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RESUMO 

 

Introdução: As  atividades de grupo com usuários hipertensos e diabéticos favorece a 

possibilidade de conhecer e compartilhar com outras pessoas a mesma condição de saúde, 

elaborar sentimentos e modo de conviver com a doença, bem como articular qualidade de 

vida, políticas e práticas de promoção da saúde e fatores de proteção e de risco. O grupo pode 

representar, uma forma de participação popular junto a unidade de saúde, tornando-se um dos 

elos entre a comunidade, os profissionais e o sistema de Saúde. Objeto: Atividades de 

cuidado em grupo para pessoas com hipertensão arterial e diabetes mellitus como forma de 

cidadania e participação popular. Objetivos: Descrever as atividades de saúde desenvolvidas 

no grupo HIPERDIA e discutir os limites e possibilidades das atividades de grupo, 

considerando a participação popular e cidadã. Metodologia: Estudo qualitativo descritivo 

com enfoque nas atividades de saúde em grupo, considerando a participação popular e 

cidadania nos grupos de cuidado em saúde. Os sujeitos da pesquisa foram os usuários 

integrantes do grupo de hipertensos e diabéticos da Policlínica Regional Carlos Antônio da 

Silva, no Município de Niterói. A coleta de dados iniciou em abril de 2016, sendo finalizada 

em julho de 2016. O método utilizado para a coleta foi o de entrevista semiestruturada. Ao 

todo, foram entrevistados 13 usuários atendendo aos objetivos da pesquisa.  Para análise dos 

dados qualitativos optou-se pela análise de conteúdo, pautada em Laurence Bardin. A análise 

gerou duas categorias: O grupo Hiperdia e as atividades realizadas e o grupo na vida dos 

usuários e a participação cidadã. Resultados: Dentre os 13 usuários entrevistados, 10 são 

mulheres e 3 homens. Quanto a faixa etária, houve uma variação entre 55 e 90 anos, 

resultando em uma média de 64 anos. No tocante as atividades grupais, os entrevistados 

mencionam a realização de palestras, correspondendo à quase todos os encontros e em uma 

proporção mínima, a ocorrência de dinâmicas ou outras atividades. Sobre os conteúdos 

abordados no grupos os usuários citaram que geralmente priorizam HAS e DM.  Quanto as 

atividades do grupo abordar sobre as questões de cidadania e participação popular, a maioria 

disse que sim e outros que não. O único consenso é que pouco se fala sobre o assunto. Acerca 

das concepções dos usuários sobre cidadania e participação popular, alguns usuários não 

sabiam responder, outros responderam, embora, apresentaram algumas dificuldades. 

Considerações Finais: O trabalho com grupos humanos constitui uma estratégia eficaz para o 

cuidado em saúde. Possibilita a escuta ativa, o compartilhamento de histórias e a troca de 

saberes por parte dos profissionais de saúde e usuários. A partir da presente pesquisa foi 

possível identificar que a educação em saúde realizada por meio do grupo, reflete diretamente 

na vida dos usuários, no tocante a revisão de hábitos da saúde. Contudo a educação em saúde, 

principalmente aliado aos grupos, possui a capacidade de tratar diversos assuntos, dentre eles, 

a participação popular e a cidadania. Apesar de alguns usuários mencionar que questões 

relativas aos direitos e deveres do cidadão, bem como a participação política são abordados no 

grupo, nota-se ainda uma timidez no que diz respeito à discussão de temáticas que propiciem 

engajamento no que tange a compreensão e luta pelos direitos. 

 

 

Palavras-chave: Grupos; Hipertensão; Diabetes Mellitus; Educação em saúde; Participação 

Popular; Cidadania. 
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ABSTRACT 

Introduction: Group activities with hypertensive and diabetic users favor the possibility of 

knowing and sharing with others the same health condition, elaborating feelings and way of 

living with the disease, as well as articulating quality of life, policies and practices to promote 

Health and protection and risk factors. The group can represent a form of popular participation 

with the health unit, becoming one of the links between the community, professionals and the 

health system. Object: Group care activities for people with hypertension and diabetes 

mellitus as form of citizenship and popular participation. Objectives: Describe the health 

activities developed in the HIPERDIA group and discuss the limits and possibilities of group 

activities, considering the popular and citizen participation. Methodology: Descriptive 

qualitative study with focus on group health activities, considering the popular participation 

and citizenship in health care groups. The subjects of the research were users of the 

hypertensive and diabetic group of the Regional Polyclinic Carlos Antônio da Silva, in the 

Municipality of Niterói. Data collection began in April 2016 and was completed in July 2016. 

The method used for the collection was the semi-structured interview. In all, 13 users were 

interviewed in response to the research objectives. To analyze the qualitative data we opted 

for content analysis, based on Laurence Bardin. The analysis generated two categories: The 

Hiperdia group and the activities carried out and the group in the life of the users and citizen 

participation. Results: Among the 13 users interviewed, 10 were women and 3 men. As for 

the age group, there was a variation between 55 and 90 years, resulting in an average of 64 

years. Regarding the group activities, the interviewees mention the realization of lectures, 

corresponding to almost all the meetings and in a minimal proportion, the occurrence of 

dynamics or other activities. On the contents addressed in the groups, the users mentioned that 

they generally prioritize HAS and DM. As the group's activities address issues of citizenship 

and popular participation, most said yes and others who did not. The only consensus is that 

little is said about it. Regarding users' conceptions of citizenship and popular participation, 

some users did not know how to respond, others responded, though, presented some 

difficulties. Final Considerations: Working with human groups is an effective strategy for 

health care. It enables active listening, story sharing and the exchange of knowledge on the 

part of health professionals and users. From the present research it was possible to identify 

that the health education performed through the group, reflects directly in the life of the users, 

regarding the review of health habits. However, health education, especially allied to groups, 

has the capacity to deal with various issues, among them, popular participation and 

citizenship. Although some users mention that issues related to the rights and duties of the 

citizen, as well as political participation are addressed in the group, there is still a shyness 

regarding the discussion of themes that foster engagement in the understanding and struggle 

for rights. 

 

 

Keywords: Groups; Hypertension; Diabetes Mellitus; Health education; Popular 

participation; Citizenship 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A motivação para o desenvolvimento da presente pesquisa surgiu após a participação 

no projeto de iniciação científica intitulada, Tecnologias de inovação de grupos em saúde 

voltados para clientes com diabetes mellitus e hipertensão arterial, o mesmo, encontra-se 

integrado ao Núcleo de Pesquisa em Cuidados em Saúde, Enfermagem e Subjetividades na 

Perspectiva Transdisciplinar pertencente ao Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC).  

Mediante a referida experiência e a afinidade com a área das políticas públicas de 

saúde, algumas observações e inquietações surgiram.  Os grupos humanos apresentam o 

potencial para trabalhar diversas questões que transcendem o foco na doença, levando em 

consideração que o processo saúde doença dos indivíduos encontra-se ligado a dimensões 

políticas, sociais, psicológicas, culturais e biológicas. Apesar disso, observa-se a condução 

dos grupos na maioria das vezes com o foco na doença. Diante disso, buscou-se  investigar 

como se dá a participação popular e a cidadania por meio grupos humanos de hipertensos e 

diabéticos voltado para o cuidado de sua saúde. 

De acordo com Munare e Fugerato (2003) a sociedade busca no seu cotidiano 

inúmeras formas de sociabilidade. A convivência em grupos baseado em um propósito de 

assegurar a identidade e a sobrevivência já está enraizado na essência do ser humano.  Em 

consonância com essa afirmativa, Mello (2007) ressalta que esse processo de formação de 

grupos ocorre, pois a inserção em um grupo facilita o progresso pessoal, educacional e a vida 

cultural do indivíduo. 

O grupo se caracteriza por um conjunto de pessoas, que mantém vínculos e interesses 

comuns, regidos por leis e regras que podem ser estabelecidas ou até mesmo subentendidas, a 

depender do cotidiano de cada grupo. Neste sentido, “o grupo não é um mero somatório de 

indivíduos, pelo contrário, [...]. Todos os seus integrantes estão reunidos em torno de uma 

tarefa e objetivos comuns” (ZIMERMAN& OSÓRIO, 1997, p 27 e 28). 

As atividades em grupos representam uma estratégia de interação e troca, 

implementada no campo da saúde e em várias áreas do conhecimento. Atualmente, nota-se 

que no campo da saúde, os grupos mais comuns nas unidades de saúde compreendem os de 

gestantes, planejamento familiar e os grupos de Hipertensos e Diabéticos. 

Nas práxis, tais grupos destacam-se pelas características de grupo terapêutico ou/e 

operativo. De acordo com Zimerman e Osório, (1997) o grupo terapêutico visa 

fundamentalmente a melhoria de alguma situação de patologia dos indivíduos, quer seja 
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estritamente no plano de saúde orgânica, quer no psiquismo ou em ambos ao mesmo tempo. 

Não obstante, o autor afirma ainda que o grupo, não deve se limitar a resolver conflitos, mas 

precisa estabelecer um campo social. Sendo assim, o grupo deve ultrapassar o plano 

terapêutico e discutir também temáticas que contribuam para melhorar a vida do indivíduo na 

sociedade. 

Endossando essa visão, o Ministério da Saúde (MS) (2012), afirma em sua Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), que as ações educativas em grupos podem corroborar 

para os princípios: do vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, 

responsabilização do sujeito, humanização, equidade e participação social. Godoy e Munari 

(2006), apontam que na intencionalidade de convergir com os princípios estabelecidos pelo 

MS, as unidades básicas de saúde, buscam cada vez mais apropriar-se de estratégias grupais, 

para empoderar a população, bem como, fortalecer ações de promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde. Tal adesão refere-se principalmente para o cuidado de paciente 

hipertensos e diabéticos. 

Considerando dados epidemiológicos atuais, sabe-se que as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) como Hipertensão (HAS) e Diabetes mellitus (DM) acometem grande 

parte da população mundial e atingem um número cada vez mais elevado de pessoas, sendo, 

portanto, considerado como problema de saúde pública. A associação entre o DM e a HAS é 

muito comum e encontra-se presente na maioria dos casos. De acordo com o MS (2014), 

ambas doenças são responsáveis pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Partindo desta premissa e em vista do avanço dessas doenças 

no Brasil, o MS deixa os desafios do controle e prevenção das mesmas sob a incumbência da 

atenção básica, que deve trabalhar a fim de, evitar futuras hospitalizações e mortalidades. 

Trabalhar atividades de grupo com hipertensos e diabéticos favorece: a possibilidade 

de conhecer e compartilhar com outras pessoas a mesma condição de saúde, elaborar 

sentimentos e modo de conviver com a doença, bem como articular qualidade de vida, 

políticas e práticas de promoção da saúde e fatores de proteção e de risco. E ainda, para além 

das características terapêuticas, o grupo pode representar, uma forma de participação popular 

junto a unidade de saúde, tornando-se um dos elos entre a comunidade, os profissionais e o 

sistema de Saúde. 

Assim sendo, “o grupo torna-se um espaço adequado para o empoderamento, para se 

obter noções de cidadania, principalmente relacionado a saúde pública, e para apropriação de 

novos saberes, favorecendo a revisão de hábitos” (SOUZA; SILVA, 2007, p 591). 
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A participação popular é um dos princípios constituídos pelo SUS, assegurado pela 

constituição Federal e reafirmado na lei 8.142/90. Esse princípio “pertence ao domínio da 

temática dos direitos, especialmente da construção social do direito à saúde como exercício de 

cidadania” (LACERDA; SANTIAGO, 2007, p 198). Apesar de sua importância observa-se 

ainda uma participação incipiente na fiscalização das unidades de saúde e na inserção dos 

usuários nos conselhos municipais. O MS (1990) afirma que a participação popular é a 

garantia constitucional de que a população, por meio de suas entidades representativas, 

participará do processo de formulação das políticas públicas de saúde, das decisões relevantes 

que afetam a vida dos indivíduos da comunidade e dos seus contextos, do controle e de sua 

execução, em diversos níveis, desde local, representado pelas unidades de saúde, até o federal.  

Entendemos que além do envolvimento com a construção e fiscalização das políticas 

públicas de saúde a apropriação dos usuários pelos serviços oferecidos no sistema de saúde 

também se configura como uma forma de participação popular, visto que viabiliza maior 

vínculo com o sistema e garantia de um direito. A compreensão dos seus direitos e deveres no 

âmbito das políticas públicas favorecem a população, estimulando a cidadania em saúde.  

De acordo com Groleau (2011) a cidadania em saúde se dá a partir do momento que os 

gestores e profissionais de saúde levam em conta os conhecimentos, as experiências dos 

cidadãos e as suas percepções acerca da prestação de cuidados em saúde até que ocorra a 

tradução dessa integração em programas e políticas de saúde pública. Segundo o autor essa 

proposta pode contribuir para resolver as desigualdades de saúde que afetam os grupos 

vulneráveis. 

Discutindo noções de cidadania Marshall (1950), propõe dividi-la em três partes. 

Segundo o autor, a cidadania corresponde a direitos legais, políticos e socioeconômicos.  

 
Os direitos legais ou cívicos são o que "permite ao indivíduo participar livremente 

da vida da comunidade, como propriedade e direitos contratuais, direitos à liberdade 

de expressão, de pensamento e de prática religiosa, bem como direito à Assembleias 

e associações ". Os direitos políticos, por outro lado, são o que permite aos cidadãos 

participar do governo da comunidade, como por exemplo, o direito de 

voto. Finalmente, os direitos sociais e econômicos são aqueles que permitem ao 

indivíduo participar do bem-estar geral da comunidade. Incluem direitos aos 

cuidados de saúde, educação e bem-estar.  (GROLEAU, 2011, P.812) 

 

Apesar do momento oportuno para também tratar questões de cidadania, observa-se 

uma tendência no enfoque da doença e nas formas prescritivas de cuidado, com limitações na 

estimulação da participação popular e cidadã, e no entendimento de outras dimensões que 

implicam no processo saúde doença do indivíduo.   
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Todavia, amiúde, mesmo com as atividades que destaca a doença e suas formas 

prescritivas de cuidado, o grupo é um lugar de participação e interação social entre os usuários 

e a instituição, representadas pelos profissionais que ali cuidam. 

