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RESUMO  

INTRODUÇÃO: A abordagem grupal tem sido utilizada em diversos contextos da 
saúde, com destaque para promoção da saúde. As atividades grupais com a popu-
lação idosa atendem a promoção do envelhecimento ativo, ao considerar as possibi-
lidades e limites desse grupo etário. Apesar da comprovada eficiência do grupo, es-
sa tecnologia não tem atingido todo seu potencial. Assim, é necessário investigar o 
que pode ser feito para garantir a eficácia desses grupos. Neste contexto, identifica-
mos um grupo de idosos coordenado por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
com características peculiares, que chamou atenção devido aos seus resultados re-
lacionados à alta coesão, adesão e satisfação de seus membros. OBJETIVO: Anali-
sar os aspectos que potencializam o desenvolvimento de um grupo de idosos de 
uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família (UESF) do Distrito Leste de Goiâ-
nia/GO (DSL/GO). METODOLOGIA: Pesquisa descritiva exploratória de abordagem 
qualitativa, da qual participaram 23 idosos e seis coordenadoras. Para a realização 
da coleta de dados utilizamos a técnica de Grupo Focal (GF). Foram realizadas cin-
co sessões de GF, que foram gravadas para descrição e análise do processo grupal. 
Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, para tanto, 
foi realizada a transcrição da gravação dos GF, seguida da pré-análise, por meio da 
leitura exaustiva e compreensiva do conteúdo. Posteriormente, a exploração do ma-
terial, por meio da identificação dos núcleos de sentido e por fim sua organização em 
cinco categorias, além da análise dos fatores terapêuticos (FT) que emergiram dos 
depoimentos dos coordenadores e dos idosos. RESULTADOS: Os principais moti-
vos que levaram os idosos a participarem do grupo estão relacionados à socializa-
ção e busca por uma vida saudável. A permanência dos membros no grupo parece 
ser potencializada pelo fato de o grupo ter a conotação de “remédio” para os idosos, 
ao oferecer melhora física, espiritual e social, conquistada em um ambiente acolhe-
dor, na companhia de pessoas que vivenciam condições semelhantes de vida, e que 
se apresentam solidários, o que favorece o estreitamento de laços de amizade. A 
vida compartilhada no grupo instiga o sentimento de pertencimento e formação de 
uma “família”, que apóia e proporciona aos seus membros atenção, carinho e valor i-
zação.  A liderança das ACS e sua interação com o grupo também se constitui em 
fator que agrega e mantém o grupo. O grupo se mostrou terapêutico ao emergir os 
FT: coesão, desenvolvimento de técnicas de socialização, instilação da esperança, 
compartilhamento de informações, altruísmo, aprendizagem interpessoal, fatores 
existenciais e universalidade. CONCLUSÃO: O grupo estudado atende as necessi-
dades dos idosos, por não focar exclusivamente na doença. Ao proporcionar aos 
idosos melhor saúde física, auto-estima, autonomia, socialização e convivência, me-
lhora também a saúde mental e atuação social dos mesmos, atraindo-os pelas opor-
tunidades de participação ativa e responsável, além do exercício de dar e receber 
ajuda, quer seja entre os próprios membros e com as coordenadoras. O papel das 
ACS, nesse sentido, é estratégico, pois estas são capazes de identificar as necessi-
dades do grupo e atendê-las com boas práticas na condução grupal, além de de-
monstrarem grande satisfação pessoal. 
 

 
 

Descritores: Estrutura de Grupo; Cuidados de Enfermagem; Promoção da Saúde; 
Serviços de Saúde para Idosos.  



ABSTRACT 

INTRODUCTION: The group approach has been used in several health contexts, 
particularly for health promotion. Group activity with the elderly population promotes 
active aging, as it considers the strengths and weaknesses of this specific age group. 
Despite the existing evidence regarding its effectiveness, the group approach tech-
nology has not yet achieved its full potential. Therefore, it is necessary to investigate 
what could be done to assure its effectiveness. We identified a group formed by el-
derly clients, coordinated by Community Health Agents (CHA), with characteristics 
that drew our attention due to the outcomes regarding the members’ high cohesion, 
adherence and satisfaction. GOAL: To analyze the aspects that strengthened the 
development of a group of elderly clients at a Family Health Strategy Unit (FHSU) of 
the East Health District of Goiânia/GO. METHODOLOGY: Descriptive, exploratory 
study, with a qualitative approach. The participants were 23 elderly clients and six 
coordinators. Data collection was performed using Focal Groups (FG). Five FG ses-
sions were performed, which were recorded for further description and analysis for 
the group process. The FC recordings were transcribed and pre-analyzed by per-
forming an exhaustive and comprehensive reading of the content. The data were 
then subjected to content analysis. Next, the material was further explored by identi-
fying the meaning nuclei, and finally organized into five categories, in addition to the 
analysis of the therapeutic factors (TF) that emerged from the statements of the co-
ordinators and the elderly clients. RESULTS: The main reasons that encouraged the 
elderly clients to participate in the groups are related to socialization and their search 
for a healthy life. It appears that their permanence in the group is strengthened by the 
fact that the elderly perceive the group as a “remedy”, as it promotes physical, spir-
itual and social improvements, achieved in a welcoming environment, in the company 
of empathetic people who have similar life conditions, which fosters friendship bonds. 
The sharing that occurred in the group instigated a feeling of belonging and of form-
ing a “family”, which supports the members and provides them with attention, affec-
tion and valorization. The leadership by the CHA and their interaction with the groups 
is also a positive factor that maintains the group. The group was proven to the thera-
peutic as the following TF emerged: cohesion, development of socialization tech-
niques, instillation of hope, sharing information, altruism, interpersonal learning, exis-
tential factors and universality. CONCLUSION: the studied group meets the needs of 
the elderly, as it is not centered on disease. By promoting improved physical health, 
self-esteem, autonomy, socialization, and living together, the group also improves the 
elderly clients’ mental health and social participation, becoming attractive because of 
the opportunities of active and responsible participation, in addition to the practice of 
giving and receiving help, either between members or with the coordinators. In this 
scenario, CHA have a strategic role, because they are capable of identifying the 
needs of the group and meet them by conducting suitable group practices, in addition 
to their demonstrating personal fulfillment. 
 

DESCRIPTORS: Group Structure; Nursing Care; Health Promotion; Health Services 

for the Aged. 



RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: El abordaje grupal ha sido utilizado en diversos contextos de sa-
lud, destacándose la promoción de salud. Las actividades grupales con población 
anciana atienden la promoción del envejecimiento activo, al considerar las posibili-
dades y límites del grupo etario. A pesar de la comprobada eficiencia del grupo, el 
recurso no alcanzó su máximo potencial. Consecuentemente, es necesario investi-
gar lo que puede hacerse para garantizar la eficacia del grupo. En este contexto, 
identificamos un grupo de ancianos coordinado por Agentes Comunitarios de Salud 
(ACS) con características peculiares, que mereció atención debido a sus resultados 
relacionados a alta cohesión, adhesión y satisfacción de sus miembros. OBJETIVO: 
Analizar aspectos potencializadores del desarrollo de un grupo de ancianos de Uni-
dad de Estrategia Salud de la Familia (UESF) de Distrito Este de Goiânia/GO. ME-
TODOLOGÍA: Investigación descriptiva exploratoria, abordaje cualitativo, participan-
do 23 ancianos y seis coordinadoras. Recolectamos los datos mediante técnica de 
Grupo Focal (GF). Fueron realizadas cinco sesiones de GF, grabadas para descrip-
ción y análisis del proceso grupal. Para análisis de los datos se utilizó la técnica de 
análisis de contenido; para ello, se realizó la transcripción de grabaciones de los GF, 
seguida de pre-análisis mediante lectura exhaustiva y comprensiva del contenido. 
Posteriormente, la exploración del material, a través de identificación de los núcleos 
de sentido y, finalmente, su organización en cinco categorías, además del análisis 
de factores terapéuticos (FT) que emergieron de los testimonios de coordinadores y 
ancianos. RESULTADOS: Los motivos principales que llevaron a los ancianos a par-
ticipar del grupo se relacionan con la socialización y búsqueda de una vida saluda-
ble. La permanencia de los miembros en el grupo parece potencializarse por el 
hecho de que éste tiene la connotación de “remedio” para los ancianos, al ofrecerles 
mejora física, espiritual y social, conquistadas en ambiente amigable, en compañía 
de personas que experimentan condiciones de vida semejantes y que se muestran 
solidarios, lo cual favorece el estrechamiento de lazos de amistad. La vida comparti-
da en el grupo instiga el sentimiento de pertenencia y formación de una “familia”, que 
apoya y proporciona a sus miembros atención, cariño y valorización. El liderazgo de 
las ACS y su interacción con el grupo también constituye un factor que congrega y 
mantiene al grupo. El grupo se mostró terapéutico al emerger los FT: cohesión, de-
sarrollo de técnicas de socialización, instilación de esperanza, coparticipación de 
informaciones, altruismo, aprendizaje interpersonal, factores existenciales y univer-
salidad. CONCLUSIÓN: El grupo estudiado atiende las necesidades de los ancianos, 
por no enfocarse exclusivamente en las enfermedades. Al proporcionar a los ancia-
nos mejor salud física, autoestima, autonomía, socialización y convivencia, mejora 
también la salud mental y la actuación social de los mismos, atrayéndolos por las 
oportunidades de participación activa y responsable, además del ejercicio de dar y 
recibir ayuda, aunque más no sea entre los propios miembros y con las coordinado-
ras. El papel de las ACS, en tal sentido, es estratégico; porque ellas son capaces de 
identificar las necesidades grupales y atenderlas con buenas prácticas en la conduc-
ción del grupo, además de expresar gran satisfacción personal. 
 
DESCRIPTORES: Estructura de Grupo; Atención de Enfermería; Promoción de la 
Salud; Servicios de Salud para Ancianos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo posso Naquele que me fortalece. 

                                                        (Celina Borges) 
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APRESENTAÇÃO 
 

Esta pesquisa foi elaborada e articulada junto aos trabalhos desenvolvidos 

no Núcleo de Pesquisa em Enfermagem na Gestão, Desenvolvimento de Pessoas e 

da Tecnologia de Grupo no Contexto do Trabalho em Saúde (NEPEGETS) da Fa-

culdade de Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG), mais es-

pecificamente, aos estudos direcionados ao conhecimento e avaliação do desempe-

nho de grupos como recurso de atenção à saúde das pessoas. 

Tais estudos têm como princípio compreender as fortalezas e limitações das 

atividades grupais utilizadas no atendimento de necessidades de saúde das pesso-

as, especialmente, focalizando ações de promoção e reabilitação. Seu propósito é o 

desenvolvimento futuro de ferramentas de avaliação da eficácia/eficiência das ativi-

dades grupais, com vistas a oferecer elementos concretos para otimizar ou melhorar 

o seu desempenho. 

O interesse por esta temática surgiu ainda durante a graduação, quando 

cursei uma disciplina que trabalhava a dinâmica de grupo utilizando o Modelo de 

Educação de Laboratório. Tive a oportunidade de conhecer a riqueza que o grupo 

possibilita para o desenvolvimento interpessoal e para o atendimento em saúde. A 

participação em atividades grupais durante as aulas práticas na atenção em saúde 

também me chamavam a atenção, por ser exigência de quase todos os programas 

que compõem a política nacional de saúde.  

Após a conclusão da graduação, pensando em aprofundar meus conheci-

mentos sobre o desenvolvimento de atividades grupais no contexto de atendimento 

à saúde, me aproximei dos trabalhos desenvolvidos pelo NEPEGETS/FEN/UFG, 

atuando, particularmente, em dois projetos de extensão, sendo um grupo de obesos 

do Hospital das Clínicas da UFG e outro para o controle de doenças crônicas, reali-

zado junto aos servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Paralela-

mente a esses trabalhos, fiz um curso básico de Coordenação e Dinâmica de Grupo 

oferecido pelo Instituto de Psicanálise, Dinâmica de Grupo e Psicodrama de Goiás – 

SOBRAP/GO. Essas experiências me motivaram a buscar no Programa de Pós 

Graduação em Enfermagem uma oportunidade para desenvolver pesquisa relacio-

nada ao trabalho grupal no contexto da saúde.   

Assim, apresento a Dissertação de Mestrado desenvolvida ao longo dos úl-

timos dois anos, cujo foco é o estudo de um grupo de idosos que apresenta alto de-
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sempenho grupal e chamou a atenção por suas peculiaridades, especialmente pelo 

nível de adesão e coesão.  

A proposta da presente pesquisa foi analisar os aspectos que potencializam 

o desenvolvimento de um grupo de idosos sob a perspectiva dos idosos participan-

tes do grupo e dos coordenadores do mesmo, além de identificar os Fatores Tera-

pêuticos (FT) mais presentes no grupo. O trabalho foi organizado em seis partes, 

com subdivisões em cada uma delas para tornar as construções mais didáticas e 

melhorar a compreensão do leitor. Apresentamos a seguir, uma breve descrição dos 

conteúdos dessas diferentes partes. 

Na Introdução, delimitamos o tema do estudo. Para tal, traçamos um pano-

rama da utilização da atividade grupal como ferramenta de assistência à saúde, com 

enfoque na importância desta atividade para a promoção da saúde de idosos. Logo 

em seguida, traçamos os Objetivos que nortearam esta investigação. 

Na Fundamentação Teórica, discorremos sobre temas cuja convergência 

aponta para o objeto de estudo e proporcionam embasamento para a investigação: 

O grupo como ferramenta de promoção da saúde de idosos. Para tornar a apresen-

tação mais dinâmica, dividimos em três tópicos: A atenção à saúde do idoso e a uti-

lização de atividades grupais; As práticas grupais na atenção primária e; Os Fatores 

Terapêuticos como ferramenta de avaliação do desempenho de grupos. 

Em seguida, descrevemos a Metodologia que direcionou as etapas de exe-

cução da presente investigação, incluindo desde os aspectos de planejamento, co-

mo o contato com o grupo de idosos, as características de funcionamento do grupo, 

a caracterização dos sujeitos, a forma que foi realizada a coleta de dados, os proce-

dimentos de análise dos dados e, por fim, aspectos éticos. 

Os Resultados e Discussão foram apresentados conjuntamente, sendo a-

presentados em três partes distintas: sendo a primeira a caracterização dos mem-

bros do grupo e de seus coordenadores; na segunda parte apresentamos os fatores 

que potencializam o grupo de idosos e; por último, destacamos os FT presentes no 

grupo sob a perspectiva dos idosos e dos coordenadores. 

A apresentação da segunda parte dos resultados, os fatores potencializado-

res, foram direcionados por uma categoria temática central: “O grupo é o nosso re-

médio” e a partir dessa o texto explora as cinco categorias que emergiram dos da-

dos: Amor, amizade e família de verdade; Vida saudável, distração e aprendizado; A 

união faz a força; Lições de vida e Liderança que vale ouro. Na categoria “Amor, a-
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mizade e família de verdade” ainda se destacaram duas subcategorias: O valor da 

amizade e afetividade e Laços de família. 

Finalmente foram desenvolvidas as Considerações Finais onde, a partir de 

um olhar crítico para o estudo como um todo, apresentamos nossas reflexões refe-

rente ao fenômeno estudado. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1. 1. Delimitação do objeto de estudo, problema e justificativa 

A abordagem grupal tem sido usada como estratégia para atendimento em 

saúde desde o início do século XX, por evidenciar que a convivência com outras 

pessoas com igual condição clínica exerça influência benéfica ao tratamento. Além 

disso, é recurso adequado para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde 

(MUNARI, FUREGATO, 2003; PEREIRA, HELENE, 2006). O grupo, como ferramen-

ta de intervenção em saúde, pode servir como agente transformador, quando utiliza-

do como espaço para expressão de pensamentos, sentimentos e trocas de experi-

ências, educação em saúde, convivência e socialização (MUNARI, FUREGATO, 

2003; DIAS, SILVEIRA, WITT, 2009). 

O grupo consiste em um conjunto de pessoas que interagem com o intuito 

de ampliar suas capacidades e alterar comportamentos, favorecendo o desenvolvi-

mento da autonomia e o enfrentamento das situações que ocasionem sofrimentos 

evitáveis. Dessa forma, permite maior abordagem dos sujeitos sobre os contextos 

social e ambiental em que estão inseridos. Para isso, os grupos devem transpor as 

formas tradicionais do modelo biomédico, abrangendo as dimensões biopsicossoci-

ais relacionadas ao continuun saúde-doença. Além disso, é fundamental que os gru-

pos não se reduzam à proposição simplista e paternalista de mudança das condutas 

individuais (SANTOS et al., 2006). 

Ao contrário da concepção equivocada de muitos profissionais, a tecnologia 

do grupo não se refere apenas à utilização indiscriminada de técnicas, estratégias 

ou exercícios, mas sim da percepção de um processo dinâmico, mais amplo, no qual 

a visão teórico-filosófica do coordenador articula e define o sentido da intervenção 

planejada (ANDALÓ, 2006). 

Assim, o direcionamento do grupo para basear o planejamento e a interven-

ção grupal deve ser fruto do conhecimento, permitindo um trabalho assentado em 

bases consistentes, com criticidade e rigor teórico, para que assim o grupo alcance 

os resultados planejados com eficiência (SILVEIRA, RIBEIRO, 2005; MOTTA, 

MUNARI, 2006). 

No espaço grupal ocorre o encontro de diferentes modos de existência, com 

produção de subjetividade, tanto referentes ao indivíduo quanto ao coletivo no gru-

po. Assim, o processo grupal se faz pelo significado das situações vivenciadas pelos 
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sujeitos do grupo e no grupo, configurando um fenômeno mobilizador contínuo de 

mudanças e de inquietudes com a realidade (SCHOSSLER, CARLOS, 2006). 

Para que um grupo possa provocar mudanças e para que seja eficiente de-

ve, sobretudo, ser organizado e desenvolvido em torno das necessidades de seus 

membros e considerar as mesmas como elementos chaves para renovação e reor-

ganização de seus objetivos. Tais mudanças, em geral, são possíveis em razão dos 

FT que grupos humanos são capazes de desenvolver. Estes possibilitam que os 

membros do grupo compartilhem mecanismos que os ajudam a compreender suas 

dificuldades e necessidades comuns e, assim, experimentarem novos comportamen-

tos (YALOM, LESZCZ, 2006). 

A utilização das práticas grupais para promoção da saúde, principalmente, 

no contexto da saúde coletiva, tem sido divulgada amplamente, em muitas situações 

como nos estudos de Victor et al. (2007), Costa et al. (2008), Oliveira et al. (2009),    

e Almeida e Soares (2010).  

Os grupos de Promoção da Saúde (GPS) são conhecidos como instrumen-

tos a serviço da autonomia e do desenvolvimento processual do nível de saúde e 

condições de vida (SANTOS et al., 2006). Fundamentados no conceito ampliado de 

saúde, socialmente determinado, contemplando as dimensões biopsicossociais rela-

cionadas ao continuum saúde-doença e ao envelhecimento saudável (RAMOS, 

2003).  

Os GPS podem ser oportunamente aplicados à população em geral e, estra-

tegicamente, aos indivíduos expostos à situação de exclusão social e/ou comprome-

timento da autonomia, como no caso dos idosos que sofrem com a alta prevalência 

de doenças crônico-degenerativas, o decréscimo das capacidades funcionais (RO-

SA et al., 2003), das profundas transformações culturais, sociais e perdas econômi-

cas e da diminuição das capacidades de reserva, defesa e adaptação, tornando o 

idoso mais vulnerável a quaisquer estímulos, tais como traumáticos, infecciosos ou 

psicológicos (BRASIL, 2010a). 

Diante da realidade da transição demográfica que os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento vem passando na estrutura etária da população, devido ao au-

mento da expectativa de vida e, consequentemente, ao aumento da população idosa 

(PAPALÉO NETTO, 2005; ROCHA et al, 2007; VERAS, 2009, BRASIL, 2010a), as 

políticas de saúde, juntamente com demais políticas públicas devem condicionar que 

esse aumento da expectativa de vida seja acompanhado de qualidade nos anos vi-
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vidos, por meio de incentivo para a manutenção da autonomia e independência junto 

à família e à comunidade (DIAS, 2010; TAVARES et al., 2011a). 

Assim os GPS destinados a idosos devem atender essa necessidade, consi-

derando as possibilidades e limites pessoais desse grupo etário, podendo contribuir 

para uma vida mais saudável (OLIVEIRA, GOMES, OLIVEIRA, 2006; ARAÚJO, 

COUTINHO, CARVALHO, 2005). A abordagem grupal pode se constituir em uma 

ferramenta para a melhoria da qualidade de vida dessa população uma vez que 

possibilita ação terapêutica a seus participantes (DIAS, 2010). 

O grupo, para ser significativo na vida de idosos e de outros tipos de partici-

pantes, deve possibilitar o encontro com a realidade e com o outro, o que pode facil i-

tar a organização e significação de suas próprias experiências, sensações, percep-

ções, emoções e pensamentos e, consequentemente, a construção de seus mode-

los internos (ALMEIDA, SOARES, 2010). Porém, o desempenho desses grupos nem 

sempre é satisfatório, seja por limitações relativas à falta de preparo específico dos 

profissionais que conduzem as atividades, ou pela tendência de centralização das 

ações dos profissionais focada na transmissão vertical e impositiva, sem considerar 

a contribuições dos usuários, por falta de estrutura e logística adequadas, entre ou-

tros aspectos (MUNARI, FUREGATO, 2003, SILVA et al., 2003; MAFFACIOLLI et 

al., 2005; GARCIA, 2006, SILVA et al., 2006; MUNARI, LUCCHESE, MEDEIROS, 

2009; SANTOS et al., 2010). 

Vivenciamos a realidade de programas de saúde que prescrevem grupos 

que não funcionam e que não atingem, na maioria das vezes, seus objetivos. Assim, 

é necessário investigar o que pode ser feito para garantir a eficácia desses grupos. 

Com o foco nessa problemática, identificamos um grupo de idosos que apre-

senta características peculiares em uma UESF do DSL/GO, que chamou atenção 

para ser estudado, devido aos seus resultados, particularmente a alta coesão, ade-

são e satisfação de seus membros, tendo coordenação de ACS. Esse grupo tem seu 

foco de atenção na promoção da saúde de idosos por meio da realização de ativida-

des físicas, recreativas e de socialização. O que chama a atenção é a baixa taxa de 

evasão, sua produtividade e a permanente renovação das atividades propostas, sem 

que o vínculo dos seus membros esteja atrelado, necessariamente, a um benefício 

como oferta de medicamentos, consultas e outros.  

Nesse sentido, compreender os elementos que favorecem/fortalecem o seu 

funcionamento é relevante, uma vez que as seis ACS, coordenadoras do grupo, não 
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possuem formação específica para realizar esta tarefa, com exceção de uma, que 

refere ter participado de um curso de capacitação pela Secretaria Municipal de Saú-

de de Goiânia/GO. Apesar da coordenação do grupo estar a cargo de pessoas não 

especialistas em dinâmica de grupo, o desempenho do grupo parece satisfatório pa-

ra a maioria de seus membros, haja vista o tempo de existência do grupo e a per-

manência das pessoas. 

De igual forma, acreditamos que o estudo pode nos ajudar a compreender 

os mecanismos utilizados pelos ACS na condução dos grupos. 

