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Introdução: A intervenção foi realizada com um grupo de pacientes oncológicos,
dentre eles maior número de idosos, que frequentam o Grupo de apoio e prevenção do
câncer – “Se Toque”, localizado na Av.José Julio da Costa, 2.535 – Bairro Ferroviários
– Ipatinga/MG. O tema escolhido para a intervenção foi a promoção de bem-estar e
qualidade de vida aos pacientes oncológicos, com o objetivo de fortalecer o equilíbrio
emocional e construir formas adaptativas para lidar com a patologia. As técnicas foram
realizadas segundo as necessidades do grupo. Objetivo: Geral: 
- Promover o bem-estar e qualidade de vida do indivíduo na vigência do tratamento
oncológico. 
Específicos:
- Fortalecer o equilíbrio emocional dos integrantes do grupo.
- Construir formas adaptativas para lidar  com a patologia.

 Metodologia: As intervenções foram desenvolvidas a partir de teorias de oficinas em
dinâmica de grupo de Lúcia Afonso. Como instrumento de intervenção psicossocial, as
oficinas precisam estar ligadas a uma demanda de um grupo, mas ao se identificar
outras demandas implícitas ou inconscientes, deve haver certa flexibilidade. As
oficinas tem caráter terapêutico, uma vez que o espaço e destinado a fala e escuta dos
participantes.
Oficinas estruturadas em três momentos: O inicial, o intermediário e o de
sistematização.
Grupo heterogêneo, com participantes do sexo masculino e feminino, com a faixa
etária de aproximadamente quarenta a setenta anos. Resultados: Nove encontros
realizados, alternando entre uma a duas vezes por semana, as terças-feiras e
quintas-feiras de 10:00 as 11:30, com a média de quatro a dez participantes.
Primeiro Encontro: Roda de Conversa
Segundo Encontro:Se Conhecendo Melhor
Terceiro Encontro:Motivação e Autoestima I
Quarto Encontro:Motivação e Autoestima II
Quinto Encontro:Harmonização Psicocorporal
Sexto Encontro:Desenvolva uma atitude positiva
Sétimo Encontro:Descubra seu proposito de vida
Oitavo Encontro:Perseverar para conquistar
Nono Encontro:Encerramento das atividades.

Em cada encontro foram utilizadas técnicas de dinâmicas de grupo, sendo o grupo
aberto e heterogêneo. Nosso intuito foi de promover o equilíbrio emocional e o
bem-estar aos pacientes oncológicos, proporcionando-lhes um ambiente agradável e
acolhedor, para que os mesmos pudessem  sentir-se confortáveis com o ambiente bem
como seguros para realizar as técnicas desenvolvidas em cada encontro. Conclusão:
Durante a realização da intervenção psicossocial assumimos o desafio de promover o
equilíbrio emocional e o bem-estar aos pacientes oncológicos.Em primeiro momento
sentimos grande insegurança, medo de não saber lidar com as adversidades e
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resistências por parte do grupo, mas fomos correspondidas do início ao fim de maneira
positiva
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