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ABSTRACT

It is a descriptive study, qualitative in structure, which
consists of discovering the importance and the
effectiveness of health education activities on the daily life
of  a group of hypertensive participants, aiming at
extending, increasing and retro feeding  the educative
actions, as well as, exemplifying and redirecting the themes
treated in the group, according to the participants' interest.
The data survey took place in August 2003, with the
participation of the hypertensive participants, discussing
about health actions with semi-structured questions.
The data compilation was accomplished with thematic
analysis according to Minayo (2002). Thus, it was verified
the emergence of four categories, as follows: the
educative activities, the needs, the difficulties and the
interest themes.
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RESUMO

Trata-se de um estudo descritivo de caráter qualitativo,
que consiste em descobrir a importância e a efetividade
das atividades de educação em saúde no dia-a-dia dos
participantes do grupo de hipertensos, objetivando ampliar,
incrementar e retro-alimentar as ações educativas, bem
como exemplificar e redirecionar os temas abordados no
grupo, de acordo com o interesse dos participantes.
O levantamento de dados realizou-se em agosto de 2003,
com a participação dos hipertensos integrantes de um
grupo, através de uma discussão das ações em saúde
norteada por questões semi-estruturadas. A compilação
dos dados foi realizada mediante análise temática, de
acordo com Minayo (2002). Constatou-se, desta forma, a
emergência de quatro categorias, evidenciando-se entre
elas: as atividades educativas, as necessidades, as
dificuldades e os temas de interesse.

PALAVRAS-CHAVE

Educação em saúde, hipertensão, Programa Saúde da
Família.
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INTRODUÇÃO

A prática de educação em saúde não é uma
proposição recente. Na Europa, desde o século
XVIII, eram elaborados almanaques populares
visando a difundir cuidados voltados para a higie-
ne, a serem praticados pelas gestantes, incenti-
vando-as para o cuidado com as crianças e me-
didas de controle das epidemias (CHIESA; VE-
RÍSSIMO, 2001).

Nos últimos 20 anos, o conceito de pro-
moção da saúde em nível mundial vem sendo
apontado como marco para as políticas de saú-
de. Na década de 80, foi tomada, pela Organi-
zação Mundial da Saúde, a discussão sobre a pro-
moção da saúde, ficando definida como um pro-
cesso que permitisse às pessoas melhor contro-
le sobre sua própria saúde, viabilizando o resta-
belecimento entre saúde e bem-estar social,
entre a qualidade de vida coletiva e individual
(KICKBUCH, 1996).

A Carta de Ottawa, documento resultante
da 1ª Conferência Internacional sobre Promo-
ção da Saúde (1986), reforça esses conceitos e
destaca, segundo Terris, a participação ativa da
população, recusando o enfoque tradicional da
Educação para a Saúde, no qual a população é
meramente receptora das mensagens, transcen-
dendo a idéia de formas de vidas sãs.

No Brasil, a promoção da saúde vem ga-
nhando forças desde os anos 80, nas mudan-
ças das políticas de saúde, culminando com a

Lei Orgânica da Saúde (1990) e na concepção
do Sistema Único de Saúde (SUS). Fundamen-
tado em princípios como a integralidade da
atenção, o modelo assistencial preconizado
pelo SUS tem como referência um conceito
ampliado de saúde, buscando reverter a pre-
dominância do enfoque hospitalocêntrico cu-
rativo da política de saúde do país para um
outro modelo assistencial que valorizasse a
prevenção e a promoção da saúde. Esse novo
modelo veio a se consolidar em 1994, com a
implantação do Programa Saúde da Família
(PSF), em alguns municípios brasileiros, incor-
porando e ampliando a atuação do Programa
de Agentes Comunitários da Saúde (PACS), ini-
ciado em 1991.

As estratégias do PSF são capazes de pro-
vocar mudanças na assistência à saúde, rompen-
do com comportamentos passivos das unidades
básicas de saúde, estendendo suas ações para
junto da comunidade. A responsabilidade terri-
torial e a adscrição das famílias conferem ao Pro-
grama potencialidades para reorganizar os ser-
viços e resgatar vínculos de compromisso e res-
ponsabilidade entre os serviços de saúde, os pro-
fissionais e a população. O PSF é formado
por uma equipe multiprofissional composta, mi-
nimamente, por um médico, um enfermeiro, um
ou dois auxiliares de enfermagem e de quatro a
seis agentes comunitários de saúde, assumindo
um território onde vivem em torno de quatro
mil e quinhentos habitantes.
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No PSF, as atividades educativas em grupo
são ferramentas de trabalho da Equipe, permitin-
do prestar assistência específica a várias pessoas
com necessidades semelhantes, ao mesmo tem-
po, fazendo com que este seja mais bem apro-
veitado. Nesse sentido, as morbidades, como hi-
pertensão e diabetes, são, constantemente, mo-
tivos para a realização de grupos, que objetivam
o resgate de uma vida saudável, mesmo na convi-
vência com essas morbidades, através do auto-
cuidado para a promoção, manutenção e recu-
peração da saúde, na perspectiva de construção
da cidadania e melhoria da qualidade de vida.

