
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DA MULHER: UMA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO À
SAÚDE.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARCELA BORSATO COLOSSOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DIENE MONIQUE CARLOSORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): CELENE APARECIDA FERRARI AUDICOLABORADOR(ES): 



 

 
 

1. RESUMO 

As mulheres são a maioria na população do Brasil e as principais usuárias do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Historicamente, a assistência à saúde feminina foi 

limitada a demandas da gravidez e parto. A atual Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher reforça a importância do olhar para as mulheres na fase 

do climatério/menopausa. O objetivo deste trabalho foi descrever a experiência de 

um grupo de promoção à saúde de mulheres, realizado por docentes e graduandos 

em Enfermagem, em uma unidade básica de saúde do município de Jaguariúna-SP.  

Tratou-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, proveniente do 

grupo em questão. A metodologia utilizada para o grupo foi: rodada de apresentação 

das participantes; práticas de alongamento corporal; exercícios de fortalecimento 

principalmente em membros inferiores (coxa), glúteos, musculatura do assoalho 

pélvico e abdômen; técnicas de relaxamento ou de automassagem; roda de 

conversa para elaboração das práticas realizadas e encerramento. O grupo se 

configurou com aproximadamente sete mulheres, entre 39 e 52 anos. Por ser uma 

atividade coletiva, o compartilhamento e troca das informações, bem como das 

experiências, vivências e sofrimento oportunizaram às mulheres a incorporação de 

aprendizados que influenciam em mudanças de comportamento e tem efeitos 

positivos na autoestima. Entendemos que esse grupo se apresenta como uma 

estratégia potencial para a enfermagem e demais profissionais de saúde, por seu 

olhar interdisciplinar, com a apropriação de novos conceitos e abordagem integral 

das usuárias.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A Atenção Básica à Saúde (ABS) se caracteriza por um conjunto de ações em 

saúde, individuais e coletivas, “com o objetivo de desenvolver uma atenção integral 

que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas, e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades”(1). Grandes esforços têm sido feitos no 

contexto brasileiro para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção 

básica, principalmente com o advento do Sistema Único de Saúde (SUS) e mais 

recentemente a Estratégia de Saúde da Família (ESF)(2).  

As mulheres são a maioria na população do Brasil e as principais usuárias do 

SUS. Historicamente, a assistência à saúde feminina foi limitada a demandas da 



 

 
 

gravidez e parto. A atual Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher(3) 

reforça a importância do olhar para as mulheres na fase do climatério/menopausa. 

Entendemos como climatério a fase de transição entre o período reprodutivo e o não 

reprodutivo da vida da mulher. Menopausa é um marco dessa fase, correspondendo 

ao último período menstrual, reconhecido após 12 meses de sua ocorrência. O 

climatério/menopausa não deve ser considerado uma doença, mas uma fase da vida 

da mulher. Algumas mulheres podem apresentar sintomas nessa fase devido ao 

repentino desequilíbrio de hormônios e a outros fatores, como estilo de vida. 

Algumas questões no âmbito psicossocial, como a autoimagem, o papel e relações 

sociais, e os projetos de vida influenciam diretamente na saúde física e mental das 

mulheres nessa fase. Além dessas questões, existe em nossa sociedade uma 

discriminação contra as pessoas por sua idade cronológica; nas mulheres, esse fato 

acontece não só em relação a mudanças físicas, mas também pela supervalorização 

da maternidade. Entretanto, a menopausa significa apenas o fim do período da 

fecundidade, e não do período produtivo ou da sexualidade(3). Considerando a 

necessidade de superação do modelo de cuidado vigente, em especial buscando 

redirecionar os caminhos para uma assistência integral à saúde da mulher, e a 

reorganização do cuidado a partir da atenção básica à saúde, trazemos como objeto 

de estudo um grupo direcionado à promoção da saúde de mulheres, em especial 

àquelas que estão no período do climatério/menopausa. Tal grupo se apresenta 

como estratégia de cuidado de uma Unidade de Saúde da Família (USF) de um 

município do interior do estado de São Paulo, inserida na Interclínicas da Faculdade 

de Jaguariúna. 

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho foram: 

- descrever e analisar as ações desenvolvidas por alunos e docentes do curso 

de Enfermagem de uma instituição de ensino superior de um município do interior do 

estado de São Paulo, junto a mulheres participantes de um grupo de promoção à 

saúde; 

- conhecer e analisar a compreensão do autocuidado e promoção da saúde 

para estas mulheres.  