Assim, enfoca-se as práticas de cuidado em grupo de pacientes hipertensos e 

diabéticos e suas inter-relações no cotidiano da vida de cada indivíduo. Neste sentido, o objeto 

deste estudo são as atividades de cuidado em grupo para pessoas com hipertensão arterial e 

diabetes mellitus como forma de cidadania e participação popular.  

Partindo da problemática apresentada elaboramos as seguintes questões norteadoras: 

Qual a efetividade das atividades trabalhadas nos grupos de educação em saúde voltadas para 

diabéticos e hipertensos, no grupo de Hiperdia de uma policlínica no município de Niterói? As 

atividades desenvolvidas com grupos de cuidado em saúde apresentam uma conotação 

política, voltada para participação popular e cidadania? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Para responder as questões levantadas, são traçados os seguintes objetivos:  

Descrever as atividades de saúde desenvolvidas no grupo; discutir os limites e possibilidades 

das atividades de grupo, considerando a participação popular e cidadã. 

 

1.2  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) “a HAS e o DM, fazem 

parte do grupo de DCNT que têm gerado elevado número de mortes prematuras, perda de 

qualidade de vida com alto grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer” (BRASIL, 

2011, p 30), além de impactos econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em 

geral, agravando as iniquidades e aumentando a pobreza. “No período de 2015, dos 512.906 

mil usuários cadastrados do município de Niterói que sofrem de hipertensão arterial, somente 

171.86 são acompanhados. E dos 72.427 diabéticos cadastrados, apenas 53.547 estão em 

acompanhamento” (SIAB, 2015). Contudo, a partir de um levantamento realizado notou-se que 

ainda não são todas as unidades do município que se apropriaram da estratégia grupal para 

trabalhar com esses usuários, ou quando trabalham dificilmente abordam temas que versam sobre a 

participação popular e a cidadania, apresentando um foco apenas na patologia que o mesmo 

apresenta.  
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Os grupos humanos na saúde, abarcam em sua natureza a capacidade de operar com 

inúmeras temáticas e com diversos contextos populacionais. Dessa forma, entendemos que as 

atividades em grupos atendem com eficácia o cuidado as doenças não-transmissíveis 

(Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus), Promoção da Saúde Gestão de trabalho e educação 

em Saúde, Saúde e meio ambiente, bem como, Sistemas e política em Saúde.    

Considerando a correlação entre o princípio da participação popular e os grupos 

humanos na saúde, acredita-se que os grupos fomentam nos usuários do Sistema Único de 

Saúde a participação e controle social, no campo da micropolítica. De acordo com Costa 

(2009) e Lacerda e Santiago (2007), esse campo da micropolítica significa, inserção nos 

espaços das micro relações representadas pelo cotidiano das unidades de saúde, assistência 

prestada, ou seja, na aplicabilidade das políticas públicas de forma que os usuários 

compreendam as questões políticas, sociais e ambientais que implicam no seu processo saúde 

doença. Costa (2009), releva que quando as discussões nas reuniões de grupos saem do foco 

da doença e de questões de autocuidado, curativas ou resolutivas, outros temas são elencados, 

como por exemplo gestão das unidades de saúde, falta de mecanismos que favoreçam a 

promoção da saúde a insuficiência de recursos humanos, principalmente de médicos; 

dificuldades de acesso a consultas e exames; falta de medicamentos e insumos, inadequação e 

manutenção da estrutura. Observa-se a partir disso que os profissionais pouco incentivam o 

envolvimento e esclarecimento da população quando tais pontos são elencados. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta significância para saúde pública tendo em 

vista, sua relação com grande parte da população acometida por DM e/ou HAS e a construção 

de grupos de hipertensos e diabéticos nas unidades básicas. Esses indivíduos encontram-se em 

constante contato com as unidades básicas de saúde, entretanto estão em sua maioria alheios 

as questões políticas que os rodeiam e que refletem no seu processo saúde-doença e a garantia 

dos seus direitos. A pesquisa justifica-se pela imprescindibilidade de fornecer aos 

profissionais de saúde um olhar diferenciado em relação aos grupos humanos na saúde, 

estimulando o empoderamento nos mais diversos contextos e não apenas voltado para o 

autocuidado.  

Este estudo visa contribuir para a enfermagem e de maneira geral, para os serviços de 

saúde, pois tem a pretensão de identificar as práticas dos grupos abordando a importância da 

participação popular dos usuários para construção social do direito à saúde. Os impactos 

esperados com este trabalho são: Contribuir para as práticas de cuidado participativa em grupo, 

para maior engajamento e participação da comunidade nas políticas e nos serviços de saúde; 

estimulo a aderência das demais unidades a implantar e implementar técnicas de grupo eficazes.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CAMINHAR DOS GRUPOS NA SAÚDE E SUAS CARACTERÍSTICAS.  

  

   Atualmente as dinâmicas de grupo são amplamente aplicadas em diversas áreas do 

conhecimento. De acordo com Ramalho (2007), utiliza-se a estratégia de trabalhar com 

grupos no campo da gestão de pessoas, na área de treinamento, desenvolvimento 

organizacional, de habilidades em relações humanas, além das psicoterapias de grupo, em 

grupos comunitários e em salas de aula. 

   Nessa perspectiva, segundo Zimerman & Osorio (1997, p.27)a dinâmica de grupo é 

importante porque “o ser humano é gregário por natureza e somente existe, ou subsiste, em 

função de seus inter-relacionamentos grupais”.  

   No âmbito da saúde os grupos mostram-se um recurso eficiente, haja vista, que o 

processo de educação em grupo gera melhoria na qualidade de vida, através da valorização da 

saúde, o fortalecimento das potencialidades individuais e grupais e o exercício da cidadania. 

Considerando a relevância das práticas de grupo para área da saúde, apresentaremos a seguir, 

as características de um grupo e como se desenvolveram em certos períodos históricos. 

   O estudo dos fenômenos de grupo é bastante antigo. A dinâmica de grupo surgiu como 

a convergência de determinadas tendências nas ciências sociais, quando se começou a investir 

no estudo de novas tecnologias para a solução de problemas sociais (RAMALHO, 2010). “Os 

primeiros trabalhos mais sistematizados sobre grupos datam da década de 30, e a segunda 

guerra vem marcando o trabalho de psicanalistas de diferentes orientações para o atendimento 

grupal de soldados e feridos em combate” (MUNARI; FUREGATO, 2003, p 8).   

   A expressão dinâmica de grupo apareceu pela primeira vez no contexto científico em 

1944, num artigo de Kurt Lewin, quando este publicou um estudo acerca das relações entre a 

teoria e a prática na Psicologia Social (RAMALHO, 2010). Ainda segundo o autor, essa 

dinâmica de grupo consiste nas relações, criatividade, funcionalidade dos objetivos, princípio 

que regem, além das forças psicológicas e sociais existentes. Osório (2000), salienta que a 

contribuição de Lewin expandiu o raio de ação, do trabalho em grupo, abrangendo o cotidiano 

da prática de saúde. 

De acordo com Zimerman (1997), os grupos podem ser definidos como grupos 

psicoterapêuticos e operativos. No primeiro, ocorrem intervenções terapêuticas com uma 

abordagem psicanalítica, educativa, psicodrama, entre outras. Já no último, os grupos visam 

operar em uma determinada tarefa, sem que haja uma substancial finalidade psicoterápica. Os 
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grupos operativos apresentam quatro modalidades: Grupos de ensino-aprendizagem; Grupos 

Institucionais; Grupos Comunitários e Grupos Terapêuticos. Entretanto, cabe salientar que “a 

essência dos fenômenos grupais, é a mesma em qualquer tipo de grupo, e o que determina as 

óbvias diferenças entre os distintos grupos, é a finalidade para a qual eles foram criados e 

compostos”(ZIMERMAN, 2007, p.3). 

   Os grupos operativos terapêuticos de acordo com Zimerman & Osorio, (1997) visam 

fundamentalmente a melhoria de alguma situação de patologia dos indivíduos, quer seja 

estritamente no plano da saúde orgânica, quer no psiquismo, ou em ambos ao mesmo tempo. 

   Munari e Furegato (2003), ressaltam que as atividades de grupo com os usuários no 

cotidiano da prática de saúde tiveram início na década de 60 ganhando destaque nos anos 70 

com a modalidade grupal terapêutica mais conhecida, os grupos de autoajuda, como por 

exemplo, os Alcoólatras Anônimos e grupos para doenças crônicas, como hipertensão e 

diabetes mellitus. Para Zimerman (2007), os grupos ocorrem com formação espontânea entre 

pessoas que se sentem identificadas por algumas características semelhantes entre si, e se 

unificam quando se dão conta que têm condições de se ajudarem reciprocamente, quer através 

da ajuda de algum técnico coordenador, ou não. 

“Nessa época de crescente avanço das práticas grupais, no Brasil, os profissionais de 

enfermagem limitaram-se ao trabalho em grupos de gestantes, ampliando a partir da década de 

80, sua assistência em grupos aos portadores de hanseníase, diabetes, obesidade, cardiopatias 

e outros” (MUNARI; FUREGATO, 2003, p.12).   

Segundo Guimarães (2008), os grupos também podem ainda ser classificados como 

aberto quando se admite novos membros de tempos em tempos, adquirindo certa rotatividade. 

Ou podem ser classificados como fechados, onde não rotatividade de participantes gerando a 

possibilidade de se obter vínculo, um ambiente de confiança e afeto que possibilite mais 

rapidamente alcançar os objetivos propostos.  

A utilização da estratégia grupal continua a ganhar notoriedade com o passar do 

tempo, tendo em vista os excelentes resultados alcançados desde o começo da sua 

implantação. As atividades grupais na área da saúde constituem uma estratégia pedagógica 

que pode ser atrelada ao processo educativo. Acioli (2008), confirma a afirmativa, enfatizando 

que nas ações grupais, percebe-se uma valorização da abordagem dialógica entre os 

profissionais de saúde e o indivíduo.  

O método dialógico busca o protagonismo dos participantes e respeita sua cultura, 

assim como propõe Paulo Freire. Esse método preconiza a troca de experiência, que articula 

as dimensões individuais e coletivas do processo educativo. Em contrapartida, muitos 
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profissionais ainda conduzem os grupos sem está norteado em uma perspectiva teórica, ou 

seja, empiricamente. Dessa forma, para que se possa assegurar uma prática grupal bem-

sucedida, faz necessário a capacitação dos profissionais de modo que os mesmos possam 

conduzir os grupos, lançando mão de suas habilidades técnico-científicas para promover, o 

cuidado a saúde e ainda a cidadania. 

Na área da enfermagem, os grupos são utilizados como uma estratégia para realizar a 

educação em saúde seja, na assistência hospitalar, ambulatorial e principalmente na atenção 

básica, com diversas finalidades, entre elas podemos citar, informação, orientações cirúrgicas, 

oficinas, promoção à saúde mental, dentre outros. Além disso, de acordo com Godoy e 

Munari (2006), existem os grupos voltados para a implementação de programas e projetos de 

assistência ao sujeito e família, e ainda, os grupos de reabilitação e apoio emocional, focados 

para a manutenção e/ou tratamento de uma patologia ou condição, como o grupo de 

hipertensos e diabéticos. 

Portanto, de acordo com Munari e Fugerato (2003), para a enfermagem o trabalho em 

grupos não se constitui propriamente uma novidade, considerando que o enfermeiro é um 

profissional que desenvolve seu trabalho com grupo, como por exemplo, na equipe de 

enfermagem, executando atividades educativas dentre outras. Contudo, pensado numa 

perspectiva multidisciplinar, entendemos que o trabalho em grupo caminha a passo largos 

para atingir seus objetivos, quando há o envolvimento e a parceria de profissionais de diversas 

áreas da saúde e das ciências socais.  

   Fernandes (2007) afirma que a convivência com um grupo que empregam a 

abordagem dialógica e que congrega pessoas com problemas semelhantes proporciona uma 

experiência que pode desenvolver um clima de muito valor terapêutico, propiciando as 

pessoas melhor qualidade de vida. Não obstante, cabe salientar que os grupos, principalmente 

os terapêuticos, ainda não fazem uso de todas as suas potencialidades para trabalhar com os 

usuários, maior integração com as políticas públicas de saúde.  

   A necessidade de trabalhar essa temática, onde correlacionamos grupos e participação 

popular, surge ao avaliarmos o histórico e o processo de trabalhos com grupos, e desse modo 

compreender que os mesmos apresentam um papel social podendo ajudar na resolução de 

diversas problemáticas desencadeados no contexto social, político e ambiental.   
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2.2 GRUPOS EDUCATIVOS VOLTADOS PARA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA 

ATENÇÃO BÁSCIA 

 

A ocorrência dos grupos na Atenção Básica deve estar em sincronia com o que é 

preconizado para este modelo de atenção à saúde. A PNAB (BRASIL, 2012) prevê que sejam 

desenvolvidas continuamente nos serviços ações individuais e coletivas voltadas às 

populações e às doenças específicas, principalmente na promoção da saúde, prevenção e 

tratamento de doenças e redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de modo saudável. 

De acordo com o Ministério da Saúde, em seu caderno de humanização do SUS 

(BRASIL, 2010) apesar das práticas de saúde pública e coletiva no Brasil privilegiarem, em 

suas portarias e programas, ações grupais com usuários e grupos populacionais, 

principalmente na Atenção Básica, o que vemos são as práticas de saúde voltadas para a 

atenção individual em detrimento das ações coletivas. 

 

É sabido que os profissionais em suas práticas priorizam, claramente, ações em que 

foram mais instrumentalizados os atendimentos individuais pautados em 

procedimentos. Quando se arriscam a fazer grupos, com maior frequência os de 

caráter educativo, valem-se de palestras, metodologias expositivas, em geral, 

voltadas para plateias imensas e que só teriam sucesso sob essa condição. Outros 

nem se arriscam a fazer grupos e se justificam dizendo que não têm a formação 

necessária, ou que é imprescindível que o grupo e o coordenador tenham orientação 

psicoterápica. (BRASIL, 2010.) 

