esquecemos que eles podem fazer a participação nas reuniões. A pessoa que já 

teve a glicemia com 300, ou 400 a gente pergunta: o que você fez? Como conseguiu? Na 

experiência dele pode ajudar muita gente. É igual o grupo de tabagismo, não tem pessoal 

melhor pra falar do que eles mesmos. [...]  

Entrevistador: E onde acontecem os grupos? 

Entrevistado: No salão da igreja São José.  Realizamos aqui da igreja São José. Na escola 

aqui tem um auditório que é usado pra crianças. Nas Águas gerais na igreja Santa Rosa, e 

na igreja evangélica eles permitem. Porque lá é muito longo né! É principalmente nas 

aguas gerais, por causas coletivas né! É forte, procuram, pedem. Na época da epidemia da 

dengue, caso de leishmaniose, eles avisam. Lá tem o vetor. Demos uma palestra lá. A 

primeira orientação, palestra falamos do cachorro, que é um reservatório. Eles não sabiam.   

Entrevistador: E quais são as dificuldades, desafios que você aponta? 

Entrevistado: ah! Assim, que que acontece? Às vezes apesar que muitos na promoção, no 

autocuidado, faz tudo direitinho, mas também tem uma parte que infelizmente não adere ao 

tratamento né! O que dificulta a sequência né? Poderia tá evitando uma sequela. Às vezes 

um exame que nós atualizamos se a gente não tiver cabeça às vezes pode desmotivar. Pode 

desmotivar a gente. Muitas vezes não ter todos os especialistas na cidade.  Às vezes precisa 

e não tem. Às vezes pode acontecer. Porque a função do PSF e evitar o encaminhamento 

né?  

Entrevistador: Uma questão, quando você assumiu a unidade você iniciou alguns grupos 

ou você criou alguns grupos? 
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Entrevistado: eu iniciei bastante.  

Entrevistador: Você foi capacitado ou treinado para desenvolver os grupos?  

Entrevistado: Eu li as linhas guia, os protocolos do ministério da saúde. Pra não fazer da 

própria cabeça né! a gente vai seguindo a linha guia e a mas tem que adaptar a própria 

realidade. O que vai de cada setor de cada bairro realidade sem fugir muito do que tem que 

ser preconizado. Seguindo a linha guia e as experiências, tanto dos profissionais, quanto as 

experiências do próprio usuário. 

Entrevistador: Ok, então era isso. Eu agradeço por ter porta aberta com tanta gentileza.  

Entrevistado: é, tem até um paragrafo do SUS né, um artigo do SUS na verdade. É o 

parágrafo 27 do SUS que fala que o SUS tem que ser campo aberto para ensino e pesquisa 

sempre. 
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Entrevistador: Então, pra começar. O que você entende por grupos, ou práticas grupais? 

Entrevistado: uai! grupo pra mim é quando se reuni um grupo de pessoas pra falar do 

mesmo objetivo, as práticas são essas que a gente coloca, saúde e prática de bem estar. Que 

é uma saúde boa, uma alimentação boa. É a informação que a gente pode falar pro outro 

né! 

Entrevistador: então, me dê um exemplo aqui dentro da unidade que você me dá o nome 

de grupo? Uma atividade que você chama de grupo?  

Entrevistado: é a prática grupal que a gente faz no nosso caso, é levar informação pro 

povo, pro público, pro usuário né! Mostrar pro usuário o quê que ele pode tá fazeno pra 

melhorar a saúde dele, isso eu chamo de prática. Porque às vezes, muitas vezes a gente tem 

uma informação, e eles não têm esse tipo de informação dentro da saúde, devido as 

capacitação que a gente tem. Então, essas são as praticas que a gente pode tá passano pro 

usuário.  

Entrevistador: e diante desse conceito de prática grupal, qual a importância que você vê 

dentro da saúde, dentro da sua realidade?  