A pretensão desta análise objetivou avaliar
a efetividade das ações educativas desenvolvi-
das pelo médico e o enfermeiro no grupo de
hipertensos, pois não se tem uma avaliação sis-
tematizada sobre a percepção dos participantes
em relação à efetividade dessas ações.

A Hipertensão Arterial Sistêmica é definida
como uma pressão arterial sistólica igual ou maior
a 140 mmhg, e pressão arterial diastólica igual ou
maior a 90 mmhg, sendo uma doença de natureza
multifatorial e, freqüentemente, associada a alte-
rações metabólicas, hormonais e fenômenos tró-
ficos. Acomete um grande número de pessoas,
cerca de 15% a 20% da população adulta, che-
gando a 65%, nos idosos e nas pessoas do sexo
masculino na faixa até 45-50 anos, e, a partir desta
faixa, a incidência é maior nas mulheres. Tende a
ter maior prevalência entre os negros e naqueles
com história familiar de hipertensão. Em crianças
e adolescentes, também aparece de maneira con-
siderável. (MION JUNIOR, 2002).

 A hipertensão arterial sistêmica, além de
constituir uma situação clínica de alta prevalên-
cia, é considerada um dos principais fatores de
risco cardiovascular.  A hipertensão é uma doen-
ça praticamente assintomática, cerca de 50%
desconhecem ser hipertensos e, dentre os que
sabem ser, apenas 50% estão sob tratamento, o
que leva a hipertensão a ser uma morbidade de

alto custo social em nosso meio, responsável pela
aposentadoria precoce e absenteísmo ao traba-
lho de cerca de 40% dos casos, aumentando o
número de internações e gastos com a saúde.
Portanto, essa morbidade repercute seriamen-
te na vida do indivíduo, na sua família e na socie-
dade. (BRASIL, 2001).

Na população adulta hipertensa, cerca de 90%
dos casos têm hipertensão arterial essencial (pri-
mária), que não tem uma causa clínica identificá-
vel. Já, o restante desenvolve elevações da pres-
são arterial decorrentes de uma causa específica
(hipertensão secundária), como estreitamento das
artérias renais ou doença do parênquima renal,
certos medicamentos, disfunções orgânicas, tu-
mores e gravidez. A hipertensão essencial geral-
mente tem início sob a forma de um processo
lábil (intermitente), nos indivíduos entre os 30 e 50
anos de idade. Ocasionalmente, surge de modo
abrupto e grave, assumindo uma evolução acelera-
da ou maligna, fazendo com que as condições dos
pacientes se deteriorem rapidamente. (RIO GRAN-
DE DO SUL, 1997).

Na dinâmica do PSF, educação e saúde são
inseparáveis. A educação é a base para a cons-
trução de um estilo saudável, tornando o indiví-
duo consciente, autônomo e apto para zelar pelo
seu próprio bem-estar, sendo a saúde o resulta-
do desse aprendizado contínuo.

Fritzem (1995) afirma que os grupos in-
fluenciam a maneira pela qual aprendemos, ou
seja, aprendemos de maneira mais rápida e
melhor, permitindo que grande parte das nos-
sas crenças, atitudes e sentimentos seja adqui-
rida nos grupos, de tal forma que, muitas ve-
zes, ao nos integrarmos, há mudanças nos tra-
balhos, hábitos e objetivos. Munari e Zago
(1997, p. 359) completam, afirmando que “atra-
vés do grupo, o homem pode desenvolver ha-
bilidades nas suas relações pessoais, realizar
tarefas, aprender e mudar seu comportamen-
to, divertir-se, oferecer e receber ajuda.”
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Nas atividades educativas desenvolvidas nos
grupos de hipertensos, as mudanças de hábitos
são constantemente propostas pela equipe do PSF,
no momento da troca de informações, pois ativi-
dades como: alimentação, atividade física, lazer e
manutenção da cultura, muitas vezes, caem na
rotina e acabam sendo deixadas de lado e, a par-
tir daí, essas atividades são reorientadas, confor-
me a necessidade de cada participante.

