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Artigo de Revísáo

ATIVIDADES GRUPAIS NA PROMOl;:AO DA SAÚDE FEMININA: REVISAO INTEGRATIVA

GROUPACTlVITIES IN THE PROMOTlON OF FEMALE'S HEALTH: INTEGRATIVE REVIEW

ACTIVIDADES GRUPALES EN PRO DE LA SALUD FEMININA: REVISIÓN INTEGRADORA

Zeile da Mota Crtspím-, Deníze Bouttelet Munarté, Ana Karina Marques Salge-', Roselma Lucchese"

o estudc tcve como objetivo identificar evidencias da uttlízacño de atívtdadcs grupa¡s pelo enfermetrc como instrumento de
íntervencáo na promocáo da saúde da mulher; por meío de urna revisáo íntegratíva da literatura em periódicos nacionais de
enfermagem com indexacáo na Literatura Latino-Americana e do Caribe cm Ciencias da Saúde. A coleta de dados aconteceu entre
julhoj200B ajaneiroj2010, que após análise permitíu a ínclusác de 40 artígos. com foco amulher adulta, adolescente, abordando
a sexualídade, direítcs sexuais. reprodutívcs e o processc de envelhecímentc. Ccncluiu-se que hcuve expansñc da escratégta grupal
na assísténcta asaúde feminína, pertinente ao programa nacional que orienta essa atencác, embcra apresente lacunas, as pesquisas
analísadas ccntríbuem para a construcáo do ccnhecímentc e conduzem o enfermeíro positivamente para acóes assfstenclais de
qualídade.
Descrírorcs: Educacác cm Saúde: Enfermagem; Estrutura de Grupo; Saúde da Mulher;

The study aimed to ídentify evidence ofthe use cf group activities by nurses as an intervention tool in promoting women's health,
trough an íntegratíve literature review in natícnal nursing pertcdíc índexing in me Latín American and Caríbbean Health Scíences.
The gathering of data was made from [uly/2008 to [anuary/2010, whích after beíng analyzed allowed the inclusíon of 40 artícles,
focusíng on adult woman, teenager; sexualíty; sexual rights, reproductíve and aging process. It was so concluded that ít had
expansfon of group strategy in the wcman health assistance, whích is relevant to the natícnal program, respcnsíble to guide this
attenticn. Althcugh there are gaps. thc researches that had been analyzed ccntríbute to thc ccnstruction cfkncwledge and lead the
nurse positívely to high quality aíd actíons.
Descriptors: Health Education: Nursing; Grcup Structure: womac's Health.

El estudio tuvo como objetivo identificar la evidencia de la utilización de actividades de grupo por los enfermeros como un
instrumento de intervención en la promoción de la salud de la mujer, mediante una revisión integradora de la literatura en
periódicos nacionales de enfermería con indexación en América Latina y el Caribe en Ciencias de la Salud. La recopilación de
datos fue realizada entre julio/200B a enero/2010, que después de análisis permitió la inclusión de 40 artículos con atención a la
mujer adulta, adolescente, abordando la sexualidad, derechos sexuales, reproductivos y el proceso de envejecimiento. Se concluyó
que hubo expansión de la estrategia grupal en la asistencia a la salud femenina, pertinente al programa nacional que orienta esa
atención, aunque presente vacíos, las pesquisas examinadas contribuyen para la construcción del conocimiento y conducen al
enfermero positivamente para acciones de asistencia de calidad.
Descriptores. Educación en Salud; Enfermería; Estructura de Grupo; Salud de la Mujer.

Trahalho extraído daüíssertacéo de Mestrado: Atividndes grupeís na atencéo ásaúde da mnlher: revíséo mtegratíva de 1980 a 2009, apresentade a Faculdade
de Enfermagem da Uníversídade Federal de Coíás, cm 2010.
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INTRODU~ÁO

A producáo científica sobre a saúde da mulher

conquistou um expressivo avance nos últimos anos, fato

que pode ser relacionado adcdícacáo dos profissionais

de saúde cm compreender suas necessidades e partí

cularidadesU). Em especial, a Enfermagem enquanto

prática social vem enfocando e respondendo as questóes

da saúde fernínina por meio da pesquisa e da busca de

evidencias para o progresso científico e tecnológícoí-l.