No contexto do presente trabalho, considerando a peculiaridade da experi-

ência grupal e sua importância como prática promotora de saúde, nos propusemos a 

desenvolver uma investigação que identifique o potencial das intervenções realiza-

das pelo referido grupo de idosos, uma vez que sabemos que este grupo tem apre-

sentado bons resultados. Isso possibilitará a compreensão de aspectos que podem 

potencializar o desenvolvimento de outros grupos desse tipo, bem como identificar 

os FT presentes. Desta maneira, propomos as seguintes questões de investigação: 

Quais aspectos potencializam o desenvolvimento de um grupo de idosos desenvol-

vido em uma UESF do DSL/GO? Quais os FT predominantes neste grupo de ido-

sos? 

Acreditamos que essa pesquisa poderá aperfeiçoar a aplicação dessa tecno-

logia no contexto da atenção em saúde, pois conhecer os fatores que potencializam 

este grupo poderá auxiliar outros a serem tão eficientes quanto esse. Entender como 

isso ocorre neste grupo permitirá também, que outros profissionais de saúde que 

queiram propor novos grupos com os mesmos objetivos possam planejá-los com 

base na práxis desse grupo e em conhecimentos consistentes. 

A compreensão dos FT percebidos por coordenadores e idosos participantes 

do grupo poderá ajudar os profissionais que atuam na coordenação de grupos dirigi-

dos à promoção da saúde dessa população, na compreensão do que é essencial 

para sua eficiência e efetividade. Assim, os FT identificados no grupo de idosos se-

rão relevantes, pois esse conhecimento subsidiará as intervenções da coordenação 

do grupo, melhorando desta maneira, os resultados do mesmo. 
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2. OBJETIVOS 
 

Considerando a argumentação exposta anteriormente e com vistas a ofere-

cer subsídios para os profissionais que atuam junto a grupos de idosos quanto ao 

fortalecimento de atividades grupais, o presente trabalho teve como objetivos:  

 

Objetivo geral: 

 Analisar os aspectos que potencializam o desenvolvimento de um gru-

po de idosos de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família do Distrito Leste 

de Goiânia/GO.  

  

Objetivos específicos 

 Identificar os fatores que favorecem a permanência dos participantes 

em um grupo de idosos de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família do Dis-

trito Leste de Goiânia/GO e os aspectos que potencializam o desempenho deste 

grupo na perspectiva dos participantes e coordenadores do mesmo.  

  Verificar quais Fatores Terapêuticos são mais presentes em um grupo 

de idosos de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família do Distrito Leste de 

Goiânia/GO, na perspectiva dos participantes e coordenadores do mesmo. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico que sustenta a realização da presente investigação é 

ancorado em três focos principais. Um deles fundamenta-se no estado da arte sobre 

o uso de atividades grupais no contexto da atenção a saúde do idoso, o outro na 

utilização da prática grupal na atenção primária e finalmente, o outro conceitua os 

FT como ferramenta de avaliação do desempenho de grupo.   

 

 

3.1 A atenção à saúde do idoso e a utilização de atividades grupais 

 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial (PAPALÉO 

NETTO, 2005; ROCHA et al., 2007; VERAS, 2009, BRASIL, 2010a). Essa mudança 

que vem ocorrendo na estrutura etária da população pode ser caracterizada pela 

queda da natalidade e acentuada longevidade e atribuída às melhores condições de 

vida das pessoas, em especial no que se refere ao acesso às novas tecnologias de 

atendimento à saúde (WHO, 2005, CARVALHO FILHO, PAPALEO NETTO, GARCIA 

2005; BRASIL, 2010a).  

O processo de envelhecimento populacional é um fenômeno irreversível e 

mundial (BRASIL, 2010a). Esse se iniciou nos países desenvolvidos; entretanto, nos 

países em desenvolvimento esse processo tem ocorrido de forma mais acentuada 

(BRASIL, 2007; 2010a; VERAS, 2009). 

 A população idosa brasileira tem crescido de forma rápida e, em termos 

proporcionais (BRASIL, 2010a), estudos (BRASIL, 2007; 2010a) mostram que, no 

Brasil, o número de idosos passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975 e 

14 milhões em 2002; assim, o aumento de 500% em quarenta anos. Estima-se que 

esses números alcançarão 32 milhões em 2020 e o Brasil ocupará o sexto lugar 

quanto ao contingente de idosos (BRASIL, 2010a). A previsão é que, no ano de 

2050, haverá, no Brasil e em todo o mundo, mais idosos que crianças abaixo de 15 

anos, fenômeno esse nunca antes observado (BRASIL, 2010a). 

O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e 

também um dos nossos grandes desafios (WHO, 2005). Nos países em desenvolvi-
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mento, esse processo vem acontecendo de forma rápida, sem tempo para uma re-

organização social e da área de saúde para atender às novas demandas emergen-

tes (BRASIL, 2010a). Como fenômeno mundial, o envelhecimento pode ser definido 

como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 

patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros 

de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao 

estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte (OPS, 

2003). 

Devido ao aumento da expectativa de vida, nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, é necessária uma mudança nos aspectos sociais para inclusão 

participativa dos idosos, pois, de um lado, há maior preocupação por parte dos go-

vernos em assumir políticas favoráveis à manutenção da autonomia e independên-

cia das pessoas idosas e, de outro, os próprios idosos têm buscado maior protago-

nismo social (BRASIL, 2010a). Diante desta realidade, a velhice vem ganhando uma 

nova visão, a qual passou a ser percebida como uma fase com muitas possibilida-

des de aprendizagem e conhecimento (MORAIS, 2009).  

A população idosa está exposta a várias alterações biopsicossociais como 

incapacidades, perda da utilidade social, esquecimento, raciocínio lento, desgaste 

físico, redução da resistência física, doenças, demência, senilidade, degeneração 

mental, inatividade, declínio da imagem, aparecimento de rugas, preconceito, des-

respeito, assexualidade, dependência, inutilidade, exclusão dos prazeres da vida, 

rejeição familiar, isolamento, abandono, solidão, tristeza, depressão, institucionaliza-

ção, proximidade da morte, entre outros (BRASIL, 2007; BRETAS et al., 2010; 

GUERRA, CALDAS, 2010; NUNES et al., 2010).  

Assim, o envelhecimento populacional apresenta-se como um fenômeno a-

tual de grande relevância em todo o mundo, pois à medida que as sociedades enve-

lhecem, vários problemas de saúde ligados a essa população são evidenciados, 

configurando-se em um grande desafio aos sistemas de saúde e de seguridade so-

cial (LIMA-COSTA, VERAS, 2003; VERAS, 2009; NUNES et al., 2010). 

O envelhecimento está arraigado às alterações orgânicas que somadas aos 

abusos, ao desuso e às condições de vida, impõem comprometimentos típicos desta 

fase da vida (RAMOS, 2003; MARIN et al, 2008; TAVARES et al., 2011a). Muitas 

pessoas idosas são acometidas por doenças e agravos crônicos não transmissíveis 

(DANT) (BRASIL, 2010a; NUNES et al, 2010).  
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As DANT podem gerar um processo incapacitante, afetando a funcionalida-

de das pessoas idosas, ou seja, dificultando ou impedindo o desempenho de suas 

atividades cotidianas de forma independente, colocando esses indivíduos, muitas 

vezes, dependentes de cuidados contínuos e especializados com alto custo e de 

exames periódicos (CARVALHO, GARCIA, 2003; VERAS, 2009; TAVARES et al., 

2011a). Ainda que não sejam fatais, essas condições geralmente tendem a com-

prometer de forma significativa a qualidade de vida dos idosos (BRASIL, 2010a), 

caracterizando o processo de transição epidemiológica que ocorre em conjunto com 

as transformações demográficas, sociais, econômicas, psicológicas e culturais 

(CARVALHO, GARCIA, 2003; BRETAS et al., 2010; NUNES et al., 2010). 

Considerando que as alterações biopsicossociais trazidas pelo envelheci-

mento comprometem de forma significativa a qualidade de vida dos idosos (VERAS, 

2009; HORTA; FERREIRA; ZHAO, 2010), sendo necessário encontrar meios para 

garantir uma vida ativa. Pois o aumento da expectativa de vida deve estar acompa-

nhado da qualidade de vida, assim como da manutenção da inserção social e de 

boas condições de saúde (TAVARES, CÔRTES, DIAS, 2010). Isso implica na mu-

dança de conceitos já enraizados e da utilização de novas tecnologias, com inova-

ção e criatividade, a fim de alcançar de forma justa e democrática a equidade na dis-

tribuição dos serviços e facilidades para o grupo populacional que mais cresce em 

nosso país (LIMA-COSTA, VERAS, 2003; HAMMERSCHMIDT, LENARDT, 2010).  

Nestas condições, do ponto de vista da saúde pública, investir na qualidade 

de vida de idosos, a fim de mantê-los em uma situação de envelhecimento ativo, se 

faz fundamental para reduzir a necessidade de investimentos em prevenções se-

cundária e terciária, em tratamentos, reabilitação e institucionalização (WHO, 2005). 

Frente a esta realidade, a população idosa teve importantes conquistas nos 

últimos anos, com destaque para as Políticas de Saúde voltadas ao processo de 

envelhecer, como o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003), a Política do Envelhecimento 

Ativo (WHO, 2005) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - PNSI (BRASIL, 

2006). Essas Políticas estimulam a participação, o convívio e a ocupação dos idosos 

com demais gerações e que estes possam participar da sociedade de acordo com 

as suas necessidades, desejos e capacidades. Ainda deve-se acrescentar que elas 

estimulam a formulação de estratégias capazes de dar conta da heterogeneidade da 

população idosa e, por conseguinte, da diversidade de questões apresentadas.  
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As políticas destinadas aos idosos devem levar em conta a capacidade fun-

cional, a necessidade de autonomia, de participação, de cuidado, de auto-satisfação. 

Também devem abrir campo para a possibilidade dessa população atuar em varia-

dos contextos e de elaborar novos significados para a vida na idade avançada, in-

centivando, fundamentalmente, a prevenção, o cuidado e a atenção integral à saúde 

(VERAS, 2009).  

O envelhecimento é marcado por peculiaridades de cada indivíduo, tornan-

do-se necessário levar em consideração a capacidade de manutenção funcional ou 

disfuncional do idoso para realizar suas atividades cotidianas, já que a maneira de 

enfrentar o processo desencadeado pelo envelhecimento contribui para a qualidade 

de vida na velhice (CAETANO e TAVARES, 2008; MORAIS, 2009). Os aspectos físi-

cos e autonomia como fatores de impacto na vida do idoso devem ser considerados 

por interferirem, principalmente, na manutenção de suas atividades junto à comuni-

dade, assim como estimulam alternativas para melhoria da qualidade de vida (TA-

VARES, CÔRTES, DIAS, 2010). 

A rede básica de atenção à saúde tem ampliado a assistência ao idoso, rea-

lizando ações coletivas na comunidade, atividades de educação em saúde, assis-

tência humanizada, qualificada e contínua, visando contribuir para recuperar, manter 

e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos (BRASIL, 2006, 

2007, 2010a). 

Estudos de Santos et al. (2006); Fernandes (2007) e Victor et al. (2007), 

mostram que as atividades de promoção da saúde com essa população têm alcan-

çado resultados expressivos, contribuindo para adesão terapêutica, redução do iso-

lamento social e refletindo em melhorias na qualidade de vida das pessoas idosas. 

Entretanto, é válido ressaltar que a promoção da saúde, por meio da prática 

educativa deve ir além da relação ensino/aprendizagem diretiva e assimétrica. Esta 

supõe uma relação dialógica pautada na horizontalidade entre sujeitos, não é uma 

atividade formal de ensino, mas parte da realidade do ser humano, valorizando suas 

experiências e expectativas frente ao processo saúde-doença (FUNDAÇÃO NA-

CIONAL DE SAÚDE, 2007). 

A partir das tendências das políticas destinadas aos idosos, acreditamos que 

a atividade grupal se constitui em uma valiosa ferramenta no processo de promoção 

da saúde desse grupo etário.  
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O conceito de promoção da saúde que orienta o presente estudo defende 

que esta deva ser o resultado da confluência de forças distintas que pretende ir além 

da idéia de proteção à saúde. Este prevê ainda a redistribuição de poder e controle 

sobre questões de saúde individual e coletiva; a redução do impacto negativo da 

ampla série de determinantes associados com ambiente social político e econômico; 

a prevenção de problemas; a atenção aos domínios da saúde além do físico, inclu-

indo dimensões mental, social e possivelmente espiritual; a abordagem ecológica e 

o reconhecimento do desenvolvimento comunitário e do envolvimento como estraté-

gias legítimas e efetivas (ROOTMAN, GOODSTADT, POTVIN, 2001). 

Partindo desse conceito, verificamos que as atividades nos grupos de idosos 

vão ao encontro da promoção do envelhecimento ativo, com o objetivo de preserva-

ção das capacidades e do potencial de desenvolvimento do indivíduo idoso (WHO, 

2005; GARCIA et al., 2006; VICTOR et al., 2007; TAHAN-SANTOS, CARDOSO, 

2008; BRASIL, 2010a). 

 

 

3.2 As práticas grupais na atenção primária 

 

As práticas grupais no cotidiano da saúde coletiva, como ferramenta de 

promoção da saúde, integram a lista de reorientação dos serviços de saúde com 

ênfase na atenção básica proposta pelo Ministério da Saúde, por meio da Política 

Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2010b). Estas integram desta maneira, a 

lista de procedimentos financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por serem 

consideradas como ferramenta que amplia o entendimento do usuário sobre seu 

problema de saúde e, consequentemente, favorece mudanças nos hábitos de vida 

que constituam risco à saúde (GODOY, MUNARI, 2006; ABRAHÃO, FREITAS, 

2009; BRASIL, 2010a).  

A intervenção grupal é concebida como uma alternativa para as práticas as-

sistenciais, pois estes espaços favorecem o aprimoramento de todos os envolvidos, 

não apenas no aspecto pessoal como também no profissional, por meio da valoriza-

ção dos diversos saberes e da possibilidade de intervir criativamente no processo de 

saúde-doença de cada pessoa (DIAS, SILVEIRA, WITT, 2009). 

Ainda proporciona espaço para o compartilhamento de sentimentos, possibi-

lita socialização entre as pessoas e promove suporte emocional (MAFFACCIOLLI, 
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LOPES, 2005; SOUZA et al., 2005; COLOSIO et al., 2007; VICTOR et al., 2007; 

TURAN, BASBAKKAL, OZBEK, 2008; DIAS, SILVEIRA, WITT, 2009; FAVORETO, 

CABRAL, 2009; OLIVEIRA et al., 2010). 

A atividade grupal é comum no contexto da saúde coletiva, principalmente, 

relacionada às ações educativas; porém, estudos como os de Silva et al. (2003), 

Souza et al. (2005) e Abrahão, Freitas (2009) apontam que estas são mais focadas 

na doença ou nos problemas de saúde apresentados pelos usuários dos serviços e 

não na utilização do potencial do grupo enquanto agente de mudança e de promo-

ção da autonomia dos sujeitos envolvido. 

Como ferramenta de atendimento à saúde, as intervenções grupais previstas 

nas diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil (MSB) (BRASIL, 2003, 2010a, 2010b) 

destacam apenas os aspectos técnicos estruturais necessários para sua implanta-

ção, mas nenhuma menção é feita à necessidade de capacitação do profissional 

para lidar com essa tecnologia. Estudos têm apontado que muitos profissionais que 

coordenam grupos como ferramenta de assistência à saúde não tem uma formação 

adequada e esse pode ser um fator limitante para o melhor desempenho dos grupos 

(ANDALÓ, 2001; MUNARI et al., 2005; GODOY, MUNARI, 2006, FERNANDES et 

al., 2008; MUNARI, LUCCHESE, MEDEIROS, 2009). 

O desenvolvimento de grupos no âmbito da atenção básica apresenta algu-

mas dificuldades decorrentes da falta de planejamento adequado, tanto no que diz 

respeito às necessidades dos usuários, como para os aspectos logísticos necessá-

rios para boas práticas grupais (MUNARI, LUCCHESE, MEDEIROS, 2009). A obri-

gatoriedade do desenvolvimento de atividades grupais na atenção básica, muitas 

vezes exige que os profissionais assumam sua coordenação sem que esses tenham 

habilidade ou desejo para executá-las (SILVA et al., 2003). Esses aspectos podem 

comprometer o resultado dessa intervenção, que pode ter seu potencial terapêutico 

diminuído por falta de habilidade, satisfação e capacidade profissional.  

Outra dificuldade apresentada se refere à participação do sujeito no grupo, 

que, na maioria das vezes é motivada por trocas simbólicas (OLIVEIRA et al., 2008; 

MUNARI, LUCCHESE, MEDEIROS, 2009), relacionadas à manutenção do tratamen-

to, tais como receber medicamento, trocar receitas de medicamentos, marcar exa-

mes e consultas. 

Estudos apontam ainda limitações relativas ao desempenho e eficiência das 

atividades grupais em função de modelos de intervenção centrados na transmissão 
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vertical e impositiva do conhecimento prescritivo do profissional, sem considerar o 

saber popular ou a perspectiva do sujeito sobre sua vida (MAFFACCIOLLI, LOPES, 

2005; SANTOS et al., 2010). Este aspecto pode cristalizar um distanciamento entre 

os profissionais e usuários, entre os que detêm os conhecimentos e termos técnicos 

e as demais pessoas (GARCIA et al., 2006). 

Diante desta realidade, Silva et al. (2006) indicam que a realização de gru-

pos na saúde coletiva pode estar se consolidando como uma estratégia clínica as-

sistencial, quando deveria atingir a dimensão educativa-participativa e de empode-

ramento dos sujeitos e da comunidade para o exercício da cidadania. Esse fato é 

corroborado por Jesus et al. (2008), que afirmam que, apesar da comprovada efici-

ência do uso de atividades grupais nas ações de prevenção, educação, promoção e 

reabilitação das pessoas, essa tecnologia não tem atingido todo seu potencial. 

Assim, a utilização do grupo como ferramenta de assistência à saúde, prin-

cipalmente, na saúde coletiva, deve deixar o caráter de obrigatoriedade e das ações 

engessadas como vêm sendo desenvolvido, e voltar-se para questões mobilizadoras 

e para as reais necessidades de seus membros. Para que isso aconteça, é indis-

pensável capacitação dos profissionais, para que estes possam utilizar a ferramenta 

grupal em todo seu potencial. 

Para que o grupo se constitua em ferramenta adequada aos pressupostos 

do sistema de saúde, é fundamental que assegure o foco na promoção da saúde e, 

ao mesmo tempo, que se estimule a reflexão e ampliação da capacidade dos mem-

bros do grupo para solucionar seus próprios problemas (ABRAHÃO, FREITAS, 

2009). 

Apesar das dificuldades que se apresentam na utilização das atividades gru-

pais na atenção básica, estas podem servir como uma maneira de monitorar a situa-

ção de saúde dos usuários, sendo uma ferramenta de racionalização do trabalho 

dos profissionais, pois diminui a demanda por consultas (SANTOS et al., 2006; 

ACIOLI, 2008; HORTA et al., 2009).  

Quando conduzidas adequadamente, as atividades grupais facilitam a cons-

trução coletiva de conhecimento, a reflexão acerca da realidade vivenciada pelos 

membros do grupo (SOUZA et al., 2005; MOSCOVICI, 2001; DIAS, SILVEIRA, 

WITT, 2009), sendo ferramenta potencializadora da promoção da saúde do idoso e 

colaborando para se alcançar um envelhecimento saudável/ativo (GEIS, 2001; RA-
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MOS, 2003; WHO, 2005; GARCIA et al., 2006; SANTOS et al., 2006; BRASIL, 2007; 

VICTOR et al., 2007; MORAIS, 2009).   

A utilização das atividades grupais voltadas para a população idosa tem se 

concretizado por meio do Programa Hiperdia, Grupos Comunitários, Grupos para a 

realização de atividade física e, ainda, como grupos de convivência que utilizam ati-

vidades lúdicas, laborais, culturais e/ou religiosas (GARCIA et al., 2006; TAHAN-

SANTOS, CARDOSO; 2008). 

Os grupos de atenção à saúde do idoso devem considerar a concepção a-

cerca do envelhecimento e das consequências da multiplicidade de aspectos peculi-

ares de morbidades, bem como problemas sociais e culturais que envolvem essa 

fase vital, além, da necessidade de se levar em conta aspectos formais no planeja-

mento das ações, tais como a presença de limitações físicas (GARCIA et al., 2006). 

Estes grupos de idosos possibilitam o estabelecimento de novos canais de 

comunicação entre as pessoas e proporciona mudanças no comportamento, princi-

palmente, na ampliação do círculo de amizade (GEIS, 2001; GARCIA et al., 2006; 

VICTOR et al., 2007; CAETANO, TAVARES, 2008). Essa atividade aplicada à popu-

lação idosa pode constituir-se em uma alternativa para que as pessoas retomem 

papéis sociais e/ou outras atividades de ocupação do tempo livre (físicas, de lazer, 

culturais ou de cuidado com o corpo e a mente) e o relacionamento interpessoal e 

social, possibilitando ainda, a agregação de pessoas que apresentam dificuldades 

semelhantes e possibilita o convívio, fato de grande importância, visto que a solidão 

é uma queixa frequente entre idosos (GARCIA et al., 2006; TAHAN-SANTOS, CAR-

DOSO, 2008; BRETAS et al., 2010). 

Os grupos de idosos podem melhorar a socialização e desenvolver estraté-

gias para o auto-cuidado desta população (TAVARES et al., 2011b). A atividade 

grupal voltada aos indivíduos idosos torna-se uma alternativa bastante viável na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças biopsicossocial dos idosos, e cons-

titui uma experiência enriquecedora, que proporciona a formação de uma rede de 

suporte psicossocial entre os participantes enquanto modalidade de intervenção psi-

cológica que contribui tanto para a valorização da identidade como para o reconhe-

cimento da alteridade pelo idoso (MORAIS, 2009). 

Neste contexto, os grupos de atenção aos idosos atendem à proposta feita 

no estudo de Tavares, Araújo e Dias (2011), que sugere que sejam implementadas 

ações em saúde que visem ao enfrentamento das questões relacionadas às condi-
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ções de saúde e à sua promoção, bem como ao respeito e ao incentivo à manuten-

ção da autonomia do idoso, aspectos mais impactados da qualidade de vida. 

Ao participar de grupos, os idosos têm a oportunidade de expandir as frontei-

ras de seu valor pessoal, vivenciar novas perspectivas de vida e realizar atividades 

prazerosas, planejar projetos de vida e adquirir e/ou manter estratégias para enfren-

tar o processo de envelhecimento (MORAIS, 2009).  

A convivência no espaço grupal promove a formação e uma rede de solida-

riedade e apoio o que favorece a transformação de experiências pessoais em expe-

riências coletivas, possibilitando o aprendizado de novos hábitos a partir das experi-

ências compartilhadas e dos esclarecimentos feitos pelos próprios integrantes do 

grupo (FAVORETO, CABRAL, 2009; OLIVEIRA et al., 2009). 

Esses grupos favorecem a vivência de um estado de plenitude e bem-estar, 

que possibilita um reforço em seu sentido existencial, ajudando a perceber seu futu-

ro como uma história em construção (SILVA et al., 2003), além de estimular mudan-

ças na percepção da realidade do idoso, possibilitando o encontro e valorização de 

pontos positivos de seu cotidiano. Tal processo desperta os idosos para a importân-

cia de cuidarem da saúde e não “cultivarem” doenças e sentimentos negativos 

(MORAIS, 2009).  