Moscovici (1996) refere que a técnica de
dinâmica grupal para aprendizagem favorece a
comunicação entre os participantes no sentido
da troca, comparação e discussão de experiên-
cias, fazendo com que, nessa troca de ajuda aos
outros, o indivíduo receba ajuda com a mesma
intensidade.

Além de descobrir a importância e a efe-
tividade das atividades de educação em saúde
no dia a dia dos hipertensos participantes do
grupo, a avaliação objetiva ampliar, incrementar
e retro-alimentar as ações educativas, bem como
exemplificar e redirecionar os temas abordados
no grupo, de acordo com o interesse dos parti-
cipantes.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo de cará-
ter qualitativo. Os dados foram coletados no
período de agosto de 2003, em um grupo de
hipertensos, coordenado por uma Equipe do
Programa Saúde da Família, num município de
pequeno porte, no interior do estado do Rio
Grande do Sul. Foram sujeitos, deste estudo,
as pessoas hipertensas que participam do gru-
po de hipertensão, onde ocorrem ações de
educação em saúde, que aceitaram de livre e
espontânea vontade participar da pesquisa, as-
sinando o Termo de Consentimento aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade de Passo Fundo.

Os dados foram coletados num encontro
de grupo, previamente agendado, no qual pro-
moveu-se uma discussão cuja temática foram
as ações em saúde, tendo a pesquisadora, ques-
tões norteadoras semi-estruturadas e sendo ela
a mediadora e facilitadora das discussões, de
forma a obter a avaliação da óptica dos hiper-
tensos quanto à repercussão das atividades edu-
cativas no dia-a-dia dos participantes do gru-
po. Durante o processo de discussão, utilizou-
se um gravador e um diário de campo para a
coleta dos relatos. Após registraram-se esses
relatos, sendo validados pelos próprios parti-
cipantes, em um outro encontro de grupo, tam-
bém previamente agendado.

A análise dos dados foi realizada através de
leitura e releitura dos relatos obtidos no encon-
tro, bem como das notas contidas no Diário de
Campo. A partir daí, foram construídas as cate-
gorias emergentes do estudo com base na pro-
posta de Minayo (2002).

APRESENTAÇÃO E
ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao agruparmos os dados coletados, utilizan-
do-se a técnica de análise de conteúdo, modali-
dade temática de Minayo (2002), emergiram
quatro categorias assim denominadas:

1. A percepção positiva dos hipertensos
em relação às atividades educativas de-
senvolvidas no grupo, podendo ser
analisada sob a dimensão: do gostar de

participar até ser um aprendizado para

a vida.

2. Mudanças de hábitos de vida, propos-
tas a partir das necessidades de cada
hipertenso participante do grupo são
categorizadas: da motivação até a mu-

dança no estilo de vida.
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3. Dificuldades encontradas na prática
das novas atividades sugeridas pelos
coordenadores do grupo podem ser
vistas a partir da tentativa de mudan-

ça até a não adesão às orientações.

4. Temas abordados: dos temas propos-

tos até os de interesse pessoal dos par-

ticipantes do grupo.

Atividades educativas:

do gostar de participar até ser um

aprendizado para a vida

O conhecimento, apenas, não é suficien-
te para oferecer comportamentos saudáveis.
É necessário conscientizar o hipertenso para
o controle da sua vida. Nos grupos, busca-se
enfatizar a importância da manutenção cons-
tante de hábitos e atitudes saudáveis para me-
lhoria da qualidade de vida através das ativi-
dades educativas. Monticelli (1994) enfatiza
que a educação está diretamente associada a
uma íntima relação do homem com sua reali-
dade e que, somente dessa relação, pode sur-
gir a conscientização crítica.

Trivelato (1995) atribui ao ensino de ci-
ências a contribuição para o desenvolvimento
de atitudes e valores para a resolução de pro-
blemas e para uma participação ativa na to-
mada de decisões como cidadãos. O espaço
do saber em saúde, no grupo, facilita a com-
preensão de fatos da vida cotidiana e a toma-
da de decisões como cidadãos autocríticos,
capazes de pensar por si próprios e de enfren-
tar a vida com mais determinação quanto ao
autocuidado.

A aprendizagem é um aspecto que se des-
taca na referência dos hipertensos. Sentem-se
gratificados pela oportunidade de terem aces-
so a informações, mencionando a validade dis-
so para manutenção da saúde e para a vida.

“[...] sempre gostei de vir no grupo, porque sem-

pre se aprende alguma coisa a mais, nos aju-

dando a viver melhor[...].” (DEPOIMENTO 1).

