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RESUMO 

 

SILVA, I. T. S. Cartografia da implementação do teste rápido anti-HIV na 
Estratégia Saúde da Família. 2016. 105 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem), 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio 
Grande, Natal-RN, 2016. 
 

Uma das estratégias do Ministério da Saúde para o controle da aids no Brasil foi à 
ampliação do acesso ao diagnóstico da infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana por meio da oferta do teste rápido na Estratégia Saúde da Família. Esse 
teste deve ser realizado por profissionais de saúde capacitados, dentre eles o 
enfermeiro. Nesse contexto, objetivou-se avaliar a implementação do teste rápido 
para diagnóstico do vírus da imunodeficiência humana na Estratégia Saúde da 
Família na perspectiva de enfermeiros. Trata-se de uma pesquisa com abordagem 
qualitativa. Os participantes do estudo são 13 enfermeiros, cujo cenário foi Unidades 
Básicas de Saúde da Família da zona rural e urbana dos municípios da Quarta 
Regional de Saúde do Estado da Paraíba. Os dados foram coletados por meio de 
roteiro de entrevista semiestruturada no período de março a junho de 2015 e 
analisados pelo método da cartografia simbólica de Boaventura de Sousa Santos e 
pelo fluxograma descritor. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, obtendo-se aprovação com o 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 39639314.7.0000.5537. Os 
resultados revelaram que na dimensão de estrutura, identificaram-se deficiências na 
infraestrutura básica para a implementação do teste nos aspectos relacionados à 
disponibilidade dos insumos de testagem. Além disso, as falas revelaram a 
qualidade da capacitação para a execução do teste. Na avaliação do processo, 
evidenciaram-se dificuldades no desenvolvimento da testagem na revelação do 
diagnóstico e sobrecarga de atividades na Estratégia Saúde da família. No entanto, 
a inserção dos testes rápidos nas unidades de saúde da família pesquisadas 
apresentou como facilidades a rapidez no resultado do exame e a diminuição da 
resistência do paciente em fazer o teste. A oferta do teste rápido é destinada 
prioritariamente às gestantes e, para as demais populações, em eventos pontuais e 
demandas de pessoas. Na etapa do aconselhamento, identificaram-se barreiras na 
abordagem de aspectos relacionados à sexualidade. Os testes são executados em 
dia específico conforme demanda programada. No encaminhamento de uma pessoa 
com resultado do teste reagente, observou-se desconhecimento do serviço de 
referência para esse indivíduo. Conclui-se que em relação à estrutura há a 
necessidade de maior investimento no fornecimento dos insumos de testagem e na 
capacitação profissional. Urge a ampliação da oferta do teste para a população em 
geral, em qualquer época, e interação entre as unidades e a rede de referência no 
Estado. 
  
Palavras-chave: Enfermagem. HIV. Avaliação em Saúde. Estratégia Saúde da 
Família. Cartografia. 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

SILVA, I. T. S. Mapping the implementation of rapid HIV test in the Family 
Health Strategy. 2016. 105 f. Dissertation (Master in Nursing), Post-Graduation 
Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2016. 
 

One of the Ministry of Health strategies for the control of AIDS in Brazil was to 
expand access to diagnosis of infection with human immunodeficiency virus by 
offering the rapid test in the Family Health Strategy. This test should be performed by 
trained health professionals, including nurses. This experiment aimed to evaluate the 
implementation of the rapid test for diagnosis of human immunodeficiency virus in the 
Family Health Strategy in the perspective of nurses. This is a research with 
qualitative approach. Participants in the study were 13 nurses, whose scenario was 
Basic Health Units of the rural and urban areas of the municipalities of the Fourth 
Regional Paraiba State Health Family. Data were collected through semi-structured 
interviews from March to June 2015 and analyzed by the method of symbolic 
mapping Boaventura de Sousa Santos and the flowchart descriptor. The project was 
submitted to the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, 
obtaining approval with the General Certificate for Ethics Assessment No 
39639314.7.0000.5537. The results revealed that the dimension structure were 
identified deficiencies in the basic infrastructure for the test implementation in 
aspects of availability of testing inputs. In addition, the statements revealed the 
quality of training for the test run. In the evaluation process, they showed up 
difficulties in the development of testing in the development of diagnosis and 
overhead activities in the Strategy Family Health. However, the inclusion of rapid 
tests in family health units surveyed presented as facilities to speed on the test 
results and the reduction of the patient's resistance to be tested. The offer of the 
rapid test is intended primarily to pregnant women and to other populations in 
individual events and demands of people. In step counseling, were identified barriers 
in the aspects related to sexuality approach. The tests are performed on specific day 
as scheduled demand. Routing of a person with a result of the reagent test, it was 
observed lack of a reference service for that individual. It is concluded that in relation 
to the structure there is the need for increased investment in the provision of testing 
supplies and professional training. It urges the expansion of testing supply for the 
general population at any time, and interaction between the units and the reference 
network in the state. 
 

Keywords: Nursing. HIV. Health Evaluation. Family Health Strategy. Cartography. 

  

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – População e área de unidade territorial dos municípios da 4ª 

Gerência Regional de Saúde do Estado da Paraíba ............................................. 

 

33 

Quadro 2 – Número de UBSF cadastradas nos municípios que fazem parte da 

4ª Gerência Regional de Saúde do Estado da Paraíba ......................................... 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE MAPAS E FIGURAS 

 

MAPA 1 - Cartografia da infraestrutura básica envolvida na implementação do 

TR anti-HIV na ESF segundo os enfermeiros da quarta região de saúde da 

Paraíba ................................................................................................................... 

 
 
 
42 

MAPA 2 – Cartografia da capacitação recebida para execução do TR anti-HIV 

na ESF segundo os enfermeiros da quarta região de saúde da Paraíba .............. 

 

47 

MAPA 3 - Cartografia das facilidades vivenciadas pelos enfermeiros da quarta 

região de saúde da Paraíba no desenvolvimento da testagem rápida para o 

HIV.......................................................................................................................... 

 

 

52 

MAPA 4 - Cartografia das dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros da quarta 

região de saúde da Paraíba no desenvolvimento da testagem rápida para o 

HIV..........................................................................................................................  

 

 

57 

Figura 1 – Fluxograma descritor das etapas da testagem rápida para 

diagnóstico do HIV na ESF segundo os enfermeiros da quarta região de saúde 

da Paraíba .............................................................................................................. 

 

 

63 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CAAE - Certificado de Apresentação para Apreciação Ética  

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

CNS - Conselho Nacional de Saúde  

COAS – Centro de Orientação e Apoio Sorológico  

COFEN - Conselho Federal de Enfermagem  

CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento 

DST - Doença Sexualmente Transmissível  

ESF - Estratégia Saúde da Família  

EUA - Estados Unidos da América 

HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana 

MS - Ministério da Saúde  

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PVHA - Pessoas Vivendo com HIV/Aids  

SAE – Serviço de Atendimento Especializado 

SUS - Sistema Único de Saúde  

SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde  

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TR - Teste Rápido 

UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV/Aids  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 14 

1.2 JUSTIFICATIVA ............................................................................................... 19 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................ 21 

2.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................... 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 

3 REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................... 

3.1 AS AÇÕES DE TESTAGEM ............................................................................. 

3.2 POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA NO ENFRENTAMENTO DO HIV/AIDS .. 

3.3 EVOLUÇÃO DA TESTAGEM ANTI-HIV NO BRASIL ....................................... 

3.4 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E O TESTE RÁPIDO PARA O HIV ...... 

4 PERCURSO METODOLÓGICO..........................................................................    

21 

21 

23 

23 

25 

27 

29 

33 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO .................................................................. 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA ................................................................................ 

4.3 PARTICIPANTES.............................................................................................. 

4.4 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS ................ 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS .................................................................................... 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS ........................................................................................ 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................... 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADOS ................... 

5.2 CONTRUINDO A CARTOGRAFIA ................................................................... 

5.2.1 Estrutura ....................................................................................................... 

5.2.2 Processo ....................................................................................................... 

5.2.2.1 Facilidades da testagem rápida anti-HIV .................................................... 

5.2.2.2 Dificuldades da testagem rápida anti-HIV .................................................. 

5.2.2.3 Operacionalização das ações de testagem rápida anti-HIV ....................... 

5.2.2.3.1 Oferta do teste rápido anti-HIV ................................................................ 

5.2.2.3.2 Aconselhamento pré-teste ....................................................................... 

5.2.2.3.3 Execução do teste rápido anti-HIV........................................................... 

5.2.2.3.4 Aconselhamento pós-teste: entrega do resultado ................................... 

5.2.2.3.5 Encaminhamento do paciente.................................................................. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 

33 

33 

35 

35 

36 

38 

41 

42 

41 

42 

51 

521 

57 

62 

63 

67 

70 

72 

75 

79 

81 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semiestruturada....................................... 

ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.................. 

ANEXO B – Carta de Anuência ............................................................................ 

ANEXO C – Parecer Consubstanciado do CEP.................................................. 

 

96 

97 

101 

102 

  
 

  

  

  

 
 
 
 
  



 
 

Campanha do Ministério da Saúde.  
Fonte: http://bartodegusmao.blogspot.com.br/2011/12/ter-aids-nao-e-bom-ter-e-nao-saber-e.html 
 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A identificação de pessoas com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

configura-se no primeiro passo para o acesso ao tratamento oportuno, antes da 

evolução para a aids, e ao acompanhamento precoce nos serviços de saúde. Isso 

traz melhorias para o percurso dessa infecção e para a qualidade de vida das 

pessoas soropositivas. 

A epidemia do HIV/aids mostra-se complexa e dinâmica, caracterizando-

se por transformações ao longo do tempo. Estas podem ser verificadas, 

especialmente, no que se refere às categorias de exposição e evolução das 

repostas políticas e sociais para a prevenção, controle e tratamento da doença 

(CUNHA; GALVÃO, 2010). 

Ao analisar a evolução dessa epidemia no Brasil, Santos et al. (2009) 

destacam três fases distintas: a primeira vai até 1986, quando a transmissão pela via 

sexual era a mais importante, com destaque para as parcerias de homens que 

faziam sexo com homens. A segunda, entre o fim da década de 1980 e início dos 

anos 90, se destaca pelo uso de drogas injetáveis como uma importante forma de 

transmissão. A terceira, do fim dos anos 90 até o momento atual, apresenta 

predomínio da prática heterossexual como forma de transmissão do HIV para as 

mulheres. 

Além disso, outras questões têm evidenciado a tendência atual da 

epidemia de aids, quais sejam: surgimento de epidemias microrregionais, com 

diferentes taxas de crescimento; diminuição das taxas de mortalidade associada à 

introdução da terapêutica combinada antirretroviral no ano de 1996; progressiva 

expansão da doença para áreas mais distantes dos centros urbanos, de menor porte 

e mais pobres, e aumento dos casos entre os indivíduos com níveis de escolaridade 

mais baixos (SOUZA et al., 2013). 

A gravidade dessa doença foi reconhecida pelo Ministério da Saúde (MS) 

no ano de 1985, momento de criação do Programa Nacional da Aids, o qual 

estabeleceu diretrizes e normas para o enfrentamento da epidemia no país. Em 

1999, instituiu-se a Política Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 

e Aids tendo como meta a redução da incidência dessas doenças nos diferentes 

segmentos populacionais em situação de risco e vulnerabilidade. Além disso, 
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buscava-se a garantia dos direitos da cidadania e de uma melhor qualidade de vida 

para as pessoas soropositivas (SOUZA et al., 2010). 

Apesar dos avanços na luta contra a epidemia, o HIV/aids continua sendo 

um problema de saúde pública, com significativas taxas de morbidade e mortalidade, 

demonstrando que existem obstáculos a serem superados (PADOIN et al., 2010). 

Verifica-se no cenário brasileiro que, aproximadamente 781 mil pessoas vivem com 

o HIV/aids. Há 798.366 casos da doença, notificados desde meados da década de 

1980 até junho de 2015, dos quais 519.183 (65%) são do sexo masculino e 278.960 

(35%) do sexo feminino (BRASIL, 2015a).  

Vários fatores têm contribuído para que os casos de aids continuem 

sendo notificados, como a falha de adesão ao tratamento medicamentoso, a 

resistência viral, a retenção na rede de serviços especializados e o diagnóstico 

tardio (BRASIL, 2012d). 

Diante da complexidade e da diversidade dos problemas provocados pela 

epidemia do HIV/aids, a oferta de testes anti-HIV colocou-se como uma das 

importantes estratégias de controle mundial. No Brasil, o uso desses testes começou 

no ano de 1985, sendo, inicialmente, disponibilizados nos serviços de saúde 

dirigidos ao tratamento de pessoas vivendo com HIV e na rede privada de saúde. 

Após 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, a triagem sanguínea 

para o HIV em bancos de sangue tornou-se obrigatória em todo o território nacional 

(BRASIL, 2008). 

Entre 1987 e 1988, foram criados os Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA), na época denominados Centros de Orientação e Apoio 

Sorológico (COAS), voltados para a testagem gratuita, confidencial e anônima, 

especialmente, aos designados “grupos de risco” (homossexuais masculinos, 

profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis). Um dos objetivos desses 

serviços era desviar a demanda por testes dos bancos de sangue e, em 1999, 

passaram a incorporar a função de auxiliar a universalização do diagnóstico do HIV 

e assegurar a equidade no acesso à testagem, a qual assumiu um lugar de 

destaque nos programas de prevenção (BRASIL, 1999). 

Com o desenvolvimento tecnológico, os kits comerciais para diagnóstico 

da infecção pelo HIV sofreram mudanças significativas, permitindo reduzir o período 

de janela imunológica e aumentar a capacidade para detectar os vários subtipos do 
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HIV. Nesse contexto, destacam-se os testes moleculares, ensaios imunoenzimáticos 

e testes rápidos (TR) para detecção de anticorpos anti-HIV (BRASIL, 2010b) 

Estes últimos foram disponibilizados no Brasil com maior intensidade no 

ano de 2004, e a sua introdução passa a ser priorizada nos CTA com a finalidade de 

ampliar as taxas de retorno aos serviços e aumentar a testagem de populações mais 

vulneráveis com dificuldades de acesso. Inicialmente, o TR foi implantado em 

regiões com menor estrutura laboratorial, como Norte e Nordeste, e, posteriormente, 

nas demais regiões do país (BRASIL, 2008). 

Em 2005, o MS por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 

publicou a portaria nº 34/SVS/MS de 28 de julho do mesmo ano, que regulamentava 

o uso dos TR como estratégia de ampliação do acesso ao diagnóstico da infecção 

pelo HIV (BRASIL, 2005). De acordo com esta portaria, o diagnóstico da infecção 

poderia ser realizado em serviços situados em áreas de difícil acesso e 

maternidades, em parturientes que não tinham sido testadas durante o pré-natal 

(BRASIL, 2005). 

Ao longo da epidemia, houve várias alterações nos fluxogramas de 

diagnóstico para a infecção. A portaria supracitada foi revogada pela portaria nº 

151/SVS/MS de 14 de outubro de 2009. Esta, por sua vez, foi substituída pela 

portaria nº 29/SVS/MS de 17 de dezembro de 2013, atualmente em vigor, que 

aprovou o manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e 

crianças. Esse documento contém os fluxogramas recomendados para as diversas 

situações encontradas nos serviços de saúde públicos e privados (BRASIL, 2009b; 

BRASIL, 2013o). 

Com a implantação dos TR para identificar indivíduos com o HIV, 

inicialmente em locais de difícil acesso e posteriormente em diversos serviços de 

saúde, o MS promoveu o cumprimento dos princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde (SUS) como equidade, integralidade da assistência e universalidade de 

acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 2012f). 

Os TR para o diagnóstico do HIV consistem em imunoensaios simples, 

apresentam resultados em, no máximo trinta minutos, possuem sensibilidade e 

especificidade similares ao Elisa e Western Blot. Além dessas características, 

podem ser realizados com fluido oral, soro, plasma ou sangue total, o que permite o 

uso de amostra coletada por meio da punção da polpa digital do indivíduo (SILVA; 

TAVARES; PAES, 2011; BRASIL, 2014d). 
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O tempo de espera pelo resultado desse teste promove mudanças em 

torno do diagnóstico da infecção pelo HIV, permitindo o acesso mais precoce ao 

tratamento, quando necessário. Além disso, diminui os níveis de ansiedade das 

pessoas que se submetem a esse tipo de exame pela possibilidade de um resultado 

mais breve. 