 



 

 
 

4. METODOLOGIA 

Tratou-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, proveniente 

de um grupo de promoção à saúde de mulheres realizado em uma unidade básica 

de saúde do município de Jaguariúna-SP, com graduandos e docentes de atividades 

práticas dos cursos de Enfermagem de uma instituição de ensino superior deste 

município. Esta unidade está localizada em um bairro de alta vulnerabilidade social, 

composto em sua maioria por uma população migratória das regiões Norte e 

Nordeste do país.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Tal grupo ocorreu de abril a dezembro de 2014, tendo como objetivos: 

melhorar a qualidade de vida e promover a saúde física e mental de mulheres; 

promover o autocuidado das mulheres participantes; estimular conversas sobre 

práticas de vida saudável, em especial sobre questões ligadas à sexualidade 

feminina; prevenir sinais e sintomas relacionados à incontinência urinaria e distopias. 

Esta intervenção emergiu da prática assistencial mediante a percepção pelos 

graduandos de uma demanda de mulheres com questões relacionadas a distopias e 

sexualidade durante as consultas individuais voltadas a essa população.  

Tratou-se de um grupo aberto, direcionado a mulheres de todas as idades.  O 

convite foi realizado por meio de informes à população e encaminhamentos após 

consultas individuais. O grupo foi coordenado por docentes e graduandos do curso 

de Enfermagem. Os mesmos foram capacitados com conteúdo direcionado à 

revisão do aparelho geniturinário feminino; orientação de exercícios específicos para 

fortalecimento do assoalho pélvico; e dinâmica do trabalho em grupo.   

 

6. RESULTADOS 

A metodologia utilizada para o grupo foi: rodada de apresentação das 

participantes; práticas de alongamento corporal; exercícios de fortalecimento 

principalmente em membros inferiores (coxa), glúteos, musculatura do assoalho 

pélvico e abdômen; técnicas de relaxamento ou de automassagem; roda de 

conversa para elaboração das práticas realizadas e encerramento.  

O grupo se configurou com aproximadamente sete mulheres, entre 39 e 52 

anos. Dentre as participantes, quatro possuíam grau leve de incontinência urinária; 



 

 
 

duas eram hipertensas e quatro eram obesas. Por meio da participação na atividade, 

as mulheres apresentaram maior disposição para o autocuidado, principalmente com 

a discussão sobre questões anatômicas até então desconhecidas. Por ser uma 

atividade coletiva, o compartilhamento e troca das informações, bem como das 

experiências, vivências e sofrimento oportunizaram às mulheres a incorporação de 

aprendizados que influenciam em mudanças de comportamento e tem efeitos 

positivos na autoestima.  

A discussão de possibilidades de resolução de conflitos com os pares 

possibilita a abertura de novos olhares para o “ser mulher”. Percebemos que a oferta 

de exercícios direcionados atuou como disparador e ancoragem para vinculação 

dessas mulheres ao serviço e possibilitou a discussão de temas considerados 

“tabus”, como a diminuição de libido e aspectos psíquicos / emocionais presentes 

nesta fase de vida. Neste espaço também foi possível a discussão de questões 

referentes à participação popular e controle social dessa população, com um 

movimento emancipatório e fortalecimento dessas mulheres como cidadãs.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que esse grupo se apresenta como uma estratégia potencial 

para a enfermagem e demais profissionais de saúde, por seu olhar interdisciplinar, 

com a apropriação de novos conceitos e abordagem integral das usuárias. Permitiu 

a abordagem do cuidado em vários níveis (promoção da saúde, prevenção de 

doenças, diagnóstico e reabilitação). Além disso, com o viés de oferecimento de 

exercícios, as mulheres se sentiram motivadas a participar da atividade e este foi um 

disparador para a discussão de questões emocionais e relacionadas à sexualidade.  

Finalmente, destacamos que tal intervenção segue paralelamente aos atuais 

dispositivos de atenção à saúde da mulher, com atividades direcionadas a mulheres 

fora do ciclo reprodutivo e gravídico-puerperal, muitas vezes esquecidas pelos 

serviços, possibilitando um espaço qualificado para usuárias que estão no climatério 

e menopausa.  

Esta experiência destacou grandes possibilidades para a enfermagem, que 

possui um currículo privilegiado para (trans)formar as práticas em saúde  e promover 

um olhar e consequente cuidado integral à saúde da mulher. A articulação de novos 

saberes e a construção de ações interdisciplinares qualificam a assistência da 



 

 
 

enfermagem, além de permitir a resposta às atuais demandas epidemiológicas e 

sanitárias da população brasileira. 
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