Assim, a convivência em grupo de idosos é importante para a promoção da 

saúde dos mesmos, ao proporcionar equilíbrio biopsicossocial, reduzindo ou remo-

vendo conflitos pessoais e ambientais, facilitando a socialização e oferecendo supor-

te social para enfrentar as dificuldades que surgem com o envelhecimento. Contri-

bui, dessa forma, para uma melhor qualidade de vida dos mesmos (GEIS, 2001; 

GEIS, RUBI, 2001; OLIVEIRA et al., 2009), visto que oportunizam novas perspecti-

vas de vida, a expansão das fronteiras de seu valor pessoal, a manutenção de ativi-

dades prazerosas e o planejamento de projetos de vida e crença no futuro, o que 

possibilita a aquisição e/ou manutenção de estratégias para o enfrentamento do pro-

cesso de envelhecimento (MORAIS, 2009). 

As atividades grupais utilizadas como recurso de assistência a saúde dos i-

dosos, pode oferecer uma variedade de benefícios a seus membros, contudo, quan-

do não desenvolvido com todo seu potencial transformador e fortalecedor, com ên-

fase somente nos aspectos relacionados à doença, não passa de uma mera estraté-

gia de racionalização de serviços (GARCIA et al., 2006). 
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Considerando que a revisão da literatura aponta que as atividades grupais 

se constituem em importante ferramenta na promoção da saúde do idoso, mas que 

evidências também indicam limitações de naturezas variadas é fundamental buscar 

formas para se garantir o alcance do potencial terapêutico dos grupos. 

 

 

3.3 Os Fatores Terapêuticos como ferramenta de avaliação do desempenho de 

grupos 

 

A atividade grupal na assistência da saúde tem grande relevância no cuidado 

do indivíduo, da família e da comunidade. Sabe-se que o desenvolvimento satisfató-

rio desta atividade envolve fatores complexos; é fundamental que tais atividades se-

jam permanentemente avaliadas, com vistas a identificar seu potencial e suas fragi-

lidades e, ainda, indicar os aspectos que necessitam serem ajustados, reorganiza-

dos e reestruturados considerando-se as necessidades de seus usuários.  

A avaliação das atividades grupais é fundamental quando desejamos garan-

tir resultados acerca da efetividade do trabalho realizado. Apesar disso, esta etapa 

é, muitas vezes, negligenciada, talvez porque se relaciona com um conjunto de da-

dos subjetivos que exigem uma análise criteriosa, além de preparo do coordenador, 

tanto para avaliar, quanto para efetuar as mudanças necessárias (MUNARI, 

FUREGATO, 2003; LOOMIS, 1979). A avaliação do processo grupal é importante e 

fornece ao coordenador um feedback acerca da efetividade do grupo, indicando se a 

sua condução tem atingido o objetivo pretendido (OLIVEIRA et al., 2009). 

O grupo, quando desenvolvido com base no conhecimento da dinâmica de 

grupo, pode ser terapêutico. Uma das formas de avaliar a efetividade de interven-

ções grupais é buscar a identificação de Fatores Terapêuticos (FT) ao se observar o 

movimento grupal e a comunicação expressa pelos participantes (YALOM, LESZCZ, 

2006).  

O potencial do grupo para incitar mudanças de comportamento pode ser e-

videnciado pela presença dos FT, que são fenômenos que permitem identificar a 

efetividade de atividades grupais por meio da opinião ou relatos dos próprios partici-

pantes. Esses podem ser evidenciados na perspectiva de seus participantes e tam-

bém podem ser percebido pelos coordenadores do grupo (OLIVEIRA et al., 2009).  
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No decorrer do grupo, seus participantes têm a oportunidade de experimen-

tar certos mecanismos que os ajudam no processo de compreensão, adaptação e 

mudança de comportamentos. Esses mecanismos possibilitam mudança terapêuti-

ca, que ocorre por uma interação intrincada de experiências humanas e correspon-

dem a eventos significantes no curso dos grupos identificados por muitos clientes e 

terapeutas (YALOM, LESZCZ, 2006). 

A compreensão desses fatores é útil para entender como os grupos ajudam 

seus membros a mudar e o que acontece aos diferentes participantes dentro do 

mesmo grupo (YALOM, LESZCZ, 2006). Embora os FT tenham sido inicialmente 

estudados em grupos psicoterápicos, eles caracterizam-se como fatores universais, 

que emergem do próprio grupo humano. Assim eles podem ser encontrados em ou-

tros os tipos de grupos (OLIVEIRA et al., 2009), inclusive os de apoio ou suporte 

(GUANAES, JAPUR, 2006; OLIVEIRA et al., 2008), promoção da saúde (OLIVEIRA 

et al., 2009), entre outros .  

Os FT, por ajudarem na explicação de como as pessoas mudam nos grupos, 

podem constituir uma importante ferramenta de avaliação do processo grupal (YA-

LOM, LESZCZ, 2006; MUNARI, FUREGATO, 2003; CHOI, PARK, 2006; GUANAES, 

JAPUR, 2001; HOLMES, KIVLIGHAN, 2000; SHECHTMAN, GLUK 2005). 

A utilização desse referencial na avaliação do desempenho de grupos é alvo 

de vários estudos, sendo mais comuns na literatura internacional (LESE, SEMANDS; 

2000; MACNAIR-SEMANDS, LESE, 2000; PHAN et al., 2004; HORNSEY, DWYER, 

OEI, 2007) e mais direcionados para grupos psicoterápicos. Estudos identificados na 

literatura nacional focalizam avaliação de desempenho de grupos de promoção de 

saúde e de apoio (GUANAES, JAPUR, 2001; OLIVERIA et al., 2008; OLIVEIRA et 

al., 2009).  

A presença de fatores terapêuticos na sessão grupal é uma indicação clara 

de que o grupo foi capaz de proporcionar vivências das quais seus integrantes pude-

ram se beneficiar de alguma forma (YALOM, LESZCZ, 2006; OLIVEIRA et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2009). Assim, acreditamos que a presença de fatores terapêuticos 

em uma sessão grupal possibilita a identificação de aspectos que potencializam ou 

limitam a eficiência do processo grupal, a satisfação e permanência dos integrantes 

no grupo.  

A lista de FT apresentados por Yalom e Leszcz (2006) inclui onze fatores: 

instilação de esperança; universalidade; compartilhamento de informações, altruís-
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mo, recapitulação corretiva do grupo familiar primário, desenvolvimento de técnicas 

de socialização, comportamento imitativo, aprendizagem interpessoal, coesão gru-

pal, catarse e fatores existenciais. Embora eles possam estar presentes em todos os 

grupos, cada tipo de grupo pode se beneficiar de um conjunto diferente de fatores 

terapêuticos. 

O fator terapêutico instilação de esperança deve ser explorado pelos coor-

denadores de grupo, pois a esperança é necessária para a manutenção dos mem-

bros no grupo e para que outros fatores possam ter efeitos, como a crença em um 

modo de tratamento. Assim, coordenadores de grupo, devem estimular esse fator, a 

fim de aumentar a confiança e a crença dos membros na eficácia do grupo (YALOM, 

LESZCZ, 2006). 

O trabalho em grupo oportuniza o contato entre as pessoas, que muitas ve-

zes enfrentam problemas semelhantes, o que pode facilitar o desenvolvimento do 

sentimento de esperança, tendo em vista que, a melhora de outra pessoa com pro-

blema semelhante pode ser uma fonte estimuladora de esperança (YALOM, 

LESZCZ, 2006). 

Apesar da complexidade dos problemas humanos, certas situações comuns 

são evidentes entre as pessoas e os membros de um grupo, que logo identificam 

suas semelhanças. Este processo caracteriza o FT universalidade. Os indivíduos 

que integram um grupo têm a oportunidade de descobrirem a existência de outras 

pessoas que vivenciam os mesmos dilemas e experiências de vida, o que constitui 

em uma poderosa fonte de alívio para as pessoas. À medida que um membro de um 

grupo percebe sua semelhança com outros, estes tendem a compartilhar suas mais 

profundas preocupações e sentimentos e percebem que são mais aceitos pelos ou-

tros (YALOM, LESZCZ, 2006). 

 O FT universalidade é uma importante força que ajuda o grupo a se constru-

ir enquanto grupo, pois ela favorece a invalidação dos sentimentos de singularidade, 

visto que há certos denominadores comuns entre os indivíduos.  As semelhanças 

percebidas entre os membros os possibilitam encontrar no grupo apoio e segurança, 

favorecendo o surgimento de outros fatores terapêuticos no contexto grupal (YA-

LOM, LESZCZ, 2006). 

Estudos mostram que o fator universalidade favorece o surgimento do sen-

timento de alívio no indivíduo em não mais existir sozinho no mundo, ao passo que o 

que ele acreditava acometer somente a ele passa ser percebido não mais como um 
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problema seu, mas se configurou como um problema nosso, dos membros do grupo 

(YALOM, LESZCZ, 2006; ERDMAN, 2009; OLIVEIRA et al., 2008; OLIVEIRA et al, 

2009). 

Grupos de promoção da saúde, como de idosos, por se caracterizarem co-

mo homogêneos podem se beneficiar do FT universalidade, visto que os membros 

podem compartilhar experiências comuns que fazem parte de suas vidas. Essa vi-

vência pode proporcionar ao grupo maior coesão e pode levá-los para maior contato 

com o mundo, já que a pessoa deixa de pensar que existe sozinha com determina-

dos pensamentos e sentimentos, percebe que outras pessoas estão vivenciando o 

mesmo (YALOM, LESZCZ, 2006; ERDMAN, 2009). 

O FT compartilhamento de informações está relacionado à instrução didá-

tica (sugestões ou orientações que partem da coordenação do grupo) e o aconse-

lhamento direto (compartilhamento de informações e orientações entre os membros 

do grupo). A instrução didática pode ser empregada de diversas formas no contexto 

grupal: para compartilhar informações, alterar padrões de pensamentos destrutivos, 

estruturar o grupo e explicar processos de saúde-doença. O FT compartilhamento 

de informações pode funcionar como a força que liga o grupo no inicio, até que ou-

tros fatores terapêuticos comecem a operar (YALOM, LESZCZ, 2006).  

O FT compartilhamento de informações também pode atuar em todos os ti-

pos de grupo, com destaque da relevância em grupos de promoção da saúde, por 

favorecer a aprendizagem e a tomada de consciência (FRANK, 2006; ERDMAN, 

2009; OLIVEIRA et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2009). Para garantir a evidência deste 

é importante favorecer o contexto ideal para a aprendizagem no grupo, de parceria e 

colaboração, ao invés de prescrição e subordinação, assim as explicações e os es-

clarecimentos feitos de forma a considerar o conhecimento sem hierarquias dentro 

de um grupo funcionam, em parte, como FT (YALOM, LESZCZ, 2006).  

Estudos (YALOM, LESZCZ, 2006; MUNARI, LUCCHESE, MEDEIROS, 

2009) mostram à relevância do FT compartilhamento de informações no cenário 

grupal, ao referirem a adequação deste cenário para trabalhar questões educacio-

nais, abordando informações e orientações pertinentes a realidade do grupo que 

está sendo aplicada.  

Neste sentido, diversos recursos podem ser utilizados, como orientações por 

parte da coordenação ou dos próprios membros do grupo e, até mesmo, participa-

ção de especialistas para trabalhar determinados temas no grupo. O importante é 
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que a aprendizagem ocorra em um contexto de igualdade e contribuição, ao invés 

da imposição vertical do conhecimento e que os membros percebam o grupo como 

um local para compartilhar e sanar suas dúvidas (YALOM, LESZCZ, 2006; MUNARI, 

LUCCHESE, MEDEIROS, 2009). 

O fator terapêutico altruísmo está relacionado ao fato do membro do grupo 

desfrutar da satisfação de oferecer ajuda a outros membros. A pessoa se beneficia 

do ato de dar, ajudar, apoiar outras pessoas. Assim, o indivíduo sente bem por per-

ceber que tem algo de valor para oferecer, este fato pode ser renovador e aumentar 

a auto-estima do mesmo (YALOM, LESZCZ, 2006).  

Nesse sentido, o grupo é um espaço propício para o desenvolvimento do al-

truísmo, pois os membros são imensamente úteis uns para os outros no processo 

terapêutico, uma vez que proporcionam apoio mútuo, serenidade para o enfrenta-

mento dos problemas, sugestões, favorecendo insight e compartilhamento de pro-

blemas semelhantes entre si. Sabemos que, frequentemente, o membro apresenta 

maior facilidade de receber observações de outros membros que do coordenador. 

O FT recapitulação corretiva do grupo familiar primário surge quando 

nos grupos algumas pessoas, por suas características, formas de agir e papéis as-

sumidos, desencadeiam em outros indivíduos lembranças de seu grupo familiar pri-

mário. O grupo possibilita um número e uma variedade maior de possibilidades de 

recapitulação. No contexto grupal, quando há histórico de alguma experiência ex-

tremamente insatisfatória no grupo familiar primário, a pessoa tem a oportunidade 

reviver conflitos familiares precoces, entretanto, esses conflitos devem ser revividos 

de maneira corretiva (YALOM, LESZCZ, 2006).   

O FT desenvolvimento de técnicas de socialização está relacionado à a-

prendizagem social, ao desenvolvimento de habilidades sociais básicas: conversar, 

resolver conflitos, libertar-se da sua condição de solidão (YALOM, LESZCZ, 2006). 

O desenvolvimento de técnicas de socialização que ocorre no contexto gru-

pal apresenta grande relevância em grupos de promoção da saúde, principalmente 

em grupos formados por indivíduos que apresentam fatores que favorecem a sua 

exclusão social, como no caso de idosos. Estudo de Oliveira et al. (2009), realizado 

com diabéticos, fez referencia a este FT, mostrando que este possibilita a resolução 

ou a percepção de interações mal-adaptas através de insights ocorridos durante as 

interações grupais. 

O FT comportamento imitativo opera quando uma pessoa busca se com-
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portar de forma similar a outro membro, por julgar o comportamento do outro mem-

bro do grupo adequado e satisfatório por sua postura, forma de enfrentamento, entre 

outras questões. O processo grupal possibilita o aprendizado de seus membros, 

quando estes observam os outros a lidarem com seus problemas, fato o que ocorre 

em grande intensidade em grupos homogêneo. Comportamentos imitativos, assim, 

podem estimular o indivíduo a experimentar novos comportamentos de vida (YA-

LOM, LESZCZ, 2006). 

O FT aprendizagem interpessoal refere à capacidade da pessoa aprender 

a interagir com outras pessoas por meio de relacionamentos autênticos e gratifican-

tes.  Este FT oportuniza experienciar situações que propiciam realizar mudanças no 

comportamento pessoal, clarear as dificuldades, encontrar alternativas para enfren-

tar problemas e experimentar novos comportamentos (YALOM, LESZCZ, 2006). 

O FT coesão é importante para o sucesso do trabalho em grupo. Ele está 

relacionado à atração que os membros sentem por seu grupo e pelos demais mem-

bros. Ele é percebido nos níveis interpessoal, intrapessoal e intragrupal. Os mem-

bros de um grupo coeso aceitam-se uns aos outros, são solidários e estão propícios 

a formar relacionamentos significativos no grupo. A coesão grupal favorece a auto-

revelação, a aceitação e apoio (YALOM, LESZCZ, 2006). 

 Este FT favorece a aceitação e facilita a participação dos membros nas ati-

vidades do próprio grupo (YALOM, LESZCZ, 2006; ERDMAN, 2009). No processo 

grupal a coesão se faz muito importante, uma vez que para algumas pessoas o sim-

ples fato de ser um membro aceito e valorizado no grupo é fundamental para pro-

porciona as condições, segurança e o apoio que permite expressar emoções e expe-

rimentar novos comportamentos (YALOM, LESZCZ, 2006), sendo assim, este pode 

ser um importante fator que favorece a participação e permanência de idosos em 

grupos de promoção da saúde.  

Somente após o desenvolvimento da coesão grupal é que os integrantes do 

grupo podem envolver-se de forma profunda e construtiva, este fator contribui para 

que seus membros manifestem sentimentos e compartilhem suas experiências de 

maneira autêntica e sincera, de forma a contribuir para que o grupo fortaleça o pró-

prio grupo. O grupo coeso tem maior espírito de solidariedade (YALOM, LESZCZ, 

2006).  

A conexão emocional e a experiência de afetividade do grupo contribuem 

para a coesão grupal, para que os membros se sintam atraídos pelo grupo e por 
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seus membros, para que os indivíduos percebam o valor do grupo e de cada pessoa 

que o constituí (YALOM, LESZCZ, 2006). 

O FT catarse está relacionado à descargas emocionais, ao compartilhamen-

to de sentimentos internos, profundos que os membros vivenciam durante a ativida-

de grupal. Essa expressão das emoções geralmente está ligada a outros processos 

do grupo, particularmente com a universalidade e a coesão e raramente sozinha, 

produz mudança duradoura para o paciente, embora promova uma sensação de alí-

vio imediato (YALOM, LESZCZ, 2006). 

O FT fatores existenciais está relacionado aos fatos da vida que são ine-

rentes à condição humana. Caracteriza-se por elementos no processo grupal que 

ajudam a lidar com os pressupostos da existência humana: morte, isolamento, liber-

dade e falta de significado (YALOM, LESZCZ, 2006). Esse toca a sensibilidade das 

pessoas para sua condição humana e está relacionado a processos significativos de 

mudança terapêutica, configurando-se em uma aprendizagem difícil que leva ao de-

sespero e a força (YALOM, LESZCZ, 2006).  

Este fator pode estar presente em todos os tipos de grupo, ele opera de mo-

do a favorecer que os membros do grupo aprendam muito sobre como se relacionar 

melhor com outras pessoas, como desenvolver maior intimidade, como ajudar e pe-

dir ajuda e ao mesmo tempo, favorece os indivíduos a descobrirem o limite da inti-

midade e aprenderem o que não podem obter de outras pessoas (YALOM, LESZCZ, 

2006). 

A presença de FT nos depoimentos de membros de um grupo sinaliza o po-

tencial deste. A efetividade da convivência no ambiente grupal pode ser confirmada 

pela evidência de reflexões internas de caráter simbólico, cognitivo, interacional, so-

cial e a cerca de mudanças de hábitos de vida (OLIVEIRA et al., 2009). Assim, a 

presença de fatores terapêuticos nos grupos indica que este beneficia positivamente 

a vida de seus membros (FRANK, 2006; YALOM, LESZCZ, 2006; ERDMAN, 2009; 

OLIVEIRA at al., 2010). 

Os FT podem estar presentes em todos os tipos de grupos, entretanto, sua 

interação, frequência e importância podem variar muito de grupo para grupo e de 

pessoa a pessoa. Estes podem variar durante o curso do grupo, na medida em que 

mudam as necessidades e objetivos de seus integrantes. Mesmo em um único gru-

po, cada membro pode encontrar um conjunto de FT que mais o beneficia, conforme 

suas necessidades, habilidades e personalidade (FRANK, 2006; YALOM, LESZCZ, 
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2006; OLIVEIRA et al., 2008; ERDMAN, 2009; OLIVEIRA et al., 2009; OLIVEIRA et 

al., 2010). Assim devemos considerar que não há exigência de que todos os fatores 

estejam presentes em todos os encontros do grupo. 

Algumas modalidades de atendimento grupal e as características individuais 

da pessoa contribuem ou não para o surgimento dos FT. Assim como coordenado-

res e membros do grupo podem variar de maneira significativa a forma como avali-

am a presença dos FT na sessão grupal, algumas experiências importantes e pro-

veitosas para alguns membros podem não influenciar outros membros ou passar 

despercebidas ao coordenador da sessão (YALOM, LESZCZ, 2006; ERDMAN, 

2009). 

Assim, a coordenação do grupo deve estar sempre atenta para o fato de al-

guns membros se beneficiarem muito dos FT enquanto outros podem não conseguir 

se envolver com as propostas do grupo. Nesse sentindo, a coordenação deve identi-

ficar esses membros e tentar inseri-los no contexto do grupo, tentando assim garan-

tir que a atividade grupal beneficie todos seus integrantes (YALOM, LESZCZ, 2006).  

Apesar dos FT serem distribuídos em onze subtipos, eles se correlacionam 

significativamente, sendo que a presença de um FT contribui e até mesmo pode ser 

indispensável para o surgimento de outros FT (LESE, SEMANDS, 2000; YALOM, 

LESZCZ, 2006).   

Nesse sentido destacamos, a inter-relação entre os FT altruísmo, catarse, 

coesão, existencial, instilação de esperança, comportamento imitativo, aprendiza-

gem interpessoal, técnicas de socialização; já o FT compartilhamento de informação 

está diretamente relacionado ao surgimento do altruísmo, catarse e universalidade 

(LESE, SEMANDS, 2000). 

Os FT atuam conjuntamente. Algumas pesquisas tem demonstrado a inter-

relação entre FT e a influência da frequência dos mesmos durante a sessão grupal. 

Entretanto, a simples identificação de FT na sessão já corrobora para mudança te-

rapêutica da pessoa (LESE, SEMANDS, 2000; FRANK, 2006; YALOM, LESZCZ, 

2006; ERDMAN, 2009). 
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3.4. Pressupostos teóricos do estudo 

 

O crescimento da população idosa ocorre de forma vertiginosa em todo o 

mundo, o que sinaliza necessidade de mudança nas políticas de atenção a esses, 

bem como de ajustes sociais. Tais mudanças devem garantir aos idosos inclusão na 

vida social e estímulo ao protagonismo dos mesmos para gerenciar a sua vida, 

mesmo considerando a realidade destes no enfrentamento de doenças crônicas, 

limitações físicas, exclusão social relacionada à aposentadoria, perda de parentes e 

amigos e ainda a viuvez, o que aumenta sentimentos de entretecimento e até sinto-

mas depressivos. 

Considerando as alterações que ocorrem nesta população é necessário es-

forço para encontrarmos meios que possibilite a inclusão social dos idosos e sua 

participação ativa na população, garantindo assim, sua autonomia e, consequente, 

melhora de sua qualidade de vida. 

A partir deste contexto, verificamos que a revisão de literatura que dá subsí-

dios para construção desse estudo sinaliza que a atividade grupal, que já tem sido 

estimulada pelas políticas públicas de saúde, é uma opção para se trabalhar com 

essa clientela. O grupo voltado para a população idosa tem sido apontado como im-

portante ferramenta para estimular melhor estilo de vida.  

Os grupos de idosos, principalmente os direcionados à promoção da saúde, 

ao estimularem as práticas de exercícios físicos e a socialização por meio de ativi-

dades lúdicas, sociais, viagens e, ainda, por representar um local propício a aproxi-

mação entre os integrantes por vivenciarem situações semelhantes de vida, torna-se 

um local propício para fortalecer laços de amizade e apoio mútuo, amenizando a 

situação de exclusão social. 

A literatura indica que, apesar do enorme potencial terapêutico do grupo vol-

tado à população idosa, estes nem sempre têm sido utilizados com todo seu poten-

cial, visto que muito ficam focados na transmissão vertical de conhecimento a respei-

to de doenças que acomete esta população. 