 

Dessa forma, o cenário que se observa é a prática grupal, na Atenção Básica no Brasil, 

como prática complementar, seja quando sobra tempo, seja quando há muita demanda, e não 

um componente importante da organização das práticas e do projeto terapêutico das pessoas.  

A fim de lidar com as doenças crônicas não transmissíveis como HAS e DM, 

Mendonça (2014) salienta que o Ministério orienta o desenvolvimento de grupos de educação 

em saúde para pessoas com essas morbidades, valorizando o desenvolvimento de estratégias 

participativas caracterizadas pela construção compartilhada de saberes, diálogo, participação 

dos usuários e construção de conhecimentos para além das questões biológicas. 

Através de Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos 

estudos apontaram uma prevalência de HAS acima de 30%. Constatando prevalências maiores 

que 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010, p. 1). Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) revela o 

Brasil, com a prevalência de indivíduos diabéticos em 4,6%, no ano 2000, e um considerável 

aumento para 11,3%, em 2030. Em concordância com os dados da OMS, a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (2011) afirma que o número de indivíduos diabéticos eleva a cada ano 
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em virtude do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da 

crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de 

pacientes com DM. 

Assim, os grupos teriam o objetivo de atingir essa parcela populacional que necessita 

de intervenção nos diversos níveis de atenção. O MS (2010) enfatiza que os grupos devem 

contemplar ações coletivas de caráter educativo, de aprendizado de diversas formas de viver e 

lidar com a doença, de esclarecimento, de mudança de hábitos. Por outro lado, os grupos 

também almejariam a formação de um espaço para criação ou fortalecimento de redes sociais. 

 

O enfoque dos grupos pode ser variado, dependendo da condução, do tema, da 

patologia abordada e do risco à saúde que apresentam os participantes. Podem ser: 

esclarecedores, de aprendizado, informativos, terapêuticos, de ajuda mútua, 

geradores de renda, motivacionais, de aprendizado dos conhecimentos culturais 

locais, analíticos, de autoajuda, de treinamento, de participação social, desde que 

propiciem o aumento do grau de autonomia de suas ações e do autocuidado para 

melhora da qualidade de vida. (BRASIL, 2010, p.112) 

 

Menezes (2010) ressalta a criação de um mecanismo facilitador para o planejamento e 

gerenciamento da atenção ao hipertenso e ao diabético, o instrumento de cadastro e 

acompanhamento dos portadores de hipertensão arterial e Diabetes mellitus, o Hiperdia. Esse 

sistema é uma importante ferramenta que possibilita o conhecimento quantitativo dos 

hipertensos e da magnitude da hipertensão em uma localidade, colaborando para direcionar as 

atividades educativas, bem como a formação de grupos. Por conseguinte, a partir dos grupos 

os profissionais conseguem acompanhar e manter um vínculo desse indivíduo com a unidade 

de saúde.  

Mendonça (2015) identificou em seu estudo que em algumas unidades básicas de 

saúde oferece ações de educação em saúde; contudo, tais ações ainda estão focadas em temas 

curativistas e que pouco estimulam a participação dos usuários no processo. Nesse caminhar, 

no geral os grupos voltados para hipertensos diabéticos na atenção Básica são realizados 

propondo aos seus integrantes dinâmicas ou palestra de forma que possam subsidiar uma 

discussão acerca das doenças, seus sinais e sintomas, bem como, hábitos saudáveis para evitar 

agravos.  

 Autores como, Matsumoto (2012), Mori (2010), Pinheiro et al (2012), Sabóia (2010), 

Silva (2006), Solano (2013), Pereira (2012), Teixeira (2007), Torres et al (2009) e Torres 

(2011) destacam em seus estudos que as atividades desenvolvidas com grupos na atenção 

básica incluem interações, utilização de recursos diferenciados como figuras, frases escritas 

pelos próprios pacientes, demonstração diárias com cartazes ilustrativos e informativos, 
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produção de músicas, realização passeio, sessões de exercício, dinâmicas interativas e lúdicas, 

fundamentadas em cartilhas e jogos educativos baseados nos conhecimentos teóricos e 

práticos e relatos de experiências buscando compreender o indivíduo com HAS e DM. 

Todavia apresar das inúmeras formas de trabalhar com grupos, percebe-se a 

centralização na doença e em possíveis formas de combater seus agravos, pondo de lado a 

oportunidade de trabalhar, nesses grupos, a participação, a co-responsabilização, a autonomia 

e a compreensão dos problemas que inferem na sua situação de saúde ou doença.  
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2.3 A PARTICIPAÇÃO POPULAR POR MEIO DOS GRUPOS EDUCATIVOS 

 

É sabido que a participação popular na formulação e no controle da execução da 

política de saúde trata-se de uma conquista do movimento da Reforma Sanitária. De acordo 

com Oliveira et al (2010), a participação popular é compreendida como a integração dos 

sujeitos no processo de democratização das políticas públicas de saúde. 

No tocante a temática discutida neste tópico, para ancorar e proporcionar 

embasamento da autora, foi realizada uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS)correlacionando as palavras chaves “participação popular” AND “grupos”. Decorrente 

da busca foram encontradas 127 publicações e após uma filtragem para artigos disponíveis, 

em português, inglês e espanhol, sem limitação temporal, foram encontrados 66artigos, dos 

quais apenas 6 se enquadravam na temática discutida no presente estudo. Segue abaixo o 

quadro com as produções científicas utilizada no desenvolvimento do estudo. 

Base 
de 

Dados 
Produção Científica Autores Ano Resultados 

L
IL

A
C

S
 

Curso “Participação 
popular, movimentos 

sociais e direito à saúde”: 
uma experiência de 

educação popular em 
Saúde na Bahia a partir do 

MobilizaSUS 

Chaves, Luciana; Alves, Alba da 
Cunha; Souza, Jamilly; Barros, 
Larissa; Araújo, Patricia Dantas 
de; Silva, Tiago Parada Costa. 

2014 

Relatos sobre um curso 
construído de forma 
participativa, entre movimentos 
sociais. Realizou-se duas turmas 
de cinco módulos cada uma. As 
atividades orientaram-se pelos 
pressupostos da educação 
popular: diálogo, participação, 
valorização da experiência, 
autonomia e reflexão crítica. 
Possibilitou pensar e construir 
estratégias para incorporação de 
demandas dos coletivos na 
agenda do Estado, constituindo-
se enquanto espaço potente de 
debate sobre a realidade e 
necessidades de saúde dos povos 

L
IL

A
C

S
 Como os profissionais da 

atenção primária percebem 
e desenvolvem a Educação 

Popular em Saúde? 

Flisch, Tácia Maria Pereira; Alves, 
Rodrigo Henrique; Almeida, Thiara 
Amanda Corrêa de; Torres, Heloísa 

de Carvalho; Schall, Virginia 
Torres; Reis, Dener Carlos dos. 

2014 

Os participantes consideraram 
aspectos além da finalidade 
informativa, ao relatar práticas 
voltadas à qualidade de vida e à 
formação humana. Todas as 
categorias profissionais 
mencionaram uma maior 
participação em grupos de 
controle da hipertensão arterial 
sistêmica e diabetes mellitus. 
Utilizam a pedagogia de Paulo 
Freire 4,7% dos entrevistados. 
Termos que demonstram a 
intencionalidade política, como 
“controle social” e “Educação 
Popular em Saúde” não foram 
mencionados. Foi constatada 
a necessidade de processos de 
educação permanente para os 
profissionais e implementação da 
política nacional de Educação 
Popular em Saúde. 
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Quadro I - Produções científicas sobre participação popular por meio dos grupos e ações educativos 

 

 

L
IL

A
C

S
 

Participação popular nas 
ações de educação em 
saúde: desafios para os 
profissionais da atenção 

primária 

Oliveira, Lucia Conde de; Ávila, 
Maria Marlene Marques; Gomes, 

Annatália Meneses de 
Amorim; Sampaio, Maria Homéria 

Leite de Morais. 

2014 

Identificou-se que as ações de 
educação em saúde eram 
realizadas de forma pontual, na 
maioria com metodologias 
tradicionais e abordagens 
individuais que não favoreciam a 
participação da população. As 
evidências apontaram a falta de 
qualificação adequada para o 
desenvolvimento dessas ações e 
a sobrecarga de trabalho pela 
baixa cobertura da atenção 
primária. Nas intervenções 
mediadas pela educação popular, 
houve maior autonomia, 
protagonismo, participação 
popular, confirmando o potencial 
dessa metodologia para favorecer 
a participação dos usuários e o 
diálogo entre o saber científico e 
o popular. 

L
IL

A
C

S
 

Controle Social na 
Estratégia Saúde da 

Família: Concepções e 
ações dos usuários e 

trabalhadores de saúde 

Vieira Simões, Aline; Ornellas 
Prado, Fabio; Alves Nery, 

Adriana; Márcia Neri Sampaio, 
Daniela. 

2014 

Os resultados evidenciaram que a 
concepção de controle social de 
parte dos entrevistados esteve 
relacionada à noção de controle 
do Estado sobre os cidadãos, 
fazendo alusão a noção do campo 
da política e das ciências sociais. 
Entretanto, em determinados 
depoimentos o entendimento de 
controle social dos trabalhadores 
de saúde aproximou-se da 
concepção relacionada à 
participação da comunidade na 
gestão das políticas de saúde. As 
ações de incentivo ao controle 
social desenvolvidas pelos 
trabalhadores de saúde referem-
se às práticas participativas que 
correspondem às reuniões dos 
conselhos municipal e local, 
estímulo à mobilização popular e 
realização de educação em saúde. 

L
IL

A
C

S
 

Construindo a participação 
social no SUS: um 

constante repensar em 
busca de equidade e 

transformação 

Coelho, Juliana Sousa 2012 

 
 As ações de construir a 
cidadania e formar sujeitos 
coletivos são tomadas como 
fundamentos para a conquista de 
espaços democráticos e de 
direitos sociais. Mapeou-se a 
normatização atual referente à 
participação popular, 
considerando seus avanços, mas 
explicitando também suas 
fragilidades, principalmente no 
que tange aos conselhos e 
conferências de saúde. No 
ambiente dos espaços 
institucionais de participação, 
foram destacados elementos 
necessários para consolidar e 
efetivar a participação popular, 
como a relação entre os atores e a 
comunicação para a socializar as 
informações e conhecimentos em 
saúde. 

L
IL

A
C

S
 Dilemas culturais, sociais 

e políticos da participação 
dos movimentos sociais 
nos Conselhos de Saúde 

Guizardi, Francini Lube; Pinheiro, 
Roseni 

2006 

Entre os resultados destacam-se 
os usos e efeitos da 
argumentação técnico-científica 
no diálogo com as experiências 
populares e o condicionamento 
desse espaço institucional à 
decisão dos setores 
administrativos. 
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Nas publicações desatacadas no quadro acima, os autores abordam a temática da 

participação social, salientando como as ações educativas em saúde são ferramentas 

relevantes para estimular a participação popular e o senso crítico da população de forma que o 

indivíduo compreenda o seu direito à saúde, e intervenha quando necessário. Nessa 

perspectiva, a população precisa se apropriar das políticas públicas de saúde construindo um 

ambiente favorável à manutenção da qualidade de vida e garantia dos seus direitos. 

Guizard e Pinheiro (2006) salientam que a partir da criação do SUS, a saúde emerge 

como questão de cidadania e a participação política.  

Com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei Federal nº 8.142, a sociedade civil 

adquiriu uma relevância até então não reconhecida enquanto corresponsável e copartícipe nos 

processos de construção de uma participação efetiva e qualificada no desenvolvimento de 

políticas públicas (CHAVES et al, 2014). Neste Sentido, Oliveira (2014),ressalta que a 

conquista do direito à saúde exige dos governos, dos serviços de saúde e da sociedade civil 

um trabalho permanente para efetivação dessa política, ou seja, a participação política se 

coloca como condição e instrumento indispensável à construção deste direito. 

O MS (2012) estabelece dentre as várias responsabilidades das esferas do governo na 

atenção básica a saúde, o dever de estimular a participação popular. Dessa forma, é 

recomendado pela Política Nacional de Atenção Básica que as unidades ou município 

possuam conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de saúde e 

usuários, viabilizando a participação social na gestão da Unidade Básica de Saúde. 

Entretanto, de acordo com Coelho (2012)  a ideia de que os Conselhos e Conferências 

de Saúde sejam as principais formas de participação da sociedade na saúde, ainda é 

predominante. Sabe-se que essas instâncias representam experiências concretas de gestão 

participativa que trouxeram melhorias nesse campo no País e servem de exemplo de 

democratização do sistema de saúde. Porém, a participação social para construir o SUS vai 

muito além desses espaços. Conselhos e Conferências não bastam para contemplar a 

diversidade de opiniões e necessidades da sociedade em toda a sua complexidade de atores, 

tornando-se insuficientes quando representam a única abertura à participação popular. 

Com base nisso, entendemos que um dos meios utilizados pelos profissionais para 

inserir a população nas questões de saúde é a partir dos grupos, considerando sua viabilidade 

para educação em saúde. 

Assim como a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a política pública de 

Educação Popular em Saúde (BRASIL, 2013) também propõe a participação social como uma 

diretriz nas ações educativas da atenção básica.  
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A educação popular em saúde subsidia de maneira significativa o maior engajamento 

com a participação e controle social, tendo em vista que, segundo Flisch et al (2014) a mesma 

apresenta-se como um campo, comprometido com a implementação e avaliação de processos 

educativos voltados para a promoção da autonomia, da participação e da postura ética, 

corresponsável e segura dos indivíduos e das comunidades diante de suas questões de saúde e 

de meio ambiente. 