Para haver aperfeiçoamento da interação
profissionais/paciente, é necessária a familiariza-
ção dos profissionais com a linguagem popular
do paciente, deixando a linguagem puramente
científica de lado. Fourez (1994) descreve de
“bom uso das traduções” o entendimento da
transposição de uma linguagem mais elaborada,
para uma linguagem mais simples. Após o ques-
tionamento sobre os conhecimentos e aprovei-
tamento encontrados no grupo, verificou-se que
há um resultado positivo.

“[...] acho que as pessoas que têm oportunida-

de de vim no grupo, devem vim, porque aqui a

gente aprende coisas importantes na nossa vida,

a alimentação, o lazer, exercícios e o relaciona-

mento com os outros.” (DEPOIMENTO 2).

“Esses encontros são bons, tempos atrás não

tinha isso, agora que temos, devemos partici-

par, principalmente os mais novos, só temos a

aprender.” (DEPOIMENTO 3).

Quanto ao aprendizado, observa-se uma
percepção positiva da noção de prevenção e
de instrumentalização para lidar com a manu-
tenção da saúde. Esses relatos nos fazem re-
fletir sobre a importância da educação em saú-
de, não apenas para indivíduos com morbida-
des, mas sim para toda a população, pois quan-
do relatam gostar de vir ao grupo, também
demonstram o interesse de que todos devem
participar, até mesmo as pessoas mais jovens
e sadias, evitando, assim, futuras morbidades,
mantendo uma vida saudável. No momento
que referem que sempre se aprende alguma
“coisa”, percebe-se que encontraram o apren-
dizado necessário para a convivência com a
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morbidade hipertensiva, como os cuidados
com a alimentação, exercícios físicos, lazer,
melhoria nos relacionamentos individuais e co-
letivos.

Valla (1998) afirma que a sociabilidade cri-
ada nos grupos tem repercussão positiva so-
bre a vida, ajudando na manutenção e recu-
peração da saúde. A solidariedade e o apoio
mútuo aumentam o controle da mesma:

Um envolvimento comunitário, por exemplo,

pode ser um fator psicossocial significante

em melhorar a confiança pessoal, a satisfa-

ção com a vida e a capacidade de enfrentar

problemas.  Assim é possível pensar a parti-

cipação social como forma de reforçar o pró-

prio sistema de defesa do organismo e dimi-

nuir suscetibilidade às doenças. (VALLA,

1998, p. 53).

No grupo, procura-se romper com o pa-
pel passivo imposto à população, quando pro-
cura a Unidade de Saúde e recebe um aten-
dimento rápido, sem espaço de diálogo com
os profissionais. As atividades em grupo esti-
mulam o debate para que o hipertenso reco-
nheça suas dificuldades e, ao mesmo tempo,
rompa os obstáculos encontrados para o au-
tocuidado.

 Ao abordar a temática do desenvolvimen-
to das habilidades pessoais, Stotz e Valla (1998)
reconhecem seu valor para a autonomia das
pessoas e menor dependência do sistema mé-
dico, e, ainda, alertam para a limitação dos
programas educativos, orientados para lidar
com os fatores de risco e não para a melhoria
das condições de vida: “um enfoque baseado
exclusivamente na capacidade dos indivíduos
desconhece determinações que, muitas vezes,
lhes passam despercebidas ou estão além de
suas possibilidades de ação.” (STOTZ; VALLA,
1998, p. 39).

Necessidades: da motivação

até a mudança no estilo de vida

As atitudes desenvolvidas em grupo ge-
ralmente são motivadoras, de auto-ajuda, nas
quais os participantes se integram, interagem,
trocam experiências. Há, também, interação
dos profissionais que lideram o grupo, tendo
uma atenção de confiança para com os parti-
cipantes. Nesta perspectiva, corroboramos
com Ribeiro et al. (1999), quando enfatizam
que o profissional deve proporcionar bom in-
ter-relacionamento com o paciente, a fim de
detectar e satisfazer as necessidades humanas.

O aprendizado adquirido em grupo não fica
restrito apenas ao aspecto da informação e da pre-
venção, mas atinge as dimensões mais amplas do
viver. Refere-se ao aprendizado que vem das ex-
periências e vivências compartilhadas a partir das
histórias de vida, onde se encontra, nessa troca,
um espaço de crescimento pessoal. A motivação
fica evidente, quando são realizados momentos de
reflexão e auto-estima. Nestes momentos, os par-
ticipantes conseguem relatar sobre suas relações
com os outros, principalmente com suas famílias.

“[...] Quando eu venho no grupo, consigo falar o

que estou sentindo, do que já passei na minha

vida com meus familiares.” (DEPOIMENTO 4).

“[...] me sinto mais motivada quando venho

no grupo.” (DEPOIMENTO 5).