Entrevistado: Ah! Eu acho importante, eu acho muito importante. Nós temos muitos 

usuários que são teimosos né! Temos usuários que são diabéticos que tomam insulina 

quando quer. A gente faz esse tipo de trabalho em grupo né! Por esse motivo. Nós temos 

hipertensos que abusam da gordura, do sal. Que são teimosos. Então, a gente tem que 

teimar com eles. É porque, eles têm que cuidar da saúde deles, cuidar da vida deles, do 

bem estar deles. Então, esse trabalho em grupo ajuda muito, vem muito a calhar por causa 

disso. Nós já fizemos reunião em grupo aqui que eles falavam e a gente só ouvindo. E 

depois a gente só colhendo o que eles falaram, pra depois a gente fazer uma outra reunião e 

explicando e mostrando pra eles a realidade do que tá certo, o porquê fazer isso. Se você 

quer ter uma vida mais prolongada, com mais saúde, o quê que cê tem que fazer? Então, é 

Entrevista número 5: S5 

Local de realização da entrevista: Estratégia Saúde da Família Rio das Mortes 

Duração da entrevista: 39 minutos e 21 segundos 

Dados do entrevistado: S5, 43 anos, agente comunitária de saúde, ensino 

médico completo. 
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esse trabalho, essas práticas que a gente faz dentro da equipe. Primeiro serve pra unir a 

equipe também. Porque eu acho muito importante esse trabalho, essas práticas em grupo 

pra unir a gente. Porque não adianta a gente trabalhar sozinha. Não adianta eu trabalhar 

sozinha, só com minha micro área, só com meus hipertensos, meus diabéticos, meus que 

tem saúde mental, que tem que ser trabalhado. Eu não consigo fazer sozinha. Eu dependo 

do outro. Então, troca ideia, troca experiência né! Acaba a gente reunindo pra discutir quê 

que a gente vai fazer pra melhorar. Diminuir a demanda da unidade ajuda muito esse 

trabalho em grupo. Porque diminui a demanda da unidade, a demanda de tá indo ao 

médico. A gente tem aqueles viciados de tá indo no médico todos os dias né! Qualquer 

coisinha. “ah! tô com dor de cabeça. Ah! eu tô com uma dor no dedinho, tô com dor na 

unha” vai no médico. E às vezes é algum... é um mal estar só do momento, ou às vezes é: 

dormiu mal,  foi o travesseiro. Orientações que a gente pode tá fazeno no dia-a-dia deles, 

pra não chegar até o medicamento né! Porque a pessoa precisa, mas se ficar só tomando 

remédio, a pessoa vicia em só ficar tomando remédio, e acha que o remédio vai resolver 

todos os problemas dele e não resolve. Às vezes uma orientação resolve mais que do que o 

medicamento. Então, a gente faz assim: trabalho em grupo pra tá resolvendo esse tipo de 

assunto e também pra tá unindo a equipe mesmo né! Cobrindo a deficiência do outro. 

Entrevistador: Ok. E por falar em equipe. São quantos funcionários aqui? 

Entrevistado: são 17 e 5 agentes de saúde. 

Entrevistador: Como você faz para iniciar um grupo? Para reunir as pessoas? É a partir de 

qual demanda, de quais informações?  

Entrevistado: Eu costumo trabalhar mais com as demandas. É porque olha assim: Esse 

clima agora. Nós temos demandas de pessoas com diarreia, essas coisas... Então a gente 

vai mais da demanda, conforme o clima. Alguma demanda que já vem da secretaria pronta 

pra gente tá atuando. E dependo o que a pessoa fala nas casas com a gente, a gente vai 

reunir pra ver como que vai solucionar os problemas de cada um. A gente tem muita 

abertura pra conversar com médico né! Às vezes você vem e queixa alguma coisa. A gente 

vê aqueles que tá entrando em estado de depressão. O agente de saúde tem muito disso de 

ficar dialogando muito com a família ou com alguém da família, então aí da pra perceber 