Com base nessas evidências e tendo a aproximação com um específico 

grupo de idosos, nos chamou a atenção o alto grau de coesão e longa permanência 

de seus membros. Acreditamos que este grupo apresenta um diferencial, que pode 

indicar quais aspectos são terapêuticos o suficiente para mantê-lo unido e apresen-

tar resultados tão positivos.  
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Assim, para a realização dessa pesquisa, partimos do pressuposto de que 

este grupo de idosos, possivelmente, apresenta fatores relacionados a uma coorde-

nação efetiva, compromisso de seus membros e coordenadores para com o funcio-

namento do grupo, além de laços afetivos e sentimentos de pertença que contribu-

em para a longevidade e efetividade do grupo. 
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4. METODOLOGIA  
   

Estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa, cujo foco está em 

um grupo de idosos no âmbito da atenção básica em Goiânia/GO e a interface da 

atividade grupal como estratégia de promoção da saúde desta população.  

A pesquisa qualitativa é entendida como aquela capaz de incorporar a ques-

tão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às 

estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas (MINAYO, 2007). 

A opção por analisar o objeto de estudo nesta perspectiva se ampara na ne-

cessidade de compreender o universo simbólico, que permeia a alta coesão e efeti-

vidade grupal e baixa evasão dos idosos que participam do grupo em estudo. Identi-

ficar os fatores potencializadores, além dos fatores terapêuticos emergentes neste 

grupo, poderá trazer indicadores para o aperfeiçoamento da aplicação da tecnologia 

do grupo no contexto da atenção em saúde. Além disso, permitirá aos profissionais 

de saúde, que queiram propor grupos de promoção da saúde o planejamento com 

base na práxis deste grupo e em conhecimentos consistentes. 

 

4.1 Campo de estudo 

 

A pesquisa foi realizada em um grupo de idosos da UESF do DSL-GO. O re-

ferido grupo existe há aproximadamente 12 anos; foi fundado no ano de 2000, por 

ACS da referida UESF que, desde então, sempre estiveram na coordenação deste 

grupo. Este grupo conta com 54 pessoas matriculadas, com participação efetiva de 

aproximadamente 30. Nele são desenvolvidas atividades de promoção da saúde, 

como atividades físicas, abordagens educativas, além de atividades recreativas, de 

integração e socialização. 

A aproximação com este grupo de idosos se deu por meio de visitas durante 

seis meses, em que acompanhamos as suas atividades, de modo a nos inteirarmos 

do dia a dia do mesmo. 

O grupo funciona com reuniões semanais, que ocorrem em um ginásio de 

esportes próximo a UESF, todas as quintas-feiras pela manhã e tem duração de a-

proximadamente 90 minutos. Costuma seguir uma dinâmica de funcionamento, que 

se inicia com a aferição da pressão arterial realizada pelas ACS; posteriormente, 
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faz-se atividade de alongamento e, em seguida, atividade recreativa, como jogos 

com bola, brincadeiras em roda e cantorias, finalizando sempre com os membros em 

circulo e, neste momento, às vezes, se faz alguma atividade de educação em saúde, 

dando a oportunidade de os membros se pronunciarem ou mostrarem alguma de 

suas produções e sempre fecha a atividade com uma oração. 

O grupo também realiza uma diversidade de passeios para cidades próxi-

mas a Goiânia/GO, para hotéis fazenda e parques da cidade, entre outros. 

Participaram deste estudo os idosos que integram o grupo de promoção da 

saúde e seus coordenadores. Dos idosos que frequentam efetivamente das reuniões 

semanais do grupo, 23 membros apresentaram disponibilidade e se dispuseram a 

participar da pesquisa, assim como as seis ACS, coordenadoras do grupo.  

Para inclusão dos idosos, no estudo foi considerado o critério de fazer parte 

do grupo há mais de seis meses e, para as ACS, trabalhar com o grupo há mais de 

seis meses. Como critérios de exclusão para os membros do grupo foram conside-

rados: frequentarem as sessões grupais ocasionalmente, afastamento do grupo por 

qualquer motivo na época da coleta de dados. Para as ACS, o critério de exclusão 

foi o afastamento das atividades por qualquer motivo na época da coleta. 

Vale ressaltar que a participação dos sujeitos no estudo se deu de forma vo-

luntária e não estava vinculada a benefício de qualquer ordem. 

 

4.2 Trabalho de campo 

  

Para a realização da coleta de dados, utilizamos a técnica de Grupo Focal 

(GF), por possibilitar reflexão crítica do tema abordado e por se mostrar eficaz e per-

tinente na abordagem de aspectos subjetivos que envolvem o conhecimento das 

representações, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e 

simbologias (GATTI, 2005). 

O GF pode ser definido como “um tipo de entrevista ou conversa em grupos 

pequenos e homogêneos, que visa obter informações, aprofundando a interação 

entre os participantes, seja para gerar consenso, seja para explicitar divergências” 

(MINAYO, 2007, p. 269). Ainda, segundo Neto Cruz, Moreira, Sucena (2002, p. 5): 

 
O grupo focal é uma técnica de pesquisa na qual o pesquisador reú-
ne, num mesmo local e durante um certo período, uma determinada 
quantidade de pessoas que fazem parte do público-alvo de suas in-
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vestigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do de-
bate com e entre eles, informações acerca de um tema específico. 

 

Escolhemos essa técnica para coleta dos dados após delimitarmos o objeti-

vo de nosso estudo, ao percebermos que o GF atenderia as nossas propostas. A 

principal característica dessa técnica consiste na possibilidade de reflexão expressa 

por meio da “fala” dos participantes, permitindo que eles apresentem, simultanea-

mente, seus conceitos, impressões e concepções sobre determinado tema (NETO 

CRUZ, MOREIRA, SUCENA, 2002). Para estes autores, o GF caracteriza-se pelo 

trabalho com a fala e o debate. De acordo com o pretendido com esses debates e 

com os objetivos da pesquisa, podemos realizar vários grupos focais com os mes-

mos participantes utilizando temas diferentes para discussão ou mantendo os temas 

e mudando os participantes. 

Nesse estudo, a escolha foi por manter os temas de discussão, mas apre-

sentá-lo a pequenos grupos. Foram seguidas as recomendações metodológicas de 

que o GF deve ser pequeno o suficiente para que todos tenham a oportunidade de 

expor suas idéias e grande o bastante para que os participantes possam vir a forne-

cer consistente diversidade de opiniões (CRUZ NETO, MOREIRA, SUCENA, 2002). 

O número de participantes deve garantir, pelo menos, o mínimo do conforto visual, 

propiciando um melhor controle da discussão e do fluxo de informações (MUNARI et 

al., 2008), sendo que para reuniões de grupos focais é recomendado o número de 

seis a 12 sujeitos (MINAYO, 2007). 

Algumas medidas devem ser tomadas para a garantia da qualidade dos da-

dos, entre elas a adequação do espaço/ambiente em que será realizada a coleta 

(NEVES, 2009). 

Munari et al. (2008) sugerem que o ambiente propicie conforto aos partici-

pantes, evitando contratempos que possam colocar em risco o manejo grupal, bem 

como a pesquisa. Nesta vertente, Cruz Neto, Moreira, Sucena (2002) acrescentam 

que o local para a realização da entrevista seja, além de confortável, em ambiente 

claro, sem ruídos, para não comprometer a qualidade da gravação, afastado da in-

terferência de terceiros e de fácil acesso para os sujeitos.  

Para a condução de um GF há a necessidade de que alguns papéis sejam 

exercidos, tais como: mediador (responsável pelo início, pela motivação, pelo de-

senvolvimento e pela conclusão dos debates); relator (responsável pela anotação 

das falas e expressões não verbais, nominando-as, associando-as aos motivos que 
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as incitaram e enfatizando as idéias nelas contidas); observador (analisa e avalia o 

processo de condução do GF, tem como meta melhoria do trabalho e a superação 

dos problemas), e operador de gravação (função destinada à gravação integral). A-

pós a sessão grupal mais dois papéis devem ser exercidos, o transcritor de fitas e o 

digitador (CRUZ NETO, MOREIRA, SUCENA, 2002).  

Conforme os mesmos autores, uma equipe composta por dois pesquisado-

res, atuando com aplicação, severa disciplina e tempo disponível, pode aplicar a 

técnica e com ela obter consideráveis êxitos. 

A condução dos GF foi realizada pela pesquisadora responsável, no papel 

de mediadora e uma auxiliar de pesquisa, que exerceu os papéis de relatora, obser-

vadora e operadora de gravação. Ambas possuem formação básica em dinâmica de 

grupo, além de contar com a supervisão de uma especialista em Gestão e Coorde-

nação de Grupos, orientadora da pesquisa. 

Para o desenvolvimento dos GF, a pesquisadora utilizou dois roteiros de de-

bate (Apêndices I e II), contendo as questões norteadoras que incorporaram os obje-

tivos da pesquisa nas diferentes situações que foram aplicadas, com os membros do 

grupo e com os coordenadores do mesmo. 

Após as sessões grupais, os participantes da pesquisa foram convidados a 

preencher um questionário para coletar dados de perfil dos sujeitos (Apêndices III, 

IV). A Coleta dos dados foi realizada no período de dezembro 2010 a abril de 2011 e 

esta ocorreu nas seguintes etapas: 

Na primeira etapa realizamos GF com os idosos membros do grupo.  O rotei-

ro de debate que orientou a condução destes GF partiu do tema: “O grupo de idosos 

em minha vida”. As questões norteadoras versaram sobre: Porque buscamos esse 

grupo? Como o grupo nos ajuda? Como nós ajudamos o grupo? O que mantém as 

pessoas no grupo? O que mantém a existência do grupo? Qual a importância do 

grupo de idosos nas nossas vidas? O que o grupo de idosos representa para nós?  

Antes de iniciar a coleta, dos dados as pesquisadoras realizaram uma visita 

ao grupo com o propósito de informar aos participantes como esta ocorreria e apre-

sentar as possíveis datas de realização da mesma para que os idosos. Ficou acor-

dado com os integrantes e coordenadores que os GF ocorreriam no mesmo dia dos 

encontros semanais do grupo em estudo, ao término das atividades regulares do 

mesmo, em uma sala na UESF.  
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As sessões de GF realizadas tanto com os membros como com as suas co-

ordenadoras (ACS), seguiram a seguinte organização: 1) Acolhida, apresentação 

das pesquisadoras, do objetivo do grupo e contrato grupal, 2) Leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 3) Processo de debate e o seu 

processamento, 4) Avaliação.  O tempo médio das sessões foi de aproximadamente 

80 minutos. Os GF esgotaram o tema de discussão em apenas uma sessão com 

cada grupo.   

A equipe para condução do GF contou com um mediador (pesquisadora 

responsável), que conduziu a discussão dos grupos, buscando não interferir na dis-

cussão. A pesquisadora auxiliar ficou responsável pela montagem do equipamento 

de áudio para a gravação das falas e foi co-mediadora, podendo interferir na discus-

são quando considerasse pertinente solicitar esclarecimento e aprofundamento. Em 

todos os GF as pesquisadoras tinham um roteiro com as questões norteadoras e em 

todos os GF foram utilizados dois gravadores de voz para o registro das falas duran-

te o grupo. 

Foram realizados quatro GF com os idosos membros do grupo em estudo, 

sendo que os mesmos foram organizados para acolher em média oito idosos em 

cada sessão, a fim de incluir a totalidade dos membros efetivos do grupo. Os idosos 

que não participaram da coleta de dados alegaram falta de disponibilidade de tempo 

e outros, mesmo tendo confirmado presença, não compareceram no dia da coleta. 

A segunda etapa ocorreu a partir de uma sessão de GF com as ACS, coor-

denadoras do grupo. A condução foi norteada por um roteiro de debate que partiu do 

tema: “A missão do grupo”. As questões norteadoras versarão sobre: Como o grupo 

ajuda os membros? Como os membros ajudam o grupo? O que mantém a existência 

do grupo? Qual a importância do grupo de idosos nas nossas vidas? O que o grupo 

de idosos representa para nós? Esta sessão de GF ocorreu na mesma sala reserva-

da na UESF, agendada previamente com as ACS e compareceram todas as coor-

denadoras. 

Vale ressaltar que não ocorreu socialização de como eram realizados os GF 

e nem dos assuntos abordados entre os idosos participantes dos diferentes GF e 

nem dos idosos com ACS. 

Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, mo-

dalidade temática segundo os pressupostos de Bardin (BARDIN, 2007). Para tanto, 

foi realizada a transcrição da gravação dos GF, seguida da pré-análise, com explo-
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ração do material pela leitura exaustiva e compreensiva do material, a fim de siste-

matizar as ideias centrais. Em seguida, realizamos a exploração do material para 

identificar os núcleos de sentido e, por fim, sua organização em categorias. Para 

esta fase de organização dos dados utilizamos o Atlas.ti versão 6, que consiste de 

um software para análise de dados qualitativos.  

Assim, utilizamos a transcrição das sessões de GF para alimentar o banco 

dados no software, constituindo, a partir disso, as “unidades hermenêuticas”, que se 

constituem na linguagem utilizada pelo software, e dos documentos primários, que 

foram posteriormente analisados. Os recursos do programa possibilitaram a criação 

de códigos que indicaram os nossos núcleos de sentido e as unidades de análise. 

Posteriormente, identificamos as “quotations” ou fragmentos de frases, palavras ou 

frases que ilustraram os códigos criados, representando as citações de falas dos 

sujeitos. 

Na análise, utilizamos os dois métodos que, segundo Bardin (2007), podem 

ser utilizados no processo de análise de conteúdo na modalidade temática. O primei-

ro, permite, a partir de um sistema de categorias pré-definidas, a distribuição dos 

elementos nas mesmas, à medida que vão sendo encontrados. Este método é co-

nhecido como procedimento por caixas. O segundo método consiste em um sistema 

em que as categorias não são fornecidas a priori, mas resultam da classificação 

analógica e progressiva dos elementos. Este método é conhecido como procedimen-

to por milhas e, nele, o título conceptual de cada categoria somente é definido no 

final da operação. 

Para a análise dos aspectos potencializadores do grupo, utilizamos a lista 

gerada pelo software dos códigos criados com suas respectivas “quotations”, ou se-

ja, com as citações selecionadas para cada código, e realizamos assim, um estudo 

aprofundado deste material. Por meio da leitura exaustiva, identificamos as similari-

dades dos códigos, o que nos permitiu estabelecer as categorias, que foram ilustra-

das pelas citações que melhor caracterizavam as unidades de análise.  

Para a identificação dos dados relativos aos fatores terapêuticos, partimos 

das categorias pré-definidas, ou seja, os próprios fatores terapêuticos descritos por 

Yalom e Leszcz (2006). Com o auxilio do software, selecionamos os fragmentos que 

convergiam para a definição de cada FT e dos elementos que os caracterizavam. 
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Finalmente, procedemos ao tratamento dos resultados obtidos e sua inter-

pretação, organizados a partir das categorias e discutidos à luz do referencial teórico 

do estudo. 

 

4.3 Responsabilidade ética 

 

A coleta de dados teve inicio após o consentimento institucional e o parecer 

favorável do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás pelo protocolo nº 161/2010 (Anexo I).  

A participação dos idosos e dos ACS foi condicionada a assinatura do TCLE 

(Apêndices V e VI), que incluía a permissão para gravação e o uso das informações 

obtidas no grupo, mediante a garantia de sigilo e anonimato em relação às informa-

ções levantadas na coleta de dados, e o compromisso de que os dados serão utili-

zados apenas para fins científicos, em atendimento ao que estabelece a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). 

O TCLE foi aplicado no próprio local onde se desenvolveu o grupo, antes do 

inicio da sessão grupal, foram responsáveis pela aplicação do TCLE a pesquisadora 

e uma auxiliar de pesquisa, que foi especialmente treinada para esse fim. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A apresentação dos resultados se inicia com a caracterização dos membros 

e coordenadores do grupo que participaram dos GF, seguidos dos dados organiza-

dos para analisar os aspectos que potencializam a permanência dos idosos no gru-

po, na perspectiva dos mesmos e dos ACS, bem como a identificação dos FT pre-

sentes no grupo.  

  

5.1 Caracterização dos membros do grupo e de seus coordenadores 

 

Nos GF realizados com os membros do grupo, as mulheres representaram a 

maioria dos participantes, sendo 19 (86,4%) integrantes deste sexo. Quanto à situa-

ção civil, 14 (63,6%) participantes referiram não ter companheiro, sendo viúvos ou 

divorciados e oito (36,4%) moram com o companheiro. Dos 22 idosos, 20 (90,9%) 

residem em sua própria casa e dois (9,1%) referiram morar com os filhos.   

Quanto ao grau de escolaridade, seis (27,3%) integrantes referiram ser anal-

fabetos, um (4,54%) alfabetizado, 13 (59,1%) cursaram o ensino fundamental in-

completo, dois (9,1%) cursaram o ensino fundamental completo e um (4,54%) referiu 

ter concluído o ensino médio. 

No instrumento de caracterização dos membros, investigamos os motivos 

que os levaram a participar do grupo, apresentando opções de motivos para que os 

idosos assinalassem aquelas que melhor se encaixassem em sua situação.  
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Figura 1- Motivos que levaram os idosos a participar do grupo, Goiânia/GO, 

2011.
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A Figura 1 evidencia que os motivos mais apontados pelos idosos para par-

ticipar do grupo são relacionados à socialização e busca por uma vida saudável, 

como: ter um local onde possa praticar alguma atividade saudável; divertir-se; rece-

ber orientações sobre saúde; fazer amigos; conviver com outras pessoas de sua i-

dade; trocar experiências com outras pessoas que vivenciam situações semelhan-

tes. 

 Assim como no estudo de Victor et al. (2007), muitos procuraram o grupo 

para melhoria de seus aspectos biológicos, pois a maioria dos entrevistados apre-

sentavam alterações físicas que comprometiam o atendimento de suas necessida-

des. Desta forma, a melhoria da saúde foi uma das principais necessidades que os 

levaram a procurar o grupo, representando uma porta de entrada no grupo que, pos-

sibilitou o atendimento de outras importantes necessidades, como: fazer amigos e 

trocar experiências. 

O convívio no grupo possibilita o surgimento de organizações sociais ou, no 

mínimo, o seu incentivo à inclusão social, como ocorreu no grupo de convivência do 

estudo de Garcia et al. (2006). Para Caetano e Tavares (2008) as relações sociais 
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exercem influência na qualidade de vida do idoso, pois resultam na satisfação pes-

soal, promovendo melhor enfrentamento das dificuldades da vida. 

O risco para solidão é um aspectos evidente na vida desta população, que 

perde seu núcleo de trabalho após a aposentadoria, alguns ficam viúvos, vivenciam 

a morte de pessoas queridas e, na maioria das vezes, os filhos saem de casa 

(GARCIA et al., 2007; CAETANO, TAVARES, 2008, MORAIS, 2009). Estes aspectos 

afetam profundamente o psicológico dos idosos facilitando a exclusão social e o es-

tado depressivo. A figura 1 evidencia, que os principais motivos de procura do grupo 

foram de ter um local para desenvolver atividades agradáveis e divertir-se. Possi-

velmente os membros deste grupo o consideram um ambiente que lhes permite sair 

da exclusão social e do entristecimento que muitos idosos vivenciam (GARCIA et al., 

2006; BRASIL, 2007; VITOR et al., 2007; BRETAS et al., 2010; GUERRA, CALDAS, 

2010; NUNES et al., 2010; TAHAN, CARVALHO, 2010).  

A Figura 1 também salienta que alguns idosos são motivados a participar do 

grupo para aprender sobre sua doença ou para receber algum tipo de benefício. Es-

te pode constituir um diferencial que este grupo apresenta, uma vez que ele não é 

focado na doença, mas na possibilidade de saúde e de vida (SANTOS et al., 2006, 

JESUS et al., 2008).  

Assis, Hartz e Valla (2004) verificaram que a maioria das atividades com 

grupos de idosos enfoca pontualmente uma temática, seja o controle de uma doen-

ça, sejam fatores de risco ou ações específicas. Este aspecto confirma que o funcio-

namento do grupo estudado se diferencia da maioria dos grupos desta categoria, 

mostrando ser um grupo que não se limita à transmissão vertical e impositiva de co-

nhecimento. Isto pode representar um aspecto positivo, que possibilita a aproxima-

ção e permanência dos membros, visto que, os idosos não se aproximaram, priorita-

riamente do grupo, para saber de suas doenças.  

Quanto às coordenadoras, todas são do sexo feminino, com idade média de 

35 anos, sendo que quatro concluíram o ensino médio e duas referiram possuir en-

sino superior incompleto. 

Quanto ao tempo de atuação como ACS, uma referiu 12 anos e meio, quatro 

tinham seis anos e uma informou um ano e três meses. Sobre o tempo de coorde-

nação, uma acompanha o grupo em estudo há dez anos, três há seis anos, outra 

referiu três anos e meio e outra um ano e três meses. 
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Das seis coordenadoras somente uma teve treinamento ou capacitação para 

trabalhar com grupo, totalizando 40 horas de capacitação realizada pela Prefeitura 

Municipal de Saúde de Goiânia/GO. 

 

5.2 Fatores potencializadores do grupo de idosos 

 

Os fatores potencializadores emergiram por meio de uma categoria temática 

central: “O grupo é o nosso remédio” e, à partir dessa, surgiram cinco categorias: 

Amor, amizade e família de verdade; Vida saudável, distração e aprendizado; A uni-

ão faz a força; Lições de vida e Liderança que vale ouro. Na categoria “Amor, ami-

zade e família de verdade” ainda se destacaram duas subcategorias: O valor da a-

mizade e afetividade e Laços de família.  

A Figura 2 ilustra as categorias e subcategorias emergentes dos GF: 

 

Figura 2: Categorias e subcategorias que emergiram da análise dos dados, Goiânia/GO, 2011. 

 

 

 

Na sequência, procedemos à análise de discussão dos dados, iniciando pela 

apresentação da categoria central, das categorias e subcategorias que as sucedem. 
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As categorias e subcategorias serão exemplificadas por depoimentos dos 

idosos e coordenadoras que participaram dos GF, assim, vale ressaltar que os depo-

imentos dos idosos serão representado pela sigla “GF I” e as falas das coordenado-

ras serão representadas pela sigla “GF ACS” 

 

O GRUPO É O NOSSO REMÉDIO 

 

A categoria temática central emergiu dos conteúdos mais expressivos que 

emanaram dos dados, trazendo como essência a idéia de que o grupo de idosos 

representa “remédio” para seus participantes. Esse tem conotação de cuidado físico, 

espiritual e social, pois lhes possibilita melhora de sua condição física, conquistada 

em um ambiente acolhedor, na companhia de pessoas que vivenciam condições 

semelhantes de vida, que se apresentam solidários, companheiros, o que favorece o 

estreitamento de laços de amizade e identificação entre seus membros. A vida com-

partilhada no grupo instiga o sentimento de pertencimento e formação de uma famí-

lia que unida, apóia e, muitas vezes proporciona aos seus membros a atenção, o 

carinho e a valorização que muitos dos idosos não encontram em suas famílias re-

ais.  

Este grupo proporciona condições de vida mais saudável ao estimular a prá-

tica de atividades físicas, alongamentos e oferecer orientações de alimentação sau-

dável, o que trouxe evidente melhora física nestes idosos, visto que a maioria deles 

apresentavam uma DANT (MORAIS, 2009; NUNES et al., 2010) e que relatam me-

lhora considerável depois de iniciarem a prática de atividades regulares. Fato seme-

lhante ocorreu no estudo de Caetano e Tavares (2008) no qual foi observado que o 

desenvolvimento de atividades físicas regulares melhora as condições de saúde, 

prevenindo a depressão e auxiliando no tratamento dos sintomas de doenças crôni-

cas. 