As investígacñes científicas nesse campo tíveram

maíor envolvimento dos enfermeiros com a Reforma

Universitária Brasileira na década de 70, que gerou

mudancas no ensino de graduacáo e da pós-graduacao,

permitindo avances importantes na avaliacáo crítica do

exercício profissionalC2J. Alguns marcos históricos como

o movimento feminista, a Reforma Sanitária Brasileíra, a

criacáo do Programa de Asstsréncía Integral a Saúde da

Mulher (PAISM), as conferencias realizadas na cidade do

CairojEgito, Pequiru/China e ainda na Convencáo de Be

lém do Para/Brasil. também foram fatores determinantes

na definicáo dos rumos do desenvolvimento de políticas

e investímentos na saúde da mulher(2-3J.

Demodo geral, entre as metodologías sugeridas para

a abordagem da assisténcia a mulher, destacamos o uso da

tecnología de grupo como recurso para desenvolvimento

de atrvidades educativas ou terapéuticas, com foco na

promocáo da saúde, prevencao das doencas, planejamento

Iarmliar; orientacáo e acornpanhamento das gestantes.

puérperas, entre outras a<;5es(4J. A utilízacáo desse recurso

é cada vez mais presente na assisténcia de enfermagern e

sua evolucáo é notória a partir dos anos 90 do século XX(5-6J"

Oconceíto de grupo que orienta o presente estudo

é o de que este é um conjunto estruturado de pessoas,

organizado a partir das ínreracóes psicológicas entre

os seus mernbros e pela consciencia que est.es tém de

pertencer a este conjunto. Por essa razáo cada grupo se

ccnstítuí em urna "nova identidade, COlll leis e mecanis

mos próprios e específicos"(7:28J, ende os integrantes

cstáo reunidos igualmente, realizando uma tarefa com

objetivos e interesses cornuns. Sua utilizacáo na área da

saúde deve permitir aos seus integrantes reflexóes sobre

os alicerces da convivencia e perceberem a saúde nfio

como um bem que lhes é concedido, mas como um direito

sociaL Os usuários dos grupos de educac;ao em saúde, por

exemplo, nfio sao apenas consumidores das orienta<;óes,

mas sujeitos de sua própria educac;fio(89J.

Crispim ZM,Munar¡ DB, Salge AKM¡ Lucchese R

Oenfertneiro como educador ao desenvolver acóes

educativas deve sistematizar o cuidado, dedicando-se

náo apenas a doenca, mas estimulando a autonomía das

pessoas(loJ. Ncsse contexto, as acóes educativas dcvem

ser construidas para viabilizar aos integrantes, acesso

ao conhecímento, estimulando o desenvolvimento da

autonomía, resolucáo de problemas, fortalecendo seu

potencial para agtr como transformador de sua própna

vida e multiplicador do ccnhecimento constituido, O es

paco grupal pode propiciar momentos de descontracáo,

de alegria, de prazer, reduzindo o isolarnento social(9,llJ.

A tecnología grupal nesse sentido pode ser con

cebida como um significativo instrumento de assísténcía

pelas possibilidades em oferecer vantagens tanto para

o profíssional como para os clientes, sobretudo, por de

senvolver autoncmía dos sujeitos e valorizar as relacóes

humanasU2-13). As atividades grupais, ern geral, tém sido

recomendadas como ferramenta do cuidado humano em

saúde e tambérn sao acócs propostas pelo Programa de

Assisténcia Integral a Saúde da Mulher (PAISM), criado

em 1984, para priorizar a assisténcia a saúde da mu

llierU4J. As atividades grupais previstas no PAISM tém

por objetivo oferecer ccnhecimentcs, propiciar questio

namentos e reflexáo sobre os temas de ínteresse dessa

clientela. Segundo normas desse programa, elas devern

anteceder a primeira consulta, servírcm de reforce as

acóes individuais, ter caráter participauvo, perrnitindo a

troca de ínformacóes e cxpcríéncias'J'".

Considerando que os enfermeíros tornam como

base o PAISM para a conducáo de suas práticas, essa

pesquisa foi desenvolvida corn objetivo de identificar

evidencias da utilizacáo de atividades grupais pelo enfer

metro como instrumento de íntervencáo na prornccáo da

saúde da mulher.

METODOLOGIA

O estudo foi elaborado a partir de uma revisáo

integrativa da literatura que é um tipo de pesquisa funda

mentado na prática bascada cm evidencia, o que garante

confiabilidade e profundidade as conclus6es(l5-16J. A

elaborac;ao da revisao foi feita pela selec;fio da questao

inicial, definil;:fio de critérios de inclusao e exclusao e das

informac;5es a serem extraídas do material selecionado,

avaHa<;ao dos estudos incluidos na revisan e síntese(l5J.