De acordo com Ribeiro e Sacramento (2014), o TR do HIV trouxe 

alterações significativas na gestão do tempo, das incertezas e ansiedades 

provenientes de comportamentos de risco. Esse aspecto propiciou o acesso dos 

cidadãos ao conhecimento, quase imediato, do seu estado sorológico, tratamento 

medicamentoso em tempo oportuno e melhora do seguimento dos indivíduos 

soropositivos, o que acarretou em impactos positivos na luta contra a infecção pelo 

HIV/aids. 

Os testes podem ser realizados tanto em ambientes laboratoriais ou em 

qualquer ambiente externo, sendo utilizados com o objetivo de diagnóstico em 

diversas situações, entre elas a Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 

2014d). Esta se apresenta, atualmente, como uma ação prioritária para a expansão 

e consolidação da atenção primária à saúde no Brasil. Ela é desenvolvida de 

maneira descentralizada, próxima dos indivíduos, devendo ser o contato preferencial 

dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede 

de Atenção à Saúde (BRASIL, 2011a). 

Nesse contexto, a ESF com ênfase nas ações de promoção a saúde e 

prevenção de agravos, se mostra como um ambiente de grandes potencialidades 

para a realização da testagem anti-HIV. Para Silva et al. (2010), esse modelo tem 

contribuído de maneira significativa na redução da vulnerabilidade ao HIV/aids à 

medida que abrange novas tecnologias de trabalho organizadas a partir de uma 

atuação multiprofissional. Portanto, as unidades básicas de saúde da família (UBSF) 

devem se estruturar para responder a essa demanda, proporcionando oportunidade 

de diagnóstico ao primeiro contato com o usuário, e encaminhamento aos serviços 

especializados caso seja necessário.  

Quanto ao profissional habilitado para realizar o TR anti-HIV e informar o 

resultado, seja ele reagente ou não, a portaria nº 3.275/SVS/MS de 26 de dezembro 

de 2013, determina que sejam profissionais de saúde capacitados. Essa capacitação 

pode ser feita por treinamentos presenciais ou por meio de cursos de ensino à 
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distância conforme diretrizes estabelecidas pelo Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais (BRASIL, 2013a). 

Nessa perspectiva, destaca-se o parecer normativo nº 001/2013 do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), que aprova a competência legal do 

enfermeiro na realização do TR para o diagnóstico do HIV e outros agravos, no 

âmbito da atenção primária à saúde. Esse profissional deve receber uma 

capacitação para esse procedimento, o qual lhe compete privativamente no âmbito 

da equipe de enfermagem (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2013). 

Assim, tal normatização prevê a participação direta e o envolvimento de 

enfermeiros nas ações relacionadas à testagem rápida, contemplando as fases de 

solicitação, aconselhamento pré e pós testagem, realização, interpretação e 

comunicação do resultado do TR anti-HIV. O diagnóstico desse vírus na ESF 

constitui-se em uma oportunidade que o profissional enfermeiro possui para auxiliar 

o indivíduo no esclarecimento de dúvidas, na identificação e diminuição de 

vulnerabilidades, bem como na desconstrução de ideias preconceituosas em torno 

do HIV/aids. (SILVA; TAVARES; PAZ, 2011). 

Por outro lado, apesar da introdução dos TR na atenção primária à saúde 

estar em andamento desde 2004, ainda observa-se resistência da equipe de 

profissionais da ESF e de usuários, além de uma carência quanto à organização do 

fluxo, definição de papéis, adequação do espaço físico e aquisição de equipamentos 

(BRASIL, 2012f). 

Nesse sentido, questiona-se: como os enfermeiros avaliam a 

implementação do TR para o diagnóstico do HIV na ESF? 

A avaliação consiste em fazer um julgamento de valor sobre uma 

intervenção ou qualquer um de seus componentes, com o propósito de contribuir 

para a tomada de decisões (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). Nessa pesquisa, 

a avaliação baseou-se no quadro conceitual proposto por Donabedian (2005), 

levando em consideração as dimensões de estrutura e processo. Entende-se por 

estrutura, as características estáveis de seus provedores, os instrumentos e 

recursos, além das condições físicas e organizacionais. Por sua vez, o processo se 

refere às atividades, bens e serviços que são prestados e como o são 

(DONABEDIAN, 2005). 

Faz-se mister avaliar a implementação da testagem rápida anti-HIV no 

âmbito da ESF, uma vez que essa ação contribui para a prevenção do HIV/aids e 
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diagnóstico precoce. Este possibilita o início oportuno com a terapia antirretroviral, 

fortalecendo a estratégia do Tratamento como Prevenção, considerada uma das 

políticas mais importantes para combater a epidemia no país (BRASIL, 2014d). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A experiência profissional na condição de executora do TR para o 

diagnóstico do HIV na ESF no município de Cuité, Paraíba, Brasil, de 2013 a 2015, 

possibilitou o conhecimento dessa tecnologia. Esta, busca contribuir para as práticas 

de controle e prevenção do HIV/aids, facilitando o acesso do usuário a esse tipo de 

exame, além de detectar de forma precoce essa infecção. 

Antes de assumir a função, participei de um treinamento promovido pela 

Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, no mês de maio de 2013, no município 

de Cuité/PB, sede da 4ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, com o objetivo de 

capacitar enfermeiros da ESF de todos os municípios que fazem parte da Regional. 

Na oportunidade, pude observar relatos que criticavam a ação ministerial 

de descentralizar o TR anti-HIV para a ESF, associando-o a uma atividade 

estabelecida com o intuito de sobrecarregar o trabalho do enfermeiro desenvolvido 

nesse nível de atenção à saúde. 

A partir desse contato com outros enfermeiros no momento da 

capacitação, além das experiências oriundas da prática cotidiana como executora do 

TR anti-HIV, surgiu o interesse de investigar como esses profissionais avaliam a 

implementação desse exame na ESF. Ressalta-se que, avaliar a implementação do 

teste rápido anti-HIV na ESF, na perspectiva dos enfermeiros, é primordial para 

identificar se há uma articulação entre o que foi planejado na teoria e o que está 

sendo construído no serviço, e a forma como esses profissionais lidam com essa 

questão.  

Com isso, é possível reconhecer potencialidades e fragilidades nesse 

processo de implementação, com o propósito de fazer revisões e correções 

necessárias para melhorar a prática do enfermeiro nesse campo de atuação no 

âmbito da ESF, além de contribuir para promover uma efetiva realização e 

ampliação do TR anti-HIV no nível primário de atenção à saúde nos municípios da 4ª 

Regional de Saúde da Paraíba. 
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Salienta-se que ampliar o acesso e a oferta do TR anti-HIV bem como a 

sua realização no contexto da ESF é uma estratégia importante para a prevenção do 

HIV/aids nas populações, principalmente no que diz respeito ao acesso oportuno ao 

diagnóstico do HIV. De acordo com Ribeiro e Sacramento (2014), a introdução do 

TR no diagnóstico do HIV modificou de maneira intensa e irreversível a luta contra a 

infecção pelo HIV/aids, visto que o acesso ao diagnóstico e aos cuidados de saúde 

precoces constitui-se em um dos grandes desafios para o enfrentamento e controle 

dessa infecção. 

A relevância do estudo se deve também a escassez de pesquisas sobre a 

temática em questão, especialmente no que se refere a levar em consideração o 

ponto de vista dos enfermeiros da ESF na avaliação, configurando-se como um 

aspecto inovador do trabalho. Tal informação é baseada de acordo com pesquisa 

realizada em setembro de 2013 na Biblioteca Virtual em Saúde utilizando os 

seguintes descritores e cruzamentos: estratégia saúde da família AND HIV AND 

teste rápido (2), enfermagem AND HIV AND teste rápido (7). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a implementação do teste rápido para o vírus da imunodeficiência 

humana na Estratégia Saúde da Família na perspectiva de enfermeiros. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer os aspectos estruturais envolvidos na realização do teste 

rápido para o vírus da imunodeficiência humana na Estratégia Saúde da Família. 

 

 Identificar as facilidades e dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros 

quanto ao processo de testagem rápida para o vírus da imunodeficiência humana na 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 Descrever a operacionalização das ações de testagem rápida para o 

vírus da imunodeficiência humana pelo enfermeiro na Estratégia Saúde da Família. 
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Campanha do Ministério da Saúde.  
Fonte: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos_campanhas/2014/56674/post-frase01.png   
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 AS AÇÕES DE TESTAGEM 

 

A incidência de infecção pelo vírus HIV tem causado preocupação 

mundial desde o aparecimento dos primeiros casos de aids diagnosticados no início 

da década de 1980. É caracterizada como uma pandemia, e se destaca a nível 

mundial pelas alterações que produz na vida do indivíduo, especialmente quando 

ocorre a evolução da infecção para a aids. Esta compromete o sistema imunológico, 

podendo ocasionar infecções oportunistas e, como consequência, o óbito (SILVA; 

NASCIMENTO JÚNIOR; RODRIGUES, 2014). 

Após 30 anos da epidemia global de HIV e aids, 35 milhões de pessoas 

estavam vivendo com o vírus em todo o mundo até final de 2013. Este número tende 

a crescer devido ao maior acesso ao tratamento com os antirretrovirais. Embora a 

epidemia varie entre países e regiões, estima-se que 0,8% dos adultos com idade 

entre 15 a 49 anos vivam com o HIV. Com relação à morte por doenças 

relacionadas à aids, houve uma queda de 19% nos últimos três anos, o que 

representa o maior declínio em 10 anos. Além disso, o número de pessoas 

infectadas pelo HIV continua a diminuir em várias partes do mundo, apresentando 

uma queda de 38% a partir de 2001 (JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON 

HIV/AIDS, 2014b). 

Sabe-se que qualquer indivíduo pode adquirir o HIV/aids. No entanto, 

algumas populações são mais afetadas. Nesse sentido, o conceito de 

vulnerabilidade é adotado no campo de discussão em torno da epidemia, pois a 

infecção supera o modelo epidemiológico de risco. Assim, pode-se afirmar que todas 

as pessoas são vulneráveis, possuem situações de fragilidades, e as determinações 

sociais aumentam ou diminuem a suscetibilidade dos indivíduos ao vírus 

(MARQUES JÚNIOR; GOMES; NASCIMENTO, 2012).  

Globalmente, homens que fazem sexo com homens têm 19 vezes mais 

chances de viver com o HIV do que a população em geral. A prevalência do vírus 

entre mulheres profissionais do sexo é 12 vezes maior, mesmo em países que 

apresenta alta prevalência entre a população geral. Dos 12,7 milhões de usuários de 

drogas injetáveis no mundo, 13% vivem com o HIV (JOINT UNITED NATIONS 

PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2014b). 
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A epidemia tornou necessária a elaboração e aplicação de políticas 

públicas voltadas para promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, acesso aos 

serviços e observação dos direitos humanos. Muitos indivíduos que vivem com o HIV 

se beneficiaram dessas ações, as quais são mais amplamente ofertadas atualmente 

(SILVA; GUILHEM; BAMPI, 2012). No entanto, em todo o mundo, existem ainda 

desafios como a baixa cobertura de tratamento (apenas duas das cinco pessoas 

com HIV têm acesso à terapia antirretroviral), e as barreiras que as populações-

chave enfrentam para a obtenção da atenção à saúde (JOINT UNITED NATIONS 

PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2013). 

Apesar das dificuldades existentes, avanços inegáveis ocorreram no 

conhecimento, tratamento e prevenção da infecção pelo HIV e aids. Como resultado 

das experiências exitosas, as políticas atuais buscam se concentrar nos desafios 

futuros. Entre eles está o objetivo de atingir o controle e o fim da pandemia até 2030, 

o que gerará grandes benefícios para a saúde e economia global (DIEFFENBACH; 

FAUCI, 2011).  

Para alcançar essa meta, têm-se investido significativamente em três 

grandes áreas da investigação científica. A primeira consiste em ações voltadas 

para identificar um número máximo de pessoas infectadas por meio de testagem 

voluntária, e início imediato da terapia antirretroviral. Na segunda, os cientistas 

buscam desenvolver uma cura para a infecção pelo HIV, o que diminuiria a 

necessidade do uso de antirretrovirais ao longo da vida. Por último, busca-se 

prevenir novos casos da infecção a partir de abordagens integradas de prevenção 

(DIEFFENBACH; FAUCI, 2011).  

Nessa perspectiva, destaca-se um forte movimento com o intuito de 

intensificar o tratamento em pessoas com o vírus da aids: a meta 90-90-90. Esta 

significa que até 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com HIV saberão que têm 

o vírus; 90% de todas as pessoas com infecção pelo HIV diagnosticada receberão 

terapia antirretroviral ininterruptamente; 90% de todas as pessoas que recebem o 

tratamento terão supressão viral. O alcance dessas propostas possibilitará que o 

mundo ponha fim à epidemia do HIV/aids até 2030 (JOINT UNITED NATIONS 

PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2014a). 

Entretanto, o fosso existente entre a situação atual e a meta de 90% 

evidencia a necessidade de ampliação da cobertura dos testes anti-HIV e a atuação 

contínua dos serviços de testagem. O teste voluntário e o aconselhamento é a porta 
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de entrada para o tratamento da infecção, mas apenas metade de todas as pessoas 

que vivem com HIV conhecem o seu estado sorológico. Em todo o mundo, 19 

milhões, das 35 milhões de pessoas vivendo com o vírus, não sabem de sua 

condição (JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2014b).  

Dessa forma, faz-se necessário avançar para além de uma metodologia 

passiva de testagem, implantando iniciativas mais proativas, baseadas em direitos 

humanos, incluindo ações de testagem dirigidas aos principais focos geográficos e 

populacionais; estratégias para aumentar a demanda por esse serviço; atividades de 

aconselhamento e realização de testes de HIV em serviços de saúde voltados para 

a comunidade. Investir no fortalecimento desses serviços e estimular uma 

abordagem que rejeite a estigmatização e a discriminação das pessoas 

soropositivas é essencial para produzir resultados positivos (JOINT UNITED 

NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2014a). 

Destaca-se que nenhuma intervenção isolada pode impedir a propagação 

do vírus, havendo o consenso de que a melhor abordagem é a prevenção 

combinada. Além das ações já mencionadas, as intervenções biomédicas 

associadas a mudanças comportamentais e estruturais levam a redução da 

incidência de infecção pelo HIV e, finalmente, ao controle da epidemia (PIOT; 

QUINN, 2013). 

As evidências mostram que muitas conquistas foram alcançadas no 

decorrer dos últimos 30 anos, apontando para a possibilidade de acabar com a 

epidemia no mundo. Isso será determinado pelas ações que serão tomadas nos 

próximos cinco a oito anos. Uma dessas ações está relacionada à ampliação da 

cobertura de testagem anti-HIV, considerada uma intervenção de alto impacto no 

combate a essa problemática (JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON 

HIV/AIDS, 2014a). 

 

3.2 POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA NO ENFRENTAMENTO DO HIV/AIDS 

 

A gravidade do HIV/aids foi reconhecida pelo MS do Brasil no ano de 

1985, momento em que foi criado o Programa Nacional da Aids, que estabeleceu 

diretrizes e normas para o enfrentamento da epidemia no país. Com o objetivo de 

sistematizar as diretrizes do referido programa, foi instituída, em 1999, a Política 
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Nacional de DST e Aids que exerce um papel fundamental no âmbito das ações de 

combate a essas doenças (SOUZA et al., 2010).  

A resposta brasileira à aids se destaca no cenário internacional por seus 

resultados exitosos. Dentre muitos fatores que contribuíram para isso, está o 

movimento da reforma sanitária, com forte crescimento na década de 1980, se 

constituindo no principal arcabouço da política de aids desenvolvida no âmbito 

governamental. O reconhecimento mundial do programa brasileiro ocorreu, 

especialmente, devido às ações relacionadas ao acesso universal aos 

medicamentos antirretrovirais e suas políticas preventivas, as quais foram marcadas 

pela criatividade e tolerância social (GRANGEIRO; SILVA; TEIXEIRA, 2009). 

Recentemente, o Brasil adotou novas iniciativas para frear a epidemia do 

HIV/aids. Dentre as inovações, ressalta-se a política do Tratamento como 

Prevenção, cuja proposta é oferecer tratamento a todas as pessoas vivendo com 

HIV, independentemente do seu estado imunológico. Essa medida visa reduzir a 

transmissão do vírus e melhorar a qualidade de vida das pessoas infectadas 

(BRASIL, 2014d).  