 Além de estimular a prática de atividades físicas, o grupo realiza semanal-

mente atividades lúdicas. Durante estas, os idosos relembram brincadeiras da infân-

cia, cantam, brincam, sorriem, praticam jogos com bola, entre outras, o que favorece 

sua auto-estima e a alegria interior (GARCIA et al., 2006; VICTOR et al., 2007; 

COMBINATO et al., 2010). Assim, o grupo representa um local que permite a socia-

lização e distração de seus membros, que se encontravam entristecidos, depressi-

vos, muitas vezes isolados e excluídos (VICTOR et al., 2007; COMBINATO et al., 
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2010; TAHAN, CARVALHO, 2010), fato explicitado pelos idosos e coordenadoras 

em seus depoimentos nos GF. 

A convivência com o grupo durante a fase de aproximação permitiu ainda a 

observação de que a coesão do grupo é fortalecida pela identificação dos membros 

entre si, destes com as coordenadoras e o sentimento de pertença que os idosos 

têm pelo grupo. 

Alguns idosos referiram que buscavam a cura de suas doenças e suas dores 

físicas e emocionais na assistência de saúde e medicamentos. Ao se tornarem inte-

grantes do grupo, encontram neste ambiente oportunidades e condições para nutrir 

uma vida saudável, cuja convivência é o melhor “remédio”.  

Segundo Morais (2010) o envelhecimento é uma fase com muitas possibili-

dades de aprendizagem e conhecimento, fato corroborado em nosso estudo, no qual 

os idosos apesar de toda bagagem de conhecimento e de experiências vividas, refe-

rem aprendizado importante, lições de vida obtidas no cotidiano do grupo. 

Outro fator de destaque na vida do grupo é a coordenação, reconhecida por 

uma liderança efetiva, que acredita no potencial do grupo, que faz desta atividade de 

coordenação muito mais que uma obrigação, pois fazem com amor e satisfação.   

Um remédio vai muito além de uma droga, de um medicamento. O remédio 

deve trazer uma melhora física, mental, emocional e social e este grupo idosos re-

presenta, assim, um remédio eficaz.  Conforme Pena e Santos (2006) o aumento da 

expectativa de vida e qualidade de vida dos idosos está relacionado à vivência em 

grupos, que vai além das atividades físicas e de lazer propostas, visto que envolvem 

aspectos emocionais, comportamentais, dentre outros. 

A seguir apresentamos os dados distribuídos nas categorias que facilitam 

sua compreensão em abrangência e profundidade. 

 

1. AMOR, AMIZADE E FAMÍLIA DE VERDADE 

 

Nesta categoria, foram reunidos os dados que abordam as idéias de amor, 

amizade e família decorrentes da convivência. O grupo de idosos proporciona uma 

grande aproximação de seus participantes; estes, criam um laço de afetividade entre 

si e com os coordenadores, surgindo uma amizade repleta de companheirismo e 

cumplicidade. O acolhimento do grupo desperta em seus integrantes um desejo de 

participar, pela oportunidade de se socializar, de realizar atividades prazerosas e de 
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se identificar com pessoas com vivências semelhantes. A aproximação entre os 

membros e seus coordenadores mobiliza afetividade que cria laços fortes, seme-

lhantes aos de uma família unida. 

Para melhor compreensão das ideias expressas nos dados dividimos estes 

em duas subcategorias. A primeira, “O valor da amizade e da afetividade”, que 

enfatiza uma característica marcante do grupo que é a identificação entre seus 

membros, que se tornam companheiros, sensibilizados uns com os outros, gerando 

uma forte relação de amizade entre os mesmos, o que possibilita uma afetividade 

evidente. Ocorre também um sentimento de pertença dos integrantes com o grupo, 

destacando assim, um apego dos mesmos com esta entidade que participam. A ou-

tra subcategoria refere-se a “Laços de família”, caracterizado pela constante refe-

rência que os sujeitos da pesquisa fizeram da representatividade do grupo com uma 

família.  

 

1.1 O valor da Amizade e da Afetividade 

 

No grupo, ocorre uma aproximação entre seus integrantes e com os coorde-

nadores, criando ou desenvolvendo uma afetividade entre eles e deles com o grupo, 

como pode ser visto nos depoimentos: 

“É uma magia, uma magia que acontece, porque a gente vai e chega 
quinta feira a gente está tudo ansioso para ir, a gente não sabe te 
explicar, detalhar, então é uma magia. É o amor que a gente tem um 
pelo outro, então é uma magia, porque quando dá quinta feira você 
acorda e quando dá outro dia você não acorda cedo, mas quando é 
dia quinta feira para a gente ir quando é antes da hora você já está 
acordado e arrumando para ir.” (GF I) 
 
“(…) abraça com um abraça com outro e por isso nós gostamos de 
participar deste grupo.” (GF I) 
 
“(…) esse laço representa o laço de amor entre nós.” (GF I) 
 

“(…) todo mundo se abraça, se beijo, na época do aniversário canta 
parabéns, é maravilhoso. Se terminar aquilo ali vai fazer muita falta.” 

(GF I) 
 
“(…) e o amor, a gente sente o amor das pessoas pra gente e a gen-
te passa o nosso amor para as pessoas, eu mesma sou muito amo-
rosa, se faltar um [choro] eu já fico assim: porque não foi, porque a-
quela pessoa não foi?” (GF I) 

 
“(…) a gente se apega muito as pessoas do grupo.” (GF I) 
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“(…) nós somos um grupo de amor.” (GF I) 

 
As coordenadoras do grupo também percebem a importância do grupo em 

proporcionar aproximação e afetividade aos seus integrantes e os próprios coorde-

nadores também vivenciam tal fenômeno existente no grupo. 

 
“(…) chega lá, eles te cumprimentam já com um abraço e aí já aca-
bou.” (GF ACS) 
 
“(…) acaba que você esquece tudo, aquele sorriso, aquele abraço.” 

(GF ACS) 
 
“(…) eu acho que é o carinho que eles têm com a gente, o amor que 
a gente pegou também.” (GF ACS) 
 
“Eu descobri que eu era carente e não sabia, e a maneira de eles re-
ceberem a gente e a valorização que eles têm na gente, assim, valo-
rizar como ser humano, como pessoas, isto é muito importante, te le-
vanta assim.” (GF ACS) 

 
O engajamento em atividades grupais tem mostrado mudanças no comporta-

mento dos idosos, principalmente no círculo de amizades, que se torna ampliado, 

favorecendo o rompimento com a solidão (GEIS, 2001; GEIS, RUBI, 2001). 

Nos depoimentos, é possível perceber a profundidade da aproximação entre 

os idosos e com os coordenadores, de tal maneira que a palavra amor aparece em 

grande parte dos depoimentos. Esta sensibilidade aflorada e a necessidade de cari-

nho, atenção e aproximação com os demais refletem uma característica da popula-

ção idosa que, vivenciam solidão, exclusão social, desprezo da sociedade (VICTOR 

et al., 2007; COMBINATO et al., 2010; TAHAN, CARVALHO, 2010).  

A fala da maioria dos idosos demonstra expressões carinhosas, amorosas e 

atenciosas o que se estende para as pessoas que convivem com estes, como pode 

ser percebido no depoimento das coordenadoras do grupo, que se sentem acolhi-

das, amadas e queridas pelos mesmos e faz com que seja recíproca a afetividade 

das coordenadoras para com os idosos. 

Os integrantes têm o grupo como um local de encontro com os amigos, visto 

que eles desenvolvem laços de amizade com as pessoas que dele participam. Esse 

processo decorre do fato de que no grupo as pessoas encontram outras que viven-

ciam as mesmas situações de vida (GARCIA et al., 2006), que os compreendem, 

acolhem e respeitam mutuamente, o que gera confiança e amizade. Esta amizade 

que surge no grupo é de extrema relevância para retirar os idosos da situação de 
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exclusão social e solidão que muitos vivenciavam (GARCIA et al., 2006; VICTOR et 

al., 2007; TAHAN, CARVALHO, 2010). 

  

“Tenho me dado muito bem, arrumei muitos amigos, porque nem a-
migo eu não estava tendo, eu ficava só em casa, ai lá eu arrumei tan-
to amigo, tanta amizade eu arrumei, graças a Deus!” (GF I) 
 
“São pessoas que a gente tem muita confiança, são pessoas que a 
gente brinca com eles não sabem dar mau resposta para gente, en-
tão só tem alegria, não tristeza.” (GF I) 
 
“Todo mundo é amigo, todo mundo é satisfeito, não vê um querer ser 
melhor que o outro, nós gostamos muito das pessoas, todo mundo 
satisfeito.” (GF I) 
 
“Eu participo tem muito tempo do grupo do ginásio, esse grupo para 
mim é muito importante pelas amizades que a gente vai tomando 
mais ainda, uma amizade mais intima.” (GF I) 
 
“(…) esta aqui é a amizade com o grupo, que é uma mão dando mão 
para a outra, se eu caio e ela é minha amiga, ela me levanta.” (GF I) 

 

As ACS percebem a amizade que existe entre seus participantes e desta-

cam a importância deste aspecto no grupo: 

 
“Eu acho que tem também a integridade deles, eles são unidos, se 
relacionam bem, muita amizade, muito amor entre eles e com a gen-
te, então é uma equipe.” (GF ACS) 

 
Fica evidenciado nos depoimentos a satisfação dos idosos em participarem 

de um grupo onde as pessoas se respeitam mutuamente, que apóiam um ao outro, 

dão força quando necessário e isso leva a uma amizade e cumplicidade entre os 

membros. 

O grupo ao possibilitar a amizade se mostra muito benéfico para a popula-

ção idosa, que em grande parte se excluem de tal maneira que as impossibilita de 

conhecer pessoas novas e de manter os laços antigos da amizade, o que leva a se-

rem pessoas solitárias e entristecidas (TAHAN, CARVALHO, 2010). Assim, o grupo 

funciona como agente facilitador de integração dos idosos e possibilita o desenvol-

vimento de um bem estar nesta população ao se sentirem queridos, acolhidos e a-

poiados (COMBINATO, 2010). 

A participação em grupo permite aos idosos trocas de experiências e intera-

ções, que transformam de forma significativa suas interações sociais, na medida em 
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que possibilitam novos relacionamentos e a ampliação da rede social de apoio e 

consequente melhora na qualidade de vida (TAHAN, CARVALHO, 2010). 

É característica do grupo em estudo a participação efetiva de seus membros 

há muitos anos, os idosos demonstram apego e vínculo com o grupo, o que os esti-

mula a participar. 

 

“Eu gosto demais daquele grupo ali e peço a Deus para ele nunca 
acabar.” (GF I) 
 
“Eu acho que é porque se sente bem, porque a gente que vivia con-
trariada, amolada, triste da vida, achando que nada servia para a 
gente, que a gente não valia nada e lá a gente encontrou tudo, lá é 
bom demais não tem nada para jogar fora.”(GF I) 
 
“(…) é uma responsabilidade que a gente tem na nossa mente de 
continuar de encontro a encontro.” (GF I) 
 
“E hoje em dia eu acho bom que toda quinta feira eu venho no grupo, 
e a gente palestra, brinca, joga bola, faz tudo que nós deseja.” (GF I) 
 
“O grupo ajuda muito, ele é maravilhoso para ajudar, é um remédio, e 
é um remédio mesmo para gente que é boa, a gente se diverte, brin-
ca, fala bobeira, besteira, mas é bom, muito bom.” (GF I) 
 
“(…) você esta em um lugar que você se sente bem, que você está a 
vontade, né, você olha para o lado um está sorrindo, alegre, fala com 
a gente, olha pro outro a mesma coisa, então parece que aquilo en-
che o coração da gente dá uma força no corpo também da gente, en-
tão é aí que animação da gente vai dando assim mais uma força.” 

(GF I) 

 

As coordenadoras além de perceberem o apego que os membros têm com o 

grupo, também demonstraram apego ao grupo de idosos: 

 

“A gente pode estar passando mal do jeito que for, mas a gente che-
ga lá você melhora.” (GF ACS) 
 
“Este é um trabalho como se fosse independente do que nós faze-
mos, é uma satisfação.” (GF ACS) 
 
“(…) é muito amor, muita dedicação, é amor demais, na minha vida 
ele é fundamental.” (GF ACS) 

 

A participação no grupo de idosos parece ser tão prazerosa para os membros 

e os coordenadores que estes mantêm o compromisso de participar efetivamente do 

mesmo, por meio do encontro semanal. Os depoimentos demonstram apego ao gru-
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po e sentimentos de pertença. Esse fato é corroborado por Combinato (2010), que 

entende o processo grupal como um espaço privilegiado para a construção de rede 

de apoio e o estabelecimento e ampliação de vínculos afetivos. 

Estudos (VICTOR et al., 2007; MAZO et al., 2009; COMBINATO, 2010, MO-

RAIS, 2010; TAHAN, CARVALHO, 2010) também destacam a relevância do grupo 

na vida dos idosos como os dados do nosso estudo revelam, mas vale destacar os 

depoimentos das coordenadoras, que mostram o quanto o grupo é fundamental em 

suas vidas e que a coordenação do mesmo não é encarada por elas como uma o-

brigação profissional, mas como uma satisfação pessoal. 

 

1.2 Laços de Família 

 

Essa subcategoria mostra que a aproximação, o companheirismo, as seme-

lhanças entre seus integrantes, o aconchego que recebem, fazem deste grupo uma 

verdadeira família, que por meio de sua união proporciona segurança, apoio e su-

porte para seus integrantes. 

 

“(…) nós somos uma irmandade, nós não temos raiva de ninguém, 
nós somos amigos demais, é a mesma coisa de pai com filho, mãe 
com filha.” (GF I) 
 
“Pois ali eu considero uma família, a minha família, família que dá um 
olhar de força uma para o outro, de um sorriso, de um abraço aper-
tado, de amizade, então estou me sentindo muito confortável.” (GF I) 
 
“É a mesma coisa de a gente estar na família da gente, né! Então é 
por isso que eu estou lá e não pretendo sair tão cedo.” (GF I) 
 
“(…) você passa a gostar, cada um ter amor pelo outro, considera 
como se fosse irmão.” (GF I) 
 
“A união, a união que aumentou a minha família.” (GF I) 
 
“Eu acho assim, que para mim é uma família o nosso grupo. Quando 
um adoece, quando a gente perde um, parece que perdemos um da 
família da gente mesmo.” (GF I) 
 
“Eu gosto das minhas colegas todas, para mim é como se fosse mi-
nhas irmãs mesmo, e que Deus abençoe a todas e que dê muita ale-
gria e saúde.” (GF I) 
 
“(…) o grupo é a nossa família.” (GF I) 
 



RESULTADOS E DISCUSSÃO | 68 
_____________________________________________________________________________ 

 

“(…) é a segunda família nossa, porque aonde a gente vai é aquela 
consideração um com o outro. Quando um de nós morre é um abalo, 
muito triste para nós, aqui fica um vazio no coração e a lembrança 
para sempre, são pessoas que nunca mais voltam. Então é uma coi-
sa muito gostosa, muito bom.” (GF I) 
 
“Eu acho que a família, né, que é o grupo né. Para mim o grupo é 
como uma família.” (GF I) 
 
“(…) essa aqui é representa uma família e o grupo é uma família 
porque é unido.” (GF I) 

 

As coordenadoras compreendem o grupo como parte integrante e relevante 

da vida de seus membros, e este tornou-se uma família para os mesmos. 

 

“(…) no meu ver é uma família, né, o que ele não tem em casa eles 
encontram lá.” (GF ACS) 
 
“(…) eu para mim ele tem tudo de bom, é a família, é a amizade, é 
aconchego, é tudo o que você precisa.” (GF ACS) 
 
“Eu acho que é como uma família mesmo é muito respeito, muita a-
mizade, muito amor é muita dedicação, faça sol ou chuva.” (GF ACS) 
 

 
Os depoimentos mostram que a aproximação, a integração e a amizade en-

tre os membros e com coordenadoras são de tamanha profundidade que conside-

ram o grupo como uma família, pois sentem-se valorizados, respeitados, apoiados. 

Assim como no estudo de Caetano e Tavares (2008), que refere as relações de ami-

zade muito fortalecidas como dos laços de família. 

 

2. VIDA SAUDÁVEL, DISTRAÇÃO E APRENDIZADO 

 

Nesta categoria é explicitada a idéia de que o grupo de idosos representa 

para essas pessoas “remédio” para dores físicas, espirituais e necessidades sociais. 

O grupo possibilita aos seus integrantes melhora na condição física relacionada à 

idade e às doenças associadas, por meio de prática de atividade física, de controle 

da medicação e orientações de promoção da saúde. Esse processo gera aprendiza-

gem o que favorece a saúde física e mental. Além disso, permite a aproximação com 

atividades lúdicas, com diversos jogos com bola, passeios para diferentes locais, o 

que promove melhora na saúde mental e espiritual dos integrantes do grupo.  
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O interesse em manter uma vida saudável foi um aspecto evidente na fala 

dos integrantes do grupo estudado, mostrando que os idosos participam do grupo 

para adquirir melhora de sua saúde, para manter uma vida saudável por meio de 

atividades físicas regulares e melhora da alimentação. A maioria destes idosos pro-

curou o grupo por terem alguma doença crônica associada, como os depoimentos a 

seguir: 

 
“Fui para o grupo e achei legal e que minha pressão melhorou, esta-
bilizou. Então o sentido deste grupo na minha vida é que ele é impor-
tante para minha saúde. Porque eu passei a me sentir bem melhor, 
depois que passei a frequentar este grupo.” (GF I) 
 
“Lá é muito importante, lá mede a pressão, faz atividade física, então 
ajuda demais, porque quando a gente pega certa idade a gente não 
pode ficar parado, porque senão a gente entreva e ai lá tem atividade 
que já está ajudando demais da conta.” (GF I) 
 
“Quando eu entrei no grupo, foi onde foi bem melhor, quer dizer nem 
parece passei por um AVC, graças a Deus, e é por isso que estou no 
grupo e eu acho muito bom o grupo.” (GF I) 
 
“Então foi uma benção para minha saúde, mede minha pressão dire-
to, eu nem sabia sobre isso, descobri que eu era hipertensa e foi daí 
para cá eu venho direto e quero ficar até Jesus me levar ou ele grupo 
acabar, mas Deus não vai deixa.” (GF I) 
 
“Grupo tem muita coisa boa, nós sabemos que o grupo traz muita a-
legria e essa alegria é interior e a alegria interior ela sai para o exte-
rior, fortalece também o nosso físico, né, problemas como enfermi-
dade, se tiver, aquilo vai saindo, vai acabando, então é uma coisa a-
judando outra, né, é uma coisa participando da outra e assim inclui 
tudo numa coisa boa que não tem melhor.” (GF I) 
 
“A importância do grupo é que a gente está sempre reunindo, infor-
mando tudo o que está acontecendo, é medir a pressão, é saber se 
tudo na gente está bem, se está tomando remédio direitinho é desse 
jeito e esse tipo de coisa incentiva a gente e a gente sente falta do 
grupo, porque quando você não tem alguém para ficar te lembrando, 
cobrando, você deixa as coisas passarem.” (GF I) 
 
“Então eu vim e comecei e melhorei graças a Deus e as físicas, por-
que eu ia no médico, mas não resolvia aqueles problemas,  eu sentia 
o corpo pesado, as juntas tudo assim esquisitas e sentindo aquele 
vazio, aquela tristeza, então tudo isso passou, né, graças a Deus me 
sinto muito bem mesmo e agradeço muito o grupo que dá compreen-
são para a gente.” (GF I) 

 

As coordenadoras do grupo corroboram com a opinião dos membros quanto 

à importância do grupo na manutenção da saúde, o que pode ser percebido nos de-

poimentos a seguir: 
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“O pessoal que participa do grupo tinha depressão, tinha muitas do-
res e hoje eles têm uma vida totalmente diferente.” (GF ACS) 
 
“Eu vejo que melhora tanto a saúde física quanto a saúde mental, 
tem os dois benefícios.” (GF ACS) 
 
“Essa alegria que eles encontram surtiu efeito na saúde deles e aí às 
vezes quando a pessoa percebe a situação que ela vive em casa, às 
vezes com sofrimento com os filhos, com os netos, as dificuldades 
que ela passa no dia a dia, aquele momento lá é o momento dela, 
em que ela se solta, que fica a vontade, que ela se sente feliz, que 
ela se sente às vezes como criança porque muitas vezes brincamos 
com eles como se fossem crianças, então eles se sentem realmente 
a vontade.” (GF ACS) 

 

As falas que ilustram essa categoria referendam a argumentação de Nunes 

el al. (2010) de que a maioria dos idosos apresentam uma doença crônica associa-

da, motivo que leva os idosos a procurar um grupo que esteja relacionado com estas 

doenças. Conforme o relato dos membros do grupo e das coordenadoras que a-

companham o desempenho dos mesmos, a participação no grupo promove melhora 

significativa na saúde física dos idosos, que relatam mais disposição. Graças às ati-

vidades realizadas no grupo e ao incentivo de práticas saudáveis que os idosos re-

cebem, há melhora das suas articulações, controle de doenças crônicas como Hiper-

tensão Arterial e Diabetes Mellitus (VICTOR et al., 2007). 

O grupo estudado, assim como o grupo de idosos no referido por Victor et al. 

(2007) mostram a importância do grupo na vida desta população, ao enfocar a me-

lhoria do aspecto biológico, pois a maioria dos idosos apresentam alterações físicas 

que comprometem o atendimento de suas necessidades. Ao entrar no grupo e prati-

car atividade física, o idoso apresenta uma mudança significativa em sua vida, pois 

melhora seu equilíbrio pessoal, o seu estado de animo, sua mobilidade, seus refle-

xos, sua postura e agilidade, influenciando assim, a qualidade de vida da população. 

Vale ressaltar também a relevância do grupo em possibilitar a alguns idosos 

a descoberta precoce de uma doença crônica, pois regularmente são feitas aferição 

de pressão arterial sistêmica e às vezes teste de glicemia e outros exames. 

A saúde física é conseguida por meio das atividades de alongamento e de-

mais atividades físicas e esta, ao ser conseguida, está diretamente relacionada com 

a saúde mental, espiritual e social. A prática de atividade física contribui também 

para melhorar a disposição do idoso na realização das atividades da vida diária, a-
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lém de proporcionar melhoras na auto-estima e, consequentemente, em seu bem 

estar subjetivo (CAETANO, TAVARES, 2008). 

