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RESUMO
SILVA, J.M.B. Aconselhamento em HIV/Aids: ações e reflexões dos profissionais do
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Natal, 2011. 119f. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) - Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande Norte
(UFRN), Natal/RN, 2011.
O aconselhamento em HIV/Aids consiste numa estratégia de prevenção pela qual é possível
aumentar o diagnóstico do HIV e iniciar o mais precoce o tratamento. Os pilares que
sustentam a estratégia são o apoio emocional e educativo, e a avaliação de riscos, que visam à
adoção de práticas seguras e responsabilidade do sujeito como agente da sua saúde. Para o
alcance dos resultados, torna-se necessário que os profissionais de saúde compreendam o
aconselhamento como um momento educativo ímpar, por estimular a reflexão crítica do
usuário no tocante ao seu papel como sujeito ativo nesse processo. Este estudo teve como
objetivo analisar o aconselhamento em HIV/Aids realizado pelos profissionais do Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA), na perspectiva educacional de Paulo Freire. Realizou-se
um estudo descritivo com abordagem qualitativa e delineamento de investigação críticoreflexiva, com base nos princípios da Ciência-Ação. Participaram desta pesquisa todos os
profissionais, totalizando oito, que atuam no aconselhamento no CTA de João Pessoa/PB. Os
dados foram coletados no mês de março de 2011, por meio da observação não participativa e
entrevista semiestruturada, com enfoque crítico-reflexivo, e analisados segundo os aportes da
metodologia crítico-reflexiva e discutidos à luz da pedagogia de Paulo Freire e autores
pertinentes. Observou-se que a maioria dos profissionais compreende a filosofia de trabalho
do CTA como sendo o diagnóstico e a prevenção associada à utilização e demonstração do
preservativo. Contudo, ao observar as suas ações durante os aconselhamentos, essas ideias se
concretizam parcialmente. Temas educativos não foram abordados e o preservativo não foi
oferecido em nenhum dos atendimentos. As ações centraram-se no acolhimento de
informações e no preenchimento dos formulários necessários ao atendimento, com diálogo
breve e com pouca abertura para o usuário expor, ou completar, os seus pensamentos e
necessidades. Os profissionais citaram as condições facilitadoras para o aconselhamento, a
interação da equipe e estrutura física. Focalizaram as dificuldades do baixo grau de cognição
dos usuários, a demanda de atendimentos e outros aspectos da organização de serviço, e o
descompromisso dos aconselhadores quanto às faltas e atrasos. Ao refletir sobre as ações
observadas nos aconselhamentos, a maioria dos profissionais reconheceu que precisa
modificar algumas ações do atendimento para incorporação dos princípios educativos na
realização de uma prevenção mais ampla, e se mostraram dispostos a trabalhar nessa
perspectiva. Conclui-se que, embora os profissionais expressem ideias condizentes com os
propósitos do CTA, estas são limitadas como apropriação do significado de prevenção em
HIV/Aids. Na medida em que expressam uma compreensão e agem de forma diferente na
realização das ações durante o aconselhamento, demonstram a desarticulação entre as teorias
em uso e as teorias propostas, conforme os aportes da teoria da ciência-ação. O
aconselhamento como prática educativa se concretiza parcialmente nos atendimentos e a
orientação para uma reflexão é pouco oportunizada no atendimento. Esses achados sugerem a
necessidade de inserir o processo de reflexão na realização das ações de aconselhamento, de
forma que estas sejam pautadas na prática reflexiva, objetivando a transformação do seu
modo de pensar e agir para uma perspectiva educacional com vistas a uma assistência mais
democrática e integral.
Palavras-Chave: Aids, aconselhamento, vírus HIV, profissionais de saúde.
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ABSTRACT
SILVA, J.M.B. Counseling on HIV/Aids: actions and reflections of the professionals of
Testing and Counseling Center (CTA). Natal, 2011. 119f. Dissertation (Master’s in Nursing)
– Department of Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN,
2011.
The counseling on HIV/Aids consists in a prevention strategy that contributes to increase the
diagnosis of HIV and start earlier the treatment. The counseling has as pillars the emotional
and educational support, risks evaluation that aim at the adoption of safe practices and the
individual’s responsibility for his own health. To accomplish these results, it is necessary that
health workers understand counseling as a unique educational moment that stimulates the
user’s critical-reflection when it comes to his role as an active subject in this process. This
study aimed to analyze the counseling on HIV/Aids conducted by the professionals of the
Testing and Counseling Center (CTA), based on the educational perspective of Paulo Freire .
This is a descriptive qualitative study with a critical reflexive design based on the principles
of Action-Science. All the professionals acting as counselors in the Joao Pessoa, PB CTA,
eight in total, took part in the study. Data were collected during the month of March, 2011,
through non participative observation and semi-structured interviews with a critical-reflexive
focus, analyzed according to the tenets of the critical-reflexive methodology, and discussed
taking into consideration the Paulo Freire’s pedagogy and pertinent literature. It was observed
that most of the professionals expressed the work philosophy of CTA as the diagnosis and
prevention of the disease, associated with the utilization and demonstration of condoms.
However, upon observation of their counseling sessions, these ideas were not converted in
actions. Educational themes were not covered and the condom wasn’t offered at any time. The
counseling actions focused on the provision of information and filling out the paper forms
which are necessary for attendance. The sessions were conducted with brief dialogues and
little opportunity for the users to expose or complement their thoughts and needs. The
professionals mentioned as facilitating conditions for counseling, the team interaction and
physical structure. The difficulties focused on the users’ low cognition, the large demand for
attendance, aspects related to the service organization, and the counselors’ absences and
delays. After reflecting about the actions observed in the counseling, the majority of
professionals admitted the need to modify their practice in the incorporation of educational
principles for the achievement of a broader prevention, and seemed to be willing to work in
this perspective. In conclusion, although the counselors show ideas consistent with the
purposes of CTA, these ideas are limited when it comes to the understanding of the meaning
of prevention in HIV/Aids. Taking into consideration that they express a certain
comprehension and act differently during the counseling, they demonstrate a lack of bond
between the theories in use and the proposed ones, in accordance with the contribution of the
action-science theory. The counseling, as an educative practice, doesn’t materialize in the
counseling itself and the orientation for reflection is not given during the attendance. These
findings suggest the need to include the process of reflection in the execution of the actions of
counseling, so that these practices are guided by reflexive practice, aiming at transforming the
way of thinking and acting into a more educational perspective toward a more democratic and
holistic assistance.
Keywords: AIDS, counseling, virus HIV, health professionals.
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1 INTRODUÇÃO

