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1 UMA BREVE INTRODUÇÃO 

 

 Com o objetivo de produzir conhecimentos sobre o binômio educação e saúde, o 

Mestrado Profissional em Ciências da Saúde busca a transformação do ambiente de atuação 

do profissional, desenvolvendo a crítica e a reflexão. A apresentação do produto técnico vem 

justamente como um elemento transformador dessa prática profissional. 

A linha de pesquisa em que esse estudo foi desenvolvido, Educação em Saúde na 

Comunidade, tem como proposta estudar o planejamento, desenvolvimento e avaliação dos 

processos educacionais, com vistas à promoção, prevenção, proteção e cuidados em saúde, 

seja na esfera individual ou coletiva, numa perspectiva de educação emancipatória. 

A dissertação intitulada “Cuidadores familiares de idosos com síndromes demenciais: 

narrativas sobre o cuidado” buscou compreender o significado do cuidado, identificando as 

dificuldades e potencialidades da relação entre os cuidadores familiares e os idosos. 

As cuidadoras relataram dificuldade em aceitar o diagnóstico e dúvidas em relação à 

doença e ao cuidado como: “Alzheimer é uma demência?”, “o que é demência?”, como lidar 

com as alterações comportamentais ou o que fazer quando o paciente se recusa a tomar banho. 

No decorrer do processo de adoecimento do seu familiar surgem dificuldades em como lidar 

com a progressão da doença. A busca de informação e apoio se dava por meios de sites, 

filmes ou reportagens que tinham essa temática ou pela troca de experiências com pessoas 

próximas que vivenciavam a mesma situação.  

Notou-se que a assistência dada se reduz às consultas médicas e, em alguns casos, à 

avaliação neuropsicológica. A rede de cuidado necessária, nesta perspectiva é ineficaz e 

precisa ser ampliada, envolvendo a abordagem de outros profissionais de saúde e outros 

modos de cuidado, não se restringindo apenas às consultas, possibilitando o atendimento 

integral do idoso e da família. 

Nesse sentido, a realização do grupo cria um espaço de acolhimento e escuta para os 

cuidadores familiares, favorecendo a troca de informações, experiências e expressão dos 

sentimentos entre os participantes e profissionais de saúde, na busca de outras possibilidades 

em relação ao cuidado com o idoso e consigo mesmo. 
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A referida dissertação foi analisada numa perspectiva fenomenológica. A condução de 

grupos nessa mesma abordagem suspende, temporariamente, o conhecimento psicológico que 

se tem sobre grupos, por não saber se o grupo que será constituído corresponde ao que os 

autores afirmam como os grupos são (ALVES, 2013). 

Para Zimerman (1997) os grupos são classificados por diferentes pontos de vista como 

a vertente teórica, a finalidade a ser alcançada, a área que o grupo é aplicado, o tipo de técnica 

empregada, o tipo de setting que foi instituído e preside o grupo como os grupos homogêneos, 

fechados ou abertos. Geralmente, quem trabalha com grupos em Psicologia, pensa nesses 

diferentes tipos de grupo como operativo, terapêutico etc. Mais do que conceitos, dinâmicas e 

papéis desempenhados, na proposta desse produto técnico o grupo é concebido como um 

encontro de pessoas que exercem uma ação interativa e que reconhecem a sua singularidade.  

A Fenomenologia busca a compreensão dos fenômenos, procurando o sentido do que é 

revelado, e não das teorias psicológicas sobre grupos ou o que o condutor do grupo impõe. O 

método descritivo da Fenomenologia não se limita ao aspecto sensorial, em que o olhar 

fenomenológico atravessa o que aparece em direção ao sentido. O condutor precisa conhecer 

o cenário em que o grupo acontece e estar aberto para que este se realize a partir de suas 

possibilidades (ALVES, 2013).  

Para Heidegger a existência é coexistência, é ser-com-os-outros. O grupo, portanto, 

possibilita um espaço privilegiado, um mundo compartilhado entre os seus participantes em 

que cada um com sua singularidade, mostra como é e como se relaciona (CAMASMIE; SÁ, 

2012). 

Ao conduzir um grupo na perspectiva fenomenológica traça-se um caminho, um 

percurso fenomenológico, no qual não há indicações de técnicas, mas prioriza-se o encontro 

humano, de onde poderá ser produzido o cuidado. O grupo se dá pelo que aparece na 

interação entre duas pessoas ou mais. Poderá, portanto, utilizar recursos audiovisuais, textos e 

afins, desde que isso se apresente como uma necessidade do grupo a partir dos encontros no 

seu modo de estar com os outros. 