A condu<;ao da revisan foi baseada na questao:

Como se caracteriza a produc;ao científica da enfermagem
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brasileira com o uso do recurso grupal nas atividades

para a prornocáo da saúde da mulher? O delineamento,

especifícamente. focado na literatura nacional, se justi

ficativa pelo intercsse singular em ccnhcccrmos como o

enferrneiro brasileiro tern utilizado a atividade grupal no

contexto da assísténcía asaúde da mulher; especialmen

te, considerando as orientacóes do PAISM.

Os crítéríos de ínclusáo para selecáo do material

foram: ser artígo publicado pela enfermagem; na área

da Saúde da Mulher indicando íntervencáo grupal; no

período de 1980 a 2009; disponível na Íntegra em perió

dicos nacionais: indexados no mínimo na base de dados

LILACS; acessados eletronicamente ou no acervo da

Biblioteca Central do Campus Uruversitário em Ribeiráo

Preto e no Núcleo de Apoia Bibliográfico Glete de Alean

tara da Escola de Enfermagem em Ribeiráo Preto, ambos

da USP; cujo conteúdo permitisse classifícacáo das forcas

de evidencias(17J. A opcáo pelo acervo da respectiva

universidade se deu pelo fato da mesma se constituir no

maíor da América Latina.

A opcáo pelas buscas diretas nos periódicos, além

da base LILACS ocorreu por nao termos resultados satis

fatórios apenas com o uso os descritores selecionados:

saúde da mulher, educacáo em saúde, estrutura de grupo,

processos grupais, promocáo da saúde e psicoterapia de

grupo.

A coleta de dados teve ínício no mes de julho de

200S e se estendeu até janeíro de 2010, seudo coridu

zida pelo uso de um protocolo que orientou a avaliacáo

dos estudos incluidos na pesquisa. Fui realizada leitura

exaustiva do material selecíonado, com base no proto

colo de avaliacáo, momento en que extraímos toda a

informacáo ncccssáría e pertinente ao objeto de estudo,

O protocolo preenchido para cada arrígo se constituiu no

banco de dados da pesquisa, embora os artigos na íntegra

fossem acessados sernpre que necessário.

Asele¡;:ao dos artígos foi realizada por duas pesqui

sadoras, de forma independente. A decisáo de inclusáo ou

nao dos artigos Ioi sustentada pelos dados do protocolo e

o objetivo do estudo. A validacáo do processo de sclecáo

dos artigos permitiu a selecáo de 40, dos 186 analisados,

A análise dos artigos foi conduzida considerando o nÍvel

de evidencia(17J, a evolu<;ao teInporal da produ<;ao, a faixa

etária a que se destinava a interven<;ao grupal, as carac

terísticas da interven<;ao e as lacunas identHicadas tendo

como base as orienta<;5es do PAISM.
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RESULTADOS

A maioria dos artígos selecionados, constituíu-se

ern pesquisas originais 20 (50.0%), cujas íntervencóes in

dicaram forca de evidencia(l7) nível-l. Os dernais 20 artigos

(50,0%)),focalízam íntervencoes apresentadas como relatos

de experiencia, caracterizados com forca de evidencla(17)

nível S,como apresentam os quadros,

Ernbora o recorte temporal do estudo englobe pu

blicacoes de 19S0 a 2009, observamos que o ano de 1985

marca o inicio das publícacóes sobre o tema estudado,

tendo em vista os criterios de inclusáo definidos. A partir

dos anos 2000 verificamos urna expansáo da publicacáo

de artigos sobre a temática estudada, destacando-se

nesse proccsso os anos de 2007 (OS artigos), 200S (07

artigos] e 2009 (06 arugos), como pode ser observado

nos quadros,

Quadro la - Artigos incluidos segundo autores, ano de
publicacáo, periódico, titulo e nivel de evidencia

Autor Ano Periódico TÍtulo Nível

Educacño para a saúde junto
Martins YI~ Rev Bras " um grupo de adolescentes:

5
Morettc Se. 1985 Enferm relato de urna expenéncía de

estudantes de enferma zem.
Coceo MI:f'..1,

Rev Bras
Programa de laqueadura rela-

Palu MJAF, 1988
Enferm

te de experténcta COlU grupo 5
Silva ERS. multíoroftssícnal
Maia CAl

Rev Bi-as
Círurgia ginecológica: traba

ColodoM, 1988
Enferm

lhc cm grupo visando o pre- 5
Vale IN. Inaro tiara internado.
Barros AS,

Rev Bras
Abcrdagem do enfermeírc no

Christoforo 1993
Enferrn

grupo educativo com gestan- "FFM. tes candidatas a laoueedura.
Dreher ML, Prevencñc da AmS: expertén-
Fer'reira Rev Gaácha cía partícípattva com adc les-