Um aspecto relacionado à efetividade das
ações educativas para o autocuidado é o refor-
ço da auto-estima. Nos relatos, observa-se que
os participantes encontram, no grupo, espaço
para aliviar suas angústias, anseios e desejos de
serem valorizados pelos familiares. Neste senti-
do, o relacionamento deve ser compreendido e
trabalhado pelos profissionais de saúde tanto no
coletivo como no individual.
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Para Silva (2002, p. 35):

Reconhecer quando as pessoas estão na for-

ma de esporo é uma percepção que o profis-

sional de saúde pode desenvolver, os esporos

são uma estratégia de sobrevivência, mas não

um modo de vida, pois eles não crescem.

O que, às vezes, o ser humano precisa fazer

para sobreviver é diferente do que ele preci-

sa fazer para viver, e nós podemos ajudá-los

a não se esquecer da importância do que está

“lá fora”, na vida, para que ele deseje de novo

crescer e ser luz na vida dos outros também.

A abordagem metodológica adotada nas
atividades desenvolvidas baseia-se naquela que
valoriza a expressão de cada participante e pro-
move a reflexão da vida de cada um, suas difi-
culdades e possibilidades para o bem-estar di-
ário, não restringindo a saúde, estritamente, à
sua dimensão física.

Considerando-se a saúde num plano mais
amplo do bem-estar, é possível afirmar que as
atividades educativas em grupo repercutem po-
sitivamente na saúde dos participantes, pela in-
ter-relação de todos, como forma estimuladora
de razões de viver.

Os participantes que relataram terem se
adaptado às mudanças do estilo de vida, demons-
traram satisfação, pois se sabe que a atividade
física está associada ao aumento da longevidade
e melhoria da qualidade de vida.

“[...] acostumei a caminhar e não parei mais

depois que comecei a vir no grupo, caminho

todo dia, quando não consigo caminhar não

durmo direito”. (DEPOIMENTO 6).

Na percepção de Marinho (1992), a quali-
dade de vida determina as condições específicas
em que vivem as pessoas, abrangendo o físico, o
mental, o emocional e, sem dúvida, o espiritual,

inserido na teia de relacionamentos interpessoais.
Ainda, considera esta qualidade de vida fundamental
e construtiva, quando favorece a produtividade, o
bem-estar e a auto-realização, essenciais na vida
humana.

É característica, na prática dos profissionais,
médico e enfermeiro, que geralmente coorde-
nam grupos de morbidades (hipertensão e dia-
betes), no Programa Saúde da Família, a orienta-
ção sobre hábitos alimentares saudáveis, ativida-
de física, preservação da saúde, prevenção de
doenças e sintomas dos agravos nessas morbida-
des, enfatizando sobre as vivências e comporta-
mentos “certos e errados”, para o bom controle
destas morbidades.

Assim, há, constantes esforços para desper-
tar a autopercepção dos hipertensos quanto a uma
maior autonomia diante da sua saúde, e autocui-
dado para manutenção da mesma. Segundo Kick-
busch (1996, p. 39), a autopercepção é fundamen-
tal para o autocuidado, entendido como “o con-
junto de medidas que tomam as pessoas para me-
lhorar sua própria saúde e bem-estar no seio de
suas atividades cotidianas.”

“Aprendi que, quando meu marido desmaia, pela

glicose baixa, devo colocar açúcar na boca [lábi-

os] dele e logo ele volta ao normal.” (DEPOI-

MENTO 7).

“[...] não tive dificuldade, porque, depois que co-

mecei vim no grupo, deixei de comer banha, tro-

quei pelo azeite, cozinho com menos gordura para

toda minha família.” (DEPOIMENTO 8).

“[...] agora tomo sempre certo o remédio pra pres-

são alta, antes tomava só quando me sentia ton-

ta e com dor de cabeça.” (DEPOIMENTO 9).

Nota-se que os hipertensos, além de con-
seguirem mudar, com facilidade, suas práticas de
autocuidado, também ficaram estimulados a cui-
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dar de seus familiares, após a participação no
grupo. A morbidade hipertensiva exige um cui-
dado especial e responsabilidade quanto aos
hábitos saudáveis e controle diário das medi-
cações. Por isso, pensa-se que a educação em
saúde para grupos deve ser sensibilizadora, le-
vando o indivíduo à conscientização.

Dificuldades: da tentativa de mudança

até a não adesão às orientações

Ao nos depararmos com as mudanças re-
latadas pelos participantes, quanto aos hábi-
tos saudáveis no dia-a-dia, após a participa-
ção no grupo, percebemos que alguns não
conseguiram pôr em prática as orientações
recebidas, não aderindo às mudanças propos-
tas para melhor convivência com a morbida-
de hipertensiva.