Como prática social humana, a educação é um processo histórico, contínuo, que 

emerge da dialética entre homem, mundo, história e circunstâncias. A sua finalidade 

na área da saúde é promover patamares mais elevados de autonomia, de 

corresponsabilização por meio da reflexão crítica, para os sujeitos identificarem e 

intervirem sobre as questões de saúde e meio ambiente, o que lhe outorga o caráter 

de atividade complexa (FLISCH et al, 2014, p.1261). 

 

Neste sentido, Oliveira et al (2014) destaca que quando a educação em saúde 

desenvolvidas nos grupos sobrepuja o foco da doença, possibilita aos usuários a 

conscientização de que são integrantes dos serviços, sem desconsiderar o fato de ele estar 

inserido em relações culturais, políticas e econômicas, que determinam e condicionam seu 

modo de vida. Ou seja, segundo Flisch et al (2014), os sujeitos se tornam sociais, ativos, 

criativos, transformadores nas problemáticas que interferem direta ou indiretamente no 

processo saúde doença, bem como, na garantia dos seus direitos.  

Os profissionais que coordenam grupos, de qualquer finalidade, na atenção básica 

possuem a oportunidade de estimular a participação social e cidadã, trazendo para o diálogo 

temáticas como a fiscalização da aplicabilidade das políticas no território em que encontram-

se inseridos e a discussão das principais causas referentes as queixas dos usuários. 

Consequentemente, os profissionais estarão promovendo na comunidade um movimento 

social na luta pelos direitos que estão sendo privados ou negligenciados pelos órgãos 

responsáveis. 

Historicamente, os movimentos sociais de base popular têm tido importante papel na 

luta pelo direito à saúde e na construção e consolidação do Sistema Único de 

Saúde/SUS, e suas iniciativas apresentam relevantes contribuições nas ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde. Isto é evidenciado a partir do momento em 

que discutem, constroem, praticam e socializam seus saberes, contribuindo, assim, 

para a reflexão e prática do fazer em saúde. As práticas educativas [...], a partir da 

educação popular em saúde, tem contribuído efetivamente para o controle social e a 

participação popular, quando produz conhecimento na troca de saberes e contribui 

na discussão, formulação, produção e apresentação de demandas pelo direito à saúde 

(CHAVES et al, 2014, p.1507). 

 

Se as condições que afetam a saúde individual e coletiva não são problematizadas, 

segundo Oliveira et al (2014), as práticas educativas em grupo, consequentemente, não 

contribuem para a tomada de consciência passível de levar a uma ação transformadora. Ou 
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seja, não há reivindicações para uma assistência de qualidade objetivando a melhoria da 

saúde, nem mesmo mudança nas condições de vida,  para reduzir incidências de determinadas 

doenças. 

Em seu estudo sobre a participação popular nas unidades básicas Lacerda e Santiago 

(2010), salientam que para os usuários os grupos educativos são espaços onde é possível 

expressar suas falas, atingindo uma dinâmica de discussão em torno de seus desejos e anseios 

e, ao mesmo tempo, compreendendo que a participação precisa ser construída.  

 

Em relação à participação dos usuários tanto no que diz respeito às questões 

relacionadas aos grupos educativos, quanto aos problemas existentes na comunidade, 

as respostas dos profissionais variaram. Em menor incidência encontramos discursos 

que apontaram como de bom nível, pelo fato de os comunitários manterem 

assiduidade nas reuniões, como também indicarem proposições para o desempenho 

das atividades dos grupos e para os demais problemas da comunidade. Em maior 

incidência ressoaram respostas que consideraram essa participação incipiente 

(LACERDA; SANTIAGO, 2007, p.203)  

 

De acordo com Oliveira et al (2014), nas unidades básicas os trabalhadores ainda 

enfrentam dificuldades na condução e formação de grupos e uso de metodologias 

participativas. Em concordância com essa afirmação, Flisch et al (2014) constata que os 

profissionais utilizam a reprodução de grupos nas ações educativas, todavia, os conduzem sem 

uma fundamentação pedagógica adequada. Essa percepção pode levar a um afastamento do 

reconhecimento de que tais práticas educativas precisam ser planejadas, com base em seu 

contexto de atuação e fundamentadas em referenciais pedagógicos da área da educação.  

Apesar de os profissionais demonstraram possuir um potencial para incorporar 

dimensões que ultrapassam as práticas informativas, alguns parecem não valorizar a 

promoção de ações que permitam a comunidade desenvolver um pensamento crítico e 

reflexivo da realidade, conduzindo a uma maior consciência política e a contribuição para 

uma formação cidadã. 

Flisch et al (2014) salientam que as ações de educação em saúde no Brasil têm, em 

suas raízes, estratégias tecnicistas, biologicistas e pouco participativas, que privilegiam ações 

voltadas para um viver higiênico e saudável, direcionadas para as classes populares, vistas 

como incapazes de iniciativas próprias para a manutenção da saúde individual e coletiva. 

Dessa forma, as práticas populares de educação em saúde são em sua maioria centrada em 

atos pedagógicos de prevenção de doenças e agravos à saúde. 

Paulo Freire (2002), aponta que os educadores necessitam ampliar sua consciência 

sobre seu ser e estar no mundo a fim de superar os limites de sua prática e contribuir para que 
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os educandos também o façam. Esse mesmo olhar deve ser ampliado para a relação 

trabalhadores da saúde e usuários. Nessa perspectiva, deve-se trabalhar com as interações, 

problematização e trocas de saberes, de modo a produzir uma consciência crítica e 

transformadora da realidade social, respeitando patrimônio cultural o contexto do território do 

grupo.  

As atividades nessa dimensão visam participações ativas das pessoas em grupo, com 

intuído de gerar uma autonomia na forma de cuidar e lidar com a vida. Assim está em jogo o 

cuidado de enfermagem e a interdisciplinaridade das ações reflexivas, entendendo o contexto 

do processo de saúde e doença e as subjetivações inerentes. 

Com base na discussão apresentada entendemos que os grupos em saúde, configura-se 

como uma forma de participação popular e sustentam a capacidade de estimular nos seus 

integrantes maior envolvimento na luta pela garantia dos diretos adquiridos nas leis que 

regulamentam o SUS, já que a privação dos direitos pertinentes aos indivíduos só é possível 

quando o povo não os conhece e nem os reivindica. Para tanto, cabe investigar se as 

recomendações políticas e o potencial dos grupos educativos são implementados e 

aproveitados pelos profissionais da atenção básica, a fim de desenvolver maior engajamento 

político e social da população.  
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 TIPO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo descritivo que enfoca as atividades de saúde em 

grupo, considerando a participação popular e cidadania nos grupos de cuidado em saúde.  

“A pesquisa qualitativa se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes [...]” (MYNAIO, 2001, p.6). O método descrito adequa-

se ao presente estudo levando em consideração que a partir da compreensão das atividades 

desenvolvidas nos grupos, o mesmo, pode responder as questões aqui levantadas. Ou seja, 

mediante observação das reuniões grupais e narrativa dos participantes será possível realizar a 

análise pautada nas concepções, sobre o fenômeno investigado.  

Polit e Beck, (2011) endossam ainda, que a abordagem qualitativa investiga 

fenômenos e conceitos a partir de descrições narrativas, padrões de associação e raciocínio 

indutivo. Dessa forma é empregada para conhecer a realidade e ponto de vista da população 

que está sendo estudada. 

E por sua vez o estudo descritivo, de acordo com Polit e Beck (2011) permite o 

registro e análise sem a inferência do pesquisador, obtendo dados fiéis sobre o fenômeno 

abordado e tem como principais instrumentos a observação, a entrevista, o questionário e o 

formulário. Segundo Gil (2001) a partir desse estudo é possível a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Entretanto, algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência de 

relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. 

 

3.2 CENÁRIO E POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram os usuários integrantes do grupo de hipertensos e 

diabéticos da Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, no Município de Niterói. 

As Unidades Básicas de Saúde de Niterói (UBS) em Niterói estão distribuídas 

amplamente, de acordo com as regiões: Regional Praias da Baía I; Regional Praias da Baía II; 

Regional Norte I; Regional Norte II; Regional Leste Oceânica; Regional Pendotiba. 

A unidade em questão, encontra-se na regional “Praias da Baía I” e foi escolhida por 

desenvolver as atividades grupais por um período de aproximadamente 5 anos, por apresentar 
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vínculo com a Universidade Federal Fluminense e pela colaboração dos profissionais 

responsáveis para a presente pesquisa. 

Os critérios de inclusão foram: ser maior de 18 anos de idade e frequentar o grupo 

assiduamente. Como critérios de exclusão: membros com inserção no grupo inferior a seis 

meses e pessoas comprometidas por afecções mentais ou déficits cognitivos. 

   

3.3 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados iniciou em abril de 2016, sendo finalizada em julho de 2016. O 

método utilizado para a coleta foi o de entrevista semiestruturada. De acordo com Gil (2002), 

a entrevista é seguramente a mais flexível de todas as técnicas de coleta de dados de que 

dispõem as ciências sociais. As entrevistas mais estruturadas predeterminam em maior grau as 

respostas a serem obtidas, ao passo que as menos estruturadas são mais espontâneas. 

 A entrevista semiestruturada segundo Polit e Beck, (2011) requer a elaboração de um 

roteiro para orientação, podendo ser modificado durante a entrevista, caracterizando certa 

flexibilidade, mas sem desviar-se do tema. 

O modelo de entrevista semiestruturada utilizado neste estudo possui perguntas abertas 

e fechadas, permitindo respostas subjetivas e espontâneas, e ainda, a obtenção de dados 

quantitativos. O roteiro foi estruturado em cinco blocos A, B, C, D e E sendo respectivamente, 

aspectos sobre: as características sociodemográficas, concepção sobre saúde doença, vivência 

na prática de grupo, mudanças de vida provenientes do grupo e a participação popular e 

cidadania.  

  

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Durante a coleta de dados, 25 usuários foram abordados para participar da pesquisa. 

No entanto, dentre estes, 7 usuários não compareceram as entrevistas e 5 recusaram a 

participação na pesquisa.  Ao final, foram entrevistados 13 usuários atendendo aos objetivos 

da pesquisa.  Para estabelecer o quantitativo de usuários foi utilizado o critério de saturação 

do conteúdo.  

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. A duração média das 

entrevistas foi de 40 minutos, resultando em um total de 592 minutos e 37 segundos, 

aproximadamente 08 horas de diálogo. 
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Os dados  correspondentes as características sociodemográficas dos sujeitos foram 

processados no programa Microsoft Office – Excel/Windows, sendo organizados de acordo 

com o tipo de variável e apresentados em forma de tabela. 

Para análise dos dados qualitativos optou-se pela análise de conteúdo, pautada em 

Laurence Bardin (2011). A autora propõe uma análise composta por três etapas: a pré-análise, 

caracterizada pela leitura de todo o material obtido; a exploração do material, de forma a 

selecionar as unidades de análise por meio de recortes, incluindo palavras, frases, parágrafos e 

textos em geral, de modo a destacar conteúdos; e o tratamento dos resultados e interpretação, 

que consiste no processo de categorização e subcategorização. Contudo, durante a 

categorização dos dados, optou-se por analisar por blocos presentes na entrevista, elencando 

as principais unidades de análise identificadas em cada bloco e priorizando, assim, questões 

que coadunam com os objetivos da pesquisa.  

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

As entrevistas foram desenvolvidas obedecendo aos aspectos éticos. Os participantes 

foram abordados por meio das reuniões dos grupos. A pesquisa e os objetivos delimitados, na 

mesma, foram esclarecidos para todos os usuários convidados a participar do estudo. A 

participação voluntária de cada usuário foi formalizada mediante assinatura do Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). O termo foi assinado em duas vias, ficando uma 

em posse da pesquisadora e outra em posse dos usuários.  

Destaca-se a confidencialidade da pesquisa, dessa forma, os nomes dos participantes 

foram preservados na descrição dos resultados. Assim, foram identificados com a letra “E”, 

seguido do número da entrevista. O material coletado permanecerá arquivado por um período 

de cinco anos, sendo destruído tão logo, findado o prazo.  

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, sob o parecer 221.669 e CAAE 11062712.9.0000.5243, atendendo às 

resoluções nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mediante análise do conteúdo obtido por meio das entrevistas, serão apresentados 

nesta seção os resultados e a discussão. O tratamento e interpretação dos resultados, culminou 

no surgimento das seguintes categorias apresentadas a seguir.  

 

 

 

Quadro II – Análise e categorização dos dados 

 

4.1.  O GRUPO HIPERDIA E AS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

A priori, serão descritas abaixo algumas características e observações realizadas acerca 

do grupo pesquisado. 

 O programa de HIPERDIA foi criado em 2002, respaldado pela portaria nº 371/02, a 

partir de um plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

Suas metas e objetivos consistem em ampliar ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e 

controle dessas DCNT. Com vias de atender aos objetivos e metas do programa, bem como, 

facilitar a atenção ao usuário, a Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva instituiu o grupo 

de hipertensos e diabéticos que compreendia os usuários cadastrados no programa de Hiperdia 

da unidade.  

 O grupo de hipertensos e diabéticos da unidade foi fundado há aproximadamente 5 

anos, tendo como finalidade acompanhar as pessoas hipertensas e diabéticas, realizando 

educação em saúde. Atualmente, o grupo apresenta uma boa adesão com aproximadamente 80 

membros em sua maioria assídua. Considerando o quantitativo de pessoas e a estrutura do 

• “Sexo”; “idade”; “cor-autodeclarada”;  
“renda” ; “grau de escolaridade”;  “estado 
civil” ; “religião”; “Palestras”; “Agravos da 
diabetes e hipertensão”;"Participação 
popular"; “cidadania”

I - O GRUPO HIPERDIA E AS 
ATIVIDADES REALIZADAS

- Características 
sociodemográficas dos 
participantes do grupo.