5
SRS, Eidt

1995
Enferm centes de uma escola estadual

OH. de 10 arau em Porto Aleare.
Amcr-írn
MHC,
Fr-eitas ABS;

1996
Rev Bras Oficina de t.rabalho: "mulher

4
Batista EM, Enferrn 1----- urna víagem ao seu corpo"
Pachecc
LN.

Cuidar para um envelhecer
Portella

1999
Rev Eras saudável. a construcác de um

4
MR Enferm processo educativo com mu-

lheres rurats. 1--
Stefanelli
MC, Cadete
MMM;

1999
Rev Gaúcha Programa educativo sobre

4
Aranha MI, Enferm prevencñc do HIVjAmS.
Pinheiro JG,
Santos AM.
Frederico
]~ Fonseca Rev Latino- Abvidade educativa nn alo-
LMM., 2000 -Am.Enfer- ¡amento conjunto: relato de 5
Nicoderuo ruageru experiéncia,
AMe.
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Quadro lb - Artigos incluídos segundo autores, ano de
publicacáo, periódico, título e nível de evidencia

Quadro le - Artigos incluídos segundo autores, ano de
publicacáo, periódico, título e nível de evidencia

Ano Periódico

Murakami
JK, Filho
fFP' Filho
PCPT, Aco- 2007
rinteAC,
Napoleao
L\i\..

Mar-tins 1L
Barra DCC,
Santos TM,
HinkeJ v,
Nascimento 2007
ERp, Albu
querque
GL Erd
mannAL.

Autc-exame das mamas em
Rev Rene mulheres jovens e a relacáo

com o autccutdadc.

Autor Ano Periódico Título Nfvel

Grupo de teatro de fantoches
Sousa HA,

2007 Rev Rene
saúde com arte: prcposta de

5
Víctor JF. Enfermagem para educacác em

saúde.

Scherer ZAp,
Rev La

Gr-upoterapía estudantestíno-Am com
Scherer EA, 2007

Enferma-
de Enfermagem durante a tran 4

Carvalhc AM. sicáo teértco-prátíca.
aern

Pereíra QLC,
Texto

Prccessc de (re) construcác de
Silva CBDCA,

2007 Contexto
um grupo de planejamentc fa-

S
Pelzer M1;

Enferrn
miliar: urna proposta de educa-

Lunardí VL. fio oooular em saúde.
0, fatos & ates relacionados ao

Texto
(dificil) exercíc¡o dos díreítos

Soma KV,
2007 Contexto

sexuaís e reprcdutívcs: ern re-
4

Tyrrel MAR
Enferm

cortes, Q processo de víver de
um grupo de mulheres de classe
loooulares.

Calíant MFCl,
2008

Rev Min Acóss educatívas corn adclescen-
4

Otani MAP, Enf tes: urna íntervencác necessáría
Beserra EJ~

Ese Arma
Acác educativa do enfermeíro

Pinheiro
Nery

na prevencñc de dcencas sexual-
4

PNC; Barroso 2008 mente transmtsstveís: urna tnves-
MG'l: ttzacñc a narttr das adolescentes.
Araú¡c A,

Rev Min O grupo de adolescentes na esco-
Rocha RL, 2008

Enf la: a percepcáo dos participantes,
4

Armond Le.

Neves ET,
Texto Empcderamentc da mulher cuí-

Cabral lE,
2008 Contexto dadora de enancas com necessí- 4

Enferrn dades esoecíaís de saúde.
Morais Ml.C,

Educacác em saúde com prostí-
Costa PB, Rev Eletr
Aquino PSi

2008
Enf

tutas de Fortaleza: um relato de S

PinheiroAKB.
experténcte.

Tríndade Texto
Sexualídade femínína: questóes

WR, Ferreira 2008 Contexto 4
MA. Enferm

do cotidiano das mulheres.

Olíveíra DM,
Texto

[esus MCP,
2008 Contexto

Clímatéríc e sexualídade: ti
4Menghí

Enferrn
ccmpreensáo dessa interface.

MAR
Zampíe-
riMFM,
Tavares CMA,

Esc Anna O de vtver saudável
Hames MKC, 2009

processo
4

Falcón GS,
Nery das mulheres no cltmaténo.

Silva AL
Goncalves LT.
Trindade

Rev Bras
Grupo ferninino de cuidado: es-

vVR,Ferreira 2009
Enferm

tratégia de pesquisa--cuidado á 4
Mi\. mulher:
Santos W,

Rev Elet O grupo de mulheres que vivem
Munari DB, 2009 5
Medeiros M.