A busca de diversão foi marcada nos depoimentos em todas as sessões de 

GF. As atividades de lazer como jogos com bola, brincadeiras em roda, cantorias de 

antigamente e os passeios proporciona aos idosos a alegria em viver e rejuvenesci-

mento, que potencializam o valor terapêutico do grupo, como ilustram os depoimen-

tos a seguir: 

 

“A gente fica muito feliz porque nós fazemos muita atividade física, 
joga bola, joga basquete, peteca, nós cantamos musiquinha, então a 
gente fica muito feliz de estar junto deste grupo.” (GF I) 
 
“Então, fiquei lá porque eu gosto muito de alegria, sabe! Gosto de 
brincadeira, gosto de dançar e lá às vezes tem forrozinho, né! Então 
eu achei muito bom”. (GF I) 
 
“Por isso o grupo é muito importante para e gente, pois dá animação. 
O grupo anima a gente, nós chegamos em casa animadas e não com 
preguiça.” (GF I) 
 
“Faz dez anos que participo deste grupo, eu acho muito bom, que é o 
divertimento que eu tenho, que eu não tinha quando eu era nova, 
não tinha divertimento nenhum.” (GF I) 
 
“Os passeios, eu gosto dos passeios para fora, que a gente fica co-
nhecendo muitos lugares que a gente não tem como ir, não tem con-
dições de ir, aí com a ajuda das meninas tem como a gente ir.” (GF I) 
 
“Tem uma atividade que a gente observa que é o que todos gostam, 
é bola, quando fala na bola vê todo animado.” (GF I) 
 
“Para mim, me falaram que era muito animado e animação eu estou 
dentro e eu vim e gostei, por causa da animação e tem muita música, 
convivência, fica igual menino, corre pra ali, para aqui.” (GF I) 
 
“Muito bom para gente esses passeios, a gente diverte muito, muito 
mesmo, quando chega em casa é outra pessoa, muito bom, eu amo 
mesmo o nosso grupo.” (GF I) 
 

As coordenadoras do grupo também valorizam as atividades lúdicas, reco-

nhecendo-as como ferramentas para a melhora da qualidade de vida de seus inte-

grantes, diminuindo a tristeza, a depressão, para que muitos voltem a sorrir e brincar 

muitas vezes como crianças. 

 
“Pelo que eu percebi alegria, eles gostam de coisa alegre, se divertir, 
brincadeiras, pois em casa eles ficam muito só, quietos, então acho 
que lá eles encontram isto.” (GF ACS) 
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“A alegria, a união, a competitividade e o tanto que eles gostam de 
competir e de ganhar.” (GF ACS) 

 

No grupo de idosos a diversificação das atividades de lazer, as brincadeiras 

de infância, o canto, a dança e atividades corporais permitem a redescoberta de po-

tencialidades, e consequentemente, o aumento da auto-estima desta população 

(GARCIA et al., 2006). 

Assim, o grupo atende a saúde física e mental de seus integrantes, pois nes-

te grupo, os idosos têm a oportunidade de reviverem brincadeira da infância, de par-

ticiparem de jogos sem serem inibidos ou criticados e ainda conhecem diferentes 

lugares em passeios que são feitos com frequencia. Atividades como estas estimu-

lam a alegria, o bem estar e a satisfação de participarem cada vez mais do grupo. 

Em consonância com essa ideia, Pena e Santos (2006) consideraram que as 

atividades de lazer e a convivência em grupo contribuem tanto para a manutenção 

do equilíbrio biopsicossocial do idoso, quanto para amenizar possíveis conflitos am-

bientais e pessoais. 

 No estudo de Tahan e Carvalho (2010) as atividades lúdicas e de lazer fo-

ram evidências como extremamente importantes para a qualidade de vida dos ido-

sos, visto que, possibilitam a manutenção do contato com outras pessoas e lugares, 

fazendo com que os idosos se percebam como parte integrante da sociedade.  

A aprendizagem no grupo foi um fator de destaque nos GF por proporcionar 

conhecimento de assuntos novos, aprendizagem sobre saúde e atitudes saudáveis. 

Os participantes consideram o grupo como uma escola que possibilita ensinar e a-

prender, por isso valorizam muito essa oportunidade: 

 
“Gosto de passar o que sei, não sei nada, mas sempre a gente sabe 
alguma coisa, então eu gosto de passar o que eu sei para elas e gos-
to de aprender com elas o que eu não sei.” (GF I) 
 
“Se um não sabe a gente vai ajudando um ao outro, uns vai passan-
do para nós.” (GF I) 
 
“Eu também acho muito importante este grupo, pois depois que eu 
comecei a participar, melhorou bastante o meu modo de viver, você 
entende muitas coisas com as colegas.” (GF I) 
 

Nos depoimentos das coordenadoras também fica claro o potencial do grupo 

como um espaço de aprendizado: 



RESULTADOS E DISCUSSÃO | 73 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

“Ali a gente aprende com eles, a gente ensina e a gente aprende e 
eles têm uma lição de vida que te deixa maravilhado.” (GF ACS) 
 
“(…) cada um fala sobre alguma coisa, mas de maneira rápida para 
não ficar algo cansativo, então nós tentamos resumir o máximo pos-
sível.  A gente fala da dengue, faz educação em saúde, fala da ali-
mentação.” (GF ACS) 

 
A participação no grupo de idosos possibilita uma lição de vida, pois cada 

membro traz sua história de vida, seus conhecimentos e no grupo eles têm a opor-

tunidade de compartilharem tais conhecimentos, assim o aprendizado intelectual, 

espiritual e humanitário acontecem, assim como no estudo de Garcia et al., (2006) 

na qual a troca de informação entre os idosos era constante. 

A socialização também foi aspecto destacado na fala dos membros e coorde-

nadores do grupo. As atividades do cotidiano do grupo aproximam os idosos de ou-

tras pessoas, lhes proporciona autonomia e favorece a inclusão social.  

 

“(…) de vez em quando a gente conhece mais uma pessoa e tem 
muitas lá que eu não conhecia, cada vez que a gente vai lá tem al-
guém para a gente conhecer.” (GF I) 
 
“Para mim não tem escolha, ele é bom de todo jeito, principalmente 
quando eu tenho oportunidade de apresentar as coisas que eu inven-
to. Eu perco noite de sono preparando o que falar.” (GF I) 
 
“A diversão, para esquecer um pouco dos problemas da vida, né, a 
gente ficava dentro de casa só incutida com serviço, o serviço fica, 
nós vamos embora e ele não termina.” (GF I) 
 
“(…) mas eu gosto mesmo é de estar no meio de nossos colegas, 
nosso ambiente, você esta ali você esta rindo, divertindo, não vê o 
tempo passar.” (GF I) 
 
“(…) me pôs mais para cima, me pôs mais faladeira, né, que eu falo 
demais, que eu era muito quieta, muito pacata dentro de casa.” (GF 

I) 
 
“(…) você vem, você brinca, você rir, você brinca, você grita, você 
canta, você fala, né, elas põem mesmo a gente para frente, esse 
grupo delas aí é uma benção de Deus.” (GF I) 
 
“Eu sou muito sozinha, e na reunião eu acho bom porque eu fico en-
tretida e não vejo a hora passar.” (GF I) 
 
“(…) é uma coisa muito boa porque passa a hora sem a gente sentir 
e quando a gente vai ver já passou horas e horas, então a gente en-
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terte muito e disfarça o pensamento da gente, descansa, né e a gen-
te como diz, é vivendo e aprendendo.” (GF I) 
 
“(…) os passeios, fazendo física e isso foi uma benção para nós, 
porque nós, de primeiro, não tínhamos isso e agora nós temos, e en-
tão ficou bom demais.” (GF I) 

 

Para as coordenadoras a socialização é necessária aos idosos para a me-

lhora de sua auto-estima, satisfação pessoal e autonomia, que para muitos já havia 

se perdido. Assim, os idosos se sentem mais valorizados. 

 

“Eu acho que uma coisa muito importante que eles sentem falta que 
a maioria dessas pessoas que vão para o grupo é que elas se sen-
tem muito só, então são pessoas que geralmente são desvaloriza-
das, são pessoas que ficam sozinhas no cantinho deles e quando e-
les chegam lá eles são bem acolhidos pelos agentes de saúde, pelas 
pessoas que já freqüentam o grupo e eles se sentem valorizados, 
bem acolhidos, se sentem felizes lá no meio daquelas pessoas, por-
que na casa eles estão sozinhos e chega lá no meio daquele tanto 
de gente eles são acolhidos e eles se sentem importantes, então a 
valorização das pessoas que é um fator que prende a pessoa, que 
segura ela lá.” (GF ACS) 
 
“Lá é um local de encontro, onde eles se encontram, trocam as fofo-
cas, conversam, fala da vida dos outros, briga (risos), as brincadei-
ras. A valorização que eles têm, pois ficam muito em casa sozinho, 
pois hoje em dia todo mundo trabalha, não tem mais este tempo de 
ficar uma pessoa indo na casa da outra, hoje em dia é muito difícil 
você ver isso e lá no grupo não, eles se encontram todos.” (GF ACS) 
 

 
Conforme os depoimentos o grupo estimula seus membros a praticarem ati-

vidades diversificadas daquelas relacionadas no seu dia a dia em casa, o que se 

constitui em fatores essenciais para melhora da qualidade de vida e da auto-estima 

dos mesmos. O estudo de Victor et al. (2007) defende que a participação efetiva dos 

sujeitos estimula a autonomia dos idosos, fato corroborado pelo estudo de Caetano 

e Tavares (2008) refere que as relações sociais exercem influência na qualidade de 

vida do idoso, pois resultam na satisfação pessoal, promovendo melhor enfrenta-

mento da vida. 

Situação semelhante acontece no estudo de Tahan e Carvalho (2010) que 

mostra a relevância do grupo de idosos na transformação de vida de seus partici-

pantes, já que antes de participarem do grupo mal saíam de casa, por consequên-

cia, não conheciam muitas pessoas e mantinham-se ocupados com serviços domés-

ticos, não tinham assim, atividade de lazer ou prazerosas. 
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Vale ressaltar que grupo de idosos valoriza a participação dos membros, in-

centivando-os a desenvolverem suas habilidades, estimulando assim, a auto-estima 

dos mesmos. Combinato et al.(2010), destacam a importância de valorizar o saber 

dos participantes, pois resgata assim, a valorização de suas capacidades, habilida-

des, saberes e também suas memórias e história de vida. 

 

3- A UNIÃO FAZ A FORÇA 

 

Uma categoria marcante do grupo de idosos estudado foi caracterizada pela 

alta coesão que os membros apresentam com os demais integrantes e com seus 

coordenadores. Os integrantes destacam como fatores evidentes no grupo a união, 

solidariedade e empatia. 

 

“O importante deste grupo é a união, isso que mantém sempre a 
gente junto, cada dia vai só aumentando, cada um convida um.” (GF 

I) 
 
“Cada um tenta ajudar o outro, ninguém tem maldade com ninguém. 
Então se a gente não puder ajudar, também não atrapalha ninguém.” 

(GF I) 
 
“Então como diz o outro, eu fico muito feliz de a gente estar junto, um 
conversa com um e conversa com outro, ninguém tem diferença com 
ninguém, tudo alegria um com o outro.” (GF I) 
 
“Se tem alguma pessoa doente a gente tem que ir e fazer uma visita, 
saber como se está precisando de ajuda, no nosso grupo  mesmo, 
quando precisa, todo mundo ajuda, cada um dá um pouquinho de al-
guma coisa, um dá um quilo de feijão, para ajudar aquela pessoa que 
está precisando, então isso para mim é muito importante cada um a-
judar o outro. Porque é a união que faz a força.” (GF I) 
 
“A união nossa é boa, nós somos unidos, quem quiser rir, ri, quem 
quiser falar piada fala e eu sou assim, eu gosto de todo mundo.” (GF 
I) 
 
“A gente ajuda a animar, dá uma força para eles, igual ela mesma 
queria ir ao passeio e não tinha como e eu ajudei, dei a força para 
ela, paguei o passeio para ela, comprei até um maiô para ela, então 
a gente fica feliz em poder ajudar uma pessoa a participar do grupo.” 

(GF I) 
 

As ACS compreendem que o grupo apresenta-se tão coeso que os membros 

ajudam-se mutuamente, dão apoio uns aos outros e são unidos entre si e com os 
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próprios coordenadores, o que leva a outra característica marcante do grupo que é a 

participação efetiva nas atividades propostas. 

 

“Então eu vejo que a característica maior é esta, de eles agirem 
quando a gente faz uma proposta e a participação deles é extrema 
para tudo.” (GF ACS) 
 
“Eles ajudam um ao outro, se tem alguma atividade que alguém não 
está dando conta, eles ajudam , ensinam. Se a gente faz um exercí-
cio e tem algum errado o outro corrigi.” (GF ACS) 

 

Os depoimentos mostram a união entre os membros, destacando que cada 

idoso tem a sua importância para o grupo e que o grupo não mede esforços para 

ajudar cada um de seus integrantes. Essa pode ser uma ajuda financeira, um apoio, 

uma palavra amiga.  

A convivência em grupo e em particular a existência da coesão no espaço 

grupal é importante para um perfeito equilíbrio biopsicossocial, reduzindo ou remo-

vendo conflitos pessoais e ambientais, facilitando a socialização e oferecendo supor-

te social para enfrentar as dificuldades que surgem com o envelhecimento (VICTOR 

et al., 2007). 

 

4- LIÇÕES DE VIDA 

 

Essa categoria permite a compreensão de que o grupo de idosos proporcio-

na a convivência de dezenas de pessoas que trazem consigo suas culturas, seus 

conhecimentos, suas histórias de vida, de sofrimento e de superação. Isso permite 

que seus membros se aproximem destas singularidades apresentadas e possibilita o 

crescimento pessoal de seus participantes ao presenciarem exemplos vivenciados 

por seus colegas. 

Uma grande parcela de idosos tem a tendência de viver em isolamento soci-

al, sentindo-se inúteis e incapazes, o que leva os mesmos viverem em estado de 

lamentação de suas vidas (GARCIA et al., 2006; VICTOR et al., 2007).  No grupo, os 

membros têm a oportunidade de conhecer diferentes pessoas, cada qual com suas 

singularidades, histórias de vida e superação e estes têm se mostrado sensíveis à 

vivência de seus colegas e se apegam à estas para levarem para si aprendizados 

que possibilitam mudanças significativas em suas vidas pessoais.  
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“Para mim me ajudou tanto, que eu me sinto na flor da idade. Assim, 
eu sou uma velha de 82 anos, mas por dentro eu sou uma moça, de 
16 a 18 anos. Eu tenho ânimo para trabalhar, só não tenho força, 
mas eu tenho o expediente para trabalhar.” (GF I) 
 
“O grupo ensinou a gente a conviver, ensinou a gente a amar, me 
ensinou a ser mais paciente com a minha vida, com o meu trabalho, 
eu não estou mais sentindo a minha cruz tão pesada, que eu sentia 
ela pesada, depois aprendi que Deus não dá nada para gente mais 
que damos conta de carregar.” (GF I) 
 
“É que eu achava que eu era a maior sofredora do mundo, ninguém 
sofria mais do que eu, lá eu aprendi que olhando para baixo tinha ou-
tro mais fundo, que eu podia dar a mão, ai me conformei.” (GF I) 
 
“Teve um senhor aqui que foi um exemplo para nós, ele sofria de 
hanseníase e de diabetes, então ele faltava a ponta dos dedos, era 
um horror a gente ver ele, os pés tudo faltando pedaço, e ele partici-
pando, e ele participou gente até a véspera de ele internar e morrer.” 

(GF I) 
 
“Uma parte que eu acho muito importante também é quando as a-
gentes de saúde ensinam para nós a parte de termos mais união um 
com os outros, com a família, entre os amigos, com os colegas, as-
sim, você aprende a conviver com os de fora e com os de casa, com 
os que estão lá dentro.” (GF I) 
 
“Aprendi muitas coisas, aprendi a amar e comportar a mente, graças 
a Deus a gente tem que amar o próximo como a si mesmo que é o 
que Deus deixou para nós fazer, fazer caridade, amar o próximo co-
mo a si mesmo, não desfazer de ninguém, não ter muito orgulho, 
porque o orgulho mata a gente e adoece.” (GF I) 
 
“Este grupo é muito bom para nós, muito mesmo, eu mesma antes 
de entrar nele, vivia só mesmo triste, eu reclamava demais.” (GF I) 

 
As lições de vida experimentadas pelas trocas no grupo se refletem também 

nas ações das coordenadoras do grupo, que reconhecem o potencial deste para 

proporcionar mudanças significativas na forma dos idosos verem a vida e das pró-

prias ACS se relacionarem com o trabalho e com elas mesmas. 

 
“(…) ocorre mudança na parte mental. A gente viu que chegaram as-
sim mal humorados, que às vezes não gostavam de um carinho, não 
gostavam que a gente tocasse neles, não gostava que a gente brin-
casse e hoje chega e abraça a gente.” (GF ACS) 
 
“(…) o grupo me ajudou a reconhecer a importância deles. Quando 
eu entrei para trabalhar no PSF foi por causa do emprego e do salá-
rio, eu sempre trabalhei no comércio com pessoas jovens, aí quando 
eu vim para o grupo, quando eu comecei a participar foi uma outra 
realidade, comecei a conhecer eles, a ouvir a história deles e saber o 
quanto importante era aquilo.” (GF ACS) 
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“(…) quando você chega recebe aquele carinho, aquele agradeci-
mento, que vem falar que você mudou a vida dele, sabe aí você olha 
para sua vida e fala: gente eu tenho reclamado por tanta coisinha 
básica, pequenininha.” (GF ACS) 
 
“Hoje eu vejo o grupo como algo na minha vida que mudou muito de 
ser, de pensar, eu vejo como reconhecimento mesmo que do que e-
les foram um dia, do que eles fizeram.” (GF ACS) 

 

As falas selecionadas nos permitem afirmar que o grupo constitui em um es-

paço muito rico de troca de experiências, o que possibilita o aprendizado por meio 

de lições de vida de valor inestimável, tanto para os participantes como para os co-

ordenadores. 

Muitos idosos por sua situação de isolamento social, inatividade profissional 

e doenças crônicas associadas (GARCIA et al., 2006; VICTOR et al., 2007; MO-

RAIS, 2010) têm a tendência de se acharem sofredores e lamentando sua situação. 

O grupo de idosos ao permitir o contato com outras histórias de vida proporciona a 

seus membros a possibilidade de reflexão e o conhecimento de que não são os úni-

cos sofredores e que ainda permite o aprendizado de questões pessoais, emocio-

nais e relacionais (GEIS, 2001). Assim, a participação no grupo de idosos, possibil ita 

seus integrantes perceberem outra realidade de vida, que não cultivarem a doença e 

sentimentos negativos (MORAIS, 2010). 

Vale destacar a relevância do grupo no ensinamento de convivência, o que 

pode ser percebido nos depoimentos quando os idosos relatam que aprenderam a 

amar mais, a respeitar as diferenças, assim como no relato das coordenadoras, que 

aprenderam a olhar os idosos com outros olhos, com respeito e a possibilidade de 

aprendizados de vida. 

 

5- LIDERANÇA QUE VALE OURO 

 

Nesta categoria são destacadas as idéias relativas à importância do papel 

das coordenadoras na vida do grupo.  

O reconhecimento que as coordenadores têm de seus membros e a gratidão 

que os idosos têm pelo carinho, atenção e profissionalismo que estas coordenado-

ras dispensam a eles são aspectos de destaques nas seguintes falas: 
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“Eu gosto das agentes de saúde, elas são muito gente fina, e é por 
isso que eu continuo com elas.” (GF I) 
 
“O que tem de melhor são as agentes, porque elas tratam a gente 
muito bem, elas conversam com a gente, dá conselho para gente, e-
las ajudam na física.” (GF I) 
 
“Elas me ajudaram demais da conta, que só elas mesmas, as agente 
de saúde, elas são uma benção aquelas meninas, você pode estar 
assim lá em baixo que elas chegam e te levantam mesmo, elas não 
tem tristeza, depressão com a gente, elas põem a gente para cima 
mesmo.” (GF I) 
 
“(…) porque é muito bom para nós, ajuda muito, a compressão que 
eles têm com a gente, a desenvolver sobre pressão e tem aquele 
trabalho com a gente, todo dia alegre, trabalhando com satisfação, 
dedicando amor a este grupo, é muito bom, muito bom mesmo, eu 
estou muito grata.” (GF I) 
 
“(…) é que a bondade ajuda muita gente, porque se as meninas fos-
sem assim cruéis com a gente a gente nem ia ter vontade de voltar, 
mas como elas todas são muito boas com a gente, o desejo sempre 
de estar junto e de voltar.” (GF I) 

 
 

As coordenadoras sabem a diferença que uma boa liderança faz e por isso 

demonstram muito amor, dedicação, responsabilidade e profissionalismo na coorde-

nação do grupo. Destaca-se nos depoimentos das ACS que esta liderança não ocor-

re somente pela obrigação profissional, mas também como satisfação pessoal. 

 

“Primeiramente a gente tem que gostar do que faz, nós a gentes de 
saúde. Se não tiver eles para participar do grupo não tem grupo, mas 
se tivesse nós para coordenar o grupo eu acho que também não teria 
grupo, então eu acho que nós temos que gostar demais do que a 
gente faz e fazer bem feito, porque igual lá no grupo mesmo a gente 
se desdobra, a gente brinca com eles, não tem aquela coisa mecâni-
ca de a gente chegar lá e fazer só o alongamento e pronto, a gente 
faz o alongamento, a gente inventa brincadeiras, pois nós vemos que 
há necessidade.” (GF ACS) 
 
 
“(…) a integração, a participação é importante, mas eu vejo que por 
mais que o grupo tenha integração a liderança é fundamental, uma 
boa liderança, uma liderança que tenha criatividade.” (GF ACS) 

 
 

A coordenação deste grupo de idosos é destacada como de excelência por 

seus integrantes, o que pode representar um dos fatores do bom desempenho deste 

grupo. 
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O bom desempenho das ACS na coordenação do grupo é mérito destas pro-

fissionais que se dedicam e tentam fazer o melhor para o grupo que coordenam, 

pois reconhecem as limitações vividas no dia a dia da atenção básica, em sua gran-

de maioria possuem formação limitada para assistência em grupo (MUNARI, FURE-

GATO, 2003), nem sempre tem conhecimento específico em gerontologia e a ainda 

enfrentam a desvalorização da educação permanente e da capacitação (TAHAN, 

CARVALHO, 2010). 

Apesar das ACS não terem formação específica em coordenação de grupos, 

ao estarem à frente da coordenação, conseguem mobilizar todo o potencial do 

mesmo. Essa é uma prova da capacidade de gregária do ser humano e da sua habi-

lidade na vida em grupo (ZIMERMAN, OSÓRIO, 1997; OSÓRIO, 2006; 2007). Pos-

sivelmente o potencial dessas profissionais se intensifica, pela proximidade que es-

tas têm com os membros do grupo, por sua identificação com as necessidades da 

população, o que torna mais confiável a qualidade dos serviços de saúde (TAHAN, 

CARVALHO, 2010). Dessa forma, os ACS são elementos-chave na mobilização de 

pessoas na comunidade (VICTOR et al., 2007). 

Nesta síntese apresentamos elementos que colaboram para a permanência 

dos idosos no grupo. A seguir apresentaremos a análise feita para a identificação de 

FT que emergiram nos depoimentos dos sujeitos durante os GF. 

 

5.3 Os Fatores Terapêuticos do grupo de idosos na perspectiva dos seus usu-

ários e coordenadores 

 

Com base na análise das transcrições dos GF foram identificados oito dos 

11 FT apresentados por Yalom e Leczcz (2006). Foram considerados fatores tera-

pêuticos emergentes no grupo mesmo aqueles que apareceram somente uma vez 

na discussão dos GF. Assim, emergiram os seguintes FT: coesão, desenvolvimento 

de técnicas de socialização, instilação da esperança, compartilhamento de informa-

ções, altruísmo, aprendizagem interpessoal, fatores existenciais, universalidade. Os 

FT catarse, recapitulação corretiva do grupo familiar primário e comportamento imita-

tivo não foram identificados. 