Surgida nos anos de 1980, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
caracteriza-se como uma doença crônica causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV) e se constitui um dos maiores problemas de saúde pública devido à sua gravidade e
caráter pandêmico. (BRASIL, 2002a; MIRANDA et al. 2008).
No entanto, a epidemia da Aids no Brasil identifica-se em processo de estabilização
desde 2000, em decorrência da diminuição da taxa de incidência e do seu coeficiente de
mortalidade. No ano de 2000, sua taxa de incidência no país representava o valor de
17,0/100.000 habitantes e o coeficiente de mortalidade 6,3/100.00 habitantes; já, em 2008,
esses indicadores correspondiam a 10,0/100.000 habitantes e 6,1/100.000 habitantes,
respectivamente. (BRASIL, 2009a).
Segundo o Ministério da Saúde (MS), essa diminuição deveu-se à utilização da
Terapia Antirretroviral (TARV), que retarda a progressão da infecção à Aids, bem como à
efetivação de medidas preventivas e de detecção precoce da infecção pelo HIV. (BRASIL,
2010a).
Embora o acesso precoce à TARV e o avanço nas medidas preventivas venham
possibilitar a redução nas taxas de incidência e mortalidade da doença e, consequentemente,
uma expectativa maior de vida, ainda não se chegou à cura da infecção/doença. (MIRANDA
et al., 2008).
Fernandes et al. (2005) acrescentam que a utilização da TARV associada às crenças,
valores e atitudes dos pacientes frente à sua condição são fatores relevantes na determinação
da temporalidade do progresso da doença e da expectativa de vida de pacientes com Aids.
Esses fatores também têm relação com as formas de transmissão e com as características das
pessoas afetadas pela doença.
No decorrer da sua história desde a década de 80, o HIV e a Aids assumiram
diferentes características nos seus perfis de disseminação e no direcionamento das suas ações
preventivas. No Brasil, a epidemia, nessa época, era mais comum nas Regiões Sul e Sudeste e
sua transmissão era basicamente através de duas formas: pela atividade sexual, entre
indivíduos homossexuais, e pela via sanguínea, decorrente de transfusão com sangue
contaminado. Houve, então, uma intensificação nas medidas de controle, contribuindo assim
para a redução do HIV e da Aids por essas formas de transmissão. (BRASIL, 2002a).
Entretanto, a partir da década de 90, a epidemia adotou outra configuração, na qual a
transmissão começou a ser evidenciada principalmente por indivíduos heterossexuais, o que
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ocasionou um aumento do número de mulheres infectadas e consequentemente o surgimento
da Transmissão Vertical (TV), e, ainda, uma pauperização e interiorização da epidemia.
(BRASIL, 2002a).
A TV é caracterizada como a infecção da criança através da mãe portadora do vírus,
porém a detecção precoce do HIV e o início da quimioprofilaxia para prevenção da TV
durante o pré-natal reduz consideravelmente a possibilidade de transmissão ao bebê durante a
gestação ou parto. (ARAÚJO et al., 2008). Esse problema requer dos profissionais, além da
preocupação com a transmissão materno-fetal, a qual visa a proteção da criança, uma
qualidade no atendimento prestado a esta mulher, que poderá sofrer um grande impacto ao
vivenciar a dicotomia: da vida, inerente à maternidade, e a ideia de morte associada à Aids.
Diferentemente da TV, que é uma situação específica da mulher em detrimento da
feminização da epidemia, a pauperização se caracteriza pelo acometimento da doença nas
classes com menor nível de escolaridade e, por sua vez, a interiorização retrata a sua
proliferação para os municípios mais afastados das grandes regiões metropolitanas. Embora a
feminização, pauperização e interiorização tenham definições antagônicas, todos esses termos
são empregados para demonstrar a disseminação da epidemia numa população cada vez mais
heterogênea (REIS et al., 2008), o que implica em um acompanhamento dos casos na
perspectiva de prevenção.
Por outro lado, apesar das constantes mudanças nas abordagens epidemiológicas do
HIV/Aids que ampliam a atenção, antes restrita a grupos de risco, para toda a população,
agora considerada vulnerável, isso não foi o suficiente para desmistificar o estigma que
permeia a doença. (GUILHEM, 2005).
O forte preconceito existente relacionado à doença e o aumento da incidência da Aids
nos mais diversos segmentos populacionais impulsionaram a formulação de estratégias de
prevenção que englobassem ações de aconselhamento e testagem de HIV. O destaque dessas
duas ações propiciou, em 1988, a criação do Centro de Orientação e Apoio Sorológico
(COAS), no Estado do Rio Grande do Sul e, em seguida, no Município de São Paulo.
(BRASIL, 2008). Uma implantação bem estratégica, ao se considerar o surgimento da
epidemia nas Regiões Sul e Sudeste.
Mais tarde, pensando em proporcionar à população um maior entendimento das
atividades desenvolvidas, bem como em reorganizar esse serviço, o COAS passou a ser
denominado de Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), cujos princípios estavam
pautados na confidencialidade das informações, anonimato dos sujeitos, agilidade e
resolubilidade do diagnóstico do HIV. (BRASIL, 1999; BRASIL, 2008; BRASIL, 2010a).
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O informe técnico produzido pelo Centro de Referência de Treinamento em DST/Aids
conceitua os CTAs como serviços que atuam articulados aos demais serviços de saúde, os
quais assumem papel estratégico no acesso equânime ao aconselhamento e diagnóstico do
HIV, hepatites B e C e da sífilis, além de atuar na prevenção de outras Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST). (SÃO PAULO, 2009). Desse modo, os CTAs estão em consonância
com os princípios do SUS no tocante ao acesso e à integralidade da atenção.
Com a expansão do CTA em todo o país, novos princípios foram incorporados e, com
isso, outras demandas foram geradas, impulsionando a inserção do teste para o HIV na
atenção básica de saúde. Com essa descentralização houve um aumento na testagem para o
HIV, porém, no tocante ao aconselhamento, essa ação encontra-se fragilizada nesse segmento
de atenção no atendimento ao que é preconizado pelo MS. (BRASIL, 2010a).
Segundo o MS, o aconselhamento consiste na troca de informação entre o profissional
e o cliente, tornando este último em um sujeito ativo no processo de definição do seu próprio
risco e da adoção de práticas preventivas. A realização do aconselhamento dá-se pelo
profissional de saúde capacitado pelo MS e sua execução precisa acontecer sempre antes e
após a realização do teste. Essa capacitação pode ser estendida também aos membros das
comunidades e organizações civis que trabalham com Aids. (BRASIL, 1998).
Com o intuito de ajudar o usuário na avaliação e diminuição da sua vulnerabilidade às
IST/HIV/Aids, os profissionais do CTA realizam as suas ações de aconselhamento em dois
momentos: aconselhamento pré e pós-teste. Para o alcance dessa finalidade, torna-se essencial
o conhecimento das peculiaridades de cada sujeito, a fim de responder às suas perspectivas e,
por conseguinte, auxiliar nas estratégias que aspirem à coletividade. (SOUZA; CZERESNIA,
2010).
O MS acrescenta que os profissionais que atuam nas ações de aconselhamento
deparam-se cotidianamente com situações de prevenção e clínica, assumindo a