Enf e convivem corn 1-IlVjAlDS.

Gubert FA,
Santos ACL,

Tecnologias educativas no con-
Aragao KA,

Rev Eras texto escolar: estratégia de
Pereira DCR) 2009 4
Vieira NFc,

Enferm educa~ao em saúde em escola

Pinheiro
pública de Fortaleza--CE,

PNe.
BusaneJJo 1,

Sexualidade na adolescéncia: rea-
SilvdMRS, 2009 Rev Rene

Jidade de uma comunidade rural.
4

Oliveira A1'-1N,
Silva KL,
lzidoro

2009 Rev Rene
Métodos contraceptivos: estraté-

5
]FR~Maia CC, gia educativd corn adolescentes,
Sobreira TT.

5

5

5

5

5

5

4

5

5

4

S

4

NívelTítulo

Planejando, desenvolvendo
e avdliando urna intervew;ao
grupal junto a adolescentes:
uma perspectiva sistémica.

Construcáo de um processo
educativo com um grupo de
mulheres clímaténcas.

Educacñc em saúde como su
porte para a qualidade de vida
de grupos de terceira idade.

Práticas educativas em grupo
com uma tecnologia sácio
-educativa: vivencias na ilha
de Carateteua Belérn.

Programa educativo sobre
sexualidade e DST: relato de
experiéncia com grupo de
adolescentes.

A oficina de trabalhc como
estratégía educativa com ado
lescentes na área de sexualí
dade.

Acáo educativa sobre remé
dios casetros com vistas ao
preparo e utiliz acác no cuidar
cotidiano de saúde: relato de
expenéncta com mulheres r-i

belrínhas.
Oficinas de sensibi lídade e
crtatívídade com um grupo
de adolescentes instituciona
lizados.

Grupo de reeducacác alímen
tar: urna experténcta holístíca
em saúde na perspectiva fa
miliar.

Mulher e AIDS: rompendc o
silencio de adesñc.

Urn processc de educacác em
saúde desenvolvído com urn
grupo de máes de enancas
com algurn grau de desnutrí
-ác.

Rev Bras
Enferm

Rev Bras
Enferm

Rev Min
Enf

RevMin
Enf

Rev Brds
Enfenn

Rev.Min.
Enf.

Texto
Contexto
Enferm

Texto
Contexto
Enferm

Esc Anna
Nery

Rev, Min.

Enf.

Rev Eletr
Enf

Relato de expenencía sobre
Rev Ese Enf o processo educativo para a

USP promocáo da saúde de adoles
centes.

Orientando gestantes ern

Rev Enferm grupos de pre-natal. a experí-
UERf éncta multídtscípltnar na Uni

versídade do Rio de laneíro.

2007

2004

2003

2000

2001

2002

2000

2000

2005

2000

2005

2007

Teixeira E.

Bastos AM,
Teixeira E,
Miranda
Si\.

Silva RJ"f,
Rodrigues
DP, Gurgel
AH, Partas
LM,

Spindola T.

Daoud JG;
Santana
MG.

Reis AL,
Xavíer 1M.

Brtenze
AM) Mishi

maSM,
Fredencc P
Clánís M[.

Hoga LAK,
Abe CT:

Amaral Má,
Fonseca
RMGS.

Autor

Souza MM.

Rodrigues
MGS, Kan
torskt Lp,
Gomes VOL.

Moraes
LM1~

Braga VAB.
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Quando analisamos a faixa etária a que se destina

vam as intervencoes grupais localizadas para a prornocáo

da saúde da mulher, observamos que essa ocorre durante

todo ciclo vital, Para facilitar a análise dividimos cm tres

grupos: Prornocáo da saúde da mulher na adolescencia, na

idade adulta e no processo de envelhecimento, figura 1.

Intervencües Grupals
Dirigidas a Promocáo
na Saúde da Mulher >

40 Artigos

focalizem na saúde da mulher: a ínfernlidade e reprodu

(,:<10 assistida: o acompanhamento integral e específico na

adolescencia; as doencas crómco-degenerativas além do

cáncer de mama; a saúde ocupacional; a saúde mental;

as portadoras de necessidades especiaís: as negras, as

mulheres ruraís, indígenas, presidiárias e lésbicas e a

particípacáo das mulheres nas díscussües e atividades da

saúde da mulher e o meio ambiente. Observamos ainda a

dificuldade de inclusáo do hornern na assísténcía á saúde

da mulher, tanto para beneficio do casal, como apenas

para ele usufruir os beneficios de direito.