A tabela 1 evidencia os FT emergentes nas sessões e como estes aparece-

ram nos GF, vale ressaltar nesta tabela, que os “GF1”, “GF2”, “GF3” e “GF4” corres-
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pondem aos GF realizados com os idosos e o “GF ACS” representa o GF realizado 

com as coordenadoras que tinha semelhança do tema abordado. 

 

Tabela 1: Fatores Terapêuticos emergentes nos GF com os idosos e ACS, Goiânia/GO, 2011. 

Fatores Terapêuticos Sessão Grupo Focal 

GF1 GF2 GF3 GF4 GF/ACS 

Coesão X X X X X 

Instilação de esperança  X X X X X 

Desenvolvimento de técnicas de socialização X X X X X 

Compartilhamento de informações X X X X X 

Fatores existenciais  X  X X X 

Altruísmo   X X X X 

Aprendizagem Interpessoal  X X X X 

Universalidade X     

 

 Na tabela 1 podemos observar a consonância que ocorreu nos depoimentos 

dos sujeitos da pesquisa referente aos FT emergentes no grupo, pois pelo menos 

sete dos oito FT destacados nos GF surgiram em pelo menos três dos quatro GF 

realizados com os idosos. Esse fato mostra a semelhança de visão que os membros 

têm do grupo, pois os GF foram realizados em momentos distintos e os idosos não 

tinham aproximação com a discussão que ocorria nos demais GF, indicando que os 

membros do grupo reconhecem o potencial terapêutico de forma semelhante. 

Ainda podemos destacar que todos os FT, com exceção da universalidade, 

também emergiram nas falas das coordenadoras, o que evidencia que mesmo sem 

perguntarmos diretamente sobre cada FT para os sujeitos estes são percebidos pe-

las coordenadoras, o que evidencia o potencial terapêutico do grupo estudado. 

Assim, podemos afirmar que os FT são percebidos de forma semelhante por 

seus membros e coordenadores. O fato de ocorrer uma visão semelhante entre os 

idosos e as ACS significa que o grupo está em sintonia e coesão, o que não é co-

mum de acontecer, pois muitas vezes os coordenadores negam a realidade ou os 

idosos não aceitam determinadas situações, como pode ser percebido no estudo de 

Garcia et al. (2006) em que ocorreu importantes desencontros nos discursos dos 

idosos e profissionais. 

Para ilustrar os FT a partir da fala dos sujeitos da pesquisa apresentaremos o 

Quadro 1 que evidencia como esses foram categorizados: 



 

 

Quadro 1: Fatores Terapêuticos emergentes nos depoimentos dos membros dos coordenadores do grupo, Goiânia/GO, 2011. 

 
FATOR TERAPÊUTICO 

 
MEMBROS DO GRUPO 

 
COORDENADORES DO GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COESÃO 
 

(Atração dos membros entre 
si e com o grupo; Boa aceita-
ção entre os membros; Soli-
dariedade; Relacionamentos 

significativos; Aceitação e 
valorização). 

 
 
 
 
 

 

 

“(…)nós somos uma irmandade, nós não temos raiva de ninguém, 
nós somos amigos demais, é a mesma coisa de pai com filho, mãe 
com filha. Então eu me sinto muito feliz em estar junto com este 
grupo há 12 anos.”  

 
“O importante deste grupo é a união, por isso que mantém sempre a 
gente junto, não sai cada dia vai só aumentando, cada um convida 
um.”  

 
“É uma magia, uma magia que acontece, porque chega quinta feira 
a gente está tudo ansioso para ir(...) É o amor que a gente tem um 
pelo outro, (...) quando dá quinta feira você acorda e quando dá 
outro dia você não acorda cedo, mas quando é dia quinta feira para 
a gente ir quando é antes da hora você já está acordado e arruman-
do para ir.”  

 
“(…) eu gosto mesmo é de estar no meio de nossos colegas, nosso 
ambiente, você esta ali você esta rindo, divertindo, não vê o tempo 
passar, esquece um pouco dos problemas, para a gente acalmar 
mais, para divertir. E é a segunda família nossa, porque aonde a 
gente vai é o fulano, ou fulano, é aquela consideração um com o 
outro. Quando um de nós morre é um abalo, muito triste para nós, 
aqui fica um vazio no coração e a lembrança para sempre, são pes-
soas que nunca mais voltam. Então é uma coisa muito gostosa, 
muito bom.”  

 
“(…) quando eles chegam lá eles são bem acolhidos 
pelos agentes de saúde, pelas pessoas que já fre-
quentam o grupo e eles se sentem valorizados, bem 
acolhidos, se sentem felizes lá no meio daquelas 
pessoas, porque na casa eles estão sozinhos e che-
ga lá no meio daquele tanto de gente eles são acolhi-
dos e eles se sentem importantes, então a valoriza-
ção das pessoas que é um fator que prende a pesso-
a, que segura ela lá.”  

 
 
“É uma amizade assim que a gente cria. Eu acho que 
é como uma família mesmo é muito respeito, muita 
amizade, muito amor é muita dedicação, faça sol ou 
chuva. A gente pode estar passando mal do jeito que 
for, mas a gente chega lá você melhora.” 

 
 
 

INSTILAÇÃO DE  
ESPERANÇA 

 
 

 
“E eu chamo, convido um, convido outro e falo lá é muito importante, 
lá mede a pressão, faz atividade física, então ajuda demais, porque 
quando a gente pega certa idade a gente não pode ficar parado, 
porque senão a gente entreva e ai lá tem atividade que já está aju-
dando demais da conta.”  
 
“Assim, eu estava com meu joelho meio ruim, né, aí comecei, an-

 
“Olha o pessoal que participa do grupo tinha depres-
são, tinha muitas dores e hoje eles tem uma vida 
totalmente diferente(...) Então o grupo é diferente, os 
próprios membros vão te falar o quanto é bom parti-
cipar do grupo.”  
 
“(…) tem melhorado a saúde, a auto-estima porque 
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(Crença e confiança na efi-
cácia do grupo; Esperança 

de conforto, de dignidade ou 
redução de desconfortos 

físicos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dando para lá, pulando, jogando bola, ai me ajudou muito, que aca-
bou toda a dor, então assim, ajuda na saúde.”  
 
“Me ajudou assim, para sair da depressão, para eu melhorar meu 
braço, que até hoje é meio bobo, mas praticamente está quase nor-
mal, para mim foi maravilhoso para me ajudar na minha recupera-
ção, deu apoio.”  
 
“Fortalece também o nosso físico, problemas como enfermidade, se 
tiver, aquilo vai saindo, vai acabando, então é uma coisa ajudando 
outra, né, é uma coisa participando da outra e assim inclui tudo nu-
ma coisa boa que não tem melhor.”  
 
“(…) acabou aqueles problemas de estresse, os problemas de ner-
voso da gente, problemas de junta da gente que fica sem movimen-
to, então tudo isso foi resolvido e eu fiquei muito feliz com o benefí-
cio dessa reunião, desse grupo e me fortaleceu muito e hoje eu es-
tou muito grata, então quero juntar forças, quero que continua, quero 
continuar e participar enquanto eu puder, porque é muito bom para 
nós, ajuda muito.” 

tinha gente lá que era depressiva, que não saia de 
casa para nada e hoje já participa do grupo, participa 
dos passeios, então eu acho que a auto-estima está 
lá em cima, né.”  
 
“(…) eu vejo que tanto a saúde física quanto a saúde 
mental, tem os dois benefícios.”  

 
SOCIALIZAÇÃO 

 
(Desenvolvimento de habili-
dades sociais básicas: con-
versar, resolver conflitos, 

liberta-se da solidão). 
 

 

 
 
 

 
“Tenho me dado muito bem, arrumei muitos amigos, porque nem 
amigo eu não estava tendo, eu ficava só em casa, aí lá eu arrumei 
tanto amigo, tanta amizade eu arrumei, graças a Deus.” 
 
“Porque se fica dentro de casa, vai dando aquela infinitação na gen-
te e a gente vai só acabando, que a gente fica velho, fica quieto em 
casa, não passeia, não vai em uma festa, aí vai juntando a tristeza, 
pensamento ruim, coisa que não presta e com elas (ACS) não, com 
elas  você vem, você brinca, você rir, você brinca,você grita, você 
canta, você fala, né, elas põem mesmo a gente para frente, esse 
grupo delas aí é uma benção de Deus.”  
 
“Eu sou muito sozinha, e na reunião eu acho bom porque eu fico 
entretida e não vejo a hora passar.” 

 
“(…) pelo que eu percebi alegria, eles gostam de 
coisa alegre, se divertir, brincadeiras, pois em casa 
eles ficam muito só, quietos, então acho que lá eles 
encontram isto.”  
 
“Lá é um local de encontro, onde eles se encontram, 
trocam as fofocas, conversam, fala da vida dos ou-
tros, briga [risos], as brincadeiras.”  
 

    
“Gosto de passar… não sei nada, mas sempre a gente sabe alguma 

 
“Eles ajudam um ao outro, se tem alguma atividade 
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COMPARTILHAMENTO 
DE INFORMAÇÕES 

 
(Instrução didática ou acon-

selhamento direto). 

coisa, então eu gosto de passar o que eu sei para elas e gosto de 
aprender com elas o que eu não sei”.  
 
“(…) se um não sabe a gente vai ajudando um ao outro, uns vai 
passando para nós, e assim vai (...)quem sabe vai ensinando a gen-
te, as agentes de saúde vão ajudando gente na atividade física, 
porque sem elas a gente não ia fazer nada, porque a gente faz muita 
coisa, mas queremos aprender mais coisas ainda”.  
 
“(…) lá é uma escola, para nós é uma escola, né, você está apren-
dendo”.  
 
“(…) lá eu estou aprendendo a cada dia que a gente vai é uma novi-
dade a mais para a gente aprender, uma coisa a mais para a gente 
aprender”.  
 
 “Elas (ACS) ensinam também a gente de como a gente faz a física, 
então é para mim uma coisa muito boa mesmo e eu desejo que con-
tinue este grupo que nunca acabe”.  

que alguém não está dando conta, eles ajudam, en-
sinam. Se a gente faz um exercício e tem algum fa-
zendo errado o outro já corrigi”. 
 
“Nós percebemos que eles não gostam de palestra, 
se você for ficar de falação perto deles, eles não gos-
tam, então geralmente no finalzinho falamos sobre 
tabagismo, sobre os direitos deles, cada uma fala 
sobre alguma coisa mas de maneira rápida para não 
ficar algo cansativo, então nós tentamos resumir o 
máximo possível.  A gente fala da dengue, faz edu-
cação em saúde, fala da alimentação”. 
 

 
FATORES 

 EXISTENCIAIS 
 

(Ajuda a lidar com pressu-
postos da condição humana: 

vida, morte, isolamento) 
 
 
 

 
“Ele me ajuda a desenvolver a minha vida.”  
 
“Estar com essa equipe só tem o que é bom, ensinou a gente a con-
viver, ensinou a gente a amar, me ensinou a ser mais paciente com 
a minha vida, com o meu trabalho, eu não estou mais sentindo a 
minha cruz tão pesada, que eu sentia ela pesada.” 
 
“(…) não enxergava a alegria, a bondade, a felicidade, vivia no escu-
ro, nas tristezas, no choro e mais nada. Então a união, a participa-
ção e a mão que as meninas me deu abriram meu olho.”  
 
“(…) faz a gente mais feliz, na felicidade, que às vezes a gente an-
dava tristonha e agora a gente é alegre e feliz, e se tem algum mo-
mento que a gente não sabe o que faz vem agente de saúde e aju-
da, é maravilhoso.”  
 

 
“Percebe-se que o grupo ajuda os membros no meu 
modo de ver através do depoimento deles, falando 
que mudou demais a vida deles.” 
 
“Então o depoimento deles de auto-ajuda que eles 
estão tendo que eles estão passando crescimento 
para os outros. Eles mesmos que falam que é bom 
para eles.”  
 
“(…) parece que melhora a auto-estima deles, eles 
vão conhecer a primeira vez e gostam e já começa a 
melhorar a auto-estima.”  
 

 
ALTRUÍSMO 

 
“A minha ajuda é somente com a amizade, conversar, falar alguma 

 
“(…) teve uma senhora lá que não deu conta de pa-
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(Satisfação em ajudar o pró-
ximo; auto-estima melhorada 
ao se descobrir importante 
para o próximo; Oferece a-
poio, tranquilização, suges-
tão e compartilham proble-

mas semelhantes). 

coisa importante, ter amizade, chega um a gente tem amizade, che-
ga outro a gente tem conhecimento e assim por diante a gente vai 
passando o tempo.”  
 
“(…) a gente ajuda a animar, dá uma força (...), igual ela mesma 
queria ir ao passeio e não tinha como e eu ajudei (...), paguei o pas-
seio para ela, comprei até um maiô (...) a gente fica feliz em poder 
ajudar uma pessoa a participar do grupo.”  
 

gar a viagem dela e foi proposto fazer uma vaquinha 
e rapidinho cada um conseguiu um pouquinho e pa-
gou.”  
 
“(…) tem uma senhora que está uma gracinha, a 
gente está fazendo um exercício e ela fala: agora 
deixa comigo, ela fica assim, querendo ajudar e eles 
têm muita coisa para mostrar e eles se sentem impor-
tantes.”   

 
 
 
 

APRENDIZAGEM IN-
TERPESSOAL 

 
(Capacidade de interação 

com outras pessoas; Oportu-
niza experimentar situações 
que possibilita mudanças). 

 

 
“(...) as agentes de saúde ensina para nós a parte de nós termos 
mais união um com os outros, com a família, entre os amigos, com 
os colegas. Você aprende a conviver com os de fora e com os de 
casa, com os que está lá dentro.”  
 
“Aprendi muitas coisas, aprendi a amar e comportar a mente, graças 
a Deus a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, a fazer 
caridade, não desfazer de ninguém, não ter muito orgulho.”  
 
“(…) só da responsabilidade da gente saber que tem que ir já é uma 
aprendizagem”.  
 
“(…) eu aprendi a ser feliz, aprendi a ter aquela dedicação, deixei de 
lado àquela tristeza.” 

 
“E o mental, o mental é como já falou, a gente viu que 
chegaram assim mal humorados, que às vezes não 
gostavam de um carinho, não gostavam que a gente 
tocasse neles, não gostava que a gente brincasse e 
que hoje chega e abraça a gente” 
 
“Eu falo que se meu trabalho fosse o grupo ia ser 
muito bom, porque ali a gente aprende com eles, eles 
têm uma lição de vida que te deixa maravilhado.”  
 
“(…) hoje eu vejo o grupo como algo na minha vida 
que mudou muito meu jeito de ser, de pensar.”  
 
“(…) o grupo representa aprendizagem, é muito a-
mor, muita dedicação, é amor demais, na minha vida 
ele é fundamental.”  

 

UNIVERSALIDADE 
 

(Percepção de que outras 
pessoas compartilham os 

mesmos dilemas ou experi-
ência de vida) 

 

 
“É que eu achava que eu era a maior sofredora do mundo, ninguém 
sofria mais do que eu, e lá eu aprendi que olhando para baixo tinha 
um outro mais fundo e que eu podia dar a mão, ai eu me conformei.”  
 
“(…) se eu ficar sabendo que tem uma doente, aquilo para mim já 
me contraria, igual esses dias morreu uma há pouco tempo e até 
hoje eu vou ao grupo e fico procurando cadê ela sinto muita falta, 
quando passo na porta de alguém que morreu, eu falo: ah não esse 
aqui morreu, esse morreu (choro).” 
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Nos depoimentos dos participantes destacamos o FT coesão, delimitado pe-

los laços significativos de afinidade e aproximação entre os membros, dos membros 

com os ACS e dos ACS com os membros, referindo assim, o grupo como uma gran-

de união, força, com laços estreitos de amizade com pessoas de confiança, sendo 

essas comparadas com uma família.  

Os participantes referem-se aos demais membros e aos coordenadores com 

muita afetividade, carinho e aceitação, além de mostrarem que o grupo é um local 

onde sentem-se bem acolhidos e aceitos.  

De maneira semelhante este FT ocorreu nos estudos de Oliveira et al. (2009), 

Oliveira et al. (2008), nos quais os membros fazem alusão aos demais de maneira 

acolhedora e com aceitação, o que sugere a presença de confiança nos membros e 

no grupo o que facilita a participação efetiva.  

A coesão aparece quando os membros sentem-se incluídos no grupo, perten-

centes ao conjunto, realçando a importância de não se sentirem sozinhos e fazerem 

parte de um grupo constituído por pessoas em pode confiar como se fosse sua famí-

lia (OLIVEIRA et al., 2008). 

 A análise de conteúdo das entrevistas permitiu observar a coesão foi o FT 

que mais apareceu no contexto das falas dos sujeitos. Tal fato pode explicar o bom 

desempenho deste grupo, pois conforme Yalom e Leszcz (2006) a coesão não é 

apenas mais um FT, é uma condição para que os outros funcionem de uma maneira 

ótima. 

Assim, a coesão se faz fundamental para o desenvolvimento de um grupo 

com resultados positivos, pois o fato de ser aceito no grupo e ter confiança nos de-

mais integrantes e ter apoio dos mesmos gera a melhora da auto-estima. Desta ma-

neira a coesão grupal pode ser responsável pela motivação dos membros com rela-

ção a sua participação, colaboração e apoio mútuo (YALOM, LESZCZ, 2006). 

Aspectos referentes à instilação de esperança também apareceram em to-

dos os GF, o que pode estar relacionado com a característica do grupo, que é com-

posto por pessoas idosas, a maioria com doenças crônicas associadas e que expe-

rimentam a exclusão social, assim, no depoimento destes apareceram fatores rela-

cionados à crença em uma melhora da saúde, do bem estar físico, psíquico e social 

e equilíbrio emocional.  

Nos depoimentos os membros acreditam que o grupo é um remédio para 

suas enfermidades físicas e que a atividade grupal traz resultados positivos que não 
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conseguiam em tratamentos convencionais. Além disso, acreditam que o grupo pode 

proporcionar melhora de questões psíquicas e emocionais comuns nesta população, 

como estresse, nervosismo e tristeza. 

O FT instilação de esperança é observado quando os membros declaram 

avanço na crença relacionada à possibilidade de melhora de seus problemas (OLI-

VEIRA et al., 2009).  

O FT instilação de esperança apareceu em todos os GF (100%) mostrando a 

importância deste fator para a população idosa, diferentemente do que ocorreu no 

estudo de Oliveira et al., 2008, em este FT foi o menos frequente, tal fato pode ser 

justificado pelos objetivos e população distintas dos grupos em questão. 

A participação efetiva dos membros por tantos muitos anos pode estar rela-

cionada com este FT, pois conforme Yalom e Leszcz (2006) a instilação da esperan-

ça são fundamentais para incentivar a pessoa a permanecer no grupo para receber 

ajuda. 

Outro FT que se apresentou em todos os GF foi desenvolvimento de téc-

nicas de socialização, estando relacionado com as oportunidades que, por partici-

par do grupo, os idosos têm, como: fazer novas amizades manter-se ativos com en-

tretenimentos, viagens, resignificando assim, o ser idoso.   

Este FT ao aparecer em todos os GF (100%) mostra que o grupo de idosos 

está atendendo com coerência a necessidade desta população, visto que, é uma 

população que refere isolamento social, não realizar atividades de lazer, viagens, de 

não ter amigos, assim o grupo se mostra altamente terapêutico ao atender essa ne-

cessidade crucial desta população. 

O FT desenvolvimento de técnicas de socialização possibilita relações mais 

espontâneas e autênticas (YALOM, LESZCZ, 2006). Este FT permite mudança no 

estilo de vida dos idosos, conforme Oliveira et al. (2009) este FT possibilita os mem-

bros do grupo compreender características ou padrões de comportamento que difi-

cultam as interações sociais, fazendo com que estes se despertem para repensar 

essas características e provocar mudanças. 

O compartilhamento de informações apareceu em todos os GF e está re-

lacionado com troca de conhecimento que ocorre dentro do grupo, os idosos se 

mostram dispostos a passar o que sabe para os demais. Vale destacar que o grupo 

é referido como uma escola para seus membros, pois o grupo representa um local 

onde os idosos têm acesso às informações e devido à diversidade de pessoas re-
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presenta um local rico em conhecimentos. Além de que as coordenadoras utilizam o 

processo grupal para fazer educação em saúde e sempre que necessário fazem ori-

entações diversas aos idosos. 

Ao passar o que sabem para os demais participantes, a auto-estima dos ido-

sos fica elevada, pois estes se sentem valorizados e úteis para próximo.    

Assim como no estudo realizado por Oliveira et al. (2008) o compartilhamen-

to de informações inclui instruções didáticas, aconselhamento, sugestões e orienta-

ções de ordem prática. Estas informações podem ser oferecidas pela coordenação 

ou por outros membros do grupo e está relacionada com o aprendizado que ocorre 

no contexto grupal (YALOM, LESZCZ, 2006). 

Os depoimentos ainda evidenciam aspectos referentes a fatores existên-

cias, relacionadas à mudança de vida que o grupo proporcionou aos membros, mu-

danças relacionadas à sentimentos em relação à vida, aos colegas, à família e a sua 

própria existência. 

Os fatores existenciais referem-se a elementos no processo grupal que aju-

dam a lidar com pressupostos da existência humana: morte, liberdade, isolamento e 

falta de significado (YALOM, LESZCZ, 2006). 

Os idosos devido às perdas advindas da idade sentem-se sozinhos, tristes, 

às vezes até mesmo com depressão (GARCIA et al., 2006; VICTOR et al., 2007; 

MORAIS, 2010) e ainda sentem-se impacientes, incompreendidos, desvalorizados e 

devido à participação no grupo estes fatores podem ser amenizados. Fato evidenci-

ado pela presença do FT referente à fatores existências, através do qual os idosos 

manifestaram aceitação de dificuldades e ainda mais sensibilidade, amorosidade 

pelo próximo e satisfação com a vida. 

Assim como no estudo de Oliveira et al. (2008) foram evidenciados aspectos 

deste FT relacionado às verdades da vida, aceitação das dificuldades vividas como 

inerentes a condição humana e necessidade de não se deixar abater pela dor e tris-

teza. 

O altruísmo apareceu nos depoimentos dos participantes ao manifestarem 

a vontade de ajudar ao próximo e a satisfação em ser útil para demais integrantes 

do grupo.  

Os idosos mostram-se dispostos a ajudar os demais por meio da amizade, 

da atenção, de uma escuta ativa, de um carinho a ainda, muitas vezes, ajudam em 

questões materiais como alimentos e até mesmo dinheiro. Interessante destacar que 
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de uma maneira geral os idosos do grupo são de baixa de renda e estes ajudam 

mesmo com o pouco que tem. 

Nos depoimentos percebe-se o bem que faz para os idosos a ajuda que es-

tes oferecem para os demais, caracterizando assim o FT altruísmo que, diz respeito 

ao fato de compartilhar uma parte de si mesmo com os outros integrantes do grupo 

(YALOM, LESZCZ, 2006). 

 O altruísmo é um FT que pode elevar a auto-estima dos idosos, pois este 

representa um benefício aos participantes, por estes se sentirem úteis por ajudarem 

os outros durante os encontros (YALOM, LESZCZ, 2006). 