responsabilidade de prevenção e da solidariedade individual e coletiva dos usuários.
(BRASIL, 1999). Dessa forma, o aconselhamento reflete tanto no âmbito individual quanto
coletivo, tornando-se um momento crucial para extensão do serviço no aspecto social.
O processo de aconselhamento contém três componentes: o apoio emocional, o apoio
educativo e a avaliação de riscos. Esses elementos podem ser trabalhados individualmente
com o usuário ou em grupos, e, ainda, podem não ser atingidos em um único momento.
(BRASIL, 1998). Entende-se, contudo, que os elementos do aconselhamento estão
interconectados, não podendo ser trabalhados separadamente, ou seja, em momentos
diferentes.
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Filgueiras e Deslandes (1999) mencionam que a ação do aconselhamento tem por
finalidade promover o apoio emocional por meio do auxílio ao usuário na superação de suas
fragilidades afetivas; favorecer ao sujeito a avaliação dos riscos e a identificação das formas
mais viáveis de prevenção, que melhor se enquadrem à sua realidade; além de permitir a troca
de informações sobre as IST/HIV/Aids e o esclarecimento das dúvidas, bem como a
promoção das aspirações de maneira individualizada.
Souza, Czeresnia e Natividade (2008), em pesquisa realizada com usuários do CTA,
assinalam que na ação do aconselhamento permeiam algumas fragilidades no tocante ao
diálogo, à passividade do sujeito perante o aconselhador, tornando-se num momento
meramente investigativo, prescritivo e limitado quanto ao cumprimento de normas e
orientações para o uso do preservativo.
Todavia, as ações de aconselhamento objetivam proporcionar ao sujeito a reflexão
sobre as situações de risco, incentivar a adesão de técnicas preventivas conforme a realidade
de cada usuário e minimizar o impacto emocional dos diagnósticos. (SÃO PAULO, 2009).
Esses objetivos encontram-se fragilizados, ao se considerar o estudo realizado por
Souza e Czeresnia (2010), o qual aponta a dificuldade do usuário em reconhecer-se como
agente das práticas de prevenção para controle da infecção, visualizada pela pouca reflexão e
passividade em receber as orientações durante os aconselhamentos. Essa situação é justificada
pelo atendimento profissional prescritivo e normativo de comportamentos de prevenção,
gerando medo e restringindo o usuário ao atendimento dessas normas.
O MS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais estabelece normas e diretrizes
para realização do aconselhamento nos CTAs (BRASIL, 2010a), mas a sua operacionalização
não é especificada, ficando a cargo dos serviços o estabelecimento de fluxos de atendimento
para a sua organização e estruturação.
As normas do MS estabelecem que, nesse processo, o usuário pode chegar ao CTA por
demanda espontânea ou provocada. Propõe-se que, ao procurar o serviço, ele passe por um
cadastro na recepção e, em seguida, seja direcionado para o aconselhamento pré-teste, o qual
pode ser realizado de forma individual e/ou coletiva. (BRASIL, 1999). O que tem se
observado, na maioria das vezes, é que, nessa fase, o aconselhamento acontece de maneira
coletiva, ou seja, em forma de palestra, o que dificulta o estabelecimento de vínculo entre
profissional e usuário. Ainda, quando o aconselhamento ocorre individualmente, os
profissionais de saúde utilizam como ferramenta protocolos padronizados pela instituição,
cabendo aos profissionais adaptá-los, de acordo com a particularidade de cada usuário.
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Contudo, tem se observado que, ao procurar o serviço, os usuários manifestam receio
de serem estigmatizados e expostos em sua intimidade, situação esta, minimizada quando o
CTA funciona agregado a outro serviço de saúde. Conforme adentram no serviço e desfrutam
do aconselhamento, os usuários passam a encarar o atendimento como um momento
reservado e propício ao desabafo de situações vivenciadas, sentimentos que até então não
haviam sido compartilhados com familiares e amigos, por medo de serem taxados e
discriminados. (SOUZA; CZERESNIA, 2010).
Ainda na etapa do aconselhamento pré-teste, o MS propõe que o usuário assine um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aceitando a realização do teste, caracterizando
a sua voluntariedade e consentindo a sua busca em caso de não comparecimento ao serviço
para recebimento do resultado do exame. (BRASIL, 2007). Cabe ao usuário a escolha da
metodologia para diagnóstico do HIV, podendo ser laboratorial por punção venosa ou teste
rápido através da polpa digital. (BRASIL, 2009b).
Ressalta-se a relevância da realização do aconselhamento pré-teste, no qual o usuário
necessita ser preparado antecipadamente quanto às possibilidades do resultado ser positivo.
Com isso, torna-se essencial um trabalho educacional reflexivo para que o usuário conheça
seu papel tanto em termos de prevenção quanto de tratamento perante o resultado por vir, pois
os seus sentimentos podem ser de angústia e medo de rompimento das relações e da morte
perante a um resultado positivo. (MIRANDA; BARROSO, 2007). Esses pesares podem ser
minimizados pelos profissionais por meio de uma discussão empática a partir da
problematização de situações vivenciadas pelos usuários e de apoio no momento de retorno
para obter o resultado do teste.
O tempo de espera pelo resultado do exame de HIV depende do tipo de metodologia
utilizada. Independente do exame realizado, porém, o MS estabelece como prazo limite de 15
dias corridos de espera pelo resultado do exame. (BRASIL, 2010a). No caso de testes rápidos,
cujo processamento dá-se pelo próprio profissional do CTA, a divulgação do resultado ocorre
em torno de 15 minutos. (BRASIL, 2009b). Independente da metodologia, porém, propõe-se
que o usuário seja informado quanto ao prazo de entrega do resultado do exame realizado.
As diretrizes do MS indicam que a entrega do resultado do teste ao usuário seja
realizada através do aconselhamento pós-teste. (BRASIL, 1999). Propõe-se que o profissional
de saúde que realizou o aconselhamento pré-teste seja quem explique e discuta os resultados
com o usuário. Entende-se que esse mecanismo facilita o atendimento, considerando que o
profissional usuário tem um vínculo estabelecido previamente.
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Pesquisa realizada por Souza, Czeresnia e Natividade (2008) assinala que alguns
usuários colocam as ações do pós-aconselhamento como um momento oportuno para abordar
novas temáticas que complementem o aconselhamento pré-teste. Outros usuários se referem a
este encontro como um momento repetitivo, que se limita à entrega do resultado.
Sobremaneira, os achados desse estudo, em relação à vivência do usuário no aconselhamento,
apontam para o comprometimento da interação profissional usuário durante os atendimentos,
afetando diretamente no atendimento das demandas e expectativas dos sujeitos e, ainda, no
reconhecimento das suas diferenças e especificidades.
Embora o MS não especifique a maneira como realizar o aconselhamento, o MS,
através do Sistema de Informação dos Centros de Testagem e Aconselhamento (SI-CTA),
disponibiliza aos CTAs um formulário de atendimento que contempla a coleta de informações
sobre as características do usuário, a utilização de álcool e drogas, o comportamento sexual e