Adolescente
13 (32,5%)

Mulheres Adultas
22 (55%J

Mulheres
na 'Iercetra Idade D1SCUSSAO

Figura 1 - Distribuícáo da quantidade de artigos de
acordo com a clientela atendida nas intervcncóes grupais

Na assísténcía a prornocáo da saúde as adoles

centes os treze artigos tratam: do viver a adolescencia;

da prevencao das doencas sexualmente transmissíveis:

de discussóes sobre: a sexualidade, direitos sexuaís e

reprodutivos, contexto socíoeconómíco e cultural, con

vivencia grupal, A maioria das intervencóes (22 artigos)

é dirigida as mulheres adultas e fccalízam os díreítos

sexuaís e reprodutivos, o ensíno do autocuidado, o cm

poderarnento da mulher no cuidado dos filhos e cinco

(05 artigos) tratam das mulheres na terceíra idade,

em especial, a vivencia da sexualidade e o viver saudáve!

nessa faixa etária.

Para desenvolver a promocáo da saúde e des

pertar as mulheres para a tomada de consciencia sobre

a necessidade do conhecimento sobre o próprio corpo,

os autores utilizararn como técnicas grupaís em maior

frequéncía programas educativos (12 artigos), oficinas

(11 artígos), grupos operativos (03 artigos), grupos de

adesáo (03 artigos), entre outras tecnologias. O referen

cial teórico que apóia as intervencóes estudadas foi va

riado e presente em 4.94°¡(j dos artigos; 32.43% utílizam

o Método da Problernatizacáo de Paulo Freire e 21.62%

dos artigos nao índícam fundamento teórico de grupo em

seu conteúdo.

Mesmo diante das evidencias de expansáo da

producáo do conhecimento relacionado ao uso de ínter

vencóes grupais na promocáo da saúde da mulher nos

últimos S anos, verificamos algumas lacunas, identifica

das quando analisamos as orientayoes do PAISM. Entre

eles destacamos a ausencia de intervenyoes grupais que
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Os resultados mostram que ao longo do período

estudado, houve expansáo do uso das atividades grupais

como ferramcntas significativas no processo educativo e

na prornocáo da saúde, por possibilitar a uniáo da tr íade

educacáo, saúde e atencáo báslca(H). As atividadcs gru

país representam oportunidade de discutir assuntos de

importáncia da coletividade. na intencáo de solidificar

reflexóes que possam ecoar positivamente na vida dos

integrantes, sobretudo fortalecendo os individuos para

se responsabilízarem por sua própria saúde(l8).

Charna a atencáo no resultado da pesquisa a clas

sífícacáo do nível de evidencia( 7) dos artigos incluidos

no estudo, sendo SO% com delineamento de estudos náo

experimentais, descritívos, de abordagern qualitativa

(evidencia nível 4) e SO% como relatos de experiencia,

que foi interpretado nesse caso como sendo sernelhante

a um relatório de caso (evidencia nívelS). Esse fato indica

que é fundamental aos estudiosos da temática o desen

volvimento de projetos com delineamento metodológico

mais robustos para o estudo das intervencóes grupais,

ern particular que privilegiem a avaliacáo sistematizada

do impacto dessas intervencóes (5-6,9,12).

No que diz respeíto ao enfoque dado pelas in

tervencóes vale destacar que a educacáo em saúde foi

utilizada para abordar diversos temas como, clirnatério,

envelhecimcnto saudável, sexualidade feminina, autccuí

dado, orientacoes para mñes no cuidado com os filhos,

adolescencia, entre outrosUO,18). As estrategias educati

vas para o autocuidado ferninino devern ser estimuladas

para a ínteracao entre as participantes do processo e a

coordenadora por meio do diálogo, em uma construy<1o

e reconstnly<1o de saberes. Nesse contexto, a própria

mulher desenvolve o sentido de liberdade para tomar



suas decisóes, com base nos própríos valores e conhe

cimentos. Estudos119-22J apontam que o enferrneiro tem

ocupado posicáo de destaque nos servicos de saúde por

facilitar o acolhimento e a assisténcia as necessidades e

anseíos das mulheres.

A aprendizagem em/com um grupo está conecta

da a convivencia e adesáo de seus mernbros e ainda na

integracáo de seus mediadorea/coordenadores. Nesse

sentido, os dados da pesquisa indicarn que os enferrnei

ros tern se apropríado das atividades grupais utilizando

-as de forma cnatíva, corno alternativas na prornocáo da

saúde e na melhoria da qualidade de vida(20). As acóes de

promocáo, protecáo e recuperacóes desenvolvídas com e

para as pessoas sao medidas de assisténcia e prevencáo

avalizadas pelo Sistema Única de Saúde (SUS)(21),

Ao analisarrnos o referencial adorado pelos au

tores para sustentar suas íntervencóes, verificamos que

ainda é limitada a utilizacño de referencial específico e

consistente para conduzir e apoiar o desenvolvimento

das atividades, Isso mostra que aínda é necessárío aos

enferrneiros buscar Iormacáo específica para a coorde

nacao de grupos e fortalecer suas a¡;:oes(5-6, 9, 12-13).