Para Jardim (2012) pode-se traçar um paralelo da terapia de grupo com fundamentação 

fenomenológica e a criação de uma obra de arte. Ao se debruçar sobre o trabalho, o artista 

esboça linhas iniciais e a partir disso cria a sua obra. As linhas não delimitam e não restringem 
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o fazer. Elas fundam um lugar como horizonte para que a partir delas aflorem a obra com a 

característica poética da arte, ao transpor os traços e reinventar aquela região. 

A expressão não se limita a fala e os recursos corporais poderão ser incorporados ao 

grupo para permitir a interação entre os participantes. É relevante que o coordenador não 

defina temas, metas ou objetivos para serem desenvolvidos, mas acompanhe o sentido do que 

aparece no grupo. O objetivo do grupo na perspectiva fenomenológica é ir ao encontro dos 

modos singulares de existir de cada um e como aparecem no modo de ser-com-os-outros no 

mundo e com os outros participantes do grupo (ALVES, 2013). 

Na pesquisa, as cuidadoras relataram como se sentiam sozinhas. Uma delas relatou 

não conhecer pessoalmente ninguém que cuidasse de um familiar com demência da Doença 

de Alzheimer e como isso seria importante para ela. Outras cuidadoras após o diagnóstico do 

familiar, ao conversar com outras pessoas se surpreenderam com o número de famílias que 

também passavam pela mesma situação, e conversar sobre as dificuldades e trocar 

experiências. 

A cada encontro o grupo será constituído pelos que estão presentes, configurando a 

dinâmica. O sentimento de pertencimento que o grupo traz, possibilita que se sintam 

valorizados, aceitos e amparados uns pelos outros. O que os unem é o processo de 

adoecimento de seus familiares com síndromes demenciais, o que pode afetar a existência 

desses cuidadores.  

Os participantes poderão compreender o que acontece no grupo e em suas existências 

nas várias perspectivas e nenhum desses olhares esgotam o fenômeno. No relato de uma 

experiência, por exemplo, o condutor do grupo poderá pedir que o participante diga o que 

sente ou pensa ao compartilhar uma experiência naquele momento, e solicitar o mesmo para 

os demais participantes daquilo que foi revelado. Nesse caso, todos os participantes estarão 

diante do mesmo fenômeno, reunindo vários modos de ser e aparecer (ALVES, 2013).  

O grupo como dispositivo de cuidado rompe com o saber especializado que 

desconsidera a experiência do usuário e seus familiares. A proposta desse grupo é lançar outro 

modo de cuidado e coexistência entre os cuidadores familiares e os profissionais de saúde. 
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2 OBJETIVO 

 

Implementar um grupo para cuidadores familiares de idosos com síndromes 

demenciais vinculado ao Ambulatório de Especialidades Médicas de Santos - Região Central 

Histórica. 
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3 PÚBLICO ALVO 

 

O público alvo serão os cuidadores familiares de idosos com síndromes demenciais, 

atendidos na rede pública de saúde do município de Santos. Em sua maioria, são idosos 

atendidos por médicos especialistas, que atuam nos Ambulatórios de Especialidades Médicas 

(Zona Noroeste e Região Central Histórica). 
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4 OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Os encontros serão realizados semanalmente, possibilitando um espaço de escuta, 

acolhimento e troca de experiências entre os cuidadores familiares e profissionais de saúde. 

Pensou-se nessa frequência como possibilidade de maior oferta devido à dificuldade do 

cuidador em deixar o idoso com outro familiar ou pessoa e o acúmulo de atividades. Será um 

grupo aberto, sem necessidade de inscrição prévia e com o mínimo de dois e máximo de 15 

participantes. A duração dos encontros será de 1 hora e 30 minutos.  

O grupo será incorporado à programação da unidade. A divulgação ocorrerá por meio 

de cartazes afixados nas unidades e folhetos distribuídos nas consultas médicas, sala de espera 

e recepção, podendo ser encaminhados por todos os profissionais da equipe. 

A condução do grupo será feita pela psicóloga com a participação de outro profissional 

da equipe ou da rede, com disponibilidade para o trabalho com essa temática, podendo ocorrer 

rodízio entre os profissionais se houver mais de um interessado, mantendo o atendimento em 

dupla. 

No primeiro encontro será esclarecida a proposta do grupo e os participantes serão 

convidados a se apresentarem e falarem sobre o cuidado do seu familiar, expressando o que 

pensam e sentem, além das expectativas em relação ao grupo. Se forem relatadas, por 

exemplo, dúvidas sobre como cuidar, desenvolvimento de estratégias ou sobre a própria 

doença, o coordenador pedirá para os participantes exporem suas experiências e o que sabem 

a respeito. Reforçando, portanto, a potencialidade do encontro e compartilhamento das 

vivências entre os cuidadores. Desse modo, serão traçadas as linhas iniciais do grupo 

“Cuidando de quem cuida”. 
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