a testagem. A finalidade maior desse formulário é gerar informações que venham auxiliar na
organização, planejamento, gerenciamento e avaliação do serviço. (BRASIL, 2005a).
Contudo, entendemos o roteiro gerado através do SI-CTA como um instrumento que orienta a
prática do aconselhamento, o qual necessita ser adaptado à realidade de cada usuário.
Assim, ao pensar este processo de aconselhamento no CTA numa perspectiva
educacional, pressupõe-se que o profissional precisa estar aberto para reconhecer as
necessidades do usuário, de forma a permitir a reformulação de seus conceitos e a
flexibilidade de suas ações. Com o olhar aguçado e voluntário para mudança, espera-se que os
profissionais permitam que o sujeito participe ativamente do processo, propiciando um maior
entendimento e conscientização do seu papel. O aconselhamento pós-teste torna-se, então, um
momento educacional, interativo e de suporte ao usuário, que sofre um abalo emocional e
estrutural incontestável no caso do resultado reagente para o HIV.
Várias dificuldades do profissional durante a realização do aconselhamento têm sido
identificadas, dentre elas, as interrupções frequentes durante a realização do aconselhamento,
o tempo reduzido de atendimento e a falta de estabelecimento de vínculo de confiança entre
usuário e profissional. Além disso, o baixo grau de instrução do usuário e o despreparo dos
profissionais em lidar com questões subjetivas relacionadas à prevenção das IST/HIV/Aids
podem dificultar a comunicação entre ambos e, portanto, a compreensão do significado dos
resultados. (GOLDANI et al., 2003; MIRANDA; BARROSO, 2007).
Outra dificuldade refere-se à utilização indevida do roteiro elaborado para realização
do aconselhamento. (MIRANDA et al., 2008). Entende-se que, quando o roteiro norteador é
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utilizado de forma rígida, este se torna um fator limitador para a interação profissional usuário
e para a efetivação do processo educativo.
Além disso, a visão limitada do processo do aconselhamento pelos profissionais
constitui também um empecilho para a sua realização de modo educativo. Miranda e Barroso
(2007), ao investigar as dificuldades encontradas para a prática do aconselhamento,
identificou que os profissionais percebem o aconselhamento como um momento de
informação e orientação, centrado ainda na doença. Tal problemática é reconhecida pelo MS,
ao referir que está havendo uma “desqualificação da pessoa doente e valorização da doença”.
(BRASIL, 1998, p 04).
Não obstante as dificuldades enfrentadas na efetivação do aconselhamento, entende-se
que o profissional de saúde precisa adotar uma postura educacional e visualizar o usuário
como ser humano pensante e corresponsável pela sua saúde, estimulando a sua reflexão para
adoção de práticas preventivas, independente do estado sorológico do mesmo.
Acredita-se então, que o aspecto educativo seria uma intervenção para a transformação
e autonomia do sujeito, através do diálogo e interação, em que o ser humano seja
corresponsável pela sua própria educação. Nessa perspectiva, a educação passa a ser vista
como uma ação crítica e reflexiva entre o educador e educando, e não apenas como a
transferência de conhecimento. (FREIRE, 1996).
Com essa compreensão, o aconselhamento torna-se uma oportunidade ímpar para a
educação, na qual o profissional tem a responsabilidade de auxiliar o sujeito na interiorização
dos conhecimentos de prevenção quanto ao HIV, não podendo ser apenas um momento de
transferência formal de informação. Necessita haver um entendimento e adaptação da
comunicação de acordo com a instrução de cada usuário, tornando, de fato, o aconselhamento
em um momento reflexivo, fazendo com que a adoção de práticas preventivas seja uma
consequência do processo e não uma prescrição.
Miranda et al. (2008) discutem o aconselhamento do ponto de vista da pedagogia
libertadora de Freire e sugerem uma ação menos focada na doença e mais na reflexão junto ao
usuário, numa perspectiva de autonomia. Contudo, apesar dos estudos existentes sobre
aconselhamento em HIV/Aids, a maioria focalizando dados epidemiológicas do atendimento
realizado nos CTAs, e alguns sobre aconselhamento com enfoque na reflexão, poucas
pesquisas abordam a interface do aconselhamento e do processo reflexivo como oportunidade
educativa para promoção da autonomia na prevenção da HIV/Aids.
Nessa perspectiva, identificou-se apenas um estudo que investigou o aconselhamento
realizado por 10 profissionais em um serviço CTA localizado em Fortaleza/Ceará, na visão
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teórica de Paulo Freire. Nessa pesquisa, refere-se que os profissionais percebem o processo de
forma cognitiva e que estes passam por dificuldades pessoais existenciais ao realizar o
aconselhamento; contudo, a atuação dos profissionais nas orientações não compreende
conceitos educativos e, portanto, as autoras sugerem a inclusão dos aportes de Paulo Freire no
aconselhamento. (MIRANDA; BARROSO, 2007).
No entanto, o entendimento do profissional acerca do momento educativo torna-se
essencial para que as ações de aconselhamento possam ser realizadas de forma dialógica e
visando a autonomia do usuário. Partindo da premissa de que as ações realizadas são reflexos
do que se pensa, entende-se que a introspecção acerca das ações de aconselhamento realizadas
e das possibilidades educativas que o processo proporciona estimula as mudanças que
possibilitam alcançar o ápice do processo educativo como alicerce para a prática do
aconselhamento.
Embasamos essa ideia em Schön (2000), que traz a reflexão como proposta de
mudança da prática profissional, em que o profissional consegue relembrar as suas ações e
trazer à tona situações vivenciadas durante o desenvolvimento da sua prática que possam
servir como parâmetro para uma nova maneira de entender e agir diante de determinada
situação futura.
Face à pouca ação dialógica e reflexiva com o sujeito devido à atuação estritamente
técnica dos profissionais no aconselhamento, torna-se necessário entender como os
profissionais que atuam no aconselhamento compreendem e realizam as suas ações nesse
processo. Apreender as visões e conhecer a atuação dos profissionais no aconselhamento
HIV/Aids fundamentaria uma possível negociação para transformação.
Com base nessas considerações, este estudo investiga o seguinte problema de
pesquisa: Como os profissionais de saúde que atuam no Centro de Testagem e
Aconselhamento compreendem e desenvolvem a prática do aconselhamento?
Ao focalizar essa problemática, contribui-se para a ação educativa em saúde no
contexto do processo de aconselhamento, colaborando para a construção de uma visão teórica
crítica, reflexiva e libertadora que venha orientar e/ou nortear a relação elaborada no
atendimento ao usuário do CTA.
Ao abordar esta temática, acredita-se na possibilidade de sensibilização dos
profissionais para uma atuação mais dialógica, crítica e reflexiva, para que os obstáculos
impostos nessa atuação sejam passíveis de transformação nos sujeitos ativos do processo, o
profissional e o usuário.
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Analisar o aconselhamento em HIV/Aids realizado pelos profissionais do Centro de
Testagem e Aconselhamento na perspectiva educacional de Freire.

