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Resumo  
Introdução: este trabalho enfatizar-se-á as ações d e natureza educativa, na modalidade de 
grupo, junto a usuários do SUS portadores de síndro me metabólica, ou portadores de 
diabetes, hipertensão ou dislipidemia isoladamente,  residentes na área adscrita a uma 
Unidade Básica de Saúde, em Juiz de Fora (MG). Obje tivo: relatar a vivência de residentes 
em seu primeiro ano de atuação no Programa de Resid ência Enfermagem Saúde do Adulto 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, no cenário  da Atenção Primária a Saúde, no ano de 
2009. Metodologia: relato de experiência que consis te em analisar e compreender variáveis 
importantes ao desenvolvimento do cuidado dispensad o ao indivíduo ou a seus problemas, 
sendo o pesquisador um observador passivo ou ativo,  devendo relatar de forma clara e 
objetiva suas observações. Resultados: o grupo educ ativo, denominado Grupo Viva Bem, 
objetivava discutir e refletir com os usuários sobr e situações de vida, condições da 
realidade local, aspectos ambientais ou epidemiológ icos que se evidenciam como 
problemas no processo saúde-doença-cuidado, dando ê nfase para a prevenção de doenças 
cardiovasculares, promoção e reabilitação da saúde.  O encontro semanal com um grupo de 
até 12 pessoas foi se constituindo, também, em um r ecurso para a comunicação de 
conhecimentos produzidos no campo da saúde, interme diados pelas residentes de 
enfermagem, enfermeiro preceptor e docente. Realizá vamos consultas de enfermagem e 
visitas domiciliares conforme especificidades evide nciadas nos grupos, objetivando 
contribuir para a melhora da qualidade de vida, red ução de índices de glicose e, ressaltando 
a importância da atividade física/alimentação saudá vel conforme o caso. Conclusões: a 
partir dessa vivência, percebemos que a inclusão de  atividades voltadas para o ensino do 
autocuidado vinculadas a educação em saúde se torna  uma ferramenta efetiva para a 
atuação da enfermeira.  
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