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Introdução: O atual modelo brasileiro em saúde, denominado de Sistema Único de Saúde se 

estabelece visando a promoção de saúde mediante um sistema de Redes de atenção. 

Entretanto, mesmo diante dos atuais programas de promoção de saúde em formato de redes de 

atenção, percebe-se ainda a prevalência de um atendimento individual, biologicista, pautado 

na queixa-conduta nas consultas na Atenção Básica em Saúde. Da mesma forma, essa lógica 

biomédica conduz a atenção ao biológico, para a queixa, para a doença, utilizando-se de uma 

escuta simplificada, um ouvir sem escutar que pouco consegue captar as singularidades que 

permeiam o humano, denominada de “escuta surda” [1]. Nesse sentido, a integralidade, na 

atenção básica, seria um trabalho articulado e interativo entre equipe, família e comunidade 

[2]. Dessa forma, para além das consultas, principalmente na atenção básica, devem-se buscar 

formas alternativas de cuidado em saúde dentro do território, como educação em saúde, rodas 

de conversa, ações preventivas, visitas domiciliares, entre outras. Um dos públicos atendidos 

em unidades de atendimento primário é o de mulheres mães, um dos diversos papéis que as 

mulheres podem assumir. Diante deste papel, muitas mulheres podem ter inseguranças sobre 

como adaptá-lo dentro de sua vida, principalmente devido às expectativas criadas e impostas 

sobre a maternidade, além das mudanças de rotina, ocupações, relações estabelecidas e de sua 

própria identidade [3]. Isto posto, a ideia da criação de um grupo de mães surgiu para 

trabalhar as questões pertinentes à maternidade a partir de um acompanhamento diferente do 

protocolo convencional, expresso por meio de consultas individuais realizadas na unidade em 

questão. Objetivos: Este relato visa demonstrar a experiência dos bolsistas de extensão na 

criação e realização de atendimentos grupais com mulheres mães atendidas em uma Unidade 

Básica de Saúde do município de Cametá – PA. Descrição da Experiência: Trata-se de um 

estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado em uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Sistema Único de Saúde de um município no nordeste do estado do Pará. Os 

atendimentos ocorreram julho de 2019, durante o Programa de Capacitação em Atenção à 

Saúde da Criança – Estágio Multicampi Saúde – 2019/2020 da Universidade Federal do Pará 

(UFPA). A criação do grupo surgiu nas reuniões com a equipe da UBS. Para o primeiro 

encontro do grupo foi solicitado para as Agentes Comunitárias de Saúde do local que 

repassassem às famílias de suas regiões a data, horário e local destinado à realização do 

grupo. Foram realizados três grupos, um por semana, compostos por gestantes e mães da área 

de abrangência da UBS. Os temas trabalhados foram: hepatites virais e doenças 

infectocontagiosas, autocuidado, mitos e verdades sobre a gravidez, parto, aleitamento, 

desenvolvimento infantil e agravos. Os encontros objetivaram a apresentação das discentes e 

do grupo de mães, busca e temas de interesse, incentivar a percepção de situações que 

comprometem o autocuidado, identificar junto com o grupo meios de incorporar o 

autocuidado na rotina, promover o fortalecimento de vínculos entre os membros da 

comunidade e aproximar a população dos serviços da rede de saúde, esclarecer assuntos 
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relacionados ao período da gravidez, do parto, aleitamento, desenvolvimento infantil e 

agravos. Resultados: Durante os encontros, realizamos dinâmicas de grupo para introdução 

dos assuntos e incentivo a participação das pessoas, sendo assim, propostas ativas de atuação 

social. Assim, as dinâmicas se configuram como instrumentos de intervenção alternativos 

para os profissionais, e metodologia ativa para os usuários. Os atendimentos grupais permitem 

uma interação entre participantes de forma dinâmica e reflexiva, oportunizando o vínculo 

entre os profissionais e as usuárias, além de incentivar o desenvolvimento de capacidades 

individuais e grupais, promover o proveito dos recursos disponíveis e a valorização da saúde 

[4]. Nesse sentido, inicialmente buscamos a criação de vínculos com a comunidade que 

integrava o território da Unidade, através de rodas de conversa com intuito de buscar o 

diálogo Unidade-mães. Nos seguintes encontros, com o grupo de mães formado, objetivamos 

estabelecer dinâmicas visando orientação e promoção em saúde. A partir destas, percebemos 

certo receio das participantes para falar no início do grupo, entretanto, a partir da criação do 

vínculo, houve abertura para o diálogo, e participação nas atividades promovidas. Foi possível 

elucidar dúvidas e dar orientações acerca de cada temática para as participantes de maneira 

dinâmica, fazendo com que o grupo conseguisse promover uma rede de ajuda mútua, uma vez 

que conseguimos estabelecer o diálogo para além de nós e passamos a vez da fonte de 

informação para que trocassem informações entre si. Com a progressão do grupo 

conseguimos, além da criação de vínculo, informações de como estas pessoas compreendiam 

a sua saúde e como procuravam mantê-la enquanto assumiam o novo papel da maternidade. 

Conclusão: Com base em nossa experiência, concluímos que metodologias alternativas, 

como os atendimentos em grupo relatados no presente trabalho, se estabelecem como formas 

primordiais de promoção de saúde, principalmente no que tange à atenção básica, ou seja, a 

saúde integrada ao território pessoal do usuário, bem como com suas práticas. Entretanto, 

ainda há muito que caminhar na busca de novas estratégias de cuidado em saúde, para além 

dos modelos clássicos médico-hegemônico de consultas individuais. 
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