que a pessoa tá passando por algum problema. Aí se a gente vê que cê tá precisando de 

uma demanda de psicólogo, esse tipo de coisa, a gente vem conversa com a equipe, 

converso com a enfermeira, passo pro médico. A gente tem muito abertura com o médico 

aqui, muitas vezes a gente vai direto ao médico pra conversar com ele: “olha tem um 

paciente da nossa micro área que tá passando por isso”. Ele que vai dá a solução pra gente: 
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ou faz um trabalho, ou a gente vai encaminhar pra outro setor, que seria: saúde mental ou 

pode ser pro CAPS. Muitas vezes a gente pega a demanda e distribui dentro da equipe 

mesmo. O que a gente poder resolver aqui, a gente resolve. Sem depender da secretaria. A 

orientação sempre surge dos profissionais, pra não ter problema de ter que chamar o 

conselho tutelar. A gente trabalha em parceria. A equipe aqui é muito unida. A gente sofre 

com os problemas também dos usuários. As reuniões sempre ajuda a gente a ficar unidas. 

Às vezes tem as brigas de irmãos, mas resolve aqui mesmo. Porque o nome saúde da 

família é porque a equipe é uma família também.  A gente que é agente de saúde, não 

admite não consegui ajudar. Porque a gente conhece muitos meios. Quando quer ajudar e a 

pessoa não quer ajuda. 

Entrevistador: Vocês desenvolvem atividades para diabéticos e hipertensos? 

Entrevistado: diabéticos e hipertensos? Sim. 

Entrevistador: qual a frequência? 

Entrevistado: A gente costuma fazer assim: uma vez por ano. Esse trabalho a gente vai 

começar a fazer realmente em janeiro mesmo. A maioria de quem vem nas nossas reuniões 

são aposentados, os mais hipertensos, diabéticos. A maioria dos diabéticos que trabalham 

não vem, o outro horário que teria seria de noite, mas a unidade tá fechada. 

Entrevistador: quando se reuni os diabéticos e os hipertensos aqui, geralmente quais são 

as atividades que acontecem nas reuniões?  

Entrevistado: Não é só ali na igreja. Toda atividade que a gente faz, por não tem 

auditório, é a igreja.  A nossa referência é o salão da igreja. A gente anuncia na igreja, na 

missa e faz na igreja mesmo. 

Entrevistador: o que é desenvolvido? 

Entrevistado: é....é mais é...eu falo que é aconselhamento né! É diálogo é conversa 

mesmo. Quando o Gabriel podia ele participava, a gente fazia a reunião e respondia a 

demanda. Quando o médico pode ele participa. Ele senta e pergunta: olha como tá sua 

alimentação, como tá sendo seu dia, você tá tomando liquido? Não tem aquela coisa assim? 

São só 15 minutos de atendimento no consultório. Não, ali tem tempo disponível. A gente 

começa 13:00 e vai  acabar 17:00. A pessoa tem o tempo de relaxar e falar o que quer e a 

gente vai respondendo conforme a demanda deles. Troca de informação. Esse dia é por 

conta de fazer o dialogo com eles.  

Entrevistador: Para finalizar, você falo de trabalho em grupo desenvolvido na unidade. 

Diante disso, quais as principais dificuldades e desafios na estruturação e manutenção das 

práticas grupais? 
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Entrevistado: acho que desafio sempre vai ter, porque a gente sempre vai tá atrás do novo. 

Mais da secretaria de entender o que a gente quer pra zona rural. Porque a gente é tratado 

como zona rural. E a gente tem muito dificuldade. Não tem pediatra aqui, tem que vir de 

SJDR. Demanda de preventivo, tem um caderno de 50 pessoas na lista. No caso nunca vai 

terminar minha demanda. Falta profissional na unidade. É muito pouco profissional né! por 

um lado eu entendo, o recurso é pouco. Porque o SUS parou naquele valor lá e não 

aumenta. O salário do médico ainda é pouco porque a vida da pessoa depende dele. A vida 

da pessoa depende dela também, mas também o médico tem responsabilidade. 