- Atividades desenvolvidas no 
grupo

• “Mudança”; “aprendizado”; “conhecimento”; 
“motivação”: “palestras” e “profissionais”; 
Participação popular";“cidadania”

II - O GRUPO NA VIDA DOS 
USUÁRIOS E A 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

- A influência do grupo na vida 
dos usuários

- Concepções dos usuários acerca 
da participação popular e 

cidadania
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local, as reuniões são divididas para atender a todos os integrantes. Dessa forma, existem dois 

grupos de hipertensos e um grupo de diabéticos. Os pacientes que são portadores de ambas as 

patologias, geralmente são alocados no grupo de diabéticos, considerando a maior dificuldade 

de controle dos níveis de glicemia. Entretanto, cabe salientar que as temáticas trabalhadas não 

se diferem, exceto em ocasiões de muita especificidade.  

 Dentre outras características citadas pelas profissionais, o grupo é do tipo fechado, 

operativo e terapêutico. Sua frequência é mensal, ocorrendo às segundas feiras, variando entre 

o período da manhã e da tarde. A duração equivale a aproximadamente, uma hora 

prolongando ou não a depender do palestrante. A coordenação do grupo é desempenhada por 

uma médica e a equipe é composta por uma terapeuta ocupacional, uma enfermeira, uma 

psicóloga e uma técnica de enfermagem/fonoaudióloga. Três das profissionais citadas, 

referiram experiência no trabalho com grupos, bem como, afinidade para tanto. Ademais, as 

atividades grupais também são realizadas também por profissionais convidados, como 

enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, médicos, dentre outros. 

 A cada reunião é feito o registro das atividades realizadas, anotando-se em um livro 

ata o tema da palestra, o palestrante convidado, membros e colaboradores presentes. Na 

carteirinha individual, marca-se a data do próximo encontro.  Em contrapartida, não é 

realizada avaliação das reuniões.  

 Mediante observação das reuniões grupais nota-se que os integrantes constituíram um 

vínculo com os profissionais, que buscam sempre trazer uma temática diversificada para 

discussão em grupo. Porém, as atividades quase sempre giram em torno de palestras sobre 

agravos da DM e HAS, ocorrendo a escassez de dinâmicas e mais espaço para colocação dos 

usuários. Ademais, durante as reuniões observa-se pouca interação entre os usuários e por 

vezes interação com os palestrantes só ocorrem mais quando estimulados, salvo, os indivíduos 

mais extrovertidos. 

 

Características sociodemográficas dos participantes do grupo. 

 

As variáveis sociodemográficas constitui parte importante de qualquer estudo que 

investiga determinado grupo da população. Tal necessidade, deve a necessidade de entender o 

contexto dos sujeitos estudados, fazendo inferência ao seu comportamento na sociedade e no 

seu estilo de vida.  

De acordo com Andrade (2014) as variáveis sociodemográficas apresentam influência 

considerável na qualidade de vida de uma pessoa, principalmente, quando esta é portadora de 
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alguma doença crônica. Ademais, tais características direcionam quanto as ações adequadas 

considerando as possíveis necessidades e fragilidades de cada população pesquisada. 

Na tabela abaixo são apresentadas as características sociodemográficas dos 

participantes da pesquisa.  

 

Tabela I. Apresentação das características sociodemográficas dos usuários. 

 

Legenda: N = número dos entrevistados; % = porcentagem 

 

Dentre os 13 usuários entrevistados (100%), 10 são mulheres (79,9%) e 3 homens 

(23,1%). A predominância de mulheres também pode ser observada no grupo, e ainda no 

serviço de saúde como um todo. Barreto (2015), destaca que a sobrevida das mulheres é maior 

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Características  Variáveis  Nº % 

Sexo 
Feminino 10 76,9% 

Masculino 3 23,1% 

 

Idade 
Até 64 anos 9 69,2% 

65 anos ou mais 4 30,7% 

 

Cor da pele auto referida 

Branca 2 15,4% 

Parda 8 61,5% 

Preta 3 23,1% 

 

Grau de escolaridade 

máxima 

Sem escolaridade 1 7,7% 

Ensino fundamental completo 1 7,7% 

Ensino fundamental incompleto 6 46,1% 

Ensino médio completo 3 23,1% 

Ensino Superior completo 1 7,7% 

Ensino Superior incompleto 1 7,7% 

 

Estado civil 

Casado (a) 6 46,1% 

Solteiro (a) 5 38,5% 

Viúvo (a) 1 7,7% 

Divorciado (a) 1 7,7% 

 

Filhos 
Possui 11 84,6% 

Não possui 2 15,4% 

 

Renda familiar mensal 

Sem renda fixa 1 7,7% 

Até 1 salário mínimo 4 30,7% 

De 1 - 3 salários mínimos 5 38,4% 

De 4 a 10 salários mínimos 3 23,1% 

 

Religião 

Católica 8 61,5% 

Evangélica 3 23,1% 

Espírita 2 15,4% 

Total 13 100% 
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do que a dos homens, logo elas estão mais sujeitas às doenças crônicas. Acredita-se que as 

mulheres obtêm maior percepção de sua condição de saúde desenvolvendo, assim uma 

tendência ao autocuidado. Em contrapartida, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem (2008), ressalta que o homem apresenta dificuldade em reconhecer suas 

necessidades, cultivando o pensamento que rejeita a possibilidade de adoecer. Além disso, os 

serviços e as estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde para a criança, o 

adolescente, a mulher e o idoso. Neste sentido, faz-se necessário pensar junto a política de 

saúde do homem, estratégias que consigam captar esses homens para o convívio em grupo, 

reduzindo as complicações advindas da HAS e DM e desenvolvendo o senso crítico mediante 

problematizações levantadas no grupo.  

Quanto a faixa etária, houve uma variação entre 55 e 90 anos, resultando em uma 

média de 64 anos. Os grupos voltados para pessoas com hipertensão e diabetes são, em sua 

maioria, formados por idosos. Tal ocorrência encontra-se intrinsecamente relacionada ao 

envelhecimento como fator de risco para o desenvolvimento DCNT, que acomete 

principalmente uma faixa etária acima dos 60 anos se estendendo até o fim da vida. 

Apesar de possuir determinada patologia, o indivíduo não pode ser visto com a 

doença, assim sendo, o grupo também não deve reproduzir essa visão. Para Rocha (2012), o 

idoso vivencia um momento especial na sua trajetória de vida, entretanto tal fato não o excluí 

de um contexto social e da inserção em um núcleo familiar. Nesse âmbito, estimular a 

participação popular e enfatizar aos idosos seus direitos e deveres não se trata de uma prática 

irrelevante, tento em vista que o idoso transita por diversas realidades no núcleo familiar, 

transmitido aos seus filhos e netos, valores e conceitos adquiridos.  

Em relação à cor/raça autodeclarada, oito usuários se autodeclararam como pardo 

(61,5%), três como preto (23,1%) e dois como branco (15,4%). Quanto ao nível de 

escolaridade, 6 entrevistados possuem ensino fundamental incompleto (46,1%), 1 possui 

ensino fundamental completo (7,7%), 3 possuem ensino médio completo (23,1), 1 pessoa 

apresenta ensino superior incompleto e outra pessoa apresenta ensino superior completo, 

correspondendo a (7,7%) cada. Houve ainda, 1 usuário sem escolaridade (7,7%). Quanto a 

ocupação, a grande maioria, são aposentados. Considerando a renda familiar, 4 usuários 

referiram o valor de até 1 salário mínimo (30,7%), 5 referiram o valor de 1 a 3 salários 

mínimos (38,5%), 3 entrevistados apresentam renda familiar entre 4 a 10 salários mínimos 

(23,1%) e 1 entrevistado não tem renda fixa (7,7%).  

Segundo Tavares (2008) o grau de instrução tem sido associado ao autocuidado em 

saúde, refletindo na longevidade e qualidade de vida. Enquanto o analfabetismo está 
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vinculado à dificuldade de acesso às informações, à capacidade para o cuidado em saúde e ao 

empoderamento do sujeito.  Assunção, (2008) salienta que os indivíduos com baixa 

escolaridade e baixa renda familiar, apresentam menor adesão ao tratamento, sendo dessa 

forma importante sua participação em atividades de grupos.  

A população estudada apresenta graus diversificados de escolaridade, entretanto, nota-

se que a baixa escolaridade ainda é predominante. Neste sentido, acredita-se que as atividades 

grupais com abordagens diferenciadas possibilitam ao indivíduo pensar em formas de 

autocuidado cuidado que leva em consideração a realidade da renda familiar disponível, além 

de possibilitar maior compreensão, driblando as deficiências decorrentes da baixa 

escolaridade. 

Além da dificuldade de adesão ao tratamento considerando o grau de escolaridade e 

renda, observa-se que esses indivíduos acabam sendo subestimados no que se refere a 

contribuição com a construção política na saúde, e ainda com a sua própria intervenção 

visando a melhoria da qualidade de vida. Milewa et al (1998) aponta que nem sempre os 

cidadãos envolvidos na promoção da saúde, gestão da saúde, e outras atividades de 

administração de saúde pública e de planejamento não são típicos da comunidade, ou seja, não 

refletem a maioria da população. Em acordo com a afirmativa, Berdel (1997) salienta que a 

participação não é um fenômeno generalizado, mas permanece um desafio para grupos 

vulneráveis. Por vezes, os usuários são vistos como indivíduos que necessitam apenas de uma 

consulta médica e fórmulas farmacêuticas.   

Sendo assim, segundo Groleau (2011) os profissionais de saúde precisam integrar o 

conhecimento de saúde com as experiências de doença e de serviços de saúde os 

cidadãos. Tendo em vista que a cidadania em saúde, envolve o conhecimento da saúde, o 

significado da doença e a experiência dos serviços até sua tradução em ações referentes à 

comunicação clínica, à prestação de cuidados de saúde, bem como, aos programas e políticas 

de saúde pública. 

Já na variável, estado civil, 6 usuários referiram ser casado (46,1%), 5 referiram ser 

solteiro (38,5%), 1 referiu ser viúvo (7,7%) e 1 divorciado (7,7%). O incentivo do 

companheiro pode representar um diferencial no tratamento e controle das doenças crônicas, 

bem como na manutenção da qualidade de vida. Outro incentivo, é a fé. Todos referiram 

possuir alguma fé, o catolicismo predominou entre a crença dos entrevistados, sendo 8 

católicos (61,5%), 3 evangélica (23,1%) e 2 espírita (15,4%).  

Para as autoras Luengo e Mendonça (2014) a prática de fé, mostra-se aliada, refletindo 

na qualidade de vida. A influência da espiritualidade tem demonstrado relevante impacto 
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sobre a saúde física, definindo-se como potencial fator de prevenção ao desenvolvimento de 

doenças, e eventual redução de óbito. Ademais, a fé encontra-se relacionada ao equilíbrio 

mental e emocional. E em muitas ocasiões a religião trabalha no indivíduo o lado social, 

estimulando a promoção da saúde, ainda que não seja essa a nomenclatura dada pelas 

instituições.  

 

Atividades desenvolvidas no grupo 

 

As atividades desenvolvidas no grupo são efetivas para questões de autocuidado, a 

qual, se propõe nas reuniões. Entretanto, nesta seção busca-se descrever e discutir as 

atividades desenvolvidas no grupo a fim de identificar se estas, apresentam alguma conotação 

política voltada para participação popular e cidadania.  

Os conteúdos transmitidos ao grupo, são importantes para a mudança no estilo e 

aquisição de outros conhecimentos, bem como a noção de cidadania. Teixeira (2007) ressalta 

que o aprender em grupo caracteriza-se por um movimento permanente, e o mesmo depende 

da convivência e da aderência de seus membros, bem como, da fluência de seus mediadores.  

No tocante as atividades grupais, os entrevistados mencionam a realização de 

palestras, correspondendo a maioria dos encontros, e em uma proporção mínima, a ocorrência 

de dinâmicas ou outras atividades. Tal fato pode ser evidenciado na fala dos usuários, quando 

perguntados se eles se recordam de dinâmicas realizadas no grupo.  

 

Não. A única coisa que a gente teve aqui foi um grupo de teatro que veio fazer uma 

peça para a gente. A gente riu muito. (E9) 

  

“Já, várias brincadeiras, inclusive teve uma da cadeira que eu não me esqueço. 

Para fazer ginástica na cadeira. Teve um outra uma que a gente sentava na cadeira, 

fechava os olhos e ficava ali para relaxar completamente. Para se desligar dos 

problemas, prestar atenção na respiração. (E8) 

 

Já. Foi muito bom. Foi um psicólogo que teve aqui e fez uma dinâmica muito boa, 

mas eu não lembro detalhes. Às vezes as meninas fazem também, mas normalmente 

é palestrante “né”. (E12) 

 

Não. Eu vi uma coisa diferente no dia do pé diabético. Mas são raras, se eu chamar 

de raras não estaria faltando com a verdade não. Pelo menos no período que eu 

estou e devo ter tido poucas ausências. (E6) 

 

Percebe-se, dessa maneira que o grupo não possui uma dinamicidade em suas ações. 

Dias e Neto (2012) sublinham que as dinâmicas propiciam interatividade e a coesão grupal 

que culminam no aprendizado interdependente, características ausentes na prática das 

palestras.  
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Segundo Oliveira (2014) a maior dificuldade em se desenvolver por meio dos grupos, 

reuniões dinâmicas e participativas, deve-se ao fato de que durante o processo formativo, os 

trabalhadores da saúde não são capacitados para desenvolver práticas educativas na 

perspectiva emancipadora e dialógica. Ou seja, ocorre uma perpetuação do tradicional e das 

práticas tradicionais e maçantes.  

 Nesse sentido, o autor traz um questionamento, já levantado no decorrer deste 

trabalho. Será que os usuários são reconhecidos como sujeitos capazes de reflexão e ação, 

capazes de tomar decisão de trazer para o campo político sua real necessidade frente aos 

problemas vivenciados. Muitas vezes ocorre a culpabilização do sujeito pela sua doença, 

desconsiderando as implicações culturais, políticas e econômicas em torno do contexto 

individual do cidadão.  

Se tratando dos conteúdos nota-se uma atenção maior aos cuidados relacionados à 

hipertensão e ao diabetes e a qualidade de vida. Ademais, profissionais de diferentes áreas da 

saúde e humanas são convidados e apoiam o desenvolvimento do grupo, trazendo temas que 

também contribuam com o controle da hipertensão e da diabetes. 