Nesse contexto, um dos aspectos mais importantes para a efetivação 

dessa política consiste no diagnóstico precoce da infecção pelo HIV (MONTANER, 

2013). O monitoramento da cascata de cuidado contínuo revela os esforços 

necessários para maximizar os resultados dessa e de outras ações e nortear 

intervenções com a finalidade de controlar o avanço da epidemia, buscando 

alcançar a meta 90-90-90, estabelecida pela Joint United Nations Programme On 

HIV/Aids (UNAIDS). Na cascata brasileira evidencia-se que do total de pessoas 

vivendo com HIV, 83% foram diagnosticadas (BRASIL, 2015a). 

Contudo, a busca por novos casos de HIV/aids no Brasil ainda é um 

desafio. Por isso, várias políticas têm focalizado a ampliação do diagnóstico, com a 

implantação de metodologias e fluxos que possibilitam o diagnóstico oportuno da 

infecção pelo HIV, o qual contribui para reduzir a transmissão do vírus e controlar a 

epidemia (BRASIL, 2014d). 

Assim, as práticas de testagem e aconselhamento assumem posição de 

destaque nos programas de prevenção. O aconselhamento pré e pós-teste anti-HIV 

contribui para o suporte emocional e aceitação da doença. Além disso, configura-se 

como uma ação em saúde que busca, de forma potencial, quebrar a cadeia de 
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transmissão da infecção por proporcionar a reflexão do indivíduo, conduzindo-o ao 

processo de prevenção e ao autocuidado (FONSECA; IRIART, 2012).  

Ressalta-se que o TR de HIV tem se destacado como a principal 

estratégia para o acesso ao diagnóstico. Entre os anos de 2005 e 2011, o número 

de testes distribuídos e pagos pelo SUS dobrou, passando de 3,3 milhões para 6,3 

milhões de unidades, sendo estas produzidas por laboratórios públicos nacionais 

(BRASIL, 2012e). 

A proposta da testagem rápida possibilita a realização do diagnóstico em 

diversos cenários e locais onde a infraestrutura laboratorial esteja presente ou 

ausente. Essa peculiaridade favorece o desenvolvimento de ações de prevenção e 

promoção à saúde, bem como a ampliação do acesso da população ao diagnóstico 

precoce, contribuindo para diminuir a morbi-mortalidade causada por um diagnóstico 

tardio (BRASIL, 2014d). As características do TR anti-HIV serão discutidas a seguir. 

 

3.3 EVOLUÇÃO DA TESTAGEM ANTI-HIV NO BRASIL 

 

Os TR são cada vez mais utilizados no mundo para o diagnóstico da 

infecção pelo HIV devido às suas diversas vantagens. São dispositivos de uso único, 

de fácil execução, não dependem de infraestrutura laboratorial para serem 

realizados, podem ser lidos a olho nu, produzem resultado em no máximo trinta 

minutos e apresentam desempenho semelhante aos exames sorológicos para 

detecção de anticorpos anti-HIV (BRASIL, 2010a). 

Esses testes consistem em ensaios imunoenzimáticos, que podem ser 

feitos com amostra de fluido crevicular gengival (fluido oral), soro, plasma ou sangue 

total. Embora o fluido oral contenha menos anticorpos se comparado às demais 

amostras, ainda os possuem em quantidade suficiente para possibilitar um 

diagnóstico confiável da infecção pelo HIV. No Brasil, os formatos de TR mais 

utilizados são: dispositivos (ou tiras) de imunocromatografia de fluxo lateral, 

imunocromatografia de dupla migração (DPP), dispositivos de imunoconcentração e 

fase sólida (BRASIL, 2014d).  

No contexto brasileiro, o uso de TR para detecção do HIV foi 

regulamentado por meio da portaria nº 34 de 28 de julho de 2005 com a finalidade 

de ampliar o acesso ao diagnóstico da infecção. Os testes estavam indicados para 

serem realizados em serviços de saúde localizados em áreas de difícil acesso e 
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maternidades, em parturientes que não tinham sido testadas durante o pré-natal 

(BRASIL, 2005). Posteriormente, é criada a portaria nº 151 de 14 de outubro de 

2009, que revoga a anterior, e expande as situações especiais nas quais o TR pode 

ser realizado, agilizando e ampliando as normas para a operacionalização de testes 

anti-HIV (BRASIL, 2009b). 

Atualmente, o diagnóstico da infecção é regulamentado por meio da 

portaria nº 29 de 17 de dezembro de 2013, que aprova o Manual Técnico para o 

Diagnóstico da Infecção pelo HIV. Esse documento contém os fluxogramas de 

testagem levando em conta as diferentes situações, nas quais se faz necessária à 

realização do diagnóstico desse vírus. Dos três fluxogramas considerados como 

preferenciais, dois utilizam exclusivamente o TR (BRASIL, 2013o). 

Estes são recomendados em uma variedade de situação e locais, quais 

sejam: serviços de saúde sem suporte laboratorial ou localizados em áreas de difícil 

acesso; Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e Unidade de Testagem 

Móvel; segmentos populacionais flutuantes; populações vulneráveis; parcerias de 

pessoas soropositivas; acidentes biológicos ocupacionais; gestantes, parturientes e 

puérperas que não tenham sido testadas no pré-natal; abortamento espontâneo; 

pessoas em situação de violência sexual; pacientes atendidos em pronto-socorros; 

pacientes com tuberculose e/ou hepatites virais; iniciativas do MS, como Rede 

Cegonha, Consultório na Rua; Saúde da Família, dentre outros (BRASIL, 2014d). 

Destaca-se que desde o início da epidemia, a estratégia convencional 

para diagnóstico do HIV no Brasil inclui a combinação de pelo menos dois testes, um 

para triagem e outro para confirmar o resultado desta. A combinação mais utilizada, 

conhecida como padrão-ouro, era realizada por meio de um imunuensaio de triagem 

seguido do western blot, como teste confirmatório (FERREIRA JÚNIOR et al., 2005). 

No que diz respeito ao TR anti-HIV, um único teste não é suficiente para 

fornecer o diagnóstico do vírus. O resultado reagente sempre deve ser confirmado 

com um segundo teste diferente do primeiro. Assim, dois resultados reagentes são 

utilizados para detectar a infecção. Por sua vez, o resultado não reagente é 

concedido com base em apenas um teste. Caso haja resultados discordantes, os 

exames devem ser repetidos e, permanecendo a discordância, a pessoa deve ser 

testada em outra data a fim de confirmar ou descartar a soroconversão (BRASIL, 

2014d). 
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Nota-se que o uso dos TR aumenta a rapidez da resposta aos indivíduos 

e possibilita o seu encaminhamento precoce para assistência à saúde e início do 

tratamento. Isso permite atender à crescente demanda pelo diagnóstico de agravos 

relevantes para a saúde pública, como é o caso do HIV/aids (BRASIL, 2014e).  

Apesar de diversas ações terem sido adotadas com a finalidade de 

facilitar o acesso ao teste anti-HIV no Brasil e no mundo, os resultados ainda 

encontram-se limitados. Existem uma quantidade significativa de pessoas 

soropositivas que evolui para a aids antes mesmo de terem seus diagnósticos 

realizados. A detecção tardia implica em mau prognóstico e menor resposta à 

terapia antirretroviral (SABIN et al, 2010). 

Embora existam dificuldades a serem superadas, é inegável a 

contribuição do TR na luta contra a infecção pelo HIV, especialmente em um país 

como o Brasil com características deficitárias para realização do teste anti-HIV 

convencional. Assim, buscando ampliar o acesso e promover o diagnóstico precoce, 

o MS descentralizou a execução do TR anti-HIV para um serviço que prioriza ações 

de prevenção de agravos, promoção da saúde, e se materializa no território do 

indivíduo: a ESF (BRASIL, [2011 ou 2012]). 

 

3.4 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E O TESTE RÁPIDO PARA O HIV  

 

No Brasil, a ESF, inicialmente denominada Programa Saúde da Família, 

foi criada em 1994, e se apresenta como uma iniciativa do MS para reorientar o 

modelo assistencial do SUS a partir da atenção primária à saúde. É um processo em 

construção que visa reverter a assistência em saúde fragmentada e centrada na 

cura, buscando um modelo fundamentado no trabalho interdisciplinar e em equipe, 

integrando profissionais de diferentes formações; priorização da família em seu 

território; acolhimento; vínculo; ações de prevenção de agravos, promoção da 

saúde, além do tratamento e reabilitação (BRASIL, 2012b; GARUZI et al., 2014).  

Dessa forma, a proposta política da ESF faz com que ela se apresente 

como um espaço propício para o desenvolvimento de ações relacionadas ao 

HIV/aids. Estas foram inseridas nesse nível de atenção desde a década de 1990, 

intensificando-se nos anos 2000, quando o MS constatou, em 1998, que o 

diagnóstico do HIV ocorria tardiamente no Brasil (ZAMBENEDETTI; BOTH, 2012). 

Nesse sentido, os TR para o diagnóstico da infecção pelo HIV são implantados na 
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ESF, com a finalidade de universalizar o acesso da população brasileira ao 

diagnóstico e prevenção do HIV/aids (BRASIL, [2011 ou 2012]). 

As UBSF se caracterizam como a porta de entrada do indivíduo no 

sistema de saúde público e as mesmas devem fornecer acolhimento, diagnóstico e 

tratamento precoces bem como o encaminhamento do indivíduo à unidade de 

referência, quando necessário. Nessas unidades, o teste deve ser ofertado de 

acordo com os princípios da universalidade e acessibilidade, e sua realização deve 

ser feita com o consentimento do indivíduo, seguido do aconselhamento pré e pós-

teste (ARAÚJO et al., 2014).  

Destaca-se que a realização de um aconselhamento de qualidade é um 

dos aspectos que proporciona uma melhor cobertura da testagem para o HIV. Por 

isso, faz-se necessário que os profissionais responsáveis por essa ação sejam 

devidamente preparados. Cada equipe de saúde da família deve planejar a 

organização do seu processo de trabalho para ofertar os TR de acordo com a 

realidade e especificidades locais (BRASIL, [2011 ou 2012]). 

As atividades de educação em saúde desenvolvidas pelos profissionais 

das UBSF devem estimular os indivíduos para a realização do teste anti-HIV. Além 

disso, as pessoas com quadro clínico sugestivo de infecção pelo vírus da aids 

podem procuram as unidades para esclarecimento. Situações como essas exigem 

que as UBSF sejam estruturadas para proporcionar respostas a essa demanda, 

propiciando um diagnóstico oportuno ao primeiro contato com o indivíduo (BRASIL, 

2006). 

Assim, torna-se imprescindível que os serviços de saúde promovam 

melhor acesso às pessoas, e que os profissionais incorporem no seu processo de 

trabalho a necessidade de identificar os indivíduos com HIV, favorecendo um 

atendimento oportuno. Evidencia-se que as UBSF resolutivas e de fácil acesso tem 

capacidade de produzir um impacto positivo na epidemia do HIV/aids (BRASIL, 

2006). 

Dessa maneira, o sucesso da implantação do TR anti-HIV na ESF 

depende da sensibilização, participação e apoio dos gestores, profissionais de 

saúde e usuários, visando a prevenção do HIV/aids e a garantia de um diagnóstico 

precoce. Destaca-se que a realização do teste na ESF não diminui o número de 

pessoas infectadas, todavia, se constitui em uma etapa fundamental, o primeiro 
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passo, no acesso precoce aos cuidados e tratamento do HIV, o que contribui para 

melhorar o percurso dessa infecção. 
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Campanha do Ministério da Saúde. 
Fonte: http://www.casablanca.com.br/clientes-casablanca/governo-de-minas-gerais/o-pior-da-aids-e-
nao-saber/ 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, com 

abordagem qualitativa. 

Entende-se por método qualitativo aquele “que se aplica ao estudo da 

história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões [...]” (MINAYO, 2007, p.57). Segundo essa autora, esse método possibilita a 

formação de novas abordagens, de novos conceitos durante o processo de 

investigação. Assim, evidencia-se sua importância para esta pesquisa, uma vez que 

possibilita a produção de diversas narrativas dos entrevistados sobre o objeto que se 

pretende investigar. 

De acordo com Gil (2009), o estudo descritivo tem a finalidade de 

descrever as características de uma dada população, fenômeno ou estabelecer 

relações entre variáveis. Já a pesquisa exploratória busca a familiarização com o 

problema tornando-o evidente. 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O lócus para o desenvolvimento da pesquisa foram as UBSF 

pertencentes à zona rural e urbana dos municípios que fazem parte da 4ª Gerência 

Regional de Saúde do Estado da Paraíba. Essa região abrange um total de doze 

municípios, quais sejam: Baraúna, Barra de Santa Rosa, Cubati, Cuité, Damião, Frei 

Martinho, Nova Floresta, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Picuí, Seridó e Sossego. O 

quadro 1 apresenta informações sobre a população e a área de unidade territorial de 

cada cidade. 

Quadro 1 – População e área de unidade territorial dos municípios da 4ª Gerência 
Regional de Saúde do Estado da Paraíba. 

Município População 2010 Área de Unidade 

territorial (km²) 

Baraúna 4.220 50, 582 

Barra de Santa Rosa 14.157 775, 658 

Cubati 6.866 136, 967 
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Cuité 19.978 741.840 

Damião 4.900 185, 685 

Frei Martinho 2.933 244,317 

Nova Floresta 10.533 47, 379 

Nova Palmeira 4.361 310, 352 

Pedra Lavrada 7.475 351, 680 

Picuí 18.222 661, 658 

Seridó 10.230 276, 471 

Sossego 3.169 154, 748 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. 

 

Com relação à quantidade de UBSF, a referida regional possui um total 

de cinquenta e duas UBSF cadastradas (BRASIL, 2013b; BRASIL, 2013c; BRASIL, 

2013d; BRASIL, 2013e; BRASIL, 2013f; BRASIL, 2013g; BRASIL, 2013h; BRASIL, 

2013i; BRASIL, 2013j; BRASIL, 2013k; BRASIL, 2013l; BRASIL, 2013m), sendo 

distribuídas da seguinte maneira (QUADRO 2): 

Quadro 2 – Número de UBSF cadastradas nos municípios que fazem parte da 4ª 
Gerência Regional de Saúde do Estado da Paraíba. 

Município Quantidade de 

UBSF na zona 

urbana 

Quantidade de 

UBSF na zona 

rural 

Total de UBSF  

Baraúna 2 0 2 

Barra de Santa Rosa 3 2 5 

Cubati 3 1 4 

Cuité 5 4 9 

Damião 1 1 2 

Frei Martinho 1 0 1 

Nova Floresta 5 0 5 

Nova Palmeira 2 0 2 

Pedra Lavrada 2 1 3 

Picuí 4 9 13 

Seridó 3 2 5 

Sôssego 1 0 1 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), 2013 
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4.3 PARTICIPANTES 

 

Os participantes do estudo foram os enfermeiros das UBSF. Para a 

definição da amostra, foi utilizada a estratégia da coleta completa (FLICK, 2009), de 

forma que todos os enfermeiros que realizam o TR para o diagnóstico do HIV na 

ESF nos municípios da 4ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba estivessem 

integrados no estudo. Para tanto, solicitou-se ao diretor da 4ª Gerência o número de 

enfermeiros que realizavam o teste, totalizando dezesseis profissionais. 

Os critérios de inclusão foram os seguintes: enfermeiros que estavam 

realizando o TR para o diagnóstico do HIV na ESF e atuavam nos municípios da 4ª 

Gerência Regional de Saúde da Paraíba.  

Por sua vez, a amostra foi limitada pelo seguinte critério de exclusão: 

enfermeiros que estavam afastados do trabalho, por licença médica ou férias, no 

período em que se realizou a coleta de dados. Sendo assim, foram entrevistados 

treze profissionais de nove municípios. 

 

4.4 COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

A técnica de coleta de dados consistiu em uma entrevista. Para tanto, foi 

utilizado um roteiro semiestruturado, o qual permite flexibilidade nas conversas, além 

de possibilitar a absorção de novos temas e questões trazidas pelo interlocutor. 

Esse tipo de entrevista é composta por questões abertas e fechadas permitindo que 

o entrevistado possa expor suas opiniões sem se prender a perguntas formuladas 

(MINAYO, 2007).  

O roteiro foi, previamente, submetido a um pré-teste com profissionais 

enfermeiros, a fim de aprimorar e validar o roteiro inicial na segunda quinzena de 

março de 2015. A coleta de dados ocorreu no período de abril a junho de 2015. As 

entrevistas foram registradas por meio de gravador e todos os dados coletados 

armazenados em arquivos protegidos por senha em computadores de uso pessoal.  