Quando analisamos a clientela a que se destinavam

as atividades grupais, chama a atencáo que a maíoría dos

artígos (55%) foi desenvolvida com mulheres adultas,

As adolescentes (32,5%) e as mulhcres na terccíra idade

(12,5%), respectivamente, receberarn menos atencáo

corn o uso dessa modalidade de intervcncáo. Estudos

recentes(2-4, 19--20, 22-24) apontam que o atendimento a

rnulher adulta, já incorporado na retina dos servícos de

saúde, abre portas para se expandir a atcncáo em saúde

para mullieres de outras Iaixas etárias,

As íntervencócs dirigidas ao grupo das adoles

centes mostram que essas vísam o desenvclvirnento do

conhecimento do processo de adolescer; construcáo de

cidadania, sexualidade, protecáo contra as DSI, contra

cepcáo, entre outros tÓplcos(25-29). Desenvolvidas por

meio de oficinas ou outros processos grupais, estas cola

boram para desenvolver a constru¡;:ao do conhecÍTuento

coletivo.

Os resultados das pesquisas mostram que as mu

dan¡;:as ocorridas na adolescéncia devem ser esclarecidas,

a fim de que sejam aceitas e possibilitem a redu¡;:ao dos

sentimentos de vergonha e acanhamento em rela¡;:ao ao

próprlo corpo. É responsabilidade do enfermeiro estabe

lecer o diálogo franco, respeitando as diJeren¡;:as culturais

e os dircitos sexuais e reprodutivos das adolescentes. Ou-
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tros seguímentos da socíedado como a familia e a escola

necessitam ser incluidos nesse contexto educativo dos

adolescentes por possuírern vínculos afetivos e encargos

para a formacáo dcssas pessoas(26). As orientacóes/dis

cussóes sobre sexualidade com adolescentes necessítam

de cornunícacáo clara e cornpreensível, transparente e

sincera, para criar vínculos e confiahihdade no trabalho

grupal(28J,

Os artigos que tratavam das intervencóes grupais

dirigidas as mulheres adultas contemplam acoes rela

cionados a educacác da mulher para o cuidado alimentar

de seus ñlhos, para o autocuidado, ao exercício da cida

dama, para cuidado durante o ciclo gravídico puerperal,

acornpanhamento de situacóes de adoecimento, valoriza

cáo da condícáo feminma, entre outros(1l,l9-21,24,30). As

acóes de prornocáo da saúde no contexto grupal realcam

princípios éticos, a solidariedade, a integralidade da

hurnanizacáo da assisténcia, relacoes de género, direitos

sexuais e reprodutívos feminínos.

Todos esses enfoques ganham destaque quando

discutidos no espaco grupal, principalmente, quando

sao identificados pelos participantes. As técnicas grupais

empregadas para as intervencóes dos estudos incluídos

na pesquisa dirigidos a populacáo adulta feminína foram

utilizadas sempre com criatividade e sensibilidade para

explorar a superacáo da mulher diante das adversidades

da vida.

Os artigos também focahzam as mulheres na

terceira ídade, embora esse seja o grupo etário menos

favorecido pelas intervencóes grupaís. O primeiro artigo

identificado foi no ano de 1999. Para o desenvolvimento

das cinco íntervencóes identificadas por meio dos arrígos,

foram realizadas oficinas, ende o diálogo reflexivo permí

tiu a reflexáo-acáo entre enferrneira e grupo, e também

discussáo sobre o envelhecimento bern sucedido. Foram

exploradas ainda as mudancas corporais ocorridas nesta

fase de vida, visto que essa tecnología assegura a autono

mía e a índcpendéncia das pessoas idosas,

Com base nos dados do censo demográfico do

ano 2000, o Brasil é apontado como urna na¡;:ao em fase

de envelhecimento, ocupando o sexto lugar no mundo

em número absoluto de pessoas com mais de 60 anos.

