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INTRODUÇÃO:

As intervenções em grupo no contexto da oncologia auxiliam o paciente e sua família a compreenderem
a doença e seus tratamentos, contribuem na construção de estratégias de enfrentamento e possibilitam
a expressão e a elaboração desta experiência, oportunizando momentos de troca de saberes e de
vivências entre pacientes e/ou familiares e equipe de saúde.

OBJETIVO:

MÉTODO:

RESULTADOS:

CONCLUSÃO:

Relatar a experiência vivenciada por profissionais das áreas de enfermagem e psicologia, integrantes de
um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, através da estratégia de grupos como
dispositivos de cuidado no contexto da oncologia.

Relato das vivências obtidas nos grupos de: Orientações, Apoio e Reconstruir. Foram desenvolvidos três
encontros de cada grupo, tendo duração média de 1 hora e 30 minutos. Utilizaram-se metodologias com
os objetivos de esclarecer dúvidas, reforçar orientações sobre o tratamento proposto, trabalhar
questões relacionadas aos sentimentos despertados a partir do diagnóstico do câncer, contribuir para a
elaboração do processo de adoecimento, priorizando o enfoque interdisciplinar.

A partir dessas vivências, foi possível identificar as potencialidades que o trabalho realizado em grupos
proporciona aos participantes. Em relação aos pacientes e familiares, possibilita a compreensão do
processo de saúde-doença e nas diferentes significações do adoecimento. Para os profissionais,
oportuniza-se a experiência da discussão de suas práticas a partir dos temas trabalhados nos encontros,
permitindo trocas interdisciplinares.

As experiências de vida, o contexto sociocultural e a personalidade de cada sujeito interfere diretamente
no processo saúde-doença. Frente a isso, faz-se necessário alternativas que visem ações
complementares ao tratamento convencional, fortalecendo espaços de acolhimento, escuta, discussão e
disseminação de conhecimento. Nesta perspectiva, a terapêutica grupal proporciona a vinculação da
equipe de saúde e paciente/familiar, tornando-se um dispositivo que auxilia no cuidado integral e na
adesão ao tratamento proposto.
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