Este FT, em especial no grupo de idosos, se faz muito importante, pois devi-

do ao processo do envelhecimento, a inatividade profissional e outros fatores podem 

levar o idoso a sentir-se inútil e desvalorizado, por isso ajudar outras pessoas no 

grupo pode trazer uma melhora na valorização pessoal desses idosos. 

 A disposição de ajudar o outro, faz deste FT um indicador para melhor convi-

vência dos membros, inclusive com maior satisfação pessoal. O contexto grupal pro-

picia uma relação estreita entre os membros, estimulando a iniciativa de apoio mú-

tuo (OLIVEIRA et al., 2009). 

Outro FT evidenciado foi a aprendizagem interpessoal que nos relatos são 

referentes às mudanças na maneira de se relacionarem e de aprendizado de algo 

novo que nunca antes tinha experimentado. 

O grupo é um espaço tão rico para propiciar mudanças, que apesar de toda 

experiência de vida que os idosos possuem, estes ainda tem apresentado aprendi-

zados importantes para sua vida, como conviver melhor, a amar mais a ser mais u-

nido, companheiro, não se apegar as tristezas e lamentações e serem mais felizes. 

Conforme Yalom e Leszcz (2006) este FT consiste no mecanismo funda-

mental para a mudança, pois é derivado das relações interpessoais que ocorrem no 

grupo. O aprendizado pode ocorrer a partir das percepções do membro acerca do 

comportamento e relacionamento permitindo a correção de questões comportamen-

tais necessárias. 

 Nosso estudo se assemelha com o estudo Oliveira et al., (2009) que refere 

que o movimento de reflexão ocorrida a partir de informações compartilhadas no 

contexto grupal possibilitou o desencadeamento de percepção das diferenças e até 

mudanças de comportamento entre os participantes. 
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O FT universalidade também apareceu em nosso estudo, porém em menos 

frequencia. No depoimento apresentado foi possível a percepção de que o idoso ao 

participar do grupo entendeu que o mesmo não era o único com problemas e o único 

sofredor ao olhar ao seu redor e perceber pessoas com problemas semelhantes. 

A universalidade permite a pessoa perceber que está na mesma situação 

que as outras, tem as mesmas fontes e motivos de infelicidade e não é muito dife-

rente das outras (YALOM e LECZCZ, 2006). 

O FT universalidade apesar de ser sugestivo em grupos homogêneos (YA-

LOM e LECZCZ, 2006), como o grupo estudado, apareceu em um dos GF realizado 

com os membros e não foi evidenciado pelos coordenadores. Este fato pode estar 

relacionado com a condução da questões de pesquisa, já que não trabalhamos com 

questões diretas para identificação dos FT, mas usamos a fala do grupo para inter-

pretação e a relação desta com as características de cada um deles. Pode também 

estar relacionada com a abordagem realizada, assim, como refere o estudo de Choi 

e Park (2006) que diz que os FT podem apresentar diferentes maneiras conforme 

várias dimensões, tais como a abordagem terapêutica, o tipo de doenças, e assim 

por diante. 

Os FT catarse, recapitulação corretiva do grupo familiar e comportamento 

imitativo não foram identificados nos depoimentos dos idosos e das coordenadoras. 

Interessante destacar que houve uma similaridade nos depoimentos os 

membros do grupo e das coordenadoras, visto que, somente com exceção do FT 

universalidade todos os outros FT identificados pelos idosos foram corroborados pe-

los depoimentos das coordenadoras. Isto pode ser um indicativo de que o grupo de 

idosos se faz altamente terapêutico ao propiciar mudanças nos idosos e também 

nos coordenadores.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta investigação teve como objetivo analisar os aspectos que potencializam 

a permanência de participantes de um grupo de idosos de uma UESF do Distrito 

Leste de Goiânia/GO. O cumprimento desta meta foi viabilizado pela análise dos 

dados coletados por meio dos GF realizados com os idosos, membros do grupo e as 

ACS, coordenadoras do mesmo. A partir de suas falas foi possível identificar fatores 

que potencializam o grupo de idosos e que favorecem a permanência dos mesmos 

há tanto tempo neste grupo, corroborados pela identificação dos FT tais como des-

critos por Yalom e Leczcz (2006). 

Os resultados obtidos na pesquisa sugerem aspectos que podem ser poten-

cializadores quanto à aplicação da tecnologia de grupo no contexto da atenção em 

saúde dos idosos. Os dados do estudo podem ser úteis, para profissionais da saúde 

que atuam na coordenação de grupo ou que queiram propor novos grupos, para a 

aplicação da tecnologia grupal no contexto da atenção básica de saúde. 

O estudo evidencia que a participação dos idosos no grupo é motivada, prin-

cipalmente, pela possibilidade de melhoria da saúde física, mental e de fazer ami-

gos, pelo lazer e diversão. Isso pode representar uma alerta aos profissionais de 

saúde de que os grupos focados na doença nem sempre são atrativos aos idosos e 

podem não ser eficientes por essa razão.  

O grupo em estudo atende esta necessidade dos idosos ao se diferenciar da 

maioria dos grupos, onde a ênfase é dada ao controle da doença.  Ao oferecer ativi-

dades lúdicas, de lazer e convivência saudável, sem se descuidar das orientações 

para manutenção da saúde, o grupo atrai os idosos pelas oportunidades de partici-

pação ativa e responsável, além do exercício de dar e receber ajuda, quer seja dos 

próprios membros ou das coordenadoras.  

Assim, os fatores potencializadores como coesão grupal, a realização de ati-

vidades físicas, orientações sobre a saúde, atividades lúdicas, passeios e o ambien-

te acolhedor, com pessoas unidas, que apóiam os colegas, trocas de experiências 

de vida e uma coordenação de excelência faz do grupo em estudo um grupo com 

um diferencial dos grupos de promoção da saúde de idosos. 

Apesar do objetivo do grupo estar focado na promoção da saúde por meio 

da atividade física, é um grupo que atrai as pessoas para além de seu objetivo, pois 

os membros se integram buscando não só melhora de sua saúde física, mas da au-
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to-estima, autonomia, distração, socialização e convivência, fatores que se desta-

cam ao possibilitar uma melhor saúde mental e atuação social destes idosos. 

Assim, o grupo tem papel fundamental na melhora de vida destes idosos ao 

possibilitar que os mesmos saiam da exclusão social, solidão, tristeza e depressão 

que muitos se encontravam. 

Além disso, o grupo atende à proposta da Política Nacional da Pessoa Ido-

sa, Estatuto do Idoso e Política do Envelhecimento ativo ao estimular a autonomia 

por meio do incentivo à participação ativa dos idosos. 

O grupo representa um remédio para os idosos, um remédio que vai além da 

cura física, que possibilita a cura mental, espiritual e social, ao possibilitar o estabe-

lecimento de laços de amizade, distração, aprendizado e apoio por parte dos mem-

bros e coordenadoras. Assim, o grupo se faz tão relevante na vida de seus integran-

tes que é tido como uma família para os mesmos. 

A análise dos depoimentos nos GF tanto na identificação dos aspectos que 

garantem a participação dos membros do grupo quanto dos FT mostram que eles se 

somam e se assemelham, assim, concluímos que o grupo estudado é terapêutico à 

medida que atende as necessidades dos idosos, os mantêm saudáveis, fortalece o 

sentimento de amor pela vida e pertença a um grupo social, aspectos tão importan-

tes na manutenção da pulsão de vida.  

Os FT não identificados (catarse, recapitulação corretiva do grupo familiar e 

comportamento imitativo), por serem mais comuns em grupos psicoterápicos, tam-

bém não devem ser descartados como não existentes neste tipo de grupo. A falta 

deles nos depoimentos dos sujeitos pode ter sido limitação da condução do estudo, 

que se restringiu a trabalhar o conteúdo expresso a partir das questões apresenta-

das e não por dirigir questões diretas aos sujeitos que levassem a identificação dos 

mesmos.  

A presença da maioria dos FT no grupo de idosos estudado evidencia que, 

embora os FT tenham sido descritos como elementos terapêuticos de grupos psico-

terápicos, estes podem ser identificados em outros tipos de grupos, e ser importante 

instrumento para avaliação e re-planejamento do processo grupal, indicando que 

sua presença fortalece a condução do grupo na direção seguida e, sua ausência, de 

que é necessário mudança no manejo. 

Outro aspecto relevante na análise e confirmação do potencial terapêutico 

do grupo relaciona-se ao fato de que, tanto na identificação dos fatores potencializa-
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dores quanto dos FT, os depoimentos dos idosos foram semelhantes aos das coor-

denadoras, mesmo sem terem tido contato prévio para socializar o que era discutido 

nos GF.  

Tal fato pode estar relacionado com a real eficácia e potencial terapêutico do 

grupo e na existência de sintonia entre os idosos e coordenadoras e ainda que as 

coordenadoras não têm uma visão equivocada do grupo que coordenam, como  a-

contece em uma grande maioria do grupos na atenção básica. Ao contrário, são ca-

pazes de identificar as necessidades do grupo e atendê-las com boas práticas na 

condução dos grupos, posto que mantém a coesão.  

Vale o destaque nesse aspecto de que, apesar de somente uma das seis 

coordenadoras ter tido uma pequena capacitação sobre grupo, esta não parece ser 

uma limitação importante para garantir o poder terapêutico do grupo. Possivelmente 

os sentimentos gregários e de pertença, próprios do ser humano sejam os elemen-

tos essenciais para garantir a eficiência do trabalho dessas profissionais. A dedica-

ção, amor, satisfação pelo trabalho com o grupo e ainda o apoio de diferentes pro-

fissionais e estudantes da área da saúde, parecem auxiliar o sucesso da coordena-

ção do grupo de idosos. 

Tal fato indica esse como um aspecto a ser estudado em investigações futu-

ras e para se investir em projetos de extensão que colaborem na capacitação técni-

ca dessas ACS para serem eficientes além do que já o são. Essa talvez seja parte 

da responsabilidade social de contrapartida das pesquisadoras envolvidas nessa 

pesquisa, em razão do valor que o grupo representa na vida destas coordenadoras. 

Estas têm cumprido seu compromisso profissional para além de sua obrigação for-

mal, com satisfação pessoal. 

Assim, a Dissertação “O grupo é o nosso remédio: lições de um grupo de 

promoção da saúde de idosos” finaliza uma etapa de aproximação com a realidade 

dos grupos de idosos no contexto da atenção básica enquanto objeto de estudo, 

indicando caminhos já percorridos que podem ser modelos para grupos ainda em 

construção. De igual forma, nos abre possibilidades de investigações futuras que 

versem sobre a avaliação da eficácia de boas práticas com o uso de grupos na a-

tenção em saúde pública. 
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Apêndice I – Roteiro para o debate com os ACS 

 

Apresentação: Apresentação das pesquisadoras e explicação da importância do tra-

balho e Objetivo do grupo  

 

A MISSÃO DO GRUPO DE IDOSOS  

 

Como o grupo ajuda as pessoas (membros)? 

 O que acontece aqui, que os membros do grupo sentem-se ajudados? 

  Situações (exemplos)? 

  O que o grupo tem proporcionado de melhor na vida de seus membros? 

 O que o grupo oferece? 

  O que tem de melhor no grupo de idosos? 

 Uma característica marcante do grupo? 

 

Como as pessoas (membros) ajudam o grupo? 

 O que os membros fazem que ajudam um ao outro? 

 O que os membros fazem para ajudar o grupo? 

 

O que mantém a existência do grupo? 

 Porque as pessoas permanecem vindo no grupo? 

 O que é melhor em participar do grupo? 

 O que acontece para o grupo ter esse resultado tão bom? 

 O que é essencial para manter a união do grupo? 

 O que acontece para o grupo existir há tanto tempo? 
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Apêndice II – Roteiro para debate com os membros do grupo 

 

Apresentação: Apresentação das pesquisadoras e explicação da importância do tra-

balho e objetivo do grupo  

 

O GRUPO DE IDOSOS NA MINHA VIDA 

 

Porque buscamos esse grupo?  

 Motivos e motivações que os levaram a buscar o grupo? 

 Quando entrou no grupo/ quanto tempo? 

 Quem indicou ou convidou? 

 O que acontece no grupo que é bom para mim? 

 O que você esperava do grupo? 

Como o grupo nos ajuda?  
 O que acontece aqui, que a gente se sente ajudado? 

 Situações (exemplos)? 

 De que maneira você é ajudado? 

 O que o Grupo tem proporcionado de melhora em sua vida? 

 O que você busca no grupo/ O que o grupo oferece a vocês? 

 O que tem de melhor no Grupo Ação e Participação? 

 Uma característica boa marcante do Grupo? 

Como nós ajudamos o grupo?  

 O que vocês fazem que ajuda um ao outro? 

 O que você faz para ajudar grupo? 

O que mantém as pessoas no grupo?  

 Porque as pessoas continuam vindo no grupo? 

 O que é melhor em participar do grupo? 

  O que acontece para o grupo ter esse resultado tão bom? 

O que mantém a existência do grupo? 

 O que é essencial para vocês manterem essa união, se manterem juntos? 

 O que acontece que para o grupo existir a tanto tempo? 
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Apêndice III - Ficha de Caracterização de sujeito da pesquisa (ACS) 
 
 

1. Nome: ___________________________________________________________ 

 
2. Idade: ____ anos 

 
3.  Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino 
 
4. Nível de Escolaridade:  
(   ) analfabeto         (   ) fundamental incompleto 
(   ) fundamental completo    (   ) ensino médio incompleto 
(   ) ensino médio completo   (   ) superior incompleto 
(   ) Superior completo    (   ) pós-graduação 
 
5. Possui treinamento ou capacitação para trabalha com grupo?  
(  ) Sim  (  ) Não 
 
Caso afirmativo:  

 Instituição que ministrou a capacitação / treinamento:  

___________________________________________________________________ 

 Metodologia utilizada:  

___________________________________________________________________ 

 Carga horária:  

___________________________________________________________________ 
 
6. Desde quando você participa e coordena o grupo de idosos “Ação e Participa-
ção”?      
___________________________________________________________________ 
 
7. Há quanto tempo atua como ACS? 
___________________________________________________________________ 
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Apêndice IV - Ficha de caracterização de sujeito da pesquisa – Idosos 

 
1. Nome: ____________________________________________________________ 
 
2. Idade: ____ anos  
            
3. Sexo: (  ) Masculino   (   ) Feminino 
 
4. Estado civil:      

(   ) solteiro(a)        (   ) separado(a)         (   ) viúvo(a) 
(   ) casado(a)         (   ) amasiado 
 
5. Nível de Escolaridade:  
(   ) analfabeto            (   ) fundamental incompleto 
(   ) fundamental completo       (   ) ensino médio incompleto 
(   ) ensino médio completo    (   ) superior incompleto 
(   ) Superior completo       (   ) pós-graduação 
 
6. Condições de Moradia 
(   ) em casa particular         (   ) em instituição 
(   ) sozinho               (   ) com companheiro(a) 
(   ) com filhos               (   ) com outros parentes 
 
7. Que motivos levam o(a) senhor(a) a participar do grupo de idosos? (assinale 
quantas alternativas julgar necessárias) 
 
(  ) Conviver com outras pessoas de sua idade 
(  ) Fazer amigos 
(  ) Divertir-se 
(  ) Ter um local onde possa praticar alguma atividade agradável (trabalhos manuais, 
exercício físico, dança e outros) 
(  ) Receber orientações sobre sua saúde / prevenção de doenças 
(  ) Aprender sobre sua doença 
(  ) Ensinar o que sabe aos outros participantes 
(  ) Trocar experiências com outras pessoas vivendo uma situação parecida com a 
sua 
(  ) Receber benefícios do programa. Que tipo de benefício? ___________________ 
(  ) Outro. Qual? ______________________________________________________ 
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Apêndice V - Termo de Consentimento Livre e esclarecido – ACS 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 
Meu nome é Alyne Leite Gomes Nogueira, sou enfermeira e a pesquisadora responsável. 
Após ler com atenção este documento ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no 
caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 
vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a 
pesquisa, você poderá entrar em contato comigo (Alyne Leite Gomes Nogueira), no telefo-
ne (62)8435-0184, ou com a orientadora da pesquisa, Dra Denize Bouttelet Munari, no tele-
fone (62) 32096280 ramal 218. Se tiver alguma dúvida sobre os seus direitos como partici-
pante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3269-8338 e 
3269-8426. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA: 

A pesquisa intitulada: “O grupo é o nosso remédio: lições de um grupo de promoção 
da saúde de idosos” tem como responsáveis pela aplicação desse termo de consentimento 
a pesquisadora, que é enfermeira, ou uma auxiliar de pesquisa, que também é enfermeira, 
especialmente treinada para esse fim. 

O objetivo da pesquisa é analisar os aspectos que potencializam a permanência de 
participantes de um grupo de idosos de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família do 
Distrito Leste de Goiânia. 

Para participar da pesquisa você deverá trabalhar com o grupo há mais de seis me-
ses e apresentar disponibilidade e aceitação após serem informados sobre os objetivos e 
características do estudo. A pesquisa será realizada através de grupos focais, estes serão 
realizados através de reuniões previamente marcadas onde os participantes da pesquisa, 
intermediados pela pesquisadora, discutem o tema da pesquisa. Essas reuniões ocorrerão 
na própria UESF, serão gravadas e transcritas na íntegra para posterior análise. As informa-
ções coletadas e s depoimentos serão usados exclusivamente para esta pesquisa, com ga-
rantia de sigilo absoluto quanto a qualquer detalhe que permita sua identificação, e não se-
rão armazenados para estudos futuro. 

A sua participação é voluntária e não está vinculada a qualquer benefício material. 
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira, não haverá despesas. 
Este projeto foi elaborado tendo em vista o que preconiza a Resolução 196/96 do Ministério 
da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, resguardando, portanto, a responsa-
bilidade ética do pesquisador. Desta forma, considerando a natureza, característica e objeti-
vos propostos do estudo, não identificamos riscos potenciais para os participantes do estu-
do. Porém, caso você se sinta prejudicado de alguma forma em função da pesquisa realiza-
da no grupo, é direito seu pleitear indenização pelos danos aos responsáveis pela pesquisa. 
O maior benefício decorrente de sua participação na pesquisa será poder compartilhar a 
história do grupo de idosos detalhando como ele é organizado, planejado e funciona. Esse 
processo poderá permitir que outros profissionais conheçam a experiência do grupo e pos-
sam utilizá-lo como referencia para desenvolvimento de atividades grupais com foco na 
promoção da saúde.  

Após ser esclarecido sobre a pesquisa, você tem total liberdade para não aceitar 
participar, sem qualquer penalidade ou prejuízo e, mesmo depois de aceitar e assinar esse 
Termo de Consentimento, você poderá retirar seu consentimento, sem qualquer prejuízo da 
continuidade do tratamento usual. 

 
______________________________________ 

Alyne Leite Gomes Nogueira 
Pesquisadora 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 
Eu, ___________________________________________, RG/ CPF/ nº _______________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo “O grupo é o nosso remédio: lições de 
um grupo de promoção da saúde de idosos”, sob a responsabilidade da Enfermeira Alyne 
Leite Gomes Nogueira, como sujeito voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclareci-

do(a) pela pesquisadora ___________________________ sobre a pesquisa, os procedi-
mentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 
sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu tratamento. 
 
Local e data: _______________________________________________________________ 
 
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________  
 
Assinatura Dactiloscópica: 

 
Nome e assinatura do Pesquisador Responsável: __________________________________ 

 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 
 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 
Nome: _____________________________________ Assinatura: _____________________ 
 
Nome:_____________________________________Assinatura: ______________________ 
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Apêndice VI - Termo de Consentimento Livre e esclarecido – Idosos 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 
Meu nome é Alyne Leite Gomes Nogueira, sou enfermeira e a pesquisadora responsável. 

Após ler com atenção este documento e sendo esclarecido (a) sobre as informações a se-
guir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em 
duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida 
sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato comigo (Alyne Leite Gomes Nogueira), 
no telefone (62) 8435-0184, ou com a orientadora da pesquisa, Dra Denize Bouttelet Munari, 
no telefone (62) 32096280 ramal 218. Se tiver alguma dúvida sobre os seus direitos como 
participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pes-
quisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3269-8338 
e 3269-8426. 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA: 

A pesquisa intitulada: “O grupo é o nosso remédio: lições de um grupo de promoção 
da saúde de idosos” tem como responsáveis pela aplicação desse termo de consentimento 
a pesquisadora, que é enfermeira, ou uma auxiliar de pesquisa, que também é enfermeira 
especialmente treinada para esse fim. 

O objetivo da pesquisa é analisar os aspectos que potencializam a permanência de 
participantes de um grupo de idosos de uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família do 
Distrito Leste de Goiânia. 

Para participar da pesquisa você deverá frequentar o grupo de idosos há pelo me-
nos seis meses. A pesquisa será realizada através de grupos focais, estes serão realizados 
através de reuniões previamente marcadas onde os participantes da pesquisa, intermedia-
dos pela pesquisadora, discutem o tema da pesquisa. Essas reuniões ocorrerão na própria 
UESF, serão gravadas e transcritas na íntegra para posterior análise. As informações cole-
tadas e os depoimentos serão usados exclusivamente para esta pesquisa, com garantia de 
sigilo absoluto quanto a qualquer detalhe que permita sua identificação, e não serão arma-
zenados para estudos futuro. 

A sua participação é voluntária e não está vinculada a qualquer benefício material. 
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira, não haverá despesas. 
Este projeto foi elaborado tendo em vista o que preconiza a Resolução 196/96 do Ministério 
da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos, resguardando, portanto, a responsa-
bilidade ética do pesquisador. Desta forma, considerando a natureza, característica e objeti-
vos propostos do estudo, não identificamos riscos potenciais para os seus participantes. 
Porém, caso você se sinta prejudicado de alguma forma em função da pesquisa realizada 
no grupo, é direito seu pleitear indenização pelos danos aos responsáveis pela pesquisa. O 
maior benefício decorrente de sua participação na pesquisa será poder compartilhar como é 
participar do grupo “Ação e Participação” e nos auxiliar no entendimento de quais aspectos, 
específicos desse grupo, ajudam na promoção da saúde daqueles que dele participam.  

Após ser esclarecido sobre a pesquisa, você tem total liberdade para não aceitar 
participar, sem qualquer penalidade ou prejuízo e, mesmo depois de aceitar e assinar esse 
Termo de Consentimento, você poderá retirar seu consentimento, sem qualquer prejuízo da 
continuidade do tratamento usual. 

 
 
 

______________________________________ 
Alyne Leite Gomes Nogueira 

Pesquisadora 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 
Eu, ___________________________________________, RG/ CPF/ nº _______________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo “O grupo é o nosso remédio: lições de 
um grupo de promoção da saúde de idosos”, sob a responsabilidade da Enfermeira Alyne 
Leite Gomes Nogueira, como sujeito voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclareci-

do(a) pela pesquisadora ___________________________ sobre a pesquisa, os procedi-
mentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 
sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu tratamento. 
 
Local e data: _______________________________________________________________ 

 
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável:_____________________________________ 

 
Assinatura Dactiloscópica: 
 
 
 
Nome e assinatura do Pesquisador Responsável:__________________________________ 

 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 
sujeito em participar. 
 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 
Nome: _____________________________________ Assinatura: _____________________ 
 
Nome:_____________________________________Assinatura: ______________________ 
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