
 

 

 
 

INTRODUÇÃO 

O vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV/AIDS) representa um dos mais 

sérios problemas de saúde em nosso país, que 

causa o aparecimento de inúmeros acometimentos 

clínicos, entre eles destacam-se as diferentes 

manifestações de meningites, as encefalopatias, as 

leucoencefalopatias e as mielopatiais (RACHHID; 

SHECHTER
1
), bem como, dinâmicas psíquicas, 

em que se evidenciam a questão da morte 

anunciada, fatores relacionados às dúvidas e 

incertezas do processo de transmissão e contágio 

do vírus; as questões familiares e sociais, 

especialmente em relação a julgamentos, mitos e 

preconceitos dispensados pelo meio social ao 

portador do HIV. Tais questões podem gerar 

quadros de ansiedade, depressão, angústia, pânico, 

medo e insegurança. Observam-se 

comportamentos punitivos, de negligência quanto 

aos cuidados do seu quadro de saúde e quanto à 

execução das orientações para a manutenção 

desta. Este trabalho pretende refletir sobre as 

atividades de grupo enquanto instrumento 

terapêutico na assistência à pacientes 

soropositivos hospitalizados. Acredita-se que a 

realização de grupos em hospital é mais um 

instrumento e recurso terapêutico na tarefa de 

prevenção e promoção da qualidade do viver junto 

a tais pacientes. 

 

SOBRE O GRUPO NA ASSISTÊNCIA 

TERAPEUTICA OCUPACIONAL COM 

PACIENTES SOROPOSITIVOS NO 

CONTEXTO HOSPITALAR: ALGUMAS 

REFLEXÕES 

O HIV/AIDS é um vírus que invade 

as células CD4 ou T auxiliares, principais células 

de defesa de organismo humano, caracterizada por 

uma disfunção grave do sistema imunológico. 

Após a invasão e reprodução do vírus no interior 

das células CD4 ou T auxiliares, essas são 

destruídas, impedindo assim a reprodução e 

conseqüentemente, torna deficiente o sistema 

imunológico do indivíduo portador do vírus. Tal 

processo diminui a capacidade e/ou a competência 

do organismo quanto ao combate de doenças, 

denominadas de oportunistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Rachhid e Shechter
1
, as 

principais vias de transmissão e infecção por HIV 

são a exposição ao sangue e seus derivados 

contaminados, através das relações sexuais, 

principalmente a anal e durante o período 

menstrual, e por via perinatal mãe – filho e/ou 

através do leite materno. Sua evolução pode ser 

observada como uma infecção aguda, podendo 

surgir algumas semanas após a infecção inicial ou 

ao longo de anos, com manifestações como febre, 

calafrios, sudorese, mialgias, cefaléias, dor de 

garganta, sintomas gastrointestinais, 

linfadenopatias generalizadas e erupções cutâneas. 

Nesses casos, a maioria não é diagnosticada 

devido à semelhança com outras doenças virais. 

Em seguida o paciente entra em uma fase de 

infecção assintomática, de duração variável de 

alguns anos. A doença sintomática, da qual a 

AIDS é a sua manifestação mais grave, ocorre na 

medida em que o paciente vai apresentando 

alterações da imunidade, com o surgimento de 

febre prolongada, diarréia crônica, perda de peso, 

sudorese noturna, astenia e adenomegalia. 

É nesse período que as infecções 

oportunistas passam a surgir ou recidivar, tais 

como tuberculose, pneumonia por Pneumocisti 

carini, toxoplasmose cerebral, candidíase e 

meningite por criptococos, tumores (sarcoma de 

Kaposi), dentre outras. Conseqüentemente, essas 

pessoas são levadas a procurar os serviços 

hospitalares onde geralmente permanecem longos 

períodos internados, ocasionando mudanças no 

seu cotidiano. 

Entre essas mudanças, observam-se 

situações em que há uma relação íntima do 

paciente com a morte, pois estes nunca sabem até 

quando estarão vivos e/ou sentimentos que 

dificultam aceitação da condição de portador da 

doença (ZALESKI
2
; RASERA, ISSA

3
). 

Verificam-se também questões referentes às 

dúvidas e incertezas em relação ao processo de 

contágio e transmissão.  

