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OBJETIVOS 

Conhecer os sentimentos expressos dos membros 
participantes das Rodas de Terapia Comunitária no 
SAE.  

A incorporação da Terapia Comunitária-TC no SUS, 
através da aprovação da Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) em 2006, dar 
conta das diretrizes da Política Nacional de 
Humanização (PNH) e responde, também, aos 
interesses da Política Nacional de Promoção da Saúde. 
Foram essas premissas que fomentaram a implantação 
da TC no Serviço de Assistência Especializada-SAE do 
município de Arapiraca em agosto de 2017. No período 
de quatro meses foram realizadas cinco Rodas de TC 
com média de 12 membros assíduos e em dezembro 
uma Roda para avaliação.  

INTRODUÇÃO 

Os resultados evidenciaram a relevância da ferramenta TC na 
melhoria da autoestima e da qualidade das relações entre os 
soropositivos, como também demonstrou a coerência com as 
diretrizes das politicas PNH e Promoção da Saúde.  Conclui-se que 
a TC é um instrumento potente para o êxito a que se propõe. É 
preciso aprofundar dados das praticas realizadas para 
embasamento da ampliação, qualificação e resultados de impacto 
nos programas e projetos sociais. 

.  
 

CONCLUSÃO 

Consideraram positivo: A solidariedade, e união, entre soropositivos 
ao falar e ouvir; Os desabafos e o carinho entre cada um que está 
com o vírus HIV; O amor que construíram participando da TC; O 
encontro, a partilha, a descontração, a reflexão e o vínculo; A fala 
aberta sobre um assunto que nem todos compreendiam; O 
entendimento dos problemas de cada um e a necessidade de 
interagir. E identificaram que a Roda de TC precisa melhorar: na 
ampliação do tempo para problematizar mais situações problemas; 
na identificação de estratégias para aumentar o numero de 
participantes soropositivos; na Inclusão dos dias de sábados ou 
domingo para realizar a TC; Que os problemas verbalizados e não 
eleitos para contextualização, sejam agendados para Roda seguinte e 
Discutir temas Psico/Educacional, a exemplo da legislação sobre 
benefícios.  

RESULTADOS 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A Roda de Avaliação utilizou-se de um estudo 
exploratório descritivo.  A coleta de dados se deu 
por meio de duas perguntas abertas. 1ª) O que 
vocês consideram positivo na Roda de TC? e a 2ª) 
O que vocês identificam que precisa melhorar na 
Roda de TC? As respostas foram individuais, 
escritas em tarjetas e afixadas para visualização 
de todos. Em seguida houve dialogo entre os 
membros.  
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