2.2 ESPECÍFICOS

- Descrever o funcionamento do serviço para a realização do aconselhamento;
- Caracterizar as ações dos profissionais na realização do aconselhamento;
- Compreender as reflexões dos profissionais sobre o aconselhamento em HIV/Aids e
as suas ações realizadas durante o atendimento ao usuário na perspectiva educacional.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Com o intuito de subsidiar as discussões acerca do objeto de estudo desta pesquisa, e
ainda com a finalidade de auxiliar a leitura e organização dos conceitos, buscando a
fundamentação teórica para abordar o aconselhamento como ato educativo dialógico,
transformador e inserido nos princípios da promoção em saúde, esta seção foi dividida em
quatro temáticas: Considerações sobre o HIV/Aids e os sujeitos afetados, englobando
conceitos, transmissão, tratamento e prevenção; A promoção da saúde e a prevenção, que faz
um apanhado das políticas públicas com ênfase na prevenção; Aconselhamento como
prevenção, descrição desta ação e seus elementos; A perspectiva educacional e reflexiva no
aconselhamento, com pensamentos de Freire e outros pensadores ancorando o
aconselhamento como um momento educativo e crítico-reflexivo.
Essas temáticas conceituais e teóricas, em conjunto, formam o quadro referencial que
orienta a análise dos dados em relação à pergunta norteadora do estudo.