Os profissionais foram abordados nos seus ambientes de trabalho e a 

entrevista se realizou de acordo com a disponibilidade dos mesmos, com 

agendamento prévio, preferencialmente em horário extra laboral, em um ambiente 

reservado e livre de interrupções para manter a privacidade dos entrevistados. O 

tempo das entrevistas variou entre 20 e 40 minutos. 
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O roteiro semiestruturado consistiu em perguntas sobre dados gerais dos 

entrevistados como idade, estado civil, renda mensal, pós-graduação, tempo de 

atuação no serviço, jornada de trabalho semanal e tempo de realização do teste 

rápido anti-HIV na ESF. As questões norteadoras estão voltadas para a 

operacionalização do processo de testagem rápida para o HIV na ESF pelo 

enfermeiro, as facilidades e dificuldades vivenciadas por este profissional no 

desenvolvimento da testagem rápida, os aspectos estruturais do serviço e a 

capacitação profissional para executar o TR anti-HIV (APÊNDICE A). 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados por meio das entrevistas foram analisados pelo 

método da cartografia simbólica de Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2007). 

A cartografia, enquanto técnica e arte de produzir mapas, possibilita a 

síntese de informações, a transmissão de conhecimentos, o estudo de situações, 

abordando a noção do espaço, a sua forma de organização e distribuição. Como 

técnica de pesquisa, colabora para a construção e a representação das relações 

sociais em um determinado espaço (CABRIT; OLIVEIRA, 2010). 

Desse modo, os mapas são modos de imaginar e representar o espaço 

real, um lugar onde se vive, lugar de sentimentos, manifestações, alegrias, desejos e 

conquistas, podendo ser feitos para serem vistos ou lidos. Eles distorcem a 

realidade a partir de mecanismos de escala, projeção e simbolização (SANTOS, 

2007). 

De acordo com este autor, a escala é o primeiro grande mecanismo de 

distorção da realidade e expressa o grau de pormenorização da representação. Os 

mapas de grande escala possuem um grau mais elevado de detalhes, ao passo que 

na média e pequena escala não é possível incluir uma riqueza maior de pormenores. 

Esse mecanismo delimita o espaço social que está sendo analisado. Nessa 

pesquisa foi utilizada a escala grande, representada pelos municípios onde se 

localizam as UBSF investigadas. 

A projeção é o segundo mecanismo para a construção e representação 

do espaço. Segundo Santos (2007), todos os mapas possuem um centro, um lugar a 

que é atribuída uma posição privilegiada e a volta do qual se dispersam os restantes 

espaços (periferia). Desse modo, os aspectos mencionados por todos ou pela 
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maioria dos entrevistados foram dispostos no centro do mapa em forma de 

categorias, enquanto os aspectos menos discutidos distribuídos na periferia. 

O terceiro mecanismo de representação da realidade é a simbolização. 

Esta está relacionada aos símbolos gráficos usados para assinalar elementos mais 

relevantes e significativos da realidade espacial estudada (SANTOS, 2007). Esses 

símbolos foram representados pelas falas dos entrevistados (enfermeiros das 

UBSF). 

Para efeito de análise, foram elaborados mapas (quadros) contendo os 

três mecanismos de representação supracitados a fim de dispor em um plano 

simplificado as informações recolhidas. 

De forma complementar, para elaboração das categorias (expressões 

significativas resultantes de um processo de redução do texto) utilizou-se a análise 

temática de Bardin, a qual consiste em identificar núcleos de sentido componentes 

de uma comunicação através de uma análise de significados, que verifica a 

significação da presença ou frequência desses núcleos para o objeto analítico 

visado (BARDIN, 2011). Essa análise se desenvolveu a partir de três etapas 

(BARDIN, 2011):  

1) pré-análise: onde são desempenhadas a leitura flutuante do material de 

campo, a constituição do Corpus e a formulação e reformulação de hipóteses e 

objetivos, onde é retomada a etapa exploratória, possibilitando a correção de rumos 

interpretativos ou a abertura de novas indagações; 

2) exploração do material: ocorre a operação classificatória pelo 

pesquisador visando compreender o texto. Nessa etapa foram construídas 

categorias a partir dos elementos mais relevantes nas falas dos entrevistados; 

3) tratamento dos dados obtidos e interpretação: é desenvolvido o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos mesmos de acordo com o 

quadro teórico pré-estabelecido. 

Além disso, a fim de descrever a operacionalização das ações de 

testagem rápida para o HIV realizada pelos enfermeiros entrevistados empregou-se 

o fluxograma descritor, o qual consiste em uma representação gráfica das etapas do 

processo de trabalho. Caracteriza-se como uma ferramenta analisadora, sendo 

representada por três símbolos, convencionados universalmente: a elipse, 

correspondendo à entrada ou saída do usuário dos serviços de saúde; o losango, 

que aponta para os momentos em que deve haver uma decisão para a continuidade 
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da assistência; e o retângulo, relacionado ao momento de intervenção (FRANCO; 

MERHY, 2003). 

O fluxograma descritor tem sido usado em vários estudos como uma 

ferramenta importante para a análise dos fluxos assistenciais (caminho percorrido 

pelo usuário) e dos processos de trabalho (modo de organização e implementação 

das diversas práticas profissionais) no espaço dos serviços de saúde (BARBOZA; 

FRACOLLI, 2005; SILVA et al., 2012; NASCIMENTO, 2014). 

De acordo com Merhy (2002), esse instrumento pode ser aplicado em 

quaisquer serviços e ações assistenciais de saúde. Assim, nessa pesquisa, 

configura-se como uma maneira de analisar a operacionalização das etapas 

relacionadas ao processo de testagem rápida anti-HIV na ESF da região 

pesquisada.  

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Antes da coleta de dados, foi enviado um ofício à 4ª Gerência Regional de 

Saúde da Paraíba, localizada na cidade de Cuité/PB, esclarecendo os objetivos e a 

metodologia da pesquisa e solicitando autorização para a sua realização nas UBSF 

dos municípios que fazem parte dessa região. Nesse ofício, a pesquisadora 

comprometeu-se em honrar os princípios éticos e legais que regem a pesquisa 

científica em seres humanos, preconizados na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012a). 

Diante da anuência da 4ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, o 

projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil para que pudesse ser submetido à 

avaliação pelo CEP da UFRN. O projeto obteve aprovação com o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 39639314.7.0000.5537; parecer nº 

977.003. 

As entrevistas foram precedidas de orientações sobre a pesquisa e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual consiste 

em documento onde é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante 

de forma escrita, além de proporcionar o sigilo dos entrevistados.  

Garantiu-se ao participante o direito de desistir do estudo em qualquer 

momento, mesmo após o início da entrevista, sem riscos de sofrer penalidade, 

prejuízo ou intimidação. Para assegurar o anonimato dos participantes, seus nomes 
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foram substituídos pela letra E (entrevistado), seguida do número correspondente à 

sequência de realização das entrevistas (E1, E2... E13). Além disso, os nomes dos 

municípios foram substituídos por nomes fictícios relacionados a elementos da 

cartografia, como ponto cardeal, rosa dos ventos, coordenada geográfica, bússola, 

astrolábio, compasso, fuso horário, mercator e telescópio.  

Os benefícios são provenientes dos resultados da pesquisa, os quais podem 

apontar caminhos para melhorar a implementação e ampliação do TR anti-HIV na 

ESF da realidade investigada, bem como subsidiar discussões com vistas a 

qualificar a prática do enfermeiro da região nesse processo. 
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Campanha do Ministério da Saúde. 
Fonte: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos_campanhas/2014/56669/painel_4.png 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

 

Foram entrevistados 13 profissionais, dos quais 12 (92,3%) eram do sexo 

feminino e 1 (7,7%) do sexo masculino. Esse resultado coincide com o perfil dos 

enfermeiros no Brasil, o qual mostra que 87,24% destes são do sexo feminino 

caracterizando-se, portanto, como uma profissão predominantemente feminina. Essa 

situação de gênero está associada a vários problemas enfrentados pela categoria, 

como condições precárias de trabalho, múltiplas jornadas e baixos salários 

(BARRETO; KREMPEL; HUMEREZ, 2011). 

Com relação à faixa etária, verifica-se que 3 (23,1%) profissionais 

possuem entre 26 a 35 anos de idade, 4 (30,8%) entre 36 a 45 anos, e 6 (46,1%) 

estão entre 46 a 55 anos de idade. Quanto ao estado civil, 7 (53,8%) são casados e 

6 (46,2%) são solteiros. Além disso, todos os entrevistados possuem renda mensal 

maior que três salários mínimos. 

No que se refere à realização de pós-graduação, observou-se que 2 

(15,4%) enfermeiros não possuem e 11 (84,6%) possuem. Destes, apenas 1 (7,7%) 

possuem stricto senso (mestrado em saúde pública)  e 10 (76,9%) pós-graduação 

lacto sensu, onde 6 (46,1%) são na área de saúde da família, 1 (7,7%) em saúde 

pública, 1 (7,7%) em educação em saúde, 1 (7,7%) em obstetrícia e 1 (7,7%) em 

urgência e emergência. 

Da amostra estudada, 9 (69,2%) enfermeiros possuem um tempo de 

atuação no serviço entre 1 a 9 anos, 3 (23,1%) entre 10 a 19 anos e 1 (7,7%) entre 

20 a 29 anos. A maioria (84,6%) tem uma jornada de trabalho de 40 horas, enquanto 

15,4% trabalham seguindo uma jornada de 30 horas semanais. Como a jornada de 

trabalho da enfermagem ainda não é regulamentada por lei, vale-se da livre 

negociação. Nesse contexto, destaca-se no país a intensa mobilização na luta pela 

regulamentação das 30 horas semanais (BARRETO; KREMPEL; HUMEREZ, 2011).  

O tempo de realização do TR anti-HIV na ESF variou entre menos de 1 

ano a 3 anos, onde verificou-se que 1 (7,7%) enfermeiro realiza há três anos, 2 

(15,4%) há 1 ano, 3 (23,1%) há menos de 1 ano, e 7 (53,8%) há 2 anos. 
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5.2 CONTRUINDO A CARTOGRAFIA 

 

Para a construção da cartografia, os mapas foram elaborados e os dados 

discutidos de acordo com as dimensões de estrutura e processo da implementação 

do TR anti-HIV na ESF. 

 

5.2.1 Estrutura 

 

Nessa dimensão, discutiram-se aspectos como infraestrutura básica 

(espaço físico para execução dos testes, local de armazenamento dos kits de 

testagem, disponibilidade de insumos de testagem) e capacitação dos profissionais. 

As considerações que os enfermeiros teceram sobre a infraestrutura básica 

envolvida na testagem rápida anti-HIV na ESF resultaram na construção do mapa 1:  

 

MAPA 1 - Cartografia da infraestrutura básica envolvida na implementação do TR 
anti-HIV na ESF segundo os enfermeiros da quarta região de saúde da Paraíba. 

ESCALA  SIMBOLIZAÇÃO 
(Vozes dos entrevistados) 

Ponto Cardeal 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Das salas que eu vivenciei, só poderia ser melhor 
se fosse particular, e muitas vezes não é. Quanto 
ao local de estocagem de testes, tem a geladeira 
própria para guardá-los, e fica dentro da minha 
sala. Os formulários nunca faltaram. A única coisa 
que falta são os testes. Temos que esperar a 
quarta gerência. Agora eu estou com quantidade de 
testes reduzida. Não estou fazendo demanda 
espontânea nesse momento porque eu tenho 
gestantes já agendadas, e está faltando testes na 
quarta gerência em Cuité. Já teve momentos de eu 
receber teste de apenas um fabricante. (E6) 

Rosa dos ventos 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

O pior é a geladeira que eu não tenho. Então meus 
testes ficam em outra unidade. Eu faço lá.  
Formulários não faltam. Eu tenho suficiente. Com 
relação aos insumos de testagem, sempre eu 
recebo, nunca faltou. Agora eu recebo teste de 
apenas um fabricante. (E9) 
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Coordenada geográfica 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Não tenho espaço suficiente. Não tenho a sala para 
a realização do teste. Não tenho o local de 
armazenamento. A princípio eu não tenho, mas isso 
é uma proposta que já vem se estudando para se 
instalar na minha unidade. A estrutura física ainda 
não está adequada. Os testes, nós recebemos 
apenas de uma marca no mesmo mês. Ainda 
nunca recebemos testes de dois laboratórios 
diferentes no mesmo mês. (E13) 

 

Bússola 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Eu não faço na minha sala mesmo. Eu agendo no 
dia que o médico não está atendendo para ir 
atender na sala dele. Porque na minha sala tem a 
questão de peso, citológico [...]. Eu vou para outra 
sala e monto para o teste [...]. Os testes ficam na 
geladeira da sala do dentista. A gente não tem uma 
geladeira separada para esse teste. No caso, deixa 
um pouco a desejar isso. (E1) 
 
A sala eu acho que está adequada. O local de 
armazenamento do teste eu acho adequado, eles 
ficam na geladeira da sala do dentista. Os insumos 
de testagem eu recebo. Teve dois meses que eu 
tive dificuldade, pois não recebi. E geralmente eu 
recebo somente de uma marca de cada vez. É raro 
vir várias marcas. O correto seria duas pelo menos. 
No momento eu trabalho só com uma. Então, se 
der positivo, eu repito com a mesma. Não tenho 
opção. (E10) 

Astrolábio 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Quando aderimos a esse projeto foi uma briga 
grande. Os exames daqui eram enviados para outro 
município. Pedíamos o exame anti-HIV de uma 
gestante hoje e recebíamos quando ela ia parir, 
quando recebíamos. Foi uma luta para conseguir 
implantar o teste aqui. Então nós corremos atrás de 
tudo, de sala, de geladeira, e do material. Corri 
atrás e consegui. Somente com relação aos testes 
que há problemas. Às vezes faltam, e quando vem 
eu recebo apenas de uma marca. (E4) 

Compasso 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Nossa estrutura física não está totalmente 
adequada, porque a geladeira fica em um local, na 
hora em que você vai operacionalizar você já fica 
em outro local. Não tem nenhuma sala específica, 
adequada, montada e organizada para fazer o teste 
rápido. E o número de testes que eu recebo é 
insuficiente. Eu gostaria de enfatizar a importância 
de uma melhor ampliação desses testes para que o 
usuário pudesse realmente ser beneficiado. E que 
pudéssemos responder, realmente, os anseios 
dessa comunidade que tanto precisa. (E2) 
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Fuso horário 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

A sala eu acho pequena e quente. Quanto ao 
armazenamento do teste está bom, porque eu 
tenho uma geladeira para guardar os testes. Agora 
os insumos de testagem às vezes faltam e eu 
recebo apenas uma marca por mês. (E7) 

Mercator 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Não tenho problemas com a sala. Eu tenho 
privacidade. Fico na sala sozinha com o paciente. 
Os testes ficam armazenados na geladeira da 
farmácia do PSF. Na geladeira que ficam somente 
as insulinas. Os formulários não faltam. Eu tenho 
sempre. O grande problema na estrutura está na 
falta dos testes. Mandamos a planilha mensal para 
a gerência, mas há cinco meses eu estou sem 
receber nenhum teste. (E8) 

Telescópio 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

A questão da sala está adequada. Tenho uma 
geladeira própria para os testes. A questão dos 
papéis para preencher, os formulários não faltam. O 
único problema é a questão da oferta dos testes 
rápidos pelo Estado, que não está suficiente. 
Raramente eu recebo de marcas diferentes. 
Ultimamente eu estava recebendo mais o 
biomanguinhos. Geralmente, uma marca de cada 
vez. Nunca tenho duas marcas. (E5) 
 

PROJEÇÃO 

CENTRO 
 

Insuficiência dos insumos de testagem 
rápida anti-HIV 
 
 
 

PERIFERIA 
 

Espaço físico e local de armazenamento 
para o teste 
 

Fonte: elaborado pela autora 

De acordo com o mapa, é possível interpretar que para os enfermeiros 

dos municípios representados, os problemas relacionados à disponibilidade 

adequada dos insumos de testagem rápida anti-HIV assumem uma posição central. 

Na periferia do espaço cartografado encontram-se aspectos voltados para o espaço 

físico e local de armazenamento dos kits de testagem. Nem todos os municípios da 
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região possuem um local próprio para guardar os testes, sendo armazenados na 

geladeira da sala do dentista ou com outros medicamentos, o que foge à 

recomendação legal.  Esse cenário dificulta o monitoramento da temperatura de 

armazenamento do teste, podendo comprometer a confiabilidade do exame. 