“Eu consigo pôr em prática o que aprendo, mas

minha filha não. Ela sabe como deve ser feito,

mas não faz, come comida muito gordurosa,

come demais, não faz exercício”. (DEPOI-

MENTO 10).

“[...] sei que devo começá a caminhá, mas

sempre arranjo uma desculpa e não caminho.”

(DEPOIMENTO 11).

 Diante dos relatos dos participantes que
encontraram dificuldades em se adaptarem às
orientações, observa-se que essas podem ser
justificadas pela falta de “força de vontade”,
falta de motivação. Sabe-se que é difícil adap-
tar-se, no início, a atitudes novas, pois são vis-
tas com muito “pesar”, sofrimento, percebi-
das, muitas vezes, como aumento de traba-
lho, sendo mais conveniente vedar os olhos
para não enxergar os problemas que deman-
dam mudanças, evitando, assim, chocar-se

com as “misérias interiores”, deficiências in-
teriores. Ao dizer que sempre arranja uma
desculpa, pode-se entender como não querer
ser totalmente honesto consigo mesmo, ilu-
dindo-se com as desculpas e deixando de re-
conhecer e enfrentar suas limitações.

Para Pomatti (1998), é mais fácil continu-
ar praticando os antigos hábitos de vida, evi-
tando, assim, chocar-se com as mudanças.
Freire (1986, p. 28) complementa, dizendo
que a consciência humana até chegar à cons-
ciência crítica passa por diversos estados, sen-
do que “a consciência crítica é indagadora, in-
vestiga, força, e, às vezes, se choca.”

“Acho difícil mudar, porque sempre comi com

banha, não consigo mudar para o azeite,

como frituras a noite, sei que deveria não

comer.” (DEPOIMENTO 12).

“[...] sei que devo começar a caminhar e ain-

da janto muito de noite, não tomo café.”

(DEPOIMENTO 13).

Observa-se que os participantes do gru-
po possuem as informações necessárias, so-
bre atitudes saudáveis, porém alguns não se
apresentam tocados emocionalmente. A não
adesão, também, pode ser entendida a partir
da visão de Valla (2000), que afirma serem os
saberes da população elaborados sobre a ex-
periência concreta, partindo das suas experi-
ências e vivências, que são distintas da visão
do profissional; entretanto, quanto ao profis-
sional, não basta apenas saber sobre os co-
nhecimentos anteriores dos pacientes, mas,
acima de tudo, compreender as atitudes to-
madas por eles, para promover a ruptura dos
obstáculos encontrados.

O homem, na concepção de Freire
(1993), é um ser inacabado, como é incom-
pleta a realidade na qual vive, e ele tem cons-
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ciência disso. Assim, o caráter inacabado dos
homens e o caráter evolutivo da realidade
exigem que a educação seja uma atividade
contínua. Essa reflexão permite, ao homem, a
discussão de sua realidade, de seu fazer, de
seu pensar, de suas relações com o(s) outro(s),
possibilitando uma postura mais ativa diante
dos problemas existentes no seu tempo e es-
paço. Concordamos com Freire (1993), quan-
do refere que o homem está em constante
tentativa de mudança de atitude, e é isso que
os profissionais de saúde do Programa Saúde
da Família (PSF) procuram desenvolver nas
atividades educativas em grupos, através da
ação-reflexão dos participantes.

As dificuldades encontradas podem ser en-
tendidas a partir da cultura na qual estão inseri-
dos, pois, acredita-se que os aspectos culturais
exercem influência marcada na vida dos indiví-
duos, em relação à saúde e sua manutenção, prin-
cipalmente quanto aos hábitos alimentares. Frei-
re (1994, p. 36) refere que é, através da cultura,
que “o povo entende e expressa o seu mundo e
como o povo se compreende nas suas relações
com o seu mundo”. Helman (1994) complemen-
ta, dizendo que a “lente”, por meio da qual os
indivíduos percebem o mundo, origina-se do tipo
de cultura em que foram criados ou que assimi-
laram por conveniência:

As culturas nunca são homogêneas e, portan-

to, devemos evitar sempre generalizações no

que se refere sobre crenças e comportamen-

tos das pessoas. Não podemos fazer generali-

zações sobre os membros de qualquer grupo

humano sem considerarmos que as diferenças

entre eles podem ser tão marcantes quanto

existentes entre membros de diferentes gru-

pos culturais. (HELMAN, 1994, p. 24).

Neste contexto, emergem os diferentes
comportamentos dos seres humanos diante de

uma mesma situação. Portanto, os profissionais
de saúde, ao trabalharem em grupos, devem
aderir a essa visão, respeitando e compreenden-
do cada participante do grupo como um ser úni-
co, com seus valores, crenças e convicções.
O relato, a seguir, remete-nos às origens dos par-
ticipantes.

“[...] às vezes não entendo algumas palavras,

porque não entendo direito o português, só falo

em alemão na maioria das vezes.” (DEPOI-

MENTO 14).

Os profissionais de saúde, por mais que fa-
lem uma linguagem simplificada, muitas vezes
não se fazem entender no grupo, devido às di-
versas etnias existentes no mesmo. A partir dessa
dificuldade relatada, pretende-se desenvolver
momentos de compreensão e entendimento,
após curtos espaços de explanação das ativida-
des educativas realizadas no grupo, contando
com a ajuda dos participantes que compreen-
dem a linguagem verbalizada pelos profissionais
e que se expressam na mesma etnia dos partici-
pantes que encontram dificuldades.

Outra visão, a de que os participantes do gru-
po não conseguiram aderir aos hábitos saudáveis
a partir das atividades educativas, pode ser expli-
cada devido a uma falta de preparo dos profissi-
onais em relação à sensibilização dos participan-
tes. Para Saupe (1998, p. 256), a conscientização
passa por vários estágios, “pelas velhas formas de
pensar, pelos antigos hábitos de agir, pois o nasci-
mento da nova consciência não significa o rompi-
mento total com o passado”, sendo definido como
um processo contínuo e infinito. No PSF, apesar
de esforços estarem concentrados na coletivida-
de, comenta-se a respeito dos problemas na co-
municação entre o profissional de saúde e o paci-
ente, em que se enfatiza a pouca adesão às práti-
cas de saúde pelos indivíduos devido a uma efeti-
vação precária profissional - paciente.
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Temas abordados: dos temas

propostos até os temas de interesse

pessoal dos participantes do grupo

Nas atividades educativas desenvolvidas

nos grupos, geralmente, cabe aos profissionais

que coordenam, a preparação dos temas abor-

dados, deixando, muitas vezes, de lado as su-

gestões dos participantes, através da não aber-

tura de espaço para sugestões. Chiesa e Veríssi-

mo (2001) referem que, nos grupos educativos,

praticamente inexiste espaço para outras mani-

festações, a não ser dúvidas pontuais a serem

respondidas pelos profissionais.

Por outro lado, o que se observa constan-

temente na abordagem em grupos é que, mes-

mo com a abertura de espaço pelos profissio-

nais quanto às sugestões de temas, são poucos

os participantes que sugerem. Esse conceito é

pressuposto a partir das experiências adquiri-

das no trabalho em grupo.  Como o grupo de

hipertensão acontece mensalmente, sempre ao

final das exposições do dia, sugerem-se temas

para o próximo encontro, porém, muitas ve-

zes, não há sugestões, o que pode ser explica-

do devido ao modelo tradicional de saúde que,

ainda hoje, é fragilizado, com atendimentos rá-

pidos, em que os pacientes são meramente

atendidos devido às questões físicas, sendo dei-

xado de lado o aspecto emocional, com sua his-

tória de vida e, principalmente, seus sentimen-

tos e emoções, revelando, assim, que a inte-

gralidade fica a desejar.

Quando há sugestões de temas, a prepara-

ção da abordagem em grupo fica mais fácil para

os profissionais que coordenam, pois, assim, os

temas são pertinentes às dúvidas e interesses ex-

plícitos dos participantes, e não temas a partir da

visão dos profissionais, pois esses, ao prepararem

a abordagem das atividades, muitas vezes ba-

seiam-se nas necessidades encontradas nas falas

não explícitas dos componentes do grupo.

“Os assuntos, às vezes, se repetem, vocês fa-

lam de comida, diabete, hipertensão, exer-

cício [...] deve mudar um pouco o que é fa-

lado, falar sobre reumatismo, dor nas jun-

tas.” (DEPOIMENTO 15).

“Vocês falam seguidamente sobre como de-

vemos nos alimentar, acho muito bom.” (DE-

POIMENTO 16).

 Percebe-se, a partir desse relato, que as

atividades educativas em grupo, muitas vezes,

tornam-se repetitivas. Isso nos faz refletir so-

bre qual a abordagem mais adequada, pois não

há um manual de instruções. Quando são su-

geridos quais os assuntos de interesse, pou-

cos expressam opiniões; assim, considera-se

que a abordagem em grupos ainda é inade-

quada e que são práticas a serem aperfeiçoa-

das na medida das necessidades encontradas.

Os temas repetitivos relatados pelos hiper-

tensos do grupo podem ser justificados pelas

dificuldades de mudanças de hábitos, pois, atu-

almente, vive-se numa sociedade em que os

avanços tecnológicos e científicos estão desa-

comodando algumas rotinas do dia-a-dia do ser

humano mas a realidade mostra as dificuldades

na adaptação das situações novas. Devido às

dificuldades relatadas e observadas quanto às

mudanças, constantemente são abordados os

mesmos temas, como: alimentação, lazer, ati-

vidade física e manutenção da cultura. Esses,

por serem relacionados às atividades diárias dos

hipertensos, podem cair na rotina e serem dei-

xados de lado. Portanto, acha-se que essa cons-

tante abordagem repetitiva seja fundamental

para a assimilação das mudanças.

Na grande maioria dos relatos, observou-

se o interesse e o gosto pelos temas aborda-

dos. A partir disso, pode-se concluir que, mes-

mo sem sugestões constantes de temas, a

abordagem atual mostra boa aceitabilidade.
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“[...] tudo é bom, gosto de tudo que é falado

aqui.” (DEPOIMENTO 17).

“Não tenho reparo pra fazer, é bom participar

dessas reuniões, porque sempre se aprende.”

(DEPOIMENTO 18).

A boa receptividade aos temas, e a percep-

ção positiva das atividades, leva-nos à reflexão

de que as atividades em grupo contemplam sa-

tisfação pessoal em relação aos conhecimentos

adquiridos. A partir disso, pensa-se que, para

uma boa efetividade dos grupos, os integrantes

precisam sentir que podem manifestar seus con-

ceitos e sentimentos e, que não serão menos-

prezados por isso. Já, os profissionais devem

aceitar as diferentes formas de pensar de cada

um, não significando que não possam discordar

dos integrantes do grupo, mas que, quanto ao

fato de concordar ou não, sejam capazes de com-

preender como determinada situação se apre-

senta para a outra pessoa, criando-se um clima

emocional de confiança e segurança nos grupos.

Para haver um maior interesse dos participan-

tes pelas atividades em grupos de uma forma con-

tínua, acredita-se que os Coordenadores devam

promover técnicas e dinâmicas grupais, como es-

tratégias de atração e estimulação desses partici-

pantes. Segundo Stringari et al. (2003), as dinâmi-

cas de grupos são uma forma criativa que visa à

interação do grupo, à fixação dos conteúdos e à

valorização do ser humano, tornando, desta for-

ma, a aprendizagem prazerosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi realizado, visando a conhe-

cer a repercussão das atividades educativas no

dia-a-dia dos participantes de um grupo de hi-

pertensos. Constatou-se que o aprendizado em

grupo não fica restrito apenas ao aspecto da in-

formação e da prevenção, mas, sim, nas dimen-

sões mais amplas do viver, através da troca de

experiências, encontrando, no grupo, um espa-

ço de crescimento pessoal, tanto para os inte-

grantes do grupo como para o Coordenador.

Acredita-se que o relacionamento humano e a

ajuda mútua que acontecem nos grupos sejam

eficazes no rompimento de obstáculos encon-

trados nas mudanças de hábitos não saudáveis,

principalmente daqueles que exigem esforço e

disciplina permanente, como é o caso dos hi-

pertensos.

Percebeu-se, também, que a adoção de há-

bitos e atitudes saudáveis consideradas desejá-

veis, é complexa, pois sabe-se que, mesmo com

o conhecimento e a conscientização, não há um

total rompimento de antigos hábitos. Acredi-

ta-se que os obstáculos encontrados pelos hi-

pertensos participantes do grupo, quanto ao au-

tocuidado, poderão estar relacionados a fato-

res não racionais, mas sim culturais, fugindo da

simples comunicação profissional-paciente.

Portanto, conclui-se que os profissionais de

saúde devem ter sempre em mente que não se

pode intervir na vida das pessoas, mas sim co-

operar com elas.

Para a condução e o sucesso do grupo, re-

afirma-se o papel importante do Coordenador,

mas, para isso, constata-se que o profissional

deve, continuamente, buscar conhecimentos

sobre dinâmicas de grupos, exercitar o auto-

conhecimento e a percepção do seu relaciona-

mento com os integrantes do grupo, bem

como, os seus sentimentos e emoções.

Os resultados deste estudo reafirmam que

as atividades educativas desenvolvidas em gru-

pos, dentro da prática do PSF, não devem ficar

restritas apenas às morbidades, e, sim, serem

ampliadas a toda a população, tornando os in-

divíduos autônomos quanto ao autocuidado,

sendo a saúde, o resultado desse aprendizado

contínuo.
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