Desataca-se aqui que além da predominância de palestras, essas dificilmente discutem 

com os usuários questões relativas as políticas públicas de saúde, a política do Hiperdia ao 

qual eles estão inseridos, problemas que vivenciam no dia a dia no sistema de saúde, ou até 

mesmo questões sociais e ambientais que interferem de alguma forma na saúde da população. 

Em algumas poucas ocasiões observa-se assuntos que transcendem o biológico. As 

profissionais relataram a participação da assistente social que comparece ao grupo uma vez a 

cada ano para falar sobre direitos e deveres e sobre o sistema único de saúde.   

Quando perguntados sobre os conteúdos abordados no grupo os usuários citaram que 

geralmente priorizam HAS e DM.  

 

Só hipertensão e diabetes, ué. (E1) 

 

Aqui é mais abordado os assuntos de pressão alta. Eles batem muito em cima para a 

gente se cuidar. (E10) 

Eles falam mais sobre hipertensão e Diabetes mesmo, de vez em quando tem outras 

coisas, mas eu não lembro. A única coisa que eu lembro é que uma vez eles falaram 

sobre sexo, foi bem legal. Distribuíram camisinha. É uma coisa importante também 

né, mesmo que a maioria seja idoso. (E5) 

 

A diabetes é sempre a mesma coisa. A única coisa diferente foi esse exame do pé. 

Que ela furou meus dedos tudo de agulha e eu nãos senti né...ela me proibiu de 

andar de chinelo de dedo, falou para eu andar de calçado asaflex. [...] Agora da 

hipertensão sempre tem bastante coisa diferente, sempre tem um palestrante novo. 

[...] É assim a palestra assim e sobre essas coisas que a gente come e que não deve 

comer né, gordura, teve sobre saúde bucal. A maioria fala sobre coisas que pode 

agravar a doença. (E9) 
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Fala sobre a hipertensão, sobre a diabetes, fala sobre fazer uma caminhada, fazer 

uma atividade qualquer, fala sore você não comer aquilo que não te cabe. (E3) 

 

Tem tantos. Teve um sobre alimentação, teve outra sobre chás né. Eu esqueço. 

Porque tem umas que chama atenção, alimentação elas sempre falam. Teve uma 

também dos cuidados com pés, também achei muito importante. Ela fez a 

demonstração de como fazer os cuidados com os pés.   Essa do hormônio foi 

diferente, interessante, muita gente ali não sabia sobre ressecamento, eu sabia. Essa 

da camisinha para mulher, eu tenho em casa. Eu gosto de quase todas as reuniões, 

as vezes repete, repete, repete, você perde o interesse, que as vezes não acha 

nenhum profissional para fazer algo diferente ai as vezes fala coisas que já falou. 

(E8) 

 

 

Entretanto, alguns relatam a abordagem de outros assuntos que abarcam o estímulo a 

participação política dos cidadãos e alguns direitos.  

 

Eu já vi algumas sinalizações da P, de vez em quando ela dá um toque, mas é raro 

ela é única, estimula a pessoa a procurar saber sobre questões políticas e eu sei que 

isso é difícil, muita gente da população nunca sequer chegou a câmara dos 

vereadores, muito embora, ajudou a colocar aqueles x vereadores lá. E acontece o 

seguinte não é um local simples de se chegara até lá, tipo, vim falar com vereador 

fulano. Um cidadão de menos recurso tem mais dificuldade ainda muitas vezes não 

passa da porta. Eu sei porque eu já tive minha caminhada na política. Não adianta 

mandar a população lá, porque não vai acontecer nada, não é que o vereador 

oriente a assessoria para embarreirar, mas o cidadão comum quando chega diante 

desses locais fica desbundado é um ambiente diferente, não é cheio de cidadão. Eu 

vejo sinais disso no grupo. Também para participação popular existe os conselhos 

municipais de saúde [...] Eu já fui de três conselho aqui em Niterói. [...] (E6) 

 

A eles falam sobre câncer de mama, sobre dentes, sobre esquecimento. Muitas 

coisas que eles abordam que eu acho interessante. Eles abordam sobre bolsa 

família, passagem. Inclusive eu estou muito chateada. Eu uso aquele vale da 

passagem e ano passado cortaram e só me deram 10 passagens, ai fui lá me 

novembro dei entrada, a menina falou em fevereiro que expirava o meu, para voltar 

e eu entro m contato, já fui lá e nada. Porque eu tenho muitos médicos aqui, é no 

HUAP, é no CPN, o que está me salvando é o riocard da minha filha que ela está 

me emprestando [...] (E7) 

 

Diante do exposto, acredita-se que apesar da dificuldade o grupo consegue abrir 

espaço para outras temáticas, possuindo total capacidade para tal ação. É notório na fala dos 

candidatos que fica marcado quando o tema é diversificado e aborda uma temática que os 

envolve além da doença.  

A fala de um dos entrevistados, apresentada acima, ressalta que alguns profissionais do 

grupo, orienta acerca da participação política, inclusive o mesmo fala sobre as dificuldades 

enfrentadas por um cidadão comum para efetivar esse direito. Dessa forma, retoma-se aqui a 

fala de integrar o cidadão tendo em vista que a participação do cidadão na tomada de decisão 

dos cuidados de saúde seja de suma importante, mesmo que ainda se configure um desafio a 

ser enfrentado, como falado na primeira categoria apresentada. 
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De acordo com Flisch (2014) os processos históricos configuram resistências à 

participação popular, embora seja crescente a consciência dos direitos de cidadania. Pensando 

nos processos históricos do nosso país, as marcas do patriarcado, do regime escravocrata, do 

patrimonialismo ainda influenciam na participação popular. O autor destaca ainda que essa 

discussão sobre o caráter político da participação é pouco enfocada no âmbito da Atenção 

Básica.  

Quando pensamos em inserir a população em um lugar de direito, precisamos repensar 

a maneira como vemos esse cidadão. Entender o ambiente no qual ele encontra-se inserido e 

proporcionar as ferramentas certas para seu avanço. Em consonância com tal afirmativa, 

Groleau (2012) ressalta que a produção de conhecimento sobre a saúde que aborda os 

determinantes socioculturais da saúde é importante para as populações vulneráveis porque 

essas populações sofrem exclusão, estigma social e desigualdades em relação à saúde.  

Além, da dificuldade de integrar os usuários nas atividades previamente propostas, as 

atividades ainda não são pensadas em conjunto com os usuários, e eles por sua vez são 

receptivos as propostas apresentadas pela equipe. O relato de uma profissional, salienta que o 

convite de outros profissionais foi ideia dos usuários, o que mostra uma participação ainda 

tímida, no que tange as sugestões para as reuniões. Quando perguntados se já ajudaram a 

planejar alguma atividade eles os usuários disseram em unanimidade que não: 

 
Não elas nunca perguntam não. (E1) 

 

A gente pode falar, mas isso não tem não. (E4) 

 

Ainda não, mas acredito que não vai faltar oportunidade. (E11) 

 

Aqui no grupo não. Só quando eu fazia parte da associação de moradores. Nós 

começamos do zero né. Era meu cunhado e outro rapaz e depois eles me chamaram 

e eu fui junto com ele. Não tinha mesa, não tinha nada. (E13) 

 

Cabe enfatizar que os usuários precisam ser sujeitos das atividades de educação em 

saúde, priorizando a sua reflexão, seus saberes, expertises e potencialidades. Como tornar o 

cidadão crítico, o tratando como receptáculo? 

Quando perguntados se nas atividades o grupo aborda questões de cidadania e 

participação popular, a maioria disse que sim, outros que não. O único consenso é que fala-se 

pouco e esporadicamente.  

 

Eles falam para a gente no grupo que temos que dá resposta nas urnas. Nosso 

dinheiro está na suíça e porque você é uma médica, tem a obrigação de tratar de 

mim sem receber, você investiu estudou. A culpa dos problemas não é de vocês é de 

quem está com o nosso dinheiro. Eles não têm respeito. (E3) 
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Esses assuntos são abordados no grupo, a gente aborda muito principalmente em 

relação a marcação de consulta que a gente tem que chegar aqui 4 e meia 5 horas 

da manhã que é uma tristeza essa fila. Muitas vezes eu choro quando eu vejo idosos, 

com essa fila que é um caracol. (E7) 

 

Eu acho que são abordados no grupo sim. Porque é o dever deles passar para a 

gente a informação e o nossos dever estar pronto para receber e passar a se cuidar. 

No caso como você vai conseguir um remédio, que você tem direito. Informa que 

quando tem aqui no posto tem na farmácia. (E8) 

 

A partir do levantamento das atividades, acredita-se que a potencialidade do grupo não 

tem sido totalmente aproveitada, para discussão com os participantes temas que vão além do 

terapêutico, mas que influenciam na saúde da sociedade. 

Com vias de auxiliar a manutenção da saúde dos hipertensos e diabéticos, as 

profissionais do grupo, buscam propiciar discussões acerca das temáticas que agravam a 

doença, entretanto, não exploram mais a fundo a viabilidade e a oportunidade para contribuir 

com cidadão ativos e críticos, principalmente em tempos de severas mudanças no contexto 

sociohistórico da sociedade e do país.  

 Cabe ressaltar que o processo saúde doença é marcado por mudanças no contexto, 

histórico, político e social, sendo necessário, a população, o conhecimento adequado para 

intervenção em cada âmbito referido.  

 

4.2. O GRUPO NA VIDA DOS USUÁRIOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ  

 

A influência do grupo na vida dos usuários 

 

Nesta categoria são destacados aspectos relacionado a representação do grupo na vida 

dos usuários, além das vivências, enfatizando a influência dos grupos na vida dos integrantes. 

A partir dessa categoria, busca-se evidenciar a potencialidade presente no grupo considerando 

a sua capacidade de trazer mudanças para vida do indivíduo. Diante disso, destaca-se que o 

mesmo abarca a possibilidade de trazer empoderamento para conscientização acerca 

participação política e para se obter noção de cidadania.  

Todos os entrevistados são integrantes do grupo por um tempo superior a dois anos e 

alguns encontram-se no grupo desde a sua formação há cinco anos. Diante disso, nota-se que 

o grupo possui uma representação significativa nas vidas desses integrantes que são assíduos. 

Quando preguntados sobre o que o grupo representa na sua vida, os discursos vinham 

munidos de uma carga emocional e geralmente destacavam-se a representação de vida nova, 

mudança e aprendizado.  
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Para mim o grupo se representa, uma vida nova é o prazer maior do mundo que eu 

tenho na hora que eu chego aqui que escuto o que eles falam. Eles falam: vocês já 

estão de saco cheio de ouvir isso? Mas não estou de saco cheio não, aquilo para 

mim eu nasci outra vez. Para mim é muito ótimo, muito bom. Eu agradeço a Deus 

primeiramente e depois a eles porque eles chegam e tem aquela compreensão de 

conversar com agente e explicar aquilo que pode e que não pode.  (E3) 

 

O grupo é ótimo, é um aprendizado né minha filha, é uma mudança na minha vida, 

eu não perco nenhuma reunião, quando eu não venho é porque eu vou para o 

médico. Aqui o tratamento é ótimo sabe. (E4) 

 

Eu acho que o grupo te faz lembrar da importância de você cuidar-se, você assume 

publicamente com seus parceiros[...]primeiro que você compreende que você requer 

cuidados especiais. Todo mundo deve cuidar de si. Mas os diabéticos e os 

hipertensos ele tem um plus, um quê fascinante que leve o cidadão a cuidar de si, 

porque alternativamente a isso é você levar essa conta para herdeiros sucessores, 

para tua mulher, para o teu companheiro. (E6) 

 

O grupo do Hiperdia representa para mim uma qualidade melhor de vida para 

quem tem pressão alta, para quem tem coração grande igual eu tenho. E ensina e 

educa como você vai sobreviver[...]. (E11) 

 

Representa Vida. Eu definiria só nessa palavra, porque a gente aprende muito, 

muito. Mesmo, tem uns profissionais ótimos aqui que ensinam muita coisa, se eu 

estou vida, eu devo a vinda nesse grupo. (E7) 

 

Pensando em um grupo tão grande, que possui boa adesão e participantes interessados, 

fica o questionamento acerca da motivação desses integrantes. O que leva uma sala de uma 

unidade de atenção básica à saúde, encher mesmo em dias chuvosos. Quando perguntados 

sobre o que mais motiva a participação no grupo, todos os entrevistados referiam as palestras, 

ou seja, o conhecimento adquirido no grupo. Aliado a isso, os profissionais também foi um 

dos fatores citados pelos usuários, para não abandonar as reuniões do grupo. O esforço e 

disposição dos profissionais é algo que marca a vida dos integrantes.  

 

Eu acho que é o conjunto (palestra e profissionais) eu reconheço nesses 

profissionais um esforço no sentido de trazer temas para o grupo que sejam 

significativos. (E6) 

 

Eu entrei mais por curiosidade, que eu não sabia o que era o grupo, “ai” quando eu 

entrei eu fui prestando atenção e cada vez que eu venho tem sempre umas palavras 

diferentes que eu aprendo. O que mais motiva é o que eles falam. E a gente tem que 

segurar aquilo né, seguir o que eles falam. (E10)  

 

As palestras, os profissionais, as pessoas do grupo...tudo, para mim é tudo. Porque 

é muito bom. Não é só para mim, mas para todos que comparecem. (E3) 

 

[...] Mas é isso mesmo o conhecimento, sempre mais. Sempre tem uma novidade[...]. 

(E8) 

 

 

Observa-se nesse caso o vínculo que se estabeleceu entre os profissionais e os 

usuários. Entretanto não se pode deixar de destacar que as palestras trazem a sensação de 
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ressignificação produzindo, de acordo com Oliveira (2014), o conhecimento necessário ao 

processo de emancipação. Não obstante, a palestra em si caracteriza-se pela transmissão de 

informações, nas quais os sujeitos ficam passivos. Sendo assim, o grupo carece de atividades 

dialógicas e interativas. Aspecto que poderia favorecer maior participação popular. 