Recomenda-se que os kits de TR para HIV sejam armazenados em 

geladeiras próprias ou em sala com ar condicionado, respeitando as orientações dos 

fabricantes quanto à temperatura, a qual deve variar entre 2 °C e 30 °C. (BRASIL, 

2011b). Com relação à sala, não há necessidade de ser específica para a realização 

do exame, mas deve assegurar privacidade ao paciente durante a testagem. Na 

ausência de espaço físico exclusivo para a execução dos testes, observada em 

algumas realidades pesquisadas, pode-se utilizar alternativas como o consultório 

médico ou de enfermagem (BRASIL, 2012g). Cabe destacar ainda a importância de 

o local onde o cuidado é ofertado possuir instalações mínimas, a fim de proporcionar 

um ambiente confortável e possibilitar o bem estar tanto do usuário como do 

profissional (ESHER et al., 2012).  

Ressalta-se que os enfermeiros da região cartografada não deixam de 

realizar o TR por não possuírem uma sala e/ou um local de armazenamento 

específico para a guarda do mesmo. Entretanto, a falta de insumos de testagem 

interfere significativamente na operacionalização do serviço. Na cartografia, a 

insuficiência dos insumos de testagem rápida envolve dois aspectos, quais sejam: 

falta ou quantidade reduzida de testes, e ausência de kits de testagem de diferentes 

marcas, recebidas simultaneamente. Esse quadro traz sérias implicações para o 

acesso ao diagnóstico do HIV das populações na ESF da região, uma vez que, 

diante de um resultado reagente, um único teste não é suficiente para fornecer o 

diagnóstico do vírus da aids.  

De acordo com o MS (2014d), o resultado reagente sempre deve ser 

confirmado com um segundo teste diferente do laboratório fabricante do primeiro. O 

TR 1 e o TR 2 devem, obrigatoriamente, ser baseados em diferentes princípios 

metodológicos, ou empregar diferentes antígenos ou serem produzidos por marcas 

distintas. 

Contrariando isso, pode-se destacar a seguinte fala: “se der positivo eu 

repito com a mesma marca, não tenho opção” (E10). Sem o segundo teste para 

confirmar o resultado reagente, o TR anti-HIV se comporta como um exame de 

triagem, perdendo assim uma das suas grandes vantagens, que é fornecer o 
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diagnóstico do HIV imediatamente, sem necessidade de sorologia complementar 

(BRASIL, 2014d). Essa situação compromete o acesso ao diagnóstico precoce da 

infecção no contexto cartografado, uma vez que não otimiza o seguimento do 

paciente e tampouco proporciona rapidez no resultado. 

Além da ausência de kits de diferentes marcas, a quantidade de testes é 

limitada, levando muitos enfermeiros ao não atendimento da demanda espontânea e 

à priorização de determinados grupos, como as gestantes. É notório que o 

diagnóstico do HIV durante a gestação consiste em uma das estratégias do MS para 

redução da transmissão vertical, uma vez que possibilita a realização de 

intervenções nessa fase e também no parto (SILVA; TAVARES; PAZ, 2011). 

Entretanto, indaga-se como um grupo pode ser beneficiado com essa tecnologia 

enquanto outros, pertencentes ao mesmo território, são excluídos por falta de testes 

nas UBSF da região. 

O teste em quantidade reduzida dificulta o acesso de outras populações 

ao exame. Destaca-se que, atualmente, há um crescimento do número de casos de 

HIV entre heterossexuais, mulheres e população de baixa renda. Contudo, existem 

altas taxas de prevalência da doença entre os grupos sociais historicamente 

afetados pela epidemia, como homens que fazem sexo com homens, usuários de 

drogas e profissionais do sexo (SILVA; OLIVEIRA; SANCHO, 2013). Isso aponta 

para a necessidade da ESF incorporar o acesso universal ao diagnóstico do HIV, 

além da garantia da equidade na assistência às populações mais vulneráveis. 

Reconhece-se que a oferta de TR para o HIV em serviços de base 

comunitária contribui para aumentar a detecção precoce do vírus, principalmente 

nos grupos mais vulneráveis, os quais enfrentam maiores barreiras no acesso à 

atenção à saúde (DRAUCKER et al., 2015). Assim, ampliar a oferta do TR anti-HIV 

para toda a população, bem como a sua realização no contexto da ESF nos 

municípios investigados é uma importante ação para a prevenção do HIV/aids e o 

diagnóstico oportuno. Para tanto, as vantagens proporcionadas pelo TR requer a 

existência de uma estrutura que disponha de kits de diferentes marcas e em 

quantidade suficiente a fim de atender a demanda, buscando maior resolutividade 

nos serviços pesquisados. 

Ainda na dimensão da estrutura, as entrevistas com os enfermeiros 

resultaram na elaboração de uma cartografia sobre a capacitação recebida para a 

execução do TR anti-HIV na ESF, conforme o mapa 2:  
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MAPA 2 – Cartografia da capacitação recebida para execução do TR anti-HIV na 
ESF segundo os enfermeiros da quarta região de saúde da Paraíba. 

ESCALA  SIMBOLIZAÇÃO 
(Vozes dos entrevistados) 

Ponto Cardeal 

Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Eu acho que foi uma capacitação suficiente para 
deixar você sabendo realizar o teste. Porém, não só 
eu como outras enfermeiras que estavam lá, 
questionamos o preparo profissional para 
exatamente lidar com aquela situação de dar um 
resultado positivo, que sabemos que não é fácil. [...] 
Então por esse lado, na parte de um suporte 
psicológico para o profissional necessita-se de 
mais. (E6) 
 

Rosa dos ventos 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Eu acho muito rápido, não dá tempo você ter 
experiência. Eu saí muito ansiosa, muito 
preocupada. Achei que a demanda de pacientes 
para testar foi pouca. Não tive oportunidade de ter 
mais amostras. Na parte teórica eu achei muita 
informação para pouco tempo [...]. E acho também 
que não deveria jogar o profissional para o serviço. 
Os profissionais que dão a capacitação deveriam 
vir para ver se estou fazendo correto, se tenho 
dificuldade. Mas não vem. Fizeram e largaram e se 
virem. E se a gente estiver falhando em algum 
aspecto? Não tem fiscalização e acompanhamento 
de ninguém. (E11) 

Coordenada geográfica 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

[...] Eu achei pouco tempo de informação, porque 
não é só você realizar o teste. Tem uma série de 
fatores que você precisa está apta para isso. Eu 
achei que eu precisaria aperfeiçoar mais a parte do 
aconselhamento. Tem uma série de perguntas que 
o usuário faz a você e você fica sem saber 
responder. Eu achei mais dificuldade nisso. (E13) 

Bússola 

Fonte:cosemspb.org/cir/ 

 

A capacitação foi bem simples. Foi bem sucinta. Eu 
acho que no dia a dia que nós fomos fazendo, 
fomos adquirindo uma habilidade maior. Deixou um 
pouco a desejar em relação à referência do 
paciente. Fiquei perdida nisso. (E1) 
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Astrolábio 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Nós tivemos dois dias de capacitação [...]. Não dar 
para você absorver tudo. A parte prática, a parte 
técnica foi bem abordada, porque é rápida. A parte 
teórica é imenso o conteúdo. Foi bom, mas a parte 
teórica não. Foi pouco tempo realmente, foi bem 
corrido. Teria que ter mais tempo. (E3) 
 

Compasso 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Eu achei que a capacitação aconteceu em pouco 
tempo. Deveria ser mais. Ter a teoria separada e 
depois só a prática. Eu acho que deveria ter sido 
mais tempo. Faltou abordar mais a parte do 
aconselhamento na capacitação. Em como abordar 
o paciente com um resultado do teste positivo e 
negativo. Deixou a desejar também na discussão 
do encaminhamento do paciente no caso de um 
resultado positivo. Não sei o fluxo que deve ser 
seguido, não sei para onde direcionar o paciente. 
(E2) 
 

Fuso horário 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Eu achei ótimo. Foram duas capacitações. No 
primeiro eu achei poucos dias, mas no segundo foi 
melhor. No primeiro não fomos para o campo fazer 
o teste; fizemos uns nos outros. Mas na segunda 
capacitação foi ótimo por que fomos para o 
presídio. Teve essa realidade. (E7) 
 
 
 
 
 
 

Mercator 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

Eu acho que a capacitação não foi suficiente. 
Foram dois dias. Achei muito pouco. Acredito que 
éramos para se aprofundar mais na teoria. Porque 
quando o pessoal vem nos treinar o que eles 
puderem resumir, resumem. Eu acho que fica uma 
lacuna. (E8) 
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Telescópio 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

 

A capacitação foi boa mais para a questão do 
domínio da testagem, da técnica, mas na parte do 
aconselhamento ficou a desejar. Até por quê do 
município só fui eu. Eu acho interessante a 
participação também de pelo menos uma assistente 
social e uma psicóloga para está dando um 
suporte. (E5) 
 

PROJEÇÃO 

CENTRO 
 

Tempo insuficiente da capacitação  

PERIFERIA 
 

Ausência da participação de outras 
categorias profissionais na capacitação 

Fonte: elaborado pela autora 

Vale ressaltar que todos os profissionais entrevistados relataram ter 

recebido a capacitação para execução do TR anti HIV, a qual ocorreu por meio de 

momentos presenciais. Isso vai ao encontro da portaria nº 3.275/2013, cuja 

recomendação é que o TR para HIV seja realizado por profissionais de saúde 

capacitados, por treinamentos presenciais ou por meio de cursos de ensino à 

distância (BRASIL, 2013a).  

Entretanto, as vozes dos entrevistados podem ser reveladoras quanto à 

qualidade dessa capacitação. As falas colocam no centro do mapa o tempo 

insuficiente desta, o qual produz fragilidades no tocante à abordagem do paciente 

submetido ao teste. São aspectos que vão além da técnica de testar, como o 

preparo do profissional no aconselhamento, especialmente voltado para um paciente 

com um resultado positivo, e no encaminhamento deste à unidade de referência. 

Além disso, percebe-se que o curto tempo da capacitação, apontado pelos 

enfermeiros entrevistados, produz lacunas no conhecimento do enfermeiro e gera 

insegurança por parte de alguns profissionais.  

A capacitação é uma das estratégias mais utilizadas para enfrentar 

dificuldades no desenvolvimento dos serviços de saúde. Consiste em ações 

intencionais e planejadas com a finalidade de fortalecer conhecimentos e 

habilidades dos profissionais em determinada área. Entretanto, na prática, 

caracterizam-se como movimentos que incrementam os encontros e as aulas no 

período em que se quer introduzir mudanças no serviço. Em determinadas 
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situações, os tempos de capacitação se assemelham aos tempos produtivos de uma 

máquina e não ao tempo humano. Seu imediatismo acredita na possibilidade de 

grandes efeitos de um programa educativo de aplicação rápida, quase como um 

passe de mágica (BRASIL, 2009a). 

Destaca-se que a implementação da testagem rápida anti-HIV na ESF 

não acontece em um abrir e fechar de olhos, dada a complexidade da dinâmica 

dessa ação. O preparo do profissional, no caso da região cartografada o enfermeiro, 

requer mais do que momentos pontuais. Estes, muitas vezes, simplificam o serviço 

dando ênfase aos seus aspectos mais práticos, como o de executar o TR, cuja etapa 

os enfermeiros relatam ter maior domínio. Isso pode ser atribuído também à 

facilidade no manuseio da tecnologia em comparação com a abordagem de 

questões como a sexualidade, presentes em outras fases da testagem, como é o 

caso do aconselhamento. 

O conhecimento do aspecto técnico do TR anti-HIV é essencial para os 

profissionais realizarem o TR de modo a conduzir resultados precisos e confiáveis. 

Acresce-se a isso o fato dos testes serem, frequentemente, executados por 

indivíduos sem experiência laboratorial, mostrando a necessidade de uma formação 

voltada para essa dimensão (BRASIL, 2014e).  

O que se questiona é o fato de como essa formação acontece. Pode-se 

perceber, nas vozes dos enfermeiros, que o tempo da capacitação não foi suficiente 

para deixar o profissional preparado para lidar com as outras etapas envolvidas na 

testagem rápida anti-HIV, como o aconselhamento e o encaminhamento do paciente 

com um resultado positivo para o vírus da aids. Não há relatos de outros encontros 

com a finalidade de atender essas necessidades, gerando entraves na 

implementação da ação na ESF no espaço cartografado, principalmente nas 

questões relacionadas ao atendimento do usuário diante da descoberta da sua 

soropositividade. 

Nesse contexto, destaca-se o estudo de Silva et al. (2005), o qual 

concluiu que o preparo específico para atender os usuários com HIV está restrito 

aos centros especializados. Essa situação leva a descontinuidade da assistência 

para as pessoas com o vírus e a falta de preparo dos profissionais no tocante ao 

estigma, ainda associado à infecção, quando são atendidas em outros serviços do 

SUS (PALÁCIO; FIGUEIREDO; SOUZA, 2012).  
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Assim, a fim de melhorar a implementação do TR anti-HIV nos municípios 

investigados, faz-se necessário, ao invés de capacitações, uma política de educação 

permanente a qual aborde, além dos procedimentos técnicos da testagem, os 

aspectos psicológicos, emocionais, sociais que permeiam o HIV/aids. A educação 

permanente em saúde proporciona ao profissional a compreensão da sua realidade 

local. Esse modelo busca construir ações crítico-reflexivas e participativas nos 

processos de ensino aprendizagem. Além disso, possibilita a reestruturação dos 

conhecimentos do trabalhador a partir da problematização e de demandas internas 

de suas práticas laborais (MICCAS; BATISTA, 2014). 

Por fim, outro elemento que chama a atenção na região cartografada, 

organizado na periferia do mapa, é o fato da participação marcante de enfermeiros 

na capacitação, e ausência de outras categorias profissionais, mesmo a testagem se 

caracterizando como um procedimento multiprofissional. Ressalta-se o 

reconhecimento do enfermeiro como interlocutor e principal agente catalisador das 

políticas e programas orientados para a saúde coletiva, particularmente para a ESF. 

Nesse âmbito assistencial, o enfermeiro assume um papel cada vez mais decisivo e 

pró-ativo na identificação das necessidades de saúde das famílias e comunidades, 

bem como na promoção e proteção da saúde dos indivíduos em suas diferentes 

dimensões (BACKES et al., 2012). 

Embora a ESF seja orientada por equipes de saúde que envolvam 

diferentes profissionais como médicos, técnicos de enfermagem, odontológos e 

agentes comunitários de saúde, o enfermeiro se destaca como um importante 

membro, por ele ser um componente ativo no processo de consolidação da 

Estratégia como política integrativa e humanizadora (SILVA; MOTTA; ZEITOUNE, 

2010).  

Salienta-se ainda que, em muitas realidades, o enfermeiro além de 

desenvolver atividades assistenciais e educativas, assume funções administrativas, 

como o gerenciamento da UBSF. Assim, com a implantação do TR anti-HIV na ESF, 

esse profissional passa a ser o responsável pela realização das ações de testagem, 

como é o caso da região pesquisada. 

 

5.2.2 Processo 
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Nessa dimensão, abordaram-se as facilidades, dificuldades e modos de 

operacionalização do TR anti-HIV na ESF realizados pelos enfermeiros, os quais 

serão discutidos a seguir. 

 

5.2.2.1 Facilidades da testagem rápida anti-HIV 

 

As falas dos enfermeiros sobre as facilidades envolvidas na testagem 

anti-HIV possibilitou a construção do mapa abaixo (mapa 3): 

 
MAPA 3 - Cartografia das facilidades vivenciadas pelos enfermeiros da quarta região 
de saúde da paraíba no desenvolvimento da testagem rápida para o HIV.  

