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Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) são 

doenças crônicas que configuram um significativo problema de saúde pública, e encontram-se 

entre os agravos de saúde mais corriqueiro da população brasileira (1). Em geral, o tratamento 

de doenças crônicas exige uma abordagem multiprofissional duradoura, com frequentes 

intervenções, e demandam grandes recursos materiais e humanos. Sob essa ótica, a atenção 

básica possui relevante função no desenvolvimento de ações de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde, com o intuito de melhorar a qualidade e aumentar a expectativa de vida 

desses indivíduos. Nesse interim, em 2002 foi criado o Sistema de Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA), que configura uma ferramenta 

instrumentalizada a fim de monitorar os pacientes captados no Plano Nacional de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão e ao Diabetes Mellitus, gerando informações 

pertinentes para os gestores e profissionais de saúde estabelecer medidas de intervenções 

adequadas (2). Um dos desafios para as equipes da Atenção Básica é iniciar o tratamento dos 

casos diagnosticados e manter o acompanhamento regular dessas pessoas, motivando-as à 

adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. São ações fundamentais do 

serviço de atenção básica, estimular a adoção de comportamentos saudáveis, como o controle 

do sedentarismo, da obesidade e do tabagismo – fatores de risco caracterizados como 

modificáveis na predisposição à hipertensão e ao diabetes. A organização de grupos é 

fortemente utilizada na atenção primária à saúde, por ser uma ferramenta de intervenção que 

possibilita discussão e educação, favorecendo a criação de redes de cuidado para além do 

grupo. Isso gera sujeitos ativos e espaço onde as pessoas podem superar suas dificuldades e 

obter maior autonomia (3). O grupo operativo compreende um conjunto de pessoas com 

características semelhantes que participam de tarefas com alguma finalidade educativa, desta 

forma permite aprimorar os vínculos sociais, que são o alicerce do processo ensino 

aprendizagem. Objetivos: Descrever a experiência de profissionais da saúde sobre a 

utilização do grupo operativo no controle da Hipertensão arterial e Diabetes em um Unidade 

Básica de Saúde em Belém-PA. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo, 

do tipo relato de experiência, realizado em 2019 através da vivência de profissionais de saúde 

na realização de um grupo operativo com usuários inseridos no Programa Hiperdia na 

Unidade Básica de Saúde da Marambaia em Belém-PA. A triagem para o grupo hiperdia 

ocorreu por meio de um instrumento de avaliação que engloba questões relacionadas a 

realização regular de atividade física, a qualidade do sono, o consumo de álcool e cigarro, 

ingestão de água, a autopercepção de saúde geral, dos movimentos corporais, da força 

muscular e equilíbrio corporal, além da constatação de problemas de saúde, como 

osteoartrose, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, labirintopatia, e entre outros. A 

implantação do grupo operativo na unidade de saúde supramencionada é recente e surgiu com 

o intuito de reduzir e controlar os índices de pressão arterial e níveis séricos de glicose através 
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de estratégias de ações educativas e terapêuticas em grupo, para adultos com Hipertensão 

Arterial Sistêmica e/ou Diabetes Mellitus matriculados no programa hiperdia. No período de 

março a outubro de 2019 foram realizados 17 encontros com o grupo operativo, composto por 

15 usuários. O grupo foi gerenciado pela equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, 

enfermeiro (a), terapeuta ocupacional, nutricionista e psicólogo (a). Cada encontro teve 

duração média de uma hora e basicamente compreende três etapas. A primeira etapa é o 

acolhimento, que consiste na recepção individualizada dos integrantes do grupo operativo, 

baseado na escuta qualificada, que visa identificar os hábitos da vida diária e a expectativa 

para o encontro, valorizando a escuta e a individualidade de cada sujeito, a fim de estreitar a 

relação profissional-usuário. Na segunda etapa foram utilizadas estratégias de educação em 

saúde, estimulando a prevenção de doenças, a promoção de saúde e o engajamento da 

população alvo, e sua participação em conteúdos pertinentes à qualidade de vida e saúde, por 

meio de rodas de conversas sobre o entendimento do que se configura hipertensão arterial e 

diabetes, a importância da realização de atividades físicas, o sono e seus reflexos na saúde, o 

autocuidado, a compreensão do estresse e como realizar o manejo deste, a tomada de decisão, 

educação financeira, além de diversas dinâmicas realizadas pela equipe multiprofissional. 

Vale ressaltar que as atividades realizadas nos encontros foram mediadas por profissionais da 

saúde que estimularam a participação ativa de todos os envolvidos. Já a terceira etapa foi 

fundamentada na execução de práticas corporais, como as integrativas e complementares 

(Lian Gong, Tai chi chuan, Yoga e entre outras), e também a realização de exercícios ativos 

livres, alongamento global, relaxamento, automassagem, e circuito funcional. Resultados: A 

aplicação de atividades significativas e contextualizadas no grupo operativo, favoreceu a 

interação dos usuários e consequentemente o fortalecimento de vínculos sócio afetivos, o que 

agrega valores positivos ao tratamento. Constatou-se que o grupo operativo para o público 

alvo em estudo funcionou como uma ferramenta eficiente na educação em saúde, promovendo 

um espaço aberto ao diálogo para exposição de queixas e busca de resolutividade, juntamente 

com a equipe multiprofissional. Tais ações, segundo a literatura, superam a clínica limitada à 

cura de doenças, tendo a valorização do contexto, dos determinantes sociais, da subjetividade, 

bem como a inclusão dos sujeitos envolvidos como seres ativos, autônomos e participativos 

no processo saúde-doença (4). As práticas propostas geraram a sensibilização do grupo acerca 

do autocuidado, tendo em vista que instigaram a percepção de autonomia na escolha de 

hábitos e comportamentos saudáveis. A utilização de grupos operativos no projeto terapêutico 

de pessoas com hipertensão arterial e diabetes, quando bem empregada, provocam a queda do 

nível de glicemia capilar e níveis pressóricos, exercendo função estratégica para o 

fortalecimento do auto cuidado desses pacientes crônicos (5). As atividades corporais 

realizadas em grupo proporcionam a socialização, motivação, cooperação e o aprimoramento 

do senso crítico no enfrentamento dos desafios. As práticas integrativas e complementares são 

recursos terapêuticos tradicionais voltados para a prevenção de diversas doenças, como a 

hipertensão. Quando utilizadas no grupo operativo evidenciaram o cuidado integral dos 

participantes, influenciando na melhora da qualidade de vida, na promoção e manutenção da 

saúde. Verificou-se que além de todas as importâncias mencionadas, os grupos operativos na 

atenção básica à saúde também são extremamente relevantes por revigorar a 

interdisciplinaridade da equipe de saúde. Conclusão: Através da experiência relatada, 

conclui-se que a utilização de grupos operativos na atenção à saúde de hipertensos e/ou 

diabéticos é relevante por proporcionar a sensibilização do autocuidado, e o empoderamento 

dos integrantes, tornando-se capazes de construir estratégias para enfrentarem os problemas e 

dificuldades, sendo assim, favorecendo a melhora da qualidade de vida e saúde. 
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