Essa realidade exige a necessidade de um planejamento

especial das a¡;:oes para a assisténcia dessa popula¡;:ao

no Sistema de Saúde, visto que as mulheres constituem

a 1uaioria das usuárias desse sistenla, possuenl UIua

expectativa de vida ao nascer de 72,9 anos e vive m um
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terco das suas vidas acima dos 50 anos. Portanto, será

uecessária urna assisténcia específica e integral para que

essa clientela tenha qualidade de vida, tendo como foco

a busca da fclícídade cm um viver mclhor, As práticas

grupaís favorecern a visáo das díñculdades decorrentes

dessa fase menos exacerbadas, assím como, descobertas

para vivenciar outras oportunidades(22-23).

O envelhecimento constitui uma fase no ciclo da

vida com mudancas corporais, sccíaís e culturaís mar

cantes. Assim senda, a assísténcía de Enfermagem para

essa clientela deve contemplar en especial a educacáo,

a promocáo, a manutencáo e recuperacáo da saúde. A

aplicacáo das práticas grupais favorece urna vísáo menos

exacerbada das dificuldades decorrentes dessa fase,

auxilia o entendimento das mudancas acorridas ern seu

corpo no decorrer do climatério e no envelhecirnento ou

desvendar e vivenciar outras oportunidades.

A análise dos artigos incluídos na pesquisa

possibilitou-nos uma vísáo geral acerca da prcducáo do

enfermeiro brasíleíro sobre o uso das atívidades grupais

na prornocáo da saúde da mulher e permitiu ainda a

identíficacáo de lacunas quando analisamos os resulta

dos de forma global e os comparamos as recornendacoes

do PAISM, As lacunas identificadas indicam que há muito

que se fazer en favor da prornocáo da saúde da mulher,

particularmente, porque essas índícam que mulhcres em

situacóes de vulnerabilidade ainda náo tem sido alvo do

ínteresse de estudos.

As íntervencóes grupais nao tém como propósito

substituir a assisténcia individualizada dos profissíonais

nas ínstítuícóes de saúde, mas devem se constituir como

complemento nos projetos terapéuticos das equipes de saú

de para potcncialízar as acócs de promccáo de saúde(12-13).

Ocompartilhamento vivenciado em grupo favorece aos par

ticipantes suporte para a superacao de problemas ínerentes

as situacóes de vida, que os tratamentos convencionais nem

sempre sao capazes de responder(12, 30l.

CONCLUSÁO

Tendo em vista o objetivo do presente estudo de

identificar evidencias da utilizacáo de atívidades grupais

pelo enferrneiro C01no instrumento de intervencáo na

prornocao da saúde da mulhel~ concluímos que ao longo

do período estudado houve expansao do uso desse recur

so, senda que a partir dos anos 2000 essa é mais evidente

o aumento da produ~ao.
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Considerando que os estudos incluídos na pesqui

sa foram classificados com nível de evidencia 4- e 5, de

acordo C01n a referéncia adotada na pesquisa, salientamos

que é fundamental aos pcsquisadorcs da área da saúde

da mulher que utilízam atividades grupais, o desenvolví

mento de estudos cujos delineamentos viabilizem níveis

de evidencias de maior confiabilidade. Estudos quase

experimentais de avaliacáo da efetividade das atividades

grupais podem se constituir em urna possibilidade para

se alcancar essa íntencáo,

As mulheres adultas fazern parte do grupo mais

favorecido pelas intervencoes grupais, indicando urna

lacuna para corn os demaís grupos etários que merecem

atencáo dos profissionais de saúde e dos pesquisadores.

Considerando o enfoque pretendido de analisarmos

essa producáo a luz do PAISM, verificamos que os enfermei

ros buscaram ao longo dos anos se apropríarcm do conhe

cimento específico para aplícacáo das atividades grupais,

seudo essas pertinentes ao programa nacional que orienta

a saúde da mulher, No entanto, as lacunas identificadas

ainda se constítuem em grandes desafios para expandir e

qualificar a atencáo de saúde a esse grupo.

Embora os artígos apontern o uso de algum re

ferencial teórico para amparar o desenvolvímento das

atividades grupais, ainda observamos que ainda existern

acócs seudo desenvolvidas scm suporte adequado e con

sistente. Esse achado reforca a idéia de que o enfermeiro

deve desenvolver conhecimento específico para o manejo

e coordenacáo das atividades grupais.

Aanálise do material incluido na pesquisa permitiu

ainda observar que o uso das atividades grupais facilita a

aplicacáo dos princípios da humanízacño no processo de

cuidar, especialmente, por permitir o fortalecimcnto do

vínculo e da responsabilizacáo. Esse recurso na atencáo

a saúde da mulher mostrou-se um instrumento valioso

para o cuidado de prornocáo e prevencáo na atencáo a
saúde dessa clientela.
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