Observando ainda o convívio grupal com relação aos profissionais e aos usuários, a 

grande maioria dos relatos referiram ser um convívio excelente e harmonioso, com exceção de 

uma usuária que relatou conflitos nessa relação, no entanto, isso se estende apenas a um 

profissional da equipe.  

 

Eu acho que elas dão muita atenção, são muito atenciosas. Todas elas, são muito 

boas. Elas dão para a gente fazer pergunta. Eu sou tímida para caramba. Às vezes e 

dá uma coisinha assim, será que eu pergunto ou não pergunto[...] (E10) 

 

Eles gostam muito de explicar. Eles são muito interativos com as pessoas, qualquer 

pergunta eles estão prontos a responder. (E7) 

 

É excelente, o tratamento é igual para todos. (E4) 

 

[...] uma coisa que eu não gosto de ser mal respondida e eu já fui. A pessoa não tem 

paciência, mas nem todo profissional é igual. Às vezes tem até uma aparência. Mas 

foi apenas com uma profissional. (E12) 

 

Considerando a relação com os outros integrantes do grupo, alguns entrevistados 

relataram ser boa, entretanto, quando perguntados em relação a amizades muitos dizem que é 

difícil, devido ao pouco tempo que permanecem ali a correria para os seus compromissos. 

Mas sublinha-se que o grupo é um lugar de convívio em saúde e não necessariamente de 

amizade.  

Comparecendo as reuniões, foi possível observar que apenas alguns integrantes se 

conhecem de fato e mantem uma amizade, em outros casos ocorre apenas comentários 

referente a algo levantado na palestra com o colega ao lado. Apesar da prioridade não ser a 

criação de laços de amizade, destaca-se a necessidade de um envolvimento maior entre os 

participantes. A dificuldade nesse envolvimento pode ser em decorrência da metodologia 

pouco participativa utilizada, o que leva a pouca interação entre os próprios usuários.  

 

Muito boa, eu faço amizade com as outras pessoas, a gente troca informação, um 

indica ao outro, dança e outras atividades, sabe. (E4) 

 

Não fiz amizade, difícil isso aqui. Olha aqui ninguém tem tempo de ver ninguém. 

Por que o pessoal vem em horário de almoço, são correndo para fazer almoço. Eu 

acho eu que não tenho muito compromisso nesse horário, sou eu. No dia do grupo 

eu procuro não ter compromissos. (E12) 

 

Ah! É bem também. Tem pessoas do grupo que eu já conheço de muito tempo, por 

exemplo, Dona XXXX, minha vizinha, conheço ela desde de “meninazinha”, desde 
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novinha, que ela já é um Senhora. Eu conheço muita gente já, tem gente que até me 

conhece e eu não lembro. “Ai” fala assim tá sumida, ai eu falo assim, não “tô” 

sumida não, as vezes acontece o seguinte, eu tenho as duas doença hipertensão e 

diabetes e as vezes eu não participo do mesmo grupo. Às vezes eu vou mais no de 

hipertensão. Quando tem uma palestra nova da diabetes eu vou mais no de diabetes.  

Eu já até falei isso, que eu deixo de participar de coisas de diabetes porque me 

colocam mais na de hipertensos. “Ai” tem um desencontro. (E9) 

 

A gente não é assim de ficar de papo, eu sou mais com os profissionais da saúde do 

que com os colegas de doença. [...] Eu sempre fui expansiva, de falar muito, mas 

acho que na hora fico meio tímida. (E7) 

 

O convívio grupal é um aspecto determinante para um bom desempenho do grupo ou 

não. Uma boa interação entre os membros e os profissionais determina o estabelecimento de 

vínculos, relações de confiança e cumplicidade. Dessa forma, e de acordo com a autora 

Elizabeth Teixeira (2007), ocorre a criação de uma rede de suporte social, onde os 

participantes se sentem livres para expressar seus sentimentos, ideias, incertezas e 

experiências, oportunizando a promoção da saúde e qualidade de vida.  

A boa relação no grupo fortalece ainda a luta pelos direitos, estabelece a partir de um 

pequeno grupo a possibilidade de um movimento social que contribua efetivamente com a 

apresentação de demandas pelo direito à saúde.  

Quando perguntados como se sentem em relação ao grupo, as respostas não variaram. 

Os entrevistados em unanimidade relataram se sentir bem evidenciando mais uma vez por 

meio das falas o efeito positivo dos encontros. 

 
Eu me sinto bem. Bem tranquila, porque cada dia aprende-se uma coisa nova. O 

aprendizado é muito bom, é importantíssimo para minha vida e para todos aqueles 

que vem aqui. Devia o próprio posto dá um apoio maior né, o próprio posta dá uma 

sala própria. (E13) 

 

Me sinto muito bem porque é um grupo ótimo. Me sinto esclarecida. Nãos só os 

amigos, mas todo mundo que está ali envolvido, são pessoas humildes, mas são 

pessoas ótimas para se lidar. Elas sempre conseguem alguém para dá uma palestra 

para a gente. [...] Quando percebe que a gente está com algum problema chama no 

cantinho para conversar, eu passei por isso, estava com uma situação difícil, até a 

situação difícil mexe com a sua doença. “Ai” quer dizer só uma palavra delas fez 

uma diferença danada. (E9) 

 

Muitos entrevistados referiram o aprendizado obtido no grupo como sendo um divisor 

de águas após a descoberta das doenças. E 100% dos usuários destacaram a maior parte do 

que aprendeu sobre a doença foi com os profissionais e convidados do grupo.  

 

“A gente ouve um monte de coisas que os outros falam “né”, mas foi mais nas 

reuniões.” (E1) 

 

“Eu aprendo mais com os profissionais e comigo mesmo. Eu não escuto muito o que 

as pessoas dizem não. Quando eu quero saber alguma coisa eu vou lá e pesquiso na 

Internet para saber sobre o que eu tenho e o porquê das coisas.” (E5) 
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“Foi aqui com o grupo. Cada dia um pouquinho, porque o que a gente aprende aí 

fora, não é como aqui que você aprende o certo. A qualidade de vida, tudo que você 

tem que ter.” (E12) 

 

Por fim, foi perguntado durante a entrevista como eles consideravam influência do 

grupo em suas vidas. Cabe salientar que a pergunta a essa resposta já foi respondida 

considerando as falas já disposta anteriormente, no entanto, queremos enfatizar a capacidade 

de mudança, transformação e emancipação atribuída a prática grupal, todavia, sua atenção 

encontra-se voltada apenas para questões de autocuidado e agravos da doença.  

 

Excelente, mudou minha vida. Mudei a alimentação. Às vezes eu faço exercício, não 

é todo dia né. Mas sempre estou fazendo. Eu passei a sair a andar. [...] (2) 

 

É um influencia boa né. Até mastologista gostou né, ela ficou encantada de quantas 

pessoas vem assistir a palestra. Você que as pessoas não faltam, o nosso grupo é 

grande e tem dia que não tem nem cadeira. (E9) 

 

Excelente. Eu fazia muita coisa errada. Eu acredito que a pressão alta é um 

problema que não tem cura, não tem remédio, a gente é quem tem que controlar e 

fazer aquilo que o médico pede as meninas na reunião.  (E3) 

 

Muito boa. Eu acho que é importante o relacionamento, por exemplo a pessoa as 

vezes está deprimida “aí” começa a mudar, mudar até o jeito de pensar, de se 

alimentar, então...ai cada um vem com uma coisa diferente ali na reunião, ai você 

também aprende não só com as profissionais, mais também com os colegas. (E8) 

 

Durante a conversa com os entrevistados, os mesmos conseguiam falar claramente 

sobre tudo que proporcionou mudança mediante a participação no grupo, entretanto fica nítido 

que as principais mudanças mencionadas são em relação à alimentação, bem como outros 

cuidados que visam manter a diabetes e hipertensão controlados. Além disso, a mudança da 

qual nos referimos também pode ser evidenciada quando as profissionais afirmam que 

dificilmente os pacientes chegam com a pressão alta ou a glicemia elevada como costumavam 

chegar à unidade.  

Flisch (2014) assevera que infelizmente pode ocorrer a exclusão, no processo 

educativo, dos aspectos relacionados à realidade do indivíduo ou comunidade. Isso pode 

comprometer a necessidade de investigar e refletir sobre a realidade vivenciada, não 

oportunizando aos indivíduos a expressão dos principais determinantes de uma dada situação 

na qual estão envolvidos.  

Vale lembrar que a educação em saúde tem por objetivo favorecer a compreensão da 

realidade no campo da saúde e do meio ambiente e auxilia a população a se organizar para 

modificá-la. Nessa perspectiva torna-se imprescindível ampliar o exercício da autonomia, 
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fortalecendo o sujeito não só para o autocuidado, mas também as práticas de participação e 

controle sociais de seus direitos.  

 

Concepções dos usuários acerca da participação popular e cidadania 

 

  Para finalizar a discussão, será apresentado na presente categoria as concepções dos 

usuários acerca da cidadania e participação popular. Diante da pergunta, é possível observar 

que alguns usuários não sabiam responder, já outros responderam, embora, apresentaram 

alguma dificuldade.  

Eu já ouvi falar. Mas agora eu não vou saber explicar não. (E2) 

 

O que é o que? “Cinania” Eu não sei o que é isso não minha filha. (E4) 

 

 Eu acho que cidadania é gente do bem. Eu acho. Participação popular....não ouvir 

falar. (E 10) 

 

Cidadania é você procurara ajudar o próximo. E hoje é muito difícil, eu vejo em dia 

está muito gente precisando de ajuda e o governo não está nem ai para isso. 

Pessoas sofrendo em hospitais, eu já não sofro com isso porque eu já sou uma 

pessoa conhecida no hospital. Eu não acho que a saúde não está tão bem não. (E7) 

 

 

  No entanto, a maioria, soube responder mesmo que sucintamente, destacando 

situações, até mesmo na unidade, onde seus direitos são privados. 

 

Cidadania é a gente ser livre para participar das coisas, poder falar o que sente, 

nos lugares, ter o nosso direito. A participação popular? O povo né, o povo na 

saúde. A saúde está precária pra caramba, você chega aqui na fila e não consegue 

nem marcar, aqui é um dos poucos lugares onde você consegue alguma coisa. Mas 

tem lugares ai que a gente não consegue nada, o povo está sofrendo que é uma coisa 

né. Aqui você ainda consegue alguma coisa, mas a fila quilométrica. Eu acho que o 

povo está sofrendo. Quando deixa o povo fazer isso né, quando deixam perguntar 

alguma coisa, quando está faltando remédio por exemplo, a gente mal chega ali na 

janelinha não tem remédio então o povo não tem nem como se achegar, não tem 

nem como participar (E5) 

 

São as pessoas que participam e que sabem os seus direitos. A essas reuniões de 

Hiperdia acho que já é uma participação né. Então você precisa pegar a 

informação e saber os seus direitos. (E8) 

 

Cidadania somos nós né, cidadão. Com direitos e deveres. E participação popular, é 

participar, interagir, saber de coisas que eu tenho visto ai na internet sobre o SUS, 

que o sus faz não sei quantas cirurgias de câncer. Mas nós não somos respeitados 

nessa parte de pegar número. Não funciona.  

Por exemplo, eu tenho passe e ultimamente eu estou sem passe, e todo dia eu venho 

para saber se meu passe está pronto e nunca que está pronto, ai a assistente social, 

diz que não dá direito. Mas dá direito por que eu tenho doença crônica. E9 

 

No meu parecer a cidadania é você ver uma pessoa em uma situação complicada, 

uma situação difícil, precisando de uma roupa de uma comida, de um agasalho e 

você ajudar, isso é cidadania. (E11) 
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Cidadania é aquilo que nós praticamos no dia a dia. Direitos e deveres. Muitas 

vezes os novos direitos não são muitos verificados não, mas os deveres são bastante. 

E sobre participação popular não sei não.  A (P2) fala muito sobre isso né. Os 

direitos e deveres. (E12) 

 

Então cidadania é isso tem que está ligado nos movimentos do que está 

acontecendo, saber que o vereador que você deu voto e não está te representando a 

altura e você tem encher o saco dele, para que teu voto tenha validade, apontar que 

na próxima não conte com o seu voto. Vale para tudo isso.(E6) 

 

As falas apresentadas, revelam a capacidade do grupo para discussões mais amplas 

sobre a participação popular, bem como, sobre seu papel na sociedade. De acordo com Coelho 

(2014) entende-se que os grupos são espaços privilegiados para construir identidades 

coletivas, já que permite interações entre agentes sociais nas questões sobre saúde. Gohn1, 

(1994) apud Souza (2001) destaca que esse cidadão coletivo se refere a grupos que lutam por 

direitos sociais tais como os direitos humanos básicos – saúde, educação, moradia e por 

direitos civis.  

Para Guizard e Pinheiro (2014) toda a sociedade necessita dessa compreensão, 

deixando de lado a visão de direitos com favores outorgados. A população deve apropriar-se 

das políticas programas nos quais se encontram inseridos, reivindicar, fiscalizar e 

proporcionar um ambiente favorável para si e para sua comunidade.  

 Ainda sobre o entendimento dos usuários, perguntou se os mesmos compreendiam os 

problemas políticos, sociais e ambientais que influenciam na sua saúde.  

