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Eixo: B - RESULTADOS DE PESQUISA

Tema: 5. Experiência da Enfermidade

No processo assistencial de ajuda mútua, reflectimos acerca da necessidade dos

sistemas de entreajuda, bem como clarificamos as estratégias adoptadas para a

prossecução dos seus objectivos.

Num estudo qualitativo que decorre em dois Hospitais e Centros de Saúde da Zona

Sul de Portugal, pretendemos explorar o impacto que a Intervenção dos Grupos de

Ajuda Mútua tem no desenvolvimento da esperança dos pais de crianças com doença

crónica. Este estudo é complementado por uma abordagem metodológica assente nos

princípios do Inquérito Apreciativo: construcionista, simultaneidade, poético,

antecipatório e positivo.

Na recolha de dados utilizou-se uma amostra não probabilística (de conveniência ou

intencional), tendo como finalidade obter respostas às seguintes questões de

investigação: Que factores interferem com um processo de melhoria efectiva da

esperança em pais de crianças com doença crónica, fundamentados numa intervenção

em ajuda mútua? Em que medida a relação técnicos - pais e pais - pais nos grupos

de ajuda mútua foi determinante para a melhoria da sua esperança? Em que medida

as práticas dos Grupos de Ajuda Mútua, irão contribuir para a construção de um

Modelo de Intervenção Colaborativa, baseado no desenvolvimento da esperança nos
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pais de crianças com doença crónica em diferentes contextos de cuidados de saúde?

São aprofundados conceitos como a esperança; ajuda mútua; avaliação/intervenção

familiar e práticas colaborativas.

Para efeitos da co-construção do modelo, tem-se constituído como recurso a análise

dos dados obtidos das entrevistas apreciativas, genogramas de esperança e episódios

comunicacionais decorrentes dos encontros dos grupos de ajuda mútua.
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