ESCALA  SIMBOLIZAÇÃO 
(Vozes dos entrevistados) 

Ponto Cardeal 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

A facilidade é que eu pego essa gestante e faço 
essa captação a tempo [...]. Nem todo município 
disponibiliza um laboratório com facilidade. Nós, por 
exemplo, mandamos para outra cidade e existe 
uma demanda de outros municípios para essa 
cidade. Quando vai chegar o exame? A facilidade é 
essa: você identifica algo a tempo, onde possa ser 
feito alguma coisa. Esse é o objetivo do teste 
rápido. Senão não seria teste rápido. (E6) 
 
 

Rosa dos ventos 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

A facilidade é que não há mais rejeição entre as 
pacientes. Quando eu ofereço, elas já me 
perguntam: que dia eu posso fazer? Então isso eu 
acho importante, porque eu já tenho 22 anos de 
formada e eu nunca tinha visto isso. Hoje elas já 
não têm nenhuma resistência para fazer o teste. Eu 
acho uma facilidade. (E11) 
 
 

Coordenada geográfica 

 

A facilidade é o próprio resultado que entrega na 
hora. Aqui a sorologia realmente demora. O exame 
de laboratório é feito no hospital, mas é enviado 
para fora e o resultado demora muito a chegar. 
(E12). 
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Bússola 

 
Fonte:cosemspb.org/cir/ 

É muito angustiante para mim pedir exames para 
uma grávida e não ver o resultado chegar. Porque 
pede-se as sorologias, mas nunca vem o resultado. 
A facilidade que eu acho é essa: eu faço e se tiver 
algo eu já tenho a possibilidade de fornecer um 
tratamento, e procurar uma alternativa correta. 
(E10) 

Astrolábio 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

A facilidade é a rapidez no diagnóstico. Antes, 
pedia um exame anti-HIV laboratorial, e o resultado 
demorava. Com o teste aqui, posso ver o resultado 
com poucos minutos. (E3) 
 

Compasso 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

A facilidade seria, como o próprio nome diz, um 
teste rápido, no qual facilita um diagnóstico 
precoce. (E2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuso horário 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

A facilidade é o diagnóstico mais rápido. É gratuito. 
Todos os pacientes que me procuram eu faço. Não 
tenho restrição com nenhum. É fácil de fazer. (E7) 
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Mercator 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

A facilidade é que com esse teste o resultado do 
exame sai com poucos minutos. Os pacientes até 
perguntam como é que uma tecnologia tão 
pequena permite isso. Então a facilidade é que o 
teste permite você saber algo tão grave, que mata 
muitas pessoas todos os dias. (E8) 

Telescópio 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

Uma facilidade é a questão de se ter em um tempo 
oportuno o resultado. Diferentemente quando era 
laboratorial, que às vezes a gestante paria e não 
tinha acesso a esse resultado. (E5) 
 
A facilidade está associada ao manuseio do teste. 
É muito difícil você errar. A tecnologia é bem 
acessível. (E9) 

PROJEÇÃO 

CENTRO 
 

Rapidez no resultado do exame 
 

 

PERIFERIA 
 

Fácil manuseio do teste 
 
Diminuição da recusa pelo paciente em 
fazer o teste 
 

Fonte: elaborado pela autora 

Pelas vozes dos profissionais, pode-se afirmar que a maior facilidade 

envolvida na testagem rápida anti-HIV na ESF está relacionada ao reduzido espaço 

de tempo entre a coleta da amostra e o resultado do exame, o qual foi projetado 

para o centro do mapa. Além disso, as vozes também mencionam como facilidades, 

a simplicidade no manuseio do teste e diminuição da recusa pelo paciente em fazer 

o teste, as quais se organizam na periferia do espaço cartografado. 

Destaca-se que o tempo de espera pelo resultado do TR anti-HIV 

representa um avanço importante no combate a epidemia do HIV/aids, uma vez que 

a falta de agilidade na entrega dos resultados de testes por meio de metodologias 

clássicas é uma problemática frequente em todo o território brasileiro. No estudo de 

Sobreira, Vasconcellos e Portela (2012), realizado nos CTA do estado do Rio de 

Janeiro, o tempo de entrega do resultado para os testes realizados pelo método 
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laboratorial variou entre 7 e 40 dias, já com os TR o tempo de espera foi de 15 

minutos.  

Considerando esse dado, com a utilização do TR para diagnóstico da 

infecção pelo HIV, o indivíduo submetido a esse tipo de tecnologia, ao invés de 

esperar quinze dias ou até mesmo um mês ou mais, tempo de espera no caso de 

metodologias tradicionais, irá esperar de quinze até trinta minutos, aspecto que 

contribui para melhorar o acesso ao diagnóstico precoce da infecção (RIBEIRO; 

SACRAMENTO, 2014). Isso também traz benefícios para o profissional. No espaço 

cartografado é possível verificar que muitos enfermeiros apontam para problemas 

vivenciados com relação à demora no resultado da sorologia convencional, antes da 

implantação do TR em suas UBSF. Assim, uma vantagem significativa dos testes é 

que eles permitem a entrega do resultado e a assistência ao usuário em uma só 

consulta. 

Em abrigos de mulheres vítimas de violência doméstica nos Estados 

Unidos da América (EUA) o resultado do teste fornecido com poucos minutos depois 

de sua realização, mostrou-se atrativo para essas mulheres. Por sua vez, a espera 

por várias semanas para obter o resultado consistiu em um fator gerador de estresse 

entre essa população (DRAUCKER et al., 2015).  

O acesso ao diagnóstico precoce melhora as expectativas de 

sobrevivência do indivíduo soropositivo, e a testagem tardia, na maioria das vezes, 

resulta em perdas de oportunidades para prevenir comorbidades, as quais culminam 

na morte do paciente (MARTINS et al., 2014).  

Uma pesquisa desenvolvida nos EUA mostrou altas taxas de mortalidade 

nos adultos com 50 anos de idade ou mais, sendo a maior parte associada ao 

diagnóstico tardio. Além disso, constatou-se ainda a importância das ações de 

testagem de forma ampla para toda a população como uma forma eficaz para 

promover a detecção precoce do HIV/aids (DAVIS et al., 2013).  

Entre as estratégias consideradas para assegurar a identificação oportuna 

dos pacientes soropositivos está a oferta e realização do teste de HIV na rotina de 

todos os serviços de saúde, incluindo a atenção primária à saúde (YAZDANPANAH 

et al., 2010). Ressalta-se a contribuição do espaço da ESF no favorecimento da 

diminuição da recusa pelo paciente em fazer o teste, a qual foi relatada em algumas 

falas dos entrevistados e projetada para a periferia do espaço representado. Nesse 

serviço, cada equipe de saúde da família atua buscando construir um vínculo com a 
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comunidade, tendo responsabilidade por um território específico e um grupo 

delimitado de pessoas. Essa proximidade faz com que o teste fique mais acessível à 

comunidade, o que contribui para diminuir a resistência do usuário na realização do 

exame, e, assim, melhorar o acesso da população a essa tecnologia.  

A ESF, como uma forma de reorganizar o modelo assistencial de saúde, 

traz um novo modo de agir à medida que sinaliza para uma abordagem de 

intervenção social, não mais focada no saber médico-curativista, mas centrada na 

educação, promoção e proteção da saúde (BACKES et al., 2012). Dessa maneira, 

torna-se um espaço privilegiado e com potencialidades para desenvolver práticas de 

enfrentamento ao HIV/aids, entre elas a testagem para o diagnóstico dessa infecção. 

De acordo com Palácio, Figueiredo e Souza (2012), a descentralização do 

diagnóstico do HIV na rede de atenção primária à saúde propiciou a motivação das 

equipes e o aprendizado de uma nova tecnologia. Além disso, estimulou o trabalho 

com uma patologia, que é, muitas vezes, esquecida nesse âmbito de assistência à 

saúde.  

Outra facilidade na testagem anti-HIV apontada por alguns enfermeiros da 

região cartografada foi o fato do TR anti-HIV apresentar simplicidade no seu 

manuseio. O método simples e fácil de usar se constitui em um dos aspectos que o 

caracterizam como uma boa alternativa para o diagnóstico do HIV, uma vez que os 

testes laboratoriais convencionais são operacionalmente complexos, requerem 

profissionais especializados e infraestrutura laboratorial apropriada (BRASIL, 

2014e), elementos que nem sempre estão presentes na realidade de muitos 

municípios. 

A maioria dos TR utiliza como metodologia a imunocromatografia, a qual 

representa uma tecnologia que concentra a reação antígeno-anticorpo em uma 

única fase sólida, podendo ser mantida em temperatura ambiente e utilizada pelo 

profissional de saúde no momento do atendimento ao paciente. Além de apresentar 

sensibilidade e especificidade elevadas, a imunocromatografia possui baixo custo, 

haja vista não exigir equipamento específico para realizar o teste ou interpretar o seu 

resultado (BRASIL, 2014d). 

Assim, os TR anti-HIV, dada a praticidade da sua metodologia, não 

necessitam de estrutura laboratorial ou profissional especializado para a sua 

execução, nem de coleta e transporte especializados, baixando o custo dos exames. 
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Ademais, por poder ser realizado em qualquer local, facilita o acesso do indivíduo ao 

conhecimento da sua situação imunológica (RIBEIRO; SACRAMENTO, 2014). 

Salienta-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o 

desenvolvimento de testes diagnósticos rápidos, de fácil execução, sensíveis, 

específicos e de baixo custo como uma estratégia primordial para o tratamento 

adequado, monitoramento, vigilância e controle de doenças infecciosas, como o HIV 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).  

 

5.2.2.2 Dificuldades da testagem rápida anti-HIV 

 

Além das facilidades, os enfermeiros da 4ª Região de Saúde da Paraíba, 

vivenciam dificuldades na implementação do TR anti-HIV na ESF, conforme pode 

ser observado no mapa a seguir (mapa 4): 

 

MAPA 4 - Cartografia das dificuldades vivenciadas pelos enfermeiros da quarta 
região de saúde da paraíba no desenvolvimento da testagem rápida para o HIV 

ESCALA  SIMBOLIZAÇÃO 
(Vozes dos entrevistados) 

Ponto Cardeal 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

A única dificuldade que eu reclamo é que não 
somos remunerados. Porque o município deveria 
bonificar o profissional que faz o teste, pois de uma 
forma geral, a exposição desse profissional é bem 
maior no sentido amplo. Ele é que vai dar a notícia, 
ele é que vai se expor, no sentido de que se 
alguém comentar alguma coisa, vão dizer que foi o 
profissional. (E6) 
 
 
 
 
 
 

Rosa dos ventos 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

Eu sou sozinha na unidade para 933 famílias. É um 
número bem alto para você assistir. Às vezes não 
dá tempo. Eu poderia até fazer outro trabalho, mas 
não dá para fazer porque é muita gente. (E11) 
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Coordenada geográfica 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

A dificuldade é de a enfermeira ser sozinha para 
realizar o teste. Há uma alta demanda para poucos 
profissionais. (E13) 
 
 
 
 
 
 
 

Bússola 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

Uma dificuldade que estamos vivenciando agora é 
a questão da oferta de testes pelo estado, que está 
bastante limitada e muitas vezes até falta. (E10) 
 
 
 
 
 
 
 

Astrolábio 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

A dificuldade é que nosso tempo é pouco por causa 
das outras atividades que temos que desenvolver 
no PSF. Por isso que fazemos somente em 
gestantes. Pediram para divulgar para a população 
que aqui tem o teste rápido, mas não divulgamos 
porque não temos tempo para fazer. É muita coisa, 
a demanda é muito grande. E também, muitas 
vezes, a quantidade de testes é pouca. (E4) 

Compasso 

Fonte:cosemspb.org/cir 

As dificuldades que eu acho é justamente a 
quantidade de testes ser limitada, pelo menos na 
minha realidade. Porque a quantidade que eu 
recebo não dá para contemplar um número maior 
de pacientes vulneráveis. (E2) 
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Fuso horário 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

A dificuldade é a falta do teste aqui no município. E 
eu já deixei de fazer por isso. Eu já passei mais de 
um mês sem ter o teste. (E7) 

Mercator 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

 

A dificuldade que eu acho é dizer ao paciente que 
ele está com HIV. A maioria das pessoas acha que 
é o fim. Que não tem jeito. (E8) 

Telescópio 

 
Fonte:cosemspb.org/cir 

 

A dificuldade é comunicar o resultado positivo das 
testagens, porque não temos apoio de outros 
profissionais no mesmo momento, para ficar 
exclusivo para o teste rápido. Por exemplo, um 
psicólogo para ajudar a dar o resultado no caso de 
ser positivo e também nos ajudar no 
aconselhamento. Eu ficaria mais na parte da 
realização em si do teste. Mas, o enfermeiro é um 
pouquinho de tudo. (E9) 

PROJEÇÃO 

CENTRO 
 
Falta dos insumos para 
operacionalização do processo de 
testagem 
 
Sobrecarga de atividades 

 
 

PERIFERIA 
 
Revelação do diagnóstico positivo de HIV 

Fonte: elaborado pela autora 

De acordo com o mapa elaborado, pode-se afirmar que vários fatores 

dificultam a implementação do TR anti-HIV no âmbito da ESF na região 
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cartografada. Uma das dificuldades projetada para o centro do mapa é a falta de 

insumos de testagem. Observa-se que existem realidades onde o enfermeiro deixa 

de realizar o teste devido à sua falta, ou não conseguem atender a demanda por 

causa da quantidade limitada de kits. Essa situação indica que problemas 

relacionados à dimensão de estrutura podem contribuir para o comprometimento de 

um bom processo. 

Além disso, diversas falas também projetam para o centro a sobrecarga 

de atividades vivenciada na UBSF. Esse aspecto é preocupante na medida em que 

leva um enfermeiro a deixar de divulgar o TR anti-HIV para a população geral devido 

à falta de tempo, resultante da responsabilidade por outras ações desenvolvidas no 

contexto da ESF, como é o caso do município do Damião. Isso impossibilita o 

acesso da população da região pesquisada às testagens, bem como as ações de 

prevenção daí decorrentes, possibilidades do diagnóstico precoce e tratamento, as 

quais se caracterizam como importantes iniciativas no enfrentamento da epidemia 

do HIV/aids. 

Por outro lado, verifica-se, na região cartografada, que a inserção do TR 

na ESF não é acompanhada da ampliação dos recursos humanos, sendo somente o 

enfermeiro o responsável por essas ações. Salienta-se que no contexto da ESF, 

esse profissional possui diversas funções, e, muitas vezes, não consegue se dedicar 

de forma efetiva as atividades envolvidas na testagem anti-HIV, pois suas atuações 

estão mais direcionadas para outras prioridades. 

Nesse serviço de saúde, a prática do enfermeiro é planejada de acordo 

com as ações pré-estabelecidas pelo MS na área de saúde da criança, saúde da 

mulher, controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus, controle da 

tuberculose, entre outras (SILVA; MOTTA; ZEITOUNE, 2010). Somadas às 

atividades clínicas estão também o trabalho burocrático de coordenação e de 

gerência do serviço, as reuniões na Secretaria de Saúde, as capacitações para os 

agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem que acabam tomando 

grande parte do tempo e sobrecarregando o trabalho diário do enfermeiro 

(ROECKER; BUDÓ; MARCON, 2012).  

A inserção do TR na rotina da ESF implica em uma reorganização do 

processo de trabalho da equipe e do serviço como um todo, uma vez que essa 

prática requer uma atenção para o tempo de atendimento, reformulações de fluxo da 

demanda, de funções e de oferta de atividades no serviço. Nesse sentido, 
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Zambenedetti e Both (2012) ressaltam o desafio que constitui a flexibilização do 

processo de trabalho da ESF para incorporação de outras demandas que 

extrapolem as prioridades delimitadas nacionalmente.  

Com a implantação do TR no serviço a dinâmica no trabalho se altera no 

sentido de criar outro fluxo de atendimento, além do fluxo convencional, absorvendo 

mais uma demanda populacional, porém com os mesmos recursos humanos. No 

caso da região cartografada, verifica-se que o enfermeiro assume a 

responsabilidade pelas ações envolvidas na testagem rápida, incluindo o 

aconselhamento. 

Destaca-se que a inserção das ações de aconselhamento e diagnóstico 

do HIV no cotidiano da atenção primária à saúde, além de sobrecarregar ainda mais 

as já sobrecarregadas UBSF, causam tensão no modelo predominante, por estarem 

permeadas por questões complexas, como a sexualidade, e por valores, como o 

sigilo (FERRAZ; NEMES, 2009).   

Na região pesquisada, uma dificuldade, projetada para a periferia do 

espaço representado, está relacionada à comunicação de um resultado positivo de 

HIV ao paciente. Isso pode ser explicado pelo fato de que, apesar de todos os 

avanços para o enfrentamento da epidemia, as pessoas acometidas pela aids 

vivenciam uma realidade mais complexa que as demais, devido a doença ainda ser 

vista pela população como risco de morte, estando também associada ao medo, ao 

estigma, a discriminação e, em muitos países, a marginalização (URIBE; 

ORCASITA, 2011). 