 

Eu acho que influencia sim, sabe porquê? Eu fico muito triste quando eu vejo essa 

roubalheira toda que a gente está passando em um pais como é o Brasil. Então o em 

relação a saúde político prefere tira do povo, se você chega no hospital você chora 

de tristeza porque vê as pessoas no chão, porque não tem lugar para eles ficarem, 

minha irmã trabalha na saúde e você chega no hospital e lá não tem nem papel no 

banheiro tem.[...] É muito triste ver o que está passando na saúde, na educação, 

roubo de alimentação de crianças. Nas questões ambientais, a queima das florestas, 

os animais, alimentação cara. (E7) 

 

Olha o povo que joga lixo, o mar está numa revolta danada, na areia ali no 

arpoador, já não tem mais areia, tomou completamente conta se você for a praia 

não tem como deitar nessa areia e junto com essa ressaca você tinha que ver quanto 

lixo. Você acha que isso não abala nossa saúde? Abala, quem tem problema de 

respiração, isso abala completamente. Se você não tem problema de saúde, você 

passa a ter.  Olha o que o povo está passando no rio com esse governo, não tem 

leito, não tem hospital. Quem entra ali e não está tão ruim, sai pior, você não tem 

médico, os médicos estão sendo demitidos, não estão recebendo, como isso 

influencia na sua saúde se você não tem um médico para cuidar de você. (E5) 

 

Entendo. A falta de verbas para remédios, interfere, vai chegar um ponto que nós 

não vamos ter mais. Lixo na Rua o que fica de bicho. E também as pessoas não ter 

condições de se tratar, não te ruma passagem. O idoso deveria ser a partir dos 60 

                                                 
1GOHN, M. G. Movimentos sociais e educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1994 
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anos. Principalmente esse negócio de passagem que muita gente não tem. Quantas 

vezes a pessoas vem e não tem dinheiro para voltar ou não vem porque não tem 

dinheiro de passagem. (E12) 

 

Entendo. O ambiental já te digo que a poluição né. Como as pessoas que fumam e 

querem que a gente fume com ele.  A água da qual nos bebemos. O alimento que a 

gente come, de onde vem. Os políticos fazem as besteiras dele e depois desconta nos 

pobres. Eu acredito que depende muito do governante, eles precisam fazer coisas 

não para agravar mais a saúde da pessoa. (E11) 

 

 

Por fim, após explicação sobre os temas discutidos, buscou-se saber dos usuários, se 

tais assuntos deveriam ser abordados nas reuniões grupais. Todos em unanimidade julgaram 

ser interessante e até mesmo pertinente as inquietações que muitos já possuem.  

 

Eu acho que a gente deveria também se juntar e ir para câmara, se a gente chama 

alguém para ir, cada um tem uma desculpa. Se a gente juntasse todo mundo para 

reivindicar mais coisas, daria certo, mas na prática não funciona. Aqui mesmo, fica 

todo mundo reclamando com os funcionários lá na frente que estão lá cumprindo o 

dever deles. Ai eles falam que a gente deve ir na prefeitura, na câmara. Uma vez eu 

perguntei quem queria ir e só foi eu e uma mulher. Fui falar sobre coisas que a 

culpa era dele lá de cima. Igual o movimento vai para rua? Quanto mais pessoas 

vão, eles vão ver. Todo mundo participando do grupo, os profissionais estão ali 

buscando fazer o trabalho deles bonito e direito e nós também temos a obrigação de 

participar e buscar sempre melhoria. Só tenho a dizer que o grupo é tudo de bom e 

enquanto eu puder eu vou participar, porque eu quero mais esclarecimento né, não 

só sobre a hipertensão, mas com certeza atrás disso tem muitas outras coisas. Eu já 

pude perceber também, que não só em questão de saúde, esse grupo está indo mais 

do que isso. (E4) 

 

A consciência cidadã, inclui os direitos e deveres na saúde, bem como outros setores 

envolvidos, que requer a integralidade e a transdisciplinaridade na saúde. Como afirmou a 

usuária na fala acima, precisa-se da percepção que saúde vai além “tem muitas outras coisas”. 

E o grupo, mesmo que paulatinamente, deve contribuir para que esse pensamento seja 

construído e disseminado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

  O trabalho com grupos humanos constitui uma estratégia eficaz para o cuidado em 

emancipado em saúde. Possibilita a escuta ativa, o compartilhamento de histórias e a troca de 

saberes por parte dos profissionais de saúde e usuários. A partir da presente pesquisa foi 

possível identificar que a educação em saúde realizada por meio do grupo, reflete diretamente 

na vida dos usuários, no tocante a revisão de hábitos da saúde.  

  Contudo a educação em saúde, principalmente aliado aos grupos, possui a capacidade 

de tratar diversos assuntos, dentre eles, a participação popular e a cidadania. Apesar de alguns 

usuários mencionarem questões relativas aos direitos e deveres do cidadão, bem como, a 

participação política são abordados no grupo, nota-se que ainda é tímida a discussão sobre 

temáticas que propiciem maior engajamento no que tange a compreensão e luta pelos direitos.  

  Cabe salientar a população, que os direitos não se tratam de favores concedidos. Nesse 

sentido é primordial que os usuários tenham consciência dos determinantes sociais de saúde, 

ou seja das questões de diversas ordens que influencia na sua saúde, dentre elas questões 

políticas e sociais.  

A partir da análise e discussão do tema proposto, enfatiza-se que o grupo é um espaço 

possível e oportuno para se falar da construção do direito à saúde.  Inúmero são os fatores que 

dificultam a participação do indivíduo, a exemplo, a renda, a escolaridade. Entretanto, a 

educação em saúde por si só consegue driblar tais limites.  

O conhecimento fornecido por meio da educação em saúde, desenvolve essa tomada 

de consciência de forma que o indivíduo transforme o seu ambiente, sua comunidade, a 

unidade onde recebe atendimento e assim por diante. A expectativa é que o usuário transmita 

o conhecimento e o engajamento para as pessoas no seu entorno.  

Destaco que os objetivos estabelecidos para esta pesquisa foram alçados. A dificuldade 

para realização deste trabalho esteve na dificuldade de marcação com os usuários para 

realização das entrevistas, tendo em vista o tempo disponível por parte dos usuários para 

encontrar a pesquisadora. Houve ainda a ausência de algumas pessoas nas datas marcadas. 

Acredita-se que este trabalho apresenta importância para saúde pública, tendo em vista 

que pode despertar os profissionais de saúde da atenção básica, sensibilizando quanto a 

realização de grupos não deve ser uma obrigatoriedade ou uma forma de apenas atualizar 

cadastro. Primeiramente a realização dos grupos precisa ser pautada no desejo de promover 

mudança e atingir diversos âmbitos da vida do usuário envolvido. Dessa maneira, recomenda-
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se sair da zona de conforto e ampliar a visão para as potencialidades que os grupos agregam a 

sua metodologia.  

  Ressaltamos a necessidade de as unidades de saúde atentar para o que se preconiza nas 

políticas de saúde abrindo espaço para o usuário, principalmente no que concerne a maior 

participação em termos de fiscalização das práticas assistenciais e apropriação das políticas 

propostas.  

             Além disso, o estudo torna-se relevante para a pesquisa e para o ensino, pois enfatiza 

a necessidade se criar reflexões e inovações na formação do enfermeiro no que se refere ao 

cuidado em grupo, considerando as atividades participativas e a cidadania. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Tecnologias de inovação de grupos em saúde voltados para clientes 

com diabetes mellitus e hipertensão arterial. 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Éneas Rangel Teixeira. E-mail: eneaspsi@hotmail.com. 

Tel.: (21) 7529-5204. 

Pesquisadora: Caroline Mota de Jesus. E-mail: carol_mota@yahoo.com.br.Tel: (21) 97425-

5872. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa. 

  

O Sr.(a) está sendo convidado a participar da pesquisa: Tecnologias de inovação de grupos 

em saúde voltados para clientes com diabetes mellitus e hipertensão arterial de 

responsabilidade do pesquisador Prof. Dr. Éneas Rangel e da acadêmica  de enfermagem 

Caroline Mota de Jesus, através de entrevista  semiestruturada com a finalidade de descrever o 

perfil sócio demográfico da população em estudo; Levantar as técnicas de grupo utilizadas 

pelos profissionais da Atenção Básica para clientes adultos e idosos com hipertensão e 

diabetes; Avaliar os resultados obtidos quando aplicados em grupos de saúde voltados para o 

cuidado dos clientes hipertensos e diabéticos. Como resultado esperado almeja-se contribuir 

com as tecnologias educacionais de cuidado em grupo. A pesquisa garante o sigilo dos dados 

dos entrevistados. Os resultados serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. 

Em nenhum momento, esta pesquisa trará risco a sua saúde. O Senhor (a) terá o direito de 

retirar seu consentimento a qualquer momento deixando de participar do estudo, sem que isso 

lhe traga qualquer prejuízo. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida 

pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, _______________________________________________, RG nº _______________, 

declaro ter sido informado sobre a pesquisa e concordo com minha participação, como 

voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. Niterói, ____ de __________de ______. 

_______________________________________________ 

(Entrevistado)  

_______________________________________________ 

(Entrevistador) 

mailto:eneaspsi@hotmail.com
mailto:carol_mota@yahoo.com.br
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APÊNDICE B -  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA CLIENTES 

Entrevista nº ___.    Data de Aplicação: __/__/__. 

 

BLOCO A- INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

1. Nome: __________________________________________. (Não Entra No Banco De 

Dados) 

 

2. Idade: ___ Anos  

 

3. Sexo: 

1[  ] Masculino   2[   ]Feminino 

4. Estado Civil: 

1[  ]Solteiro   2[  ] Casado  3[  ]Viúvo  4[  ]Divorciado 

 

5. Grau de escolaridade: 

1[  ] Ens. Fund. 2[  ] Ens. Fund. Inc. 3[  ] Ens. Médio 4[  ] Ens. Médio Inc. 5[  ] Ens. Médio/ 

Técnico   6[  ]Ens. Sup. 7[  ] Ens. Sup. Inc.  8[  ]Pós Grad. Lato Sensu-  Residência/ 

Especialização 9[  ] Pós Grad. Stricto Sensu - Mo/Do. 10 [  ] Não tem. 

 

6. Possui Filhos?  Se sim, Quantos? 

1(  ) Sim (  ) Não  

 

7. Profissão/ ocupação.____________________________________ 

 

8. Renda mensal familiar aproximada. 

 1[  ] Até 1 Sal. Mín    2[  ] 1 - 3 Sal. Mín   3[  ] 4 - 10sal Mín   4[  ] 10 - 15sal Mín  5[  ] Mais 

De 15Sal  

 

9. Etnia: 

1(   )Parda    2(   ) Branca   3(   )Preta   4(   ) Indígena    5(    ) Amarela  

 

10. Religião: 1(   ) Católica    2(   ) Espírita 3(   ) Evangélica   5(  ) Não Tem Religião 6(   ) 

Outra. Qual?_______________ 
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12.1 Praticante:  1[  ]Sim   2[  ]Não 

 

 

BLOCO B – CONCEPÇÃO SOBRE SAÚDE E DOENÇA 

 

11. Você tem hipertensão arterial ou diabetes mellitus? Há quanto tempo? 

 

12. Como era sua vida antes de saber da doença?  

 

13. Já foi internado ou hospitalizado por causa da HAS e DM? Quando? 

 

14. O (a) senhor (a) adquiriu alguma outra doença por causa da HAS ou do DM? 

1(   ) HAS   2(   ) DLP    3 (   ) IAM prévio   4(  ) AVC   5(   ) IRC   6(  ) Retinopatia   7(  ) 

Neuropatia periférica    8(   )  Amputação de MMII 

 

15. Utiliza algum medicamento? Qual (is)? Toma todos os dias? Segue os horários? 

 

16. O que você aprendeu sobre a doença foi com um profissional ou com o que as 

pessoas lhe diziam?  

 

BLOCO C- VIVÊNCIAS NA PRÁTICA DE GRUPO 

 

17. Há quanto tempo faz parte desse grupo e o que o grupo representa para o(a) 

senhor? 

 

18. Com qual frequência o(a) senhor (a) participa do grupo? 

1(  ) semanal  2(  ) quinzenal  3(  ) mensal   4(  ) não sei   5(  ) outro: _________. 

 

19. O que motiva o (a) senhor (a) a participar do grupo?  Porquê? 

Por exemplo: o ambiente / os profissionais / os membros / as palestras   

 

20. Como o (a) senhor (a) se sente no grupo 

Compreendido e bem acolhido / esclarecido / deslocado /discriminado/sem apoio 

 

21. Quais os profissionais mais presentes no grupo? 

1[  ] médico  2[  ]enfermeiro 3[  ]psicólogo  4[  ] assistente social   5[  ] nutricionista    6[  ] 

farmacêutico    7[  ] outros: _____________________________ 

 

22. Como você percebe a interação dos profissionais com o (a) senhor(a) e com os outros 

cliente?  

 

23. Como é a sua interação com os outros clientes?  
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24. O (a) senhor (a) se sente à vontade para expor suas ideias e pensamentos ao grupo? 

Ao expor suas ideias, o (a) senhor (a) é respeitado? 

 

25. O (a) senhor (a) participa de dinâmicas ou práticas no grupo?  

1 (   ) sim. Quais?      2 (   ) não.  Porque?  

 

26. O senhor ajuda a planejar as atividades do grupo? Como? 

 

27. Quais são os assuntos abordados no grupo? 

 

28. O (a) senhor (a) poderia falar de uma experiência no grupo que tenha lhe chamado 

atenção? 

 

BLOCO D - MUDANÇAS DE VIDA POR MEIO DO GRUPO 

 

29. Como (a) senhor (a) considera a influência do grupo em sua saúde? 

Excelente / boa / regular / indiferente / ruim  

 

30. Com suas palavras, diga o que o (a) senhor (a) aprendeu no grupo sobre saúde, 

sobre a hipertensão arterial ou pressão alta/ diabetes mellitus. Quais cuidados o (a) 

senhor (a) adquiriu para ter saúde?  

 

31. O (a) senhor (a) está conseguindo controlar a HAS e DM? 

1(  )sim    2(  ) não    3(   ) às vezes  Como assim? 

 

BLOCO E - CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

32. Com as suas palavras o Senhor saberia dizer o que é cidadania e participação 

popular no sistema de saúde? Esses temas são abordados no grupo? 

 

33. O(a) senhor (a) entende sobre os problemas políticos, sociais e ambientais que 

influenciam na sua saúde? 

 

34.  Para o (a) senhor (a) além dos ensinamentos do autocuidado, o grupo pode ser um 

meio para participação popular no sistema de saúde? 
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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