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O HIV/Aids E OS SUJEITOS AFETADOS

Em 1999, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou o quantitativo de ISTs
curáveis, na faixa etária de 15 a 49 anos, perfazendo um total de 340 milhões de casos
novos/ano, concomitantemente a outros milhões de ISTs não curáveis decorrentes de vírus
que surgiam anualmente. (BRASIL, 2006a).
Contudo, apenas com o surgimento da epidemia da Aids, as ISTs tiveram um destaque
maior, onde, a partir de vários estudos, apontou-se um aumento significativo do risco da
infecção do HIV em detrimento das ISTs. (BRASIL, 2006a).
Na época, a OMS classificou o HIV como IST pela semelhança das medidas de
prevenção e transmissão sexual dessa doença. Além disso, o público alvo do HIV e IST
também eram similares, considerando que a via de transmissão mais comum de ambas é a
sexual. Assim, os indivíduos que possuem IST aumentam o seu risco de transmissão e
infecção do HIV. (BRASIL, 2000).
Por tratar-se de uma doença nova, que, em meados da década de 80, atingia
principalmente indivíduos do sexo masculino, e que se evidenciava pela sarcoma de Kaposi,
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pneumonia por Pneumoystis carinii e debilidade aumentada do sistema imune, a Aids foi
reconhecida e denominada de doença com etiologia provavelmente infecciosa e transmissível.
(PARA, 2004).
Em 1983, desenvolveu-se uma pesquisa internacional na França e nos Estados Unidos,
na qual se isolou o vírus causador da Aids, o HIV-1, a partir de pacientes com Aids. Em 1986,
descobriu-se outro agente etiológico, o HIV-2, cujas características assemelharam-se ao HIV1. Devido a diferentes tipos isolados de HIV, a partir do HIV-1 e HIV-2 e seus inúmeros
subtipos, estabeleceu-se como característica marcante a imensa variabilidade genética e a
probabilidade de infectar humanos. (PARA, 2004).
As fontes consideradas como de infecção do HIV são a via sexual, sanguínea,
perinatal e ocupacional. Embora várias pesquisas tenham sido realizadas para detectar outras
fontes de transmissão do HIV, como a saliva, lágrimas e urina, a correlação destas com o
surgimento do vírus ainda não foi constatada. (PARA, 2004).
A via sexual, cuja transmissão dá-se pelo sêmen ou secreções genitais, é tida como a
mais comum, tanto em indivíduos homossexuais quanto heterossexuais. Esta última categoria
tem apresentando crescente aumento da infecção. A transmissão por essa via pode estar
associada a vários fatores, como a não utilização de preservativos, relações sexuais no período
menstrual, relação anal receptiva, carga viral elevada ou imunodeficiência no indivíduo
infectante e IST como a herpes genital, sífilis e cancro mole. (PARA, 2004).
A transmissão sanguínea refere-se à utilização de drogas injetáveis com
compartilhamento de seringas e à transfusão sanguínea, tendo esta última apresentado
diminuição significativa, devido ao maior controle de qualidade de hemoderivados a serem
doados e infundidos.
A via perinatal, mais conhecida como TV, caracteriza-se pela transmissão do vírus da
mãe para o filho, durante a gestação, parto e aleitamento materno. Esse tipo de transmissão
tem apresentado números elevados de infecção, mesmo sabendo-se que pode ter uma
diminuição em aproximadamente 67%, se tratada precocemente, através da administração de
Zidovudina (AZT) na gestante/parturiente durante a gestação, parto, bem como no recémnascido até seis semanas de vida. (PARA, 2004).
Estudo sentinela realizado com parturientes comprovou a prevalência de 0,41%
gestantes infectadas com HIV e projetou uma estimativa anual de 12.456 recém-nascidos
(RN) expostos ao HIV. (SOUZA JÚNIOR et al., 2004).
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A via ocupacional corresponde aos acidentes com materiais perfuro-cortantes
contaminados pelo HIV, sendo a possibilidade de transmissão do HIV maior em infecção
percutânea do que em exposição de mucosas. (PARA, 2004).
Os dados epidemiológicos em relação às categorias de exposição indicam uma maior
proporção para a atividade sexual em homens (63,6%), e 91,2% em mulheres, seguidos pela
transmissão por utilização de droga injetável (17,6%). (BRASIL, 2010b).
Perante as formas de transmissão, a epidemia assumiu outras tendências, como a
pauperização, atingindo as mais diversas classes sociais e econômicas; interiorização,
expansão do HIV aos pequenos centros urbanos; heterossexualização, aumento significativo
de infecção nos relacionamentos entre homens e mulheres e feminização, marcada pela
contaminação das mulheres especialmente por meio da relação sexual. (BRASIL, 2002a;
REIS et al., 2008).
Os números de casos da Aids vem aumentando significantemente no universo
feminino e cada vez mais tem diminuído a diferença entre os sexos. De acordo com o último
boletim epidemiológico do MS (2010b), esse incremento entre as mulheres pode ser
observado através da razão de sexos, que em 1989 era de aproximadamente 6:1 casos em
homens em relação às mulheres; já, em 2009, essa razão atingiu 1,6:1, respectivamente.
A mudança de perfil epidemiológico da epidemia com o aumento da infecção nas
mulheres retrata uma heterossexualidade da epidemia e, segundo Souza et al. (2008), uma
vulnerabilidade da mulher à infecção por suas peculiaridades biológicas, sociais e culturais, o
que indica alguns desafios, como a questão de gênero. Portanto, a adoção de medidas
preventivas contra o HIV permeia a forma de como as relações entre homens e mulheres estão
construídas culturalmente e socialmente, firmadas muitas vezes pela masculinidade.
A sexualidade masculina é mais expressiva do que a das mulheres, precisando de uma
satisfação imediata em que o ato sexual é instintivo, incontrolável, além de caracterizar uma
reafirmação da sua masculinidade diante da sua parceira fixa e de outras mulheres que os
procuram ou pelas quais se sentem atraídos. Em contrapartida, as mulheres cujo ato sexual
permeia sentimento em detrimento do prazer, de entrega ao parceiro e de procriação ficam,
portanto, mais vulneráveis a relações desprotegidas. (GUERRIERO; AYRES; HEARST,
2002).
Diante dessa desigualdade de gênero, Sousa, Santo e Motta (2008) apontam como
estratégia a desconstrução das tradicionais concepções de poder dos gêneros e a construção de
outra visão em que homens e mulheres, como seres sociais, tenham a capacidade de discutir,
refletir e tomar decisões de maneira igualitária.
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Carneiro e Coelho (2010) compartilham outra preocupação quanto à feminização em
relação à faixa etária acometida pela Aids, com concentração maior entre os 25 e 34 anos,
atingindo,

