
 

 

Fotografia: Crescimento e florada das árvores plantadas no início do estudo.
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CAPÍTULO VI 

__________ 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apreendemos no presente estudo aspectos importantes que 

sinalizam para algumas sugestões  que poderão ser de grande contribuição 

à reflexão sobre a  assistência à população de portadores de HIV/aids e à 

assistência de enfermagem, entre elas a confirmação de que: 

• Mostrou-se então que o grupo sustenta a identidade do 

indivíduo, no caso do portador do HIV/aids sua nova identidade. 

• Houve resistência por parte de alguns elementos da equipe em 

função do fato de que o espaço grupal no Ambulatório foi sentido como 

ameaçador, com possibilidades de descontrole.  

• A atividade grupal continua demonstrando que foi uma 

conquista de espaço de poder dos portadores de HIV/aids na dinâmica 

dentro do Ambulatório. 

• Diante de um diagnóstico de HIV/aids, o paciente entra em 

crise apresentando conflitos de natureza diversa (pessoal, profissional, 

familiar e social), sendo, portanto, necessário ouvi-lo em suas queixas e 
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indagações. Sugerimos que o portador de HIV/aids participe do 

planejamento do seu próprio tratamento, de modo que ele possa aderir 

melhor ao tratamento e seguir de forma adequada às recomendações 

propostas pelo serviço. Do acolhimento adequado, determinará a confiança 

que o paciente portador do HIV/aids depositará na equipe. 

• É necessário, diante do diagnóstico, que o paciente mantenha 

tanto quanto possível às condições normais de sua vida. Com a vigência do 

tratamento, com acesso aos antiretrovirais, a aids passa a ser uma 

enfermidade crônica, compatível com  sobrevivência, até então inusitada e, 

sobretudo, com grande preservação da qualidade de vida (Boletim 

Epidemiológico Aids, 2002). Percebemos a partir  da presente pesquisa que 

após este diagnóstico, os pacientes modificam suas vidas. A tristeza, a 

solidão, o pessimismo e até a depressão passam a fazer parte de sua 

existência. A inserção do paciente nas atividades grupais mostra-se bastante 

eficaz na prevenção de tais condições.  A assistência aos soropositivos deve 

repousar na oferta de oportunidades para participarem, decidirem e 

executarem ações que prolonguem suas vidas com qualidade. 

• Pudemos constatar ao longo do estudo que o enfermeiro nem 

sempre possui uma fundamentação teórica específica e o preparo 

necessário para conduzir as modalidades grupais sugeridas. Embora, esta 

não seja uma atividade recente em nossa profissão, uma vez que 

coordenamos equipes de trabalho em todos os contextos de nossas 

atividades, ainda assim, detectam-se carências no treinamento e manejo de 
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grupos e resistência, por parte de certos profissionais, no desenvolvimento 

de atividades nesta modalidade. 

• Constatamos que a utilização das atividades grupais, nas 

instituições, poderá constituir-se como uma possibilidade de atendimento em 

enfermagem, constituindo-se num espaço valioso para o paciente refletir e 

avaliar questões individuais e grupais, aumentar o seu nível de 

aprendizagem e cooperação, enriquecer sua compreensão e solucionar sua 

situação problemática. Poderá, ainda, proporcionar oportunidade riquíssima 

de trocas de experiências entre os pacientes, entre membros da equipe e 

entre pacientes e funcionários, favorecendo a convivência e a compreensão 

dos aspectos psicossociais do ser humano. Acolher o saber, o sentir do 

cliente, por meio de uma escuta ativa, é condição básica para um 

atendimento de qualidade. 

• Constatamos que a formação do enfermeiro, embora em 

mudança se encontra, ainda, calcada no modelo médico, com enfoque na 

doença, quando na realidade deveria estar centrada no indivíduo e na sua 

saúde de modo integral. Acreditamos ser necessário que se faça uma 

revisão nos currículos oferecidos pelas escolas de enfermagem, procurando 

adequar a formação do enfermeiro ao novo paradigma da saúde, que busca 

contribuir para a concretização da inversão do Modelo Biomédico para o 

Modelo Biopsicosocial, garantindo uma assistência mais humanizada, 

contextualizada e de qualidade. Uma formação que garanta condições de 

atender a nova ordem social, buscando caminhos em direção a 

transdisciplinariedade, estimulando as dinâmicas alternativas e trabalhos em 
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grupo que possam oferecer a discussão coletiva  e facilitar as relações 

interpessoais. 

• Finalmente, que ofereça uma formação capaz de atender as 

demandas emergentes, levando em consideração as condições 

epidemiológicas e necessidades locais, regionais e nacionais. Capacitar 

profissionais que assumam o compromisso efetivo de realizar seus serviços 

dentro do padrão de qualidade e nos princípios da ética/bioética, tendo em 

conta que a sua responsabilidade não se encerra com ato técnico, mas sim, 

com a participação ativa na resolução do problema de saúde, tanto em nível 

individual como coletivo.     

 

 