Comportamentos de negação são observados frequentemente em 

pessoas com HIV/aids, se constituindo como reflexos do medo de revelar para a 

sociedade a condição de ser soropositivo. Esse quadro está associado às 

representações de doença contagiosa e letal que foram construídas no início da 

epidemia e perduram ainda hoje (GARBIN et al., 2009; NAVARRO et al., 2011). 

Dessa forma, o resultado de um TR positivo para HIV produz 

repercussões significativas na vida das pessoas, deixando-as fragilizadas e 

produzindo demandas específicas de atenção. A revelação de um diagnóstico como 

esse, permeado por uma variedade de sentimentos, requer apoio de profissionais 

capacitados que realizem o aconselhamento, ajudando a pessoa soropositiva a 

encontrar meios para enfrentar o diagnóstico (SILVA; GUILHEM; BAMPI, 2012).  
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Na realidade pesquisada, faz-se necessário uma política de educação 

permanente voltada para além da dimensão biológica, que aborde aspectos 

psicológicos, emocionais, sociais e culturais envolvidos na realização no TR anti-HIV 

na ESF, acreditando-se que os enfermeiros da região devem desmistificar mitos e 

preconceitos associados à sexualidade e ao HIV/aids. Além disso, o apoio de uma 

equipe multiprofissional pode contribuir para facilitar a comunicação de um 

diagnóstico como este, cercado por tantos sentimentos negativos. 

O estudo de Fonseca e Iriart (2012) evidenciou que os profissionais de 

saúde possuem dificuldade para lidarem com a subjetividade do processo saúde 

doença e assumirem uma prática reflexiva junto ao paciente. Conforme os autores, 

diante dessa situação, por vezes, a responsabilidade para informação do diagnóstico 

é transferida para o profissional de psicologia.  

Percebe-se que os profissionais entrevistados têm-se empenhado para 

enfrentar a grande demanda de atribuições as quais respondem, porém as 

dificuldades para a realização das ações de testagem rápida precisam ser 

trabalhadas por todos os atores deste processo, com a finalidade de alcançar uma 

prática mais próxima possível de atender o que lhes é atribuído. O primeiro passo é 

enxergar essa ação, não como uma atividade a mais a ser realizada, mas como uma 

prática que procura facilitar o acesso da população ao exame, contribuindo para o 

diagnóstico precoce, etapa essencial para o início oportuno dos cuidados e 

tratamento do HIV. 

 

5.2.2.3 Operacionalização das ações de testagem rápida anti-HIV  

 

Para efeito da análise pormenorizada desse aspecto, as falas dos 

entrevistados foram agrupadas em etapas no fluxograma descritor (Figura 1), quais 

sejam: 1) oferta do TR anti-HIV, 2) aconselhamento pré-teste, 3) execução do TR 

anti-HIV, 4) aconselhamento pós-teste e entrega do resultado, 5) encaminhamento 

do paciente. Cada uma dessas etapas será discutida a seguir. 
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Figura 1 – Fluxograma descritor das etapas da testagem rápida para diagnóstico do 
HIV na ESF segundo os enfermeiros da quarta região de saúde da Paraíba. 
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Fonte: elaborado pela autora  

 

 

5.2.2.3.1 Oferta do teste rápido anti-HIV  

 

Na região pesquisada, os enfermeiros entrevistados ofertam o TR para o 

HIV, predominantemente, às gestantes, na rotina do atendimento pré-natal. Isso 

pode ser verificado nas seguintes falas: 

 

“Geralmente eu oferto as minhas gestantes. No primeiro trimestre da 
gravidez já realizo o teste HIV, e no final da gravidez a repito. Eu oferto esse 
teste para gestante no momento da consulta pré-natal”. (E13) 
 
 
“A prioridade são as gestantes. Durante a primeira consulta pré-natal eu 
ofereço o teste rápido”. (E6) 

 

Destaca-se que a evolução da epidemia da aids no Brasil, com a 

intensificação do número de casos da infecção em mulheres, fenômeno chamado de 

feminização da epidemia, trouxe como um novo desafio o controle da transmissão 

Entrega do 

resultado 

Não 
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vertical do HIV (ARAÚJO et al., 2015). Nesse contexto, salienta-se a importância da 

qualidade na assistência e o acompanhamento cuidadoso durante o pré-natal para a 

detecção precoce da doença e redução dos prejuízos à saúde maternoinfantil 

(HOLANDA et al., 2015).  

O teste anti-HIV faz parte do pré-natal de qualidade, e o MS recomenda 

para as gestantes a sua realização desde a primeira consulta e a sua repetição no 

terceiro trimestre da gestação, independentemente de referirem ou não 

comportamento de risco (BRASIL, 2012c). Além disso, evidencia-se que o TR 

favorece um diagnóstico precoce para as gestantes atendidas, diminuindo-se as 

situações de perda de exames, atraso na sua efetuação e apresentação, 

colaborando para a prevenção da transmissão vertical do HIV (SILVA; GUILHEM; 

BAMPI, 2012).  

Em um estudo realizado no município de Itajaí, Santa Catarina, verificou-

se que esse tipo de transmissão atingiu a meta do MS quando o diagnóstico do vírus 

da aids ocorreu durante o pré-natal. Por sua vez, o risco da transmissão foi 4,5 

vezes maior na situação em que o diagnóstico aconteceu no parto, e 12,5 vezes 

maior quando o HIV foi detectado após o parto, o que reforça a relevância dos 

procedimentos preconizados pelo MS (KUPEK; OLIVEIRA, 2012). Assim, a oferta do 

TR e sua realização no período gestacional se caracterizam como ações relevantes 

na diminuição da incidência de transmissão vertical do HIV. 

Vale salientar que entre os objetivos do componente pré-natal da Rede 

Cegonha, estratégia lançada pelo Governo Federal em 2011, está a prevenção do 

HIV/aids. Para isso, propõe a disponibilidade dos insumos de TR para os diversos 

serviços de saúde, incluindo a atenção primária à saúde, entendendo que a 

ampliação e a melhoria da qualidade do pré-natal nesse nível de atenção se apóiam 

na oferta e na execução dos TR de HIV. Nota-se que com a implantação dessa rede 

de cuidados destinados à mulher e à criança, houve uma ampliação significativa na 

oferta desses testes, o que acarretou no aumento do diagnóstico ao longo dos anos 

no país (BRASIL, 2014f). 

Ressalta-se que, embora a implantação do TR para o HIV na atenção 

primária tenha como prioridade inicial a garantia de acesso às gestantes, o MS 

também recomenda a divulgação dos TR e ampliação do acesso para toda a 

população (BRASIL, [2011 ou 2012]).  
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Entretanto, há profissionais que relatam oferecer o teste de forma 

exclusiva às gestantes. Eles atribuem isso à quantidade insuficiente dos insumos de 

testagem na unidade, bem como à sobrecarga de atividades vivenciada pelo 

enfermeiro no contexto da ESF:  

 

“Não abro para outros públicos, oferto apenas para as gestantes. Até 
porque eu não tenho testes suficientes para fazer, então não posso ofertar. 
Por isso, por enquanto, a minha unidade oferece os testes rápidos de hiv 
somente para as gestantes”. (E11) 
 
 
“Na minha unidade esse teste não está disponível para a comunidade toda. 
A gente está fazendo ele hoje somente para gestantes. O nosso tempo é 
resumido para tudo porque é a enfermeira da saúde da família que faz tudo. 
A gente sabe que é necessário fazer com um público maior [...]. Só que 
para a gente fazer uma coisa dessa, tinha que deixar o restante de nossas 
ações. Então o que a gente está fazendo hoje: gestante apenas. Se tivesse 
tempo e profissional disponível para fazer isso funcionar seria muito melhor 
aproveitado”. (E3) 

 

A oferta exclusiva às gestantes leva outras pessoas a não ter acesso ao 

exame na ESF. Essa situação contraria a orientação do MS, a qual preconiza que o 

serviço de saúde deve ofertar o teste a todos os usuários que buscam a unidade, 

independentemente do motivo da procura (BRASIL, 2015b). 

A falta de insumos de testagem tem se constituído em uma barreira para 

a ampliação do acesso ao teste nos municípios da região pesquisada, indicando que 

problemas na estrutura comprometem o êxito de um processo. Assim, faz-se 

necessário adotar estratégias que proporcionem um fornecimento constante e em 

quantidade suficiente de kits de testes, a fim de evitar a exclusão de outros grupos 

populacionais.  

Além disso, a sobrecarga de atividades do enfermeiro no contexto da ESF 

também é apontada como causa da oferta do teste somente às gestantes na 

realidade pesquisada. Nessa situação, o enfermeiro percebe-se sem tempo para 

realizar o exame em outras pessoas, que não sejam gestantes. A sobrecarga de 

trabalho é evidenciada nos estudos de Campos et al. (2011), Valeretto, Souza e 

Vorpagel (2011), Costa et al. (2013), como um dos desafios no processo de trabalho 

do enfermeiro da ESF. 

Salienta-se que a oferta e realização do TR anti-HIV na ESF à população 

gestante é essencial no enfrentamento da transmissão vertical do vírus. No entanto, 

existem outros grupos que necessitam ser estimulados para a efetuação do exame. 
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Na realidade analisada, para a população não gestante o teste é oferecido em 

eventos pontuais ou pela demanda espontânea do paciente quando este percebe 

que se expôs a alguma situação de risco e procura a unidade para a realização do 

exame: 

 

“Para a população que não é gestante eu abri na época de um evento que 
teve aqui na cidade. Tem algumas pessoas que se interessam [...]. Já 
vieram pessoas que se expuseram. Uma pessoa do sexo masculino se 
expôs e veio para fazer. A oferta para a demanda livre é mais difícil, porque 
com esse público tem que ser a procura do usuário pelo teste na unidade”. 
(E12)  
 

 

“Todos os anos têm uma feira de saúde aqui e realizamos os testes rápidos 
anti-HIV. É ofertado para todo mundo [...]. Na unidade, não é muito 
frequente a procura da demanda espontânea. E os que mais procuram são 
pessoas que fazem sexo sem preservativo e ficam com medo”. (E6) 
 
 

“Eu faço o teste para toda população, mas em geral os outros públicos é 
que procuram a unidade, diferente da gestante. É muito raro eles virem. 
Geralmente são eles que procuram ou por uma dúvida quando fazem 
relação sexual com alguém suspeito ou simplesmente por curiosidade”. 
(E10) 

 

As situações que fazem os usuários procurar a testagem, segundo os 

relatos dos enfermeiros, são semelhantes às identificadas em um estudo realizado 

na cidade de Bragança (Nordeste de Portugal). Nesta pesquisa, as motivações dos 

usuários para procurar o Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce do 

HIV/aids a fim de efetuar o TR estão associadas à dissipação das incertezas, 

frequentemente marcadas por sentimentos de angústia com relação ao seu estado 

sorológico. Isso decorre de comportamentos ou situações de risco de natureza 

sexual, como a não utilização do preservativo em relações ocasionais e com 

parceiro mal conhecido, ou de pouca confiança (RIBEIRO; SACRAMENTO, 2014). 

Cabe ainda destacar que no cenário atual da epidemia do HIV/aids, 

independentemente do contexto local, existem grupos que, devido a 

comportamentos de alto risco específicos, estão em maior risco de HIV. Além disso, 

eles, muitas vezes, têm problemas sociais relacionados com os seus 

comportamentos, o que aumenta sua vulnerabilidade ao vírus. São as denominadas 

populações chave, dentre elas estão os homens que fazem sexo com homens, 

profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis, população prisional e população 

transexual, as quais ainda apresentam dificuldades quanto ao acesso aos serviços 
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de prevenção, testagem e tratamento. Sem uma abordagem das necessidades 

dessas populações, uma resposta efetiva contra a epidemia não poderá ser 

alcançada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).  

Assim, a fim de contribuir para a resposta global contra a epidemia do 

HIV/aids, os enfermeiros da região pesquisada precisam ampliar a oferta do teste 

para além das mulheres grávidas, voltando-se para diferentes indivíduos, 

principalmente para as populações chave. Isso implica na expansão do diagnóstico 

precoce e tratamento oportuno, considerados como ações fundamentais para 

diminuir os óbitos relacionados à aids e assegurar uma sobrevida com qualidade aos 

soropositivos (MARTINS et al., 2014). 

 

5.2.2.3.2 Aconselhamento pré-teste 

 

Os enfermeiros participantes da pesquisa relataram fazer o 

aconselhamento pré-teste, conforme verificado nas falas a seguir:  

 

“No dia do exame, com consentimento da pessoa que vai realizar, eu faço a 
entrevista, todo aquele preparo, toda a orientação de como será a forma do 
exame, como será a forma se der reagente ou não reagente”. (E1) 
 
 
“Antes de realizar o teste, eu sempre faço o aconselhamento. Eu explico da 
necessidade de ser feito o teste naquele momento. Falo da importância de 
usar o preservativo para que não corra esse risco de ser contaminado e 
nem de está toda semana na porta da unidade querendo fazer”. (E6)  
 
 
“No dia do teste, eu faço primeiro o aconselhamento. Investigo os fatores de 
risco, se tem parceiros fixos ou eventuais, se usa droga, se usa camisinha 
durante a relação sexual. Vejo se elas estão de acordo com a realização do 
teste, colho a assinatura delas”. (E9) 

 

Destaca-se que o fato de alguns enfermeiros pedirem autorização ao 

paciente para realizar o teste, vai ao encontro da recomendação que estabelece que 

a solicitação do exame anti-HIV só poderá ser realizada após apresentar ao usuário 

o termo de consentimento livre e esclarecido para a abordagem consentida. O 

consentimento do usuário é uma ação importante no contexto da testagem para o 

HIV, uma vez que deve ser feita de forma voluntária e livre de posturas coercitivas 

por parte dos profissionais de saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 
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Verifica-se também nas falas que, durante o aconselhamento, as 

orientações ao usuário são centradas no número de parceiros sexuais, nos riscos ao 

HIV e no uso do preservativo. De acordo com Monteiro et al. (2014), a abordagem 

voltada somente para esses aspectos não propicia o diálogo sobre a história sexual 

do usuário, suas dúvidas e demandas relativas à sexualidade e à aids. Segundo 

esses autores, o aconselhamento deve se configurar como um espaço de interação 

democratizante e participativo. 

Essa etapa consiste em um diálogo assentado em uma relação de 

confiança entre profissional e usuário, com a finalidade de proporcionar à pessoa 

meios para que ela avalie seus próprios riscos, tome decisões e encontre estratégias 

de enfrentamento dos seus problemas relacionados ao HIV/aids (PEQUENO; 

MACÊDO; MIRANDA, 2013). Desse modo, não deve se limitar apenas à oferta e 

consentimento para a realização do teste anti-HIV (SILVA; TAVARES; PAZ, 2011). 

Tendo em vista que o cerne da interação entre usuário-aconselhador é a 

compreensão dos contextos de vulnerabilidade do usuário, sugere-se ampliar o 

escopo do diálogo por meio da abordagem das suas demandas e dúvidas acerca da 

sexualidade e da aids. Para tanto, recomenda-se que na formação dos 

aconselhadores sejam tratadas a diversidade e os significados das experiências 

sexuais dos sujeitos ao longo da vida e suas implicações para a prevenção do HIV 

(MONTEIRO et al., 2014). 

É importante salientar que a relação entre profissional e paciente deve 

permitir ao profissional entrar efetivamente em contato com as questões da 

subjetividade, considerando os aspectos social, cultural, afetivo e simbólico. Isso 

pode proporcionar uma atenção à saúde em que o foco não esteja centrado 

somente no biológico, mas na escuta e no diálogo reflexivo e problematizador (LUZ; 

MIRANDA; TEIXEIRA, 2010).  

Nesse sentido, é essencial que os profissionais adotem uma linguagem 

adequada e apresentem sensibilidade diante das necessidades e situações 

específicas de cada usuário, sem emitir juízo de valor, especialmente na abordagem 

de temas complexos como o comportamento sexual do paciente (NAVARRO et al., 

2011). Entrar em contato com a vida sexual do usuário nem sempre é fácil para o 

profissional. Este pode apresentar dificuldade em lidar com essa questão, como 

pode ser observado na seguinte fala: 
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“Eu faço o aconselhamento antes do teste. Mas eu sinto um pouco de 
dificuldade, porque tem umas perguntas bem íntimas. É um pouco 
constrangedor. Às vezes, até para o usuário ou a gestante fica um pouco 
vergonhoso”. (E5) 
 
 

O constrangimento em relação à sexualidade está associado ao fato 

dessa temática ser vista como pertencente à esfera do íntimo, do privado, do secreto 

(BARBOSA; SOUZA; FREITA, 2015). Nesse contexto, pode-se destacar uma 

pesquisa desenvolvida com estudantes de enfermagem, a qual revelou sentimentos 

de ansiedade, angústia e constrangimento por parte desses indivíduos ao 

vivenciarem questões relativas à sexualidade. Esses sentimentos derivaram-se de 

fatores como exposição e invasão da privacidade do paciente, realização de 

procedimentos que envolvem a intimidade e a dificuldade em dialogar sobre ela 

(SEHNEM et al., 2013).  