portanto,

as

mulheres

que

estão

em

plena

atividade

reprodutiva

e

consequentemente aumentando o risco de TV.
A esse respeito, o MS destaca a TV como forma mais prevalente da transmissão Aids
em indivíduos menores de 13 anos, atingindo percentuais acima de 85,0% desde 2006, no
qual, desse total, 60,1% foram diagnosticados até os dois anos de idade (BRASIL, 2010b), o
que vem confirmar essa maneira de infecção.
Perante o conhecimento histórico e socialmente construído sobre as formas de
transmissão, algumas medidas de controle precisam ser reforçadas, tais como informar e
educar a população quanto à prática de sexo seguro através da utilização de preservativos;
testagem após transfusão sanguínea; inativação do vírus nos hemoderivados; destinação dos
materiais perfuro-cortantes descartáveis desprezados em local apropriado e não descartáveis
limpos, desinfectados e esterilizados; não compartilhamento de drogas injetáveis, utilização
de AZT em gestantes com HIV durante a gestação e parto e AZT solução oral para crianças
expostas. Sobre esta clientela, essas crianças devem ser alimentadas exclusivamente com
fórmula infantil até os dois anos de idade. (BRASIL, 2006b).
A prevenção, desde o início da epidemia, sempre foi uma questão de destaque nos
programas de controle da Aids. No início dos primeiros casos, eram poucos os conhecimentos
acerca do vírus e sua epidemiologia, o que impulsionou um grande investimento em estudos e
técnicas a fim de um maior conhecimento e consequente redução de impacto do vírus no
organismo. (AYRES, 2002).
Ayres (2002) assinala ainda, que, apesar dos avanços no conhecimento e controle da
evolução do vírus, eles por si só não conseguem modificar substancialmente a vulnerabilidade
do HIV/Aids na população, tornando-se necessário um trabalho mais intenso no tocante à
prevenção. Na medida em que ocorrem avanços diagnósticos e terapêuticos do HIV/Aids,
necessita-se de um investimento concomitante das medidas preventivas.
Nessa perspectiva, estudo realizado por Paiva, Pupo e Barboza (2006) aponta uma
inversão em termos de divulgação da prevenção e assistência ao HIV/Aids. Desde o início da
epidemia, os movimentos sociais têm trabalhado pelo direito ao tratamento, para uma
assistência de boa qualidade, ao passo que o direito à prevenção precisa ser mobilizado, para
melhoria das ações educativas, aconselhamento de qualidade e acesso aos insumos de
prevenção a toda a população.
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Para melhor avaliação, monitoramento e direcionamento das ações preventivas às
IST/HIV/Aids, precisa também ser enfatizada aos profissionais de saúde a importância da
notificação no Sistema de Notificação de Agravos Nacionais (SINAN). A Portaria Ministerial
nº 2.472/2010 lista a Aids e o HIV em gestantes e crianças expostas ao risco de transmissão
vertical, dentre as doenças e agravos de notificação compulsória. (BRASIL, 2010c). No
entanto, essa notificação precisa ser estendida a todos os portadores do HIV, para se ter um
dimensionamento e detecção desses usuários, a fim de fortalecer as medidas preventivas e
terapêuticas para um controle da infecção, bem como a sua progressão à Aids.
Diante da notificação, os três níveis hierárquicos, municipal, estadual e nacional, têm
as suas competências e responsabilidades para o controle do IST/HIV/Aids. Portanto, cabe ao
nível municipal a investigação e notificação dos dados das ISTs, através da ficha do SINAN,
para orientação das ações; o nível estadual tem acesso a essas notificações e a incumbência de
supervisionar e redirecionar as ações dos municípios; e o nível nacional monitora os dados do
estado e desenvolve estudos em conjunto com o mesmo para avaliar a magnitude das ISTs no
país e especificamente em cada estado. (BRASIL, 2006b).
Desde 1995, o tratamento com a utilização de apenas uma droga foi abandonado,
dando lugar à terapia combinada ou esquema terapêutico, empregando duas ou mais drogas.
Essa mudança teve um impacto positivo na redução da incidência das complicações
oportunistas, progressão das doenças, da mortalidade, bem como da sobrevida das pessoas
que vivem com HIV/Aids. (BRASIL, 2006b).
O Programa Nacional DST/Aids disponibiliza, através dos consensos terapêuticos, as
inúmeras possibilidades de terapias combinadas para tratamento dos indivíduos com
HIV/Aids, cuja indicação vai depender do estado imunológico, da carga viral e do ciclo de
vida em que se encontra o indivíduo. (BRASIL, 2006b).
Apesar dos avanços no tratamento e melhoria de vida dos portadores do HIV/Aids,
estes ainda enfrentam problemas constantes de preconceito, rejeição da população,
rompimento das relações, além de entraves com os seus sentimentos e medos, o que torna
difícil o atendimento e interação com o profissional. (LUZ; MIRANDA, 2010). Nesse
contexto, o aconselhamento é considerado como um momento de apoio para superar os
problemas de ordem pessoal e social, através do trabalho educativo para esclarecimento da
infecção/doença e medidas preventivas tanto na esfera individual quanto na sociedade.
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3.2 A PROMOÇÃO DA SAÚDE E A PREVENÇÃO

