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Resumo 
 

INTRODUÇÃO: O Brasil está em plena transição demográfica e registra um 

aumento significativo do número de idosos, os quais podem atingir quase 15% 

do contingente populacional em 2027. Desse crescimento advém uma 

preocupação maior com a qualidade de vida e condições de saúde da 

população idosa, a qual carece de políticas e ações específicas no sentido de 

favorecer um envelhecimento populacional saudável. Uma estratégia possível é 

a prática de grupo comunitário como instrumento de promoção da saúde em 

idosos na atenção básica, favorecendo o empoderamento social e individual. 

OBJETIVO: Analisar as contribuições do grupo operativo realizado por 

acadêmicos de fonoaudiologia em uma comunidade de baixa renda. 

MÉTODOS: Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, de análise do grupo 

operativo realizado por acadêmicas de Fonoaudiologia da UFMG, no 2º 

semestre de 2011. O grupo operativo foi realizado com usuários do SUS 

moradores da região do bairro Monte Azul, área de abrangência do Centro de 

Saúde MG20, localizado na regional Norte do município de Belo Horizonte. Os 

encontros eram semanais e possuíam uma estrutura organizacional em 

comum: 1) iniciava-se com uma dinâmica de sensibilização para o tema 

abordado no dia; 2) os participantes eram divididos em subgrupos para 

discussão do tema e construção de hipóteses do problema em questão: 3) Os 

subgrupos se reuniam em um debate amplo direcionado pelas acadêmicas e 

realizava-se um fechamento abordando os conhecimentos adquiridos e 

estratégias para a implementação desses conhecimentos no cotidiano dos 

participantes. Foram realizados oito encontros, com os seguintes temas: 

“Estratégias Comunicativas”, “Prevenção dos riscos de queda”, “Orientação da 

postura corporal e equilíbrio”, “Memória”, “Beleza e Estética”, “Conscientização 

e prevenção do Ronco”, “Orientação sobre estresse e qualidade de vida” e 

“Reflexões das vivências do grupo como atividade de encerramento. Para 

coleta de dados foi utilizado o caderno de campo, aliados à técnica 

observacional das pesquisadoras, para exploração das anotações no decorrer 

da discussão dos problemas elencados e aplicação de um questionário de 

avaliação final. Para fins de análise qualitativa foi utilizada a técnica de análise 

de conteúdo temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram do grupo 
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operativo 12 usuários do SUS, sendo 25% do sexo masculino e 75% do sexo 

masculino, com idade média de 58 anos. A partir da análise das falas dos 

idosos emergiram três categorias temáticas: “Motivação para participar do 

grupo”, “Contribuições do grupo para os idosos” e “Empoderamento individual”. 

A partir de falas dos participantes observamos que novos conhecimentos foram 

adquiridos no grupo e que esse aprendizado também motivava-os. Outros 

idosos, relataram que os encontros era um lugar de descontração e alegria. Foi 

observado entre os participantes do grupo, um envolvimento expressivo, tanto 

nas rodas de debate quanto nos subgrupos, o que favoreceu o empoderamento 

do público alvo, frente questões abordadas ao longo das oficinas. 

CONCLUSÃO: Verificou-se que o grupo operativo influencia positivamente a 

qualidade de vida dos idosos, permitindo o empoderamento social. Além disso, 

trouxe mudanças significativas nos aspectos bio-psicossociais dos 

participantes. O grupo operativo além de se mostrar uma estratégia eficaz e 

econômica, cria vínculos e permite o aprendizado no auto-cuidado.  
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