Pode haver questões relacionadas aos 

julgamentos, mitos e preconceitos experienciados 

no meio social. Verificam-se quadros de 

ansiedade, depressão, angústias, medos e 

insegurança, comportamentos punitivos devido a 
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não aceitação da doença. Nesse sentido, 

compreende-se que o HIV/AIDS pode configurar-

se como um uma alteração da condição de saúde 

que ultrapassa o campo biológico e/ou 

imunológicos, impactando em questões psíquicas, 

sociais, ocupacionais, entre outras. 

A Terapia Ocupacional atua 

prevenindo, recuperando e reabilitando as 

disfunções que dificultam a pessoa na realização 

de suas atividades de vida diária, vida prática, de 

lazer e de trabalho, objetivando sua integração 

com o meio social e preservando sua 

singularidade e o contato com a realidade, 

estimulando o indivíduo a compreender a 

problemática da sua participação social, ajudando-

o no desenvolvimento de seus papeis 

socioeconômicos e culturais. A Terapia 

Ocupacional é: 
 

Uma disciplina da saúde que diz respeito 

a pessoas com diminuição, déficit ou 

incapacidade física ou mental, temporária 

ou permanente, qualificado a envolver o 

paciente em atividades destinadas a 

promover o restabelecimento e o máximo 

uso de suas funções com o propósito de 

ajudá-los a fazer frente às demandas de 

seu ambiente de trabalho, social, pessoal 

e doméstico e a participar da vida em seu 

mais pleno sentido (ABRATO
4
). 

 

Na Terapia Ocupacional, as 

atividades são recursos que proporcionam um 

conhecimento e experiências que buscam auxiliar 

nas rotinas e promover condições que sejam para 

seu próprio uso, ampliando a comunicação, 

permitindo crescimento pessoal, autonomia, 

interação e inclusão sócio-cultural. Nesse sentido, 

as atividades possibilitam conhecer a história de 

vida de cada pessoa e a partir do encontro inicial 

entre terapeutas e pacientes estabelece-se um 

resgate biográfico e de expressão no campo das 

atividades que delineiam caminhos possíveis no 

rol das atividades e produções humanas. 

Segundo Castro, Lima e Brunelo
5
, 

vivenciar atividades possibilita abrir um campo de 

aquisições, habilidades que podem operar como 

fatores de fortalecimento nos processos de 

potencialização da inclusão sociocultural. 

Compreende-se que o sentido fundamental das 

atividades é ampliar o viver e torná-lo mais 

intenso, nunca diminuí-lo ou esvaziá-lo. Através 

das atividades, possibilita-se a expressão de 

sentimentos e a (re)significação dos mesmos. 

Dentro do processo de atividade, 

existe a linguagem da ação, que é um dos muitos 

modos de conhecer o outro, o mundo, o espaço e 

o tempo em que se vive, e a sua história de vida. 

Castro, Lima e Brunelo
5
, referem que a realização 

de atividades em Terapia Ocupacional é o campo 

de experimentação, no qual se aloja um processo 

dinâmico, caracterizado como o fio condutor de 

uma história peculiar, que se constroem na relação 

terapêutica, a cada momento ou situação, de modo 

sempre singular. São elas que darão forma e 

estrutura ao fazer das pessoas, estabelecendo um 

sistema de relações que envolvem a construção da 

qualidade do viver cotidiano. Nesse sentido, 

destacam-se as atividades de grupo. 

Segundo Ballarin
6
, “um grupo de 

Terapia Ocupacional pode ser definido como 

aquele que os participantes se reúnem na presença 

do terapeuta ocupacional (...) com o objetivo de 

realizar uma atividade”. No contexto grupal, os 

participantes têm a possibilidade de experimentar 

outras formas de se relacionar e de vivenciar 

situações inéditas relativas ao fazer, possibilitando 

que a ação ganhe um sentido e um significado. O 

que se busca em um grupo em terapia ocupacional 

é a (re)apropriação do sentido do fazer, da 

criatividade e da existência, condições estas que, 

geralmente, estão modificadas quando se vivencia 

uma enfermidade e /ou o processo  de 

hospitalização. 