Para discorrer sobre promoção de saúde, torna-se necessário fazer um epítome de
alguns acontecimentos que marcaram a saúde, destacando os modelos dominantes em cada
período, bem como a sua transição para um novo modelo como proposta de estruturação da
atenção e dos serviços de saúde.
O sistema de saúde brasileiro vem sofrendo mudanças no seu panorama desde o século
passado até os dias atuais, reflexo dos processos de ordem econômica, política e sociocultural.
Isso é relatado por Andrade, Soares e Cordoni Júnior (2001), ao referir que, no início do
século XX, período marcado pela economia agroexportadora, existia uma saúde pública
sanitarista direcionada ao combate às endemias através do bloqueio agente-hospedeiro, com o
intuito de controlar as doenças que prejudicassem as mercadorias a serem exportadas. Esse
modelo recebeu a denominação de sanitarista campanhista. No tocante à assistência
individual, as ações de saúde tinham caráter curativo-hospitalar e competiam ao setor privado.
O processo de industrialização e urbanização provoca uma mudança no cenário da
saúde, passando a terem uma relevância maior as doenças decorrentes e agravadas pelo estilo
de vida e condições de trabalho da população. Dessa forma, surge o modelo médicoassistencial privatista, o qual foi beneficiado com os avanços tecnológicos, propiciando
melhoria na qualidade diagnóstica e terapêutica do indivíduo. Esse modelo teve a sua
consolidação com a criação do Instituto Nacional da Previdência Social. (ANDRADE;
SOARES; CORDONI JÚNIOR, 2001).
Em meio à transição dos modelos de atenção à saúde, o modelo assistencial privatista
ainda permanecia marcado pela dicotomia entre as ações preventivas e curativas. Dessa
maneira, prevalecia um grande interesse político e centralização do poder no âmbito federal
firmado na relação público-privado, onde, de um lado, o setor público, comandado pelo
Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal, cobria a população e apoiava o
sanitarismo; do outro lado, estava o setor privado, o qual era contratado e conveniado pela
Previdência Social. (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006).
Mendes (1999) refere que a crise econômica em que vivia o país teve impacto
diretamente no setor de saúde, ao apresentar a organização do seu sistema firmada na lógica
flexneriana, com priorização da medicina curativa centrada no hospital, na medicalização e na
compra de serviços ao setor privado por parte do setor público, o que evidenciava o caráter
excludente à cidadania ao restringir o acesso dos recursos e dos serviços de saúde a uma
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minoria da população, sem contemplar as parcelas de baixo nível socioeconômico e de
regiões de difícil acesso.
Frente a esses fatos, intensificam-se os sentimentos de insatisfação com os serviços de
saúde e emerge o movimentos sanitário brasileiro, composto por representantes da sociedade,
profissionais de saúde universitários, dentre outros. Esse movimento contestava o modelo
médico-assistencial privatista vigente, caracterizado fortemente pelo caráter clínico,
individualista, hospitalar, fragmentado e excludente.
Esse movimento impulsionou o Movimento da Reforma Sanitária na busca por
reformulação e democratização das políticas públicas de saúde, que obteve sua consagração
com a 8ª Conferência Nacional da Saúde (CNS), realizada em março de 1986, cujo tema era
“Democracia é Saúde”, travando a luta pela descentralização do sistema de saúde e
implantação de políticas que defendessem e cuidassem da vida. Esse momento é considerado
um marco histórico, por consagrar os princípios preconizados pelo Movimento da Reforma
Sanitária, reafirmando a garantia da saúde como direito de todos, bem como os direitos
humanos e de cidadania. Como fruto, a 8ª CNS lançou um relatório subsidiando as bases
doutrinárias para um novo sistema de saúde brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS).
(BRASIL, 2009c).
Desse modo, a saúde teve um expressivo reconhecimento com a Constituição
Federal de 1988, a qual cria o SUS, reafirmando os seus princípios e diretrizes que
definiram a atenção primária como diretriz norteadora e articuladora para a transformação
do modelo de saúde vigente. A saúde assume outro enfoque, ao configurar-se como direito
de todos, por meio do acesso universal e igualitário, as ações e serviços são direcionadas a
atuar na promoção, prevenção e recuperação, configurando a integralidade da atenção à
saúde, e o Estado assume a responsabilidade de garantir esses direitos por meio de políticas
econômicas e sociais que reduzam os riscos de doenças e agravos à saúde.
Para Mendes (1999), o SUS surge como um novo paradigma na atenção à saúde,
rompendo com o paradigma clínico flexneriano e adquirindo um modelo integral, com
enfoque nas ações de promoção e prevenção.
Tomando como referência os conceitos dos SUS, no tocante à ampliação do conceito
de saúde e à necessidade de complementação do modelo sanitarista, por não responder
sozinho aos fatores condicionantes e determinantes da saúde da população, pode-se
considerar que o sistema está em consonância com os movimentos da promoção em saúde,
por primar como política de saúde brasileira pela melhoria da qualidade de vida, direito à
vida e à saúde. (BRASIL, 2006c).
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Cabe relembrar que a promoção de saúde inicialmente era empregada como um nível
de atenção da medicina preventiva, a qual evolui para um enfoque político e técnico voltado
para o processo saúde-doença-cuidado. Trouxe o desenvolvimento das suas bases conceituais
e políticas a partir das principais Conferências Internacionais de Promoção da Saúde, a saber,
Ottawa, Adelaide, Sundsavall, Jacarta (BUSS, 2000) e Alma-Ata. (MENDES, 2004).
A promoção em saúde surgiu no contexto da atenção primária, desde a realização da
Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata no Cazaquistão,
no ano de 1978, cuja Conferência que formulou a declaração de Alma-Ata (MENDES, 2004)
a qual definiu a Atenção Primária de Saúde (APS) como orientadora dos principais problemas
sanitários da comunidade, devendo prestar atenção preventiva, curativa, de reabilitação e de
promoção da saúde. (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006).
A carta de Otawa merece destaque por abordar a promoção de saúde pautada em três
estratégias: defesa à saúde, capacitação e mediação. A primeira estratégia concerne à luta para
que os fatores políticos, econômicos, socioculturais, comportamentais e ambientais favoreçam
a saúde; a segunda, à igualdade para todos, para que consigam desenvolver seu potencial de
saúde; e a última, à articulação dos profissionais e grupos sociais quanto aos seus interesses
no tocante à saúde da sociedade. Sendo assim, a carta de Otawa enfatiza a participação ativa
da população no processo de promoção de saúde, para a qual ela deve ser capacitada para que
seja corresponsável na melhoria da sua qualidade de vida. (WHO, 1986).
Leavell e Clark (1976) utilizam o conceito de promoção e desenvolvem o processo
da história natural classificando em três níveis de prevenção, a primária, secundária e
terciária. Ressaltam ainda a relevância da educação em saúde para alcançar o primeiro nível
de prevenção de forma satisfatória. Os autores referem que a promoção de saúde engloba
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ANEXO B