Entrevistador: o seu salário também né! 

Entrevistado: É. Eu não reclamo não. Se eu quiser ganhar mais, eu tenho que estudar 

mais. Eu sei disso. 

Entrevistador: Ok. Era só isso mesmo. Eu agradeço a sua participação e contribuição. 

Entrevistado: Eu que agradeço, e quero retorno. 
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ANEXO IX 

FOTOS DAS UNIDADES  

 

 

 
 

Figura B1- Grupo de Artesanato – ESF São Sebastião da Vitória (Imagens cedidas pela 
ACS da unidade/Facebook)- (Recuperada em: 29/11/2015) 

 
 

 

 
Figura B2- Grupo de Artesanato – ESF São Sebastião da Vitória (Imagens cedidas pela 

unidade/Facebook)- (Recuperada em: 29/11/2015) 
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Figura B3- Grupo Controle de Peso realizado no ESF do Bonfim (Tirada em:16/09/2015) 

 
 
 

 
Figura B4- Grupo Controle de Peso realizado no ESF do Bonfim (Tirada em:16/09/2015) 
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Figura B5- Grupo Controle de Peso realizado no ESF do Bonfim (Tirada em: 16/09/2015) 

 
 

 
Figura B7- Grupo Controle de Peso realizado no ESF do Bonfim (Tirada em: 16/09/2015) 
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Figura B6- Grupo de tabagismo – ESF São Geraldo/Bela Vista (Tirada em: 28/08/2015) 
 
 
 

 
 

Figura B8- Grupo de tabagismo – ESF São Geraldo/Bela Vista (Tirada em: 28/08/2015) 
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Figura B9- Grupo de tabagismo – ESF São Geraldo/Bela Vista (Tirada em: 28/08/2015) 
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Quadro 3 - Unidades Estratégia Saúde da Família de São João del- Rei 
 

UBS/ESF Tipo 01 (Uma UBS para Uma Equipe de Saúde da Família) 
CNES Nome da Unidade Cobertura Endereço Telefone  

2173255 UBS ESF Senhor dos Montes – 
0202 

 Rua José Pedro de Azevedo s/n – 
Senhor dos Montes 

(32) 3373-2543  

3721159 UBS ESF Guarda-mor – 0701  Rua Vereador Vicente Cantelmo 
n.º 207 – Guarda-mor 

(32) 3373-1973  

2173352 UBS ESF Tejuco – 0801  Travessa José Cândido Gouvêa s/n 
– Tejuco 

(32) 3371-1794  

2173557 UBS ESF São Sebastião da Vitória - 
0302 

 Praça da Matriz s/n – São 
Sebastião da Vitória 

(32) 3374-2147  

2173239 UBS ESF Rio das Mortes - 0301  Praça Ministro Gabriel Passos s/n 
– Rio das Mortes 

(32) 3374-1258  

 
UBS/ESF Tipo 02 (Uma UBS para Duas Equipes de Saúde da Família) 

CNES Nome da Unidade Cobertura Endereço Telefone  
5719623 UBS ESF São Geraldo – 0201 e 

0203 
 Rua Carmelo Cardoso n.º 61 – 

São Geraldo 
(32) 3379-2716  

2173344 UBS ESF Bonfim – 0702 e 0703  Rua Tenente Mário César Lopes 
n.º 240 – Bonfim 

(32) 3372-8747  

2173336 UBS ESF Bom Pastor – 0704 e 
0705 

 Rua Letícia D’ângelo s/n – Bom 
Pastor 

(32) 3372-7420  

2199513 UBS ESF Tejuco 0802 e 0803  Rua Dom Delfim Ribeiro Guedes 
s/n – Tejuco  

(32) 3372-3843  

Setor de Atenção Básica- Secretária Municipal de Saúde 
Tel: 3379-1563 

 
 