Segundo Hagedorn
7
 e Ballarin

8
, grupo 

“é um conjunto de pessoas unidas entre si porque 

se colocam objetivos e/ou ideais em comum e se 

reconhecem interligadas por estes objetivos e/ou 

ideais”. Nesse sentido, o grupo constitui-se 

enquanto um espaço em que pessoas se agrupam 

por estar vivendo experiências comuns. Essa 

condição possibilita compreender as demandas 

vividas pela pessoa participante, favorece e 

promove o compartilhamento das opiniões, 

frustrações, desejos, das desventuras, dos 

problemas, das expectativas, ansiedades e 

conquistas, entre outras. A interação entre as 

pessoas e a possibilidade de identificação que o 

grupo promove é um índice de saúde grupal. 

Ballarin
8 

refere que os métodos de 

trabalho com grupos variam de acordo com as 

características e os objetivos dos grupos. Na 

assistência a pacientes soropositivos em situação 

de hospitalização, compreende-se que, entre os 

objetivos do grupo, está a promoção da interação 

e a socialização entre os participantes, a percepção 

individual dos pacientes acerca de suas escolhas, 

o exercício do sentimento de compreensão, 

aceitação e troca de experiências e oportunizar o 

convívio das diferenças pessoais como forma de 

favorecer a reflexão acerca da importância das 

singularidades, entre outras. 

O grupo enquanto abordagem 

terapêutica junto à pacientes soropositivos na 

condição de internação pode ser um meio de 



acolhimento e acompanhamento das demandas 

decorrentes do processo de adoecimento que 

permeiam a vida ocupacional destas pessoas. 

Compreende-se enquanto um espaço para 

compartilhar e elaborar possíveis fatores 

negativos decorrentes do período de 

hospitalização e das recorrentes internações. O 

grupo pode oportunizar um espaço para partilhar 

situações vividas no meio em que a pessoa está 

inserida, como a não aceitação sócio-familiar 

quanto à confirmação do diagnóstico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A assistência terapêutica ocupacional 

compreende o fazer humano nas áreas do 

desempenho, como o autocuidado, o trabalho e 

lazer, considerando o ambiente humano e não 

humano; cultural e social dentro do qual se insere 

a pessoa. Essa intervenção pode ser desenvolvida 

através da vivência em grupos. Na atenção a 

pacientes soropositivos, compreende-se o grupo 

enquanto um espaço onde se possam compartilhar 

pensamentos, dúvidas, críticas, histórias de vida e 

como meio através do qual se promova um espaço 

para reflexões acerca da importância do 

autocuidado, favorecer a percepção e a reflexão 

acerca dos aspectos psicoemocionais, 

psicoafetivos, entre outros. 

Considera-se o grupo como um 

espaço onde se pode expressar dúvidas, medos, 

expectativas, demandas e situações decorrentes 

das discriminações sociais sofridas por estes 

pacientes ou mesmo conflitos familiares gerados 

em decorrência do contágio do HIV e/ou em 

conseqüência da não aceitação do diagnóstico.  

Nas atividades de grupo no contexto 

hospitalar, possibilita-se acompanhar não só os 

aspectos biológicos (sistêmicos), as alterações 

físico – funcionais, psíquicas e sociais, que 

acometem os soropositivos, mas sim o contexto 

no qual ele está inserido, conhecer sua história de 

vida, favorecer vivências que se aproximem e/ou 

estejam relacionadas com o contexto do paciente 

para que se possa compreender suas formas de 

relações interpessoais, os motivos que a 

trouxeram até ao hospital, suas expectativas com 

o tratamento e perspectivas futuras, entre outros. 

Na atividade de grupo nestas 

condições não são considerados os fatores 

clínicos – biológicos, mas sua condição 

psicoemocional, sócio-cultural e interativa, bem 

como a promoção de uma prática em saúde que 

valorize a pessoa ativa diante do seu processo de 

tratamento e hospitalização, considerando o meio 

externo que a rodeia. O grupo surge assim como 

promotor da interação com o outro onde emergem 

sujeitos que interagem de forma criativa com esse 

entorno, é um espaço que objetiva acolher, 

socializar, busca favorecer a expressão, a 

educação em saúde e de temas relacionados à sua 

condição de vida; busca favorecer estilos de vida 

saudáveis e sensibilizar o participante quanto à 

participação ativa no seu processo de tratamento e 

hospitalização. 
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