Diante dessa situação, faz-se mister repensar a formação acadêmica, 

considerando essas circunstâncias, frequentemente presentes no cotidiano do 

cuidar. Além disso, uma política de educação permanente nos serviços pesquisados 

pode auxiliar os profissionais na superação da dificuldade em lidar com a 

sexualidade do usuário. 

Outro aspecto que deve ser destacado nessa etapa é o aconselhamento 

destinado a paciente gestante. No que se refere ao aconselhamento pré-teste anti-

HIV para gestante, recomenda-se explicar os benefícios do diagnóstico precoce na 

gravidez, tanto para o controle da infecção materna, quanto para a prevenção da 

transmissão vertical (BRASIL, 2014f). Isso pode ser identificado nas falas dos 

enfermeiros entrevistados: 

 

“Na primeira consulta eu faço a reunião com as gestantes, do grupo de 
gestantes, e já faz a abordagem coletiva mostrando a importância de 
realizar o teste. A respeito da importância dela conversar com o parceiro, 
que essa doença é uma doença transmitida sexualmente. Não é porque ela 
não tem hoje, que ela não pode ter amanhã”. (E12) 
 
 
“Nas gestantes, no aconselhamento, aborda-se o ponto principal que é 
prevenir se por acaso der um resultado positivo, para que sejam tomados 
todos os cuidados com a criança, o acompanhamento necessário para que 
não venha a acontecer a contaminação, e o tempo hábil para que seja feito 
o antirretroviral. Fala-se dos benefícios que essa criança vai ter se a mãe 
fizer o teste”. (E6) 
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Essa realidade difere de um estudo realizado em uma UBSF na cidade de 

Fortaleza, Ceará, Brasil, onde se constatou que os profissionais pesquisados 

(médicos e enfermeiros) não realizam o aconselhamento pré e pós-teste anti-HIV 

durante as consultas de pré-natal, incluindo o teste no rol dos outros exames 

solicitados, desconsiderando a ação do aconselhamento (ARAÚJO; VIEIRA; 

GALVÃO, 2011). 

É notório que essa prática, seja coletiva ou individual, favorece a 

aceitação e a realização do teste pela gestante, e contribui para que as mulheres 

grávidas tenham maior adesão às orientações. Conforme Fonseca e Iriart (2012), 

sem o aconselhamento, a participação da mulher no processo de cuidado fica 

comprometida. 

 

5.2.2.3.3 Execução do teste rápido anti-HIV 

 

No que se refere à etapa de execução do TR anti-HIV, os profissionais 

entrevistados relataram agendar a realização do teste para um dia específico no seu 

cronograma de atividades da ESF: 

 

“Eu faço o agendamento. Toda quinta-feira pela manhã eu agendo no 
máximo cinco testes para fazer.” (E7) 
 
 
“Nós temos um dia fixo para fazer só o exame. Pouco se faz no ato. Não é 
assim: chegou o indivíduo a porta está aberta para fazer o teste; porque nós 
temos outras demandas. Dia de criança, do idoso, de gestante, tal, tal. 
Buscamos deixar um dia da semana específico para fazer esse 
atendimento.” (E10) 

 

Essa situação contraria a recomendação do MS o qual preconiza a 

garantia da realização dos TR em todos os períodos de funcionamento da UBSF 

(BRASIL, [2011 ou 2012]). Por outro lado, questiona-se como atender essa 

recomendação sem prejudicar o desenvolvimento das outras ações já realizadas 

pelo enfermeiro antes da implementação do TR na unidade. Nos municípios 

pesquisados, a execução do TR de acordo com uma agenda programada consiste 

em uma maneira adotada pelo enfermeiro para organizar o serviço a fim de atender, 

além do fluxo convencional (pré-natal, puericultura, hiperdia, entre outros), outro 

fluxo que se estabelece com a inserção do TR na UBSF. 
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No entanto, o fato de não trabalhar como “porta aberta” para a realização 

da testagem pode produzir insatisfação, retornos repetidos, busca por outros 

serviços por parte do usuário e, até mesmo, desistência no tocante a realização do 

TR. O enfermeiro perde, então, uma oportunidade de proporcionar o diagnóstico de 

HIV no primeiro contato com o usuário, quando este procura o serviço por demanda 

espontânea fora do dia programado para a testagem. 

Destaca-se que o profissional de saúde, muitas vezes, torna-se a única 

pessoa para a qual o usuário consegue se dirigir com a finalidade de conversar 

sobre seus problemas. Assim, ao adotar atitudes positivas durante a atenção à 

saúde pode impulsionar mudanças de comportamento, por meio da escuta 

qualificada e confiança estabelecida na relação com o paciente (SILVA et al., 2015). 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da demanda apresentada pelo 

usuário ser acolhida, escutada e problematizada. Portanto, a atenção primária deve 

ser capaz de fornecer respostas positivas aos usuários, e as equipes de saúde 

precisam estar abertas para identificar as peculiaridades de cada situação que se 

manifesta, reconhecendo riscos e vulnerabilidades dos usuários, estando preparada 

para acolher as eventualidades que possam surgir (BRASIL, 2013n).  

O enfermeiro deve refletir que podem acontecer situações imprevistas 

com relação à demanda por testagem e isso requer certa organização da unidade e 

do processo de trabalho do profissional, tanto para compreendê-las quanto para 

intervir sobre elas. Reforça-se também a necessidade de mais de um profissional 

para executar os TR na região pesquisada, estendendo a capacitação para outros 

membros da equipe, com vistas a facilitar o acesso do usuário e fortalecer seu 

vínculo com a unidade. 

Outro aspecto que se destaca na etapa de execução do TR anti-HIV na 

região investigada, é o fato de vários profissionais solicitarem uma sorologia para 

confirmar o resultado do TR positivo para o HIV, conforme observado por meio das 

seguintes falas: 

 

“Eu nunca tive a experiência de um teste positivo, mas se der positivo, a 
gente faz outro teste rápido e solicita o de laboratório para confirmar”.(E11) 
 
 
“No caso de um resultado positivo, eu não daria o resultado ao paciente. Eu 
solicitaria um exame mais específico, uma sorologia para confirmar”. (E1) 
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Essa situação pode estar relacionada à falta de confiabilidade por parte 

dos profissionais quanto ao TR ou desconhecimento do fluxograma nacional para 

diagnóstico do HIV usando essa tecnologia. Vale salientar que no Brasil há dois 

fluxogramas os quais utilizam exclusivamente o TR. De acordo com os algoritmos 

nacionais, o resultado reagente de um TR sempre deve ser confirmado com um 

segundo teste diferente do primeiro. Assim, dois resultados reagentes na testagem 

rápida são utilizados para detectar a infecção, sem necessidade de sorologia 

complementar (BRASIL, 2014d). 

Quanto a confiabilidade do teste, um estudo realizado por Kassler et al. 

(1995) nos centros de controle e prevenção de DST nos EUA, mostrou não haver 

diferença significativa entre os resultados de TR e o teste western blot para o 

diagnóstico do HIV. Além disso, uma pesquisa realizada por Ferreira Júnior et al. 

(2005) no Brasil, demonstrou que o TR pode ter desempenho igual ou melhor que os 

imunoensaios de enzima para a detecção de anticorpos anti-HIV. 

Ressalta-se que os TR para o vírus da aids, utilizados no Brasil, possuem 

uma especificidade maior ou igual a 99,0% e sensibilidade maior ou igual a 99,5%. 

Isso significa que essa metodologia possibilita um diagnóstico seguro da infecção 

(BRASIL, 2014d). O fato de alguns enfermeiros da região pesquisada solicitarem a 

sorologia, além do segundo TR para confirmação do resultado positivo para o HIV, 

prejudica o acesso ao diagnóstico precoce do vírus, uma vez que pode ocorrer 

atraso no recebimento do resultado do exame, bem como perda de seguimento do 

usuário soropositivo. 

 

5.2.2.3.4 Aconselhamento pós-teste: entrega do resultado  

 

A metodologia do TR anti-HIV permite que os profissionais de saúde 

entreguem aos clientes o resultado no mesmo dia. Esse teste é gratuito na rede 

pública de saúde e deve ser realizado com aconselhamento pré e pós-teste, seja 

diante de um resultado negativo ou positivo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2014). 

Entretanto, muitos profissionais direcionam maior atenção ao 

aconselhamento pós-teste na situação de um resultado positivo, como pode ser 

observado nas falas: 
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“Dependendo do resultado eu faço o aconselhamento pós-teste. Só faço o 
aconselhamento pós se der um resultado positivo no teste”. (E2) 
 
 
“Depois do teste, se o paciente apresentar um resultado positivo, eu faço as 
orientações. Explico que não tem cura, mas existe o tratamento, que 
permite o paciente viver melhor. Cito muito os exemplos que são dados no 
treinamento que a gente vai, onde mostram pacientes soropositivos com 15 
anos de idade, 20 anos de idade. Tem o vírus, mas nunca desenvolveram a 
doença. Falo muito da diferença entre aids e HIV”. (E8) 

 

Na situação de soropositividade, deve-se oferecer apoio para o 

enfrentamento do impacto que o diagnóstico imprime na vida dos indivíduos. É 

importante fornecer informações sobre o significado da infecção, a importância do 

tratamento no controle desta e a diferença entre ser portador do vírus e da aids 

(GUILHEM; SILVA; BAMPI, 2012), conforme observado na fala do E8.  

No entanto, quando o aconselhamento pós-teste é direcionado apenas 

para um diagnóstico positivo, perde-se a oportunidade de fornecer informações 

voltadas para a adoção de medidas preventivas por parte do indivíduo no tocante ao 

HIV/aids. De acordo com Silva, Nascimento Júnior e Rodrigues (2012), nos casos 

negativos devem-se orientar e conscientizar sobre a importância em se prevenir e 

buscar incentivar às pessoas a adotarem medidas de proteção para as diversas 

doenças infecciosas.  

Além disso, diante de um teste com resultado negativo, o aconselhamento 

pós-teste consiste em uma oportunidade para fazer com que as pessoas mais 

vulneráveis entrem em contato com os programas de prevenção, assim como 

incentiva os indivíduos para um novo teste, caso estejam em período de janela 

imunológica. Salienta-se ainda que, a testagem juntamente com outros serviços de 

redução de riscos, como o fornecimento de preservativos com lubrificantes pode 

aumentar os benefícios do teste e do aconselhamento (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). 

Destaca-se também que nas unidades de saúde pesquisadas, o 

enfermeiro, como único profissional que realiza o teste, sente a necessidade do 

apoio de uma equipe multidisciplinar na entrega do resultado positivo ao usuário:  

 

“Eu não acho que seria bom somente eu dar esse resultado positivo. O ideal 
era que tivesse uma equipe com vários profissionais para dar esse 
resultado”. (E5) 
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É notória, diante de um caso positivo para o HIV, a necessidade de uma 

equipe estruturada e qualificada para o atendimento precoce e sigiloso a esse 

indivíduo, atendendo e respeitando todas as suas demandas e deveres, sob um 

enfoque multidisciplinar (SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR; RODRIGUES, 2014).  

O recebimento de um exame positivo para o HIV pelo paciente é 

complexo, uma vez que esse diagnóstico está fortemente ligado ao sentimento de 

medo da morte, do preconceito, da rejeição, do rompimento das relações sociais 

(LUZ; MIRANDA; TEIXEIRA, 2010). Esse cenário contribui para que o enfermeiro 

sinta certa insegurança em comunicar esse diagnóstico sozinho. Assim, o apoio de 

uma equipe multiprofissional pode contribuir para favorecer a revelação de um 

resultado positivo. Diante deste, o profissional, além de fornecer informações 

precisas ao usuário, deve garantir a confidencialidade do resultado, o qual é 

essencial para o sucesso do aconselhamento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2014).   

Este, caracterizado como um momento de troca de informações e 

interações de sentimentos entre o aconselhador e o aconselhando, requer do 

profissional que realiza o aconselhamento uma fundamentação científica a fim de 

tornar sua prática mais coerente e consistente, gerando um saber/fazer 

fundamentado (PEQUENO; MACÊDO; MIRANDA, 2013).  

Assim, faz-se necessário uma formação permanente do enfermeiro, 

preparando-o para lidar com as questões subjetivas que permeiam a etapa do 

aconselhamento, fazendo-o assumir uma prática reflexiva junto ao paciente. 

Salienta-se que o enfermeiro dos municípios investigados deve realizar o 

aconselhamento pós-teste, independentemente do resultado do exame, reforçando 

as medidas de prevenção, por meio do sexo seguro e identificando situações de 

vulnerabilidade. 

Além disso, os serviços de testagem devem estabelecer relações estáveis 

com as ações de prevenção, no caso de indivíduos com resultados negativos, e com 

os serviços de tratamento e cuidados para o HIV, diante de usuários com testes 

positivos. A ausência da integração entre os serviços leva à falta de continuidade da 

assistência diante do resultado que o indivíduo venha apresentar (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014). 
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5.2.2.3.5 Encaminhamento do paciente 

 

Com relação ao encaminhamento dos usuários na região, o qual acontece 

diante de um resultado reagente para o HIV, identificaram-se os seguintes 

depoimentos: 

“Encaminharia para o setor de epidemiologia para fazer a notificação e 
depois encaminharia para a 4ª Gerência”. (E3) 
 
 
“Se acontecer um resultado reagente, damos o resultado e fazemos o 
encaminhamento para o hospital de referência em João Pessoa. (E6) 
 
 
“Se for um paciente com resultado positivo encaminho ele para Campina 
Grande, o mais rápido possível”. (E7) 
 
 
“No caso do resultado ser reagente, eu não saberia para onde encaminhar o 
paciente”. (E9) 
 
 
“Quando tive a capacitação, não ficou esclarecido o local para onde 
encaminhar o paciente”. (E1) 

 

Por meio das falas é possível perceber diferentes fluxos no 

encaminhamento do paciente identificado como soropositivo. A falta de um 

referenciamento adequado ou o desconhecimento do local para onde encaminhar o 

paciente contribui para agravar ainda mais o seu sofrimento, uma vez que pode 

levá-lo a percorrer vários itinerários, por vezes distantes, até a chegada no serviço 

de referência correto. Ressalta-se que as pessoas soropositivas devem receber 

cuidados com vistas a controlar a infecção e, para isso, precisam ter acesso de 

forma precoce às unidades de tratamento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2014).  

Nesse sentido, a comunicação entre os serviços torna-se fundamental 

para a continuidade da assistência e o atendimento eficaz ao paciente soropositivo. 

Assim, o conhecimento dos usuários e profissionais de saúde sobre a organização 

da rede de serviços e o que está sendo desenvolvido em cada um deles é primordial 

para o funcionamento do sistema de referência e contrarreferência (PALÁCIO; 

FIGUEIREDO; SOUZA, 2013). O desconhecimento sobre a referência põe em 

questão a qualidade da capacitação recebida pelos enfermeiros entrevistados e 

pode ser atribuída também a falta de uma política de educação permanente voltada 

para a testagem rápida no contexto da ESF na quarta região de saúde da Paraíba. 
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Destaca-se também, o fato de o encaminhamento do indivíduo 

diagnosticado com o HIV ser feito “o mais rápido possível”, como pode ser verificado 

nas falas. Isso suscita a ideia de que a unidade não está preparada para realizar 

uma avaliação clínica inicial do usuário, sendo este imediatamente transferido para 

um serviço especializado, fora do seu município. 

A ação de encaminhar o paciente soropositivo para uma unidade 

especializada, independentemente de sua situação clínica, pode ser evidenciada 

também em outra realidade brasileira. No município de Rio Grande, Rio Grande do 

Sul, o paciente com resultado de exame anti-HIV reagente é encaminhado para o 

serviço de referência (GONÇALVES et al., 2013).  

Diante de tal cenário, é necessário destacar que no começo da epidