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Introdução 

 

 
Essa pesquisa veio de encontro as questões emergentes no meu ambiente anterior de trabalho, o 

Ambulatório de Terapia Ocupacional em Terapia da Mão da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 

de Santos. Enquanto estava na fase de anteprojeto e projeto de pesquisa, foram levantados alguns 

analisadores que me fizeram refletir a cerca de uma proposta de mudança nas práticas desse 

ambulatório, centrado na reabilitação física, e na busca de ampliar as abordagens, indo de encontro com 

a educação em saúde e com a educação na comunidade. 

A lista de espera dos pacientes cada vez maior com agudização dos sintomas pelo longo período 

de espera para iniciar o atendimento e perda de alguns potenciais de reabilitação, o tempo de tratamento 

indeterminado devido ao foco na reabilitação clinica e não na funcionalidade e retorno de autonomia, os 

indivíduos não perceberem a possibilidade de retorno as suas atividades de rotina.  

A dificuldade do trabalho interdisciplinar, da troca de saberes e de integração das ações entre as 

equipes em uma instituição conservadora que está começando a rever seus paradigmas de saúde mas 

ainda com o modelo biomédico, cartesiano enraizado nas ações da grande maioria dos profissionais, 

também prejudicava a recuperação desses pacientes. 

Nesse sentido, quais seriam as demandas? Clínicas, funcionais, fisiológicas, ocupacionais? E 

qual meu papel enquanto profissional da saúde? Na atualidade acontece intensa cobrança aos 

profissionais de saúde acerca da produtividade, estatística, números, implicam em uma prática que 

reflete essa ideia como verdade e atropela os processos de reabilitação e significados para as pessoas 

envolvidas, sejam os profissionais, ou as pessoas que vem em busca desse “tratamento” de saúde.  

Dessa forma durante todo o processo de criação e diante das reflexões a cerca da prática, houve 

revisões das abordagens e intervenções. As mudanças começaram a acontecer no ambiente de trabalho, 

nas práticas, e o projeto se modifica de proposta de criação de novos espaços de reflexão e intervenção 

para uma investigação dessa nova proposta já em andamento.  

A proposta envolveu a criação de grupos terapêuticos interdisciplinares e de educação em saúde, 

com o objetivo de integrar as ações educativas com os protocolos de reabilitação. Nos grupos foram 

realizadas discussões e trocas de saberes acerca da problemática, dos sintomas, dos tratamentos, da 

reabilitação e das dificuldades encontradas no dia a dia de cada um. As intervenções de reabilitação 

foram inseridas uma a uma, com o passo a passo para realizar e também com conversa e discussão 

sobre o objetivo de cada intervenção realizada. 



Como resultados dessa pesquisa encontrou-se 04 (quatro) categorias e 13 (treze) unidades 

temáticas, sendo respectivamente: tratamento de terapia ocupacional (melhoras dos sintomas, 

orientações e aspectos emocionais); atendimento em grupo (interação com os pacientes, atividades, 

novas habilidades e enfrentamento); acolhimento (conversas, desabafos e ajuda mútua); e a ultima 

categoria repercussões no cotidiano (adaptações do modo de vida, atividades básicas de vida diária e 

relações sociais).  

As mudanças no cotidiano dos participantes se deram no desenvolvimento de maior autonomia e 

independência nas atividades básicas de vida diária, devido a redução dos sintomas e através dos 

benefícios emocionais, como incentivo, auto-estima e enfrentamento. O grupo influenciou na 

participação mais ativa no cuidado a saúde dos participantes, por meio de uma maior compreensão do 

processo de saúde-doença pela qual estavam passando, na  aquisição de novos hábitos de cuidado, nas 

trocas de informações e ao receber explicações e orientações. Os participantes perceberam o grupo 

como um espaço para dividir e aprender com o outro e se sentiram acolhidos através das conversas e 

desabafos. As redes de suporte, através das relações interpessoais, se fortaleceram muito dentro do 

grupo, porem não se expandiram para além deste. 

A partir dos instrumentos de coleta dos dados: entrevista com os pacientes, as evoluções dos 

grupos e os diários de campos dos alunos; assim como, da análise e dos resultados obtidos, foi que 

percebeu-se o quão rica é a dinâmica dos grupos terapêuticos junto a essa população de traumas e 

doenças da mão. Portanto, desses próprios instrumentos e dados, surgiu a proposta de um protocolo 

para avaliação dessa dinâmica e, assim ter como analisar se os objetivos propostos estão sendo 

atingidos ou se é necessário modificar a proposta. Da mesma forma, essa avaliação pode auxiliar no 

planejamento das próximas atividades do grupo, já que se propõe que ela seja realizada semestralmente. 

 

 

Descrição 

 

Trata-se de uma proposta de um protocolo para avaliação semestral da dinâmica do grupo 

terapêutico interdisciplinar  de educação em  saúde, com a população de traumas e doenças da mão, em 

ambulatórios de terapia ocupacional.  

Esse protocolo é dividido em 04 (três) partes, onde a primeira parte  se refere a uma entrevista 

com os pacientes participantes dos grupos, com dados sociodemograficos e com perguntas acerca da 

percepção dos mesmos com relação à criação de redes de suporte, acolhimento e trocas de experiências 

dentro do grupo. 

A segunda parte é direcionada aos coordenadores dos grupos que baseados nas evoluções 



grupais realizadas ao longo semestre, devem colocar as observações relevantes acerca do tratamento de 

terapia ocupacional (melhoras dos sintomas, orientações e aspectos emocionais); do atendimento em 

grupo (interação com os pacientes, atividades, novas habilidades e enfrentamento); do acolhimento 

(conversas, desabafos e ajuda mútua); e das repercussões no cotidiano (adaptações do modo de vida, 

atividades básicas de vida diária e relações sociais). Na terceira parte repetem-se os itens da segunda, 

porém quem preenche são os alunos observadores e de acordo com suas anotações em seus diários de 

campo. 

E por ultimo, na quarta parte, a partir das anotações anteriores (partes I, II e III), é feita a 

descrição da análise, colocando se os objetivos foram atingidos e de que forma, também é nessa parte 

que é feito o registro se o grupo dará continuidade no próximo semestre, justificando se não ou 

deixando sugestões no caso do grupo continuar.  

 

Objetivos 

  - Permitir uma avaliação semestral aprofundada da dinâmica do grupo terapêutico de educação 

em saúde com a população de traumas e doenças da mão. 

 - Analisar as percepções dos pacientes, coordenadores e alunos observadores participantes 

desses grupos. 

 - Analisar se os objetivos propostos no grupo foram atingidos e de que forma. 

 - Auxiliar no planejamento das próximas atividades e dinâmicas no grupo terapêutico de 

educação em saúde que serão realizadas no semestre seguinte. 

 

Resultados Esperados: 

Favorecer a avaliação e a análise da dinâmica do grupo terapêutico de educação em saúde 

realizado com a população de traumas e doenças da mão e, dessa forma, potencializar o planejamento 

das próximas ações.  



 

TERAPIA OCUPACIONAL – AMBULATÓRIO DE TERAPIA DA MÃO 
PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO SEMESTRAL DA DINÂMICA DO GRUPO TERAPÊUTICO 

INTERDISCIPLINAR  DE EDUCAÇÃO EM  SAÚDE – PARTE I - PACIENTE 
 

Grupo: Data:  
A- DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS – FAMILIAR: 

 
1. Nome do entrevistado  

2. Data de Nascimento  Idade:  3. 

Sexo 

(  ) M (  ) F 

4. Estado Civil Solteiro  Separado  Divorciado  Casado  Viúvo  Amasiado Outra 

5. Escolaridade 

Não sabe ler/escrever  Sem escolaridade  

Ensino Fundamental Incompleto  Ensino Fundamental Completo  

Ensino Médio Incompleto  Ensino Médio Completo  

Curso Técnico Completo  Curso Técnico Incompleto  

Ensino Superior Incompleto  Ensino Superior Completo  

Pós-Graduação Incompleta  Pós-Graduação Completa  

6. Ocupação  

  7. Fonte de Renda 

Emprego  Seguro-desemprego  

Auxílio Doença  Pensionista  

Renda do Cônjuge  Benefício de assistência social ao idoso e ao deficiente– 

LOAS(Lei Orgânica Assistência. Social)  
 

Aposentadoria  Renda Familiar  

Outros    

8. Com quem vive ou reside atualmente? 

Sozinho  Com conjugue/companheiro  

Com filho  Mãe/Pai  

Amigos  Com outro membro da família  

Irmãos  Outros   

9. Número de Pessoas no domicílio  

10. Tipo de Moradia 

Em casa/apartamento próprio  Em casa/apartamento alugado por você  

Na casa dos pais ou familiares  Em casa de amigos  

Na Rua  Em Pensão  

Nas palafitas  Junto com outras famílias em cortiço  

Outros   

11. Cidade  Região  

12. Tempo de doença ou lesão  Tempo de afastamento do trabalho  

Tempo de afastamento das atividades de rotina  

13. Há quanto tempo frequenta a Unidade de Sáude?  

Há quanto tempo frequenta o serviço de Terapia Ocupacional?  

B - Perguntas: 
1 - Como participante do grupo terapêutico e de educação em saúde, quais mudanças e benefícios você observou 
em seu cotidiano depois que passou a ser atendido em grupo? 

 
2- Pensando no grupo terapêutico e de educação em saúde, comente o que você percebe de diferença no cuidado 
á sua saúde? E quanto ao seu bem estar? 

 
3- De que forma você se sente acolhido pelos participantes do grupo terapêutico e de educação em saúde? 

 
4-Na sua opinião, o grupo terapêutico e de educação em saúde tem propiciado momentos de escuta e trocas de 
experiências? 

 

5- E como isso acontece? 

 
6- Fora do grupo existe algum momento de encontro ou ajuda entre vocês que participam do grupo terapêutico e 
de educação em saúde? 



 
TERAPIA OCUPACIONAL – AMBULATÓRIO DE TERAPIA DA MÃO 

PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO SEMESTRAL DA DINÂMICA DO GRUPO TERAPÊUTICO 
INTERDISCIPLINAR  DE EDUCAÇÃO EM  SAÚDE – PARTE II – COORDENADOR (ES) 

 

Grupo: Data:  

População Alvo  

Objetivos  

  

  

Nome (s) do (s) Coordenador (es)  

Conforme as evoluções realizadas ao final dos encontros, anote as informações relevantes acerca de: 

1. Tratamento de Terapia Ocupacional 

Melhora dos sintomas 

 

 

Orientações 

 

 

Aspectos emocionais 

 
 

2. Atendimento em Grupo 

Interação entre os pacientes 

 

 

Atividades 

 

 

Novas habilidades 

 

 

Enfrentamento 

 

 

3. Acolhimento 

Conversas 

 

 

Desabafos 

 

 

Ajuda mútua 

 

 

4. Repercussões no Cotidiano 

Adaptações no modo de vida 

 

 

Atividades Básicas de Vida Diária 

 

 

Relações sociais 

 
 



TERAPIA OCUPACIONAL – AMBULATÓRIO DE TERAPIA DA MÃO 
PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO SEMESTRAL DA DINÂMICA DO GRUPO TERAPÊUTICO 

INTERDISCIPLINAR  DE EDUCAÇÃO EM  SAÚDE – PARTE III – ALUNO-OBSERVADOR 
 

Grupo: Data:  

População Alvo  

Nome do (s) Coordenador (es)  

Conforme as impressões pessoais registradas nos Diários de Campo durante os encontros, anote as informações 
relevantes acerca de: 

1. Tratamento de Terapia Ocupacional 

Melhora dos sintomas 

 

 

Orientações 

 

 

Aspectos emocionais 

 
 

2. Atendimento em Grupo 

Interação com os pacientes 

 

 

Atividades 

 

 

Novas habilidades 

 

 

Enfrentamento 

 

 

3. Acolhimento 

Conversas 

 

 

Desabafos 

 

 

Ajuda mútua 

 

 

4. Repercussões no Cotidiano 

Adaptações no modo de vida 

 

 

Atividades Básicas de Vida Diária 

 

 

Relações sociais 

 

 

Observações: 

 
 



TERAPIA OCUPACIONAL – AMBULATÓRIO DE TERAPIA DA MÃO 
PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO SEMESTRAL DA DINÂMICA DO GRUPO TERAPÊUTICO 

INTERDISCIPLINAR  DE EDUCAÇÃO EM  SAÚDE – PARTE IV – REULTADOS 
 

Grupo: Data:  

Coordenador(es) e Alunos  

 

 

1. Conforme as informações das Partes I, II e II, descreva se os objetivos do grupo foram 

alcançados e de que forma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esse grupo irá continuar no próximo semestre? sim  não  

3. Se sim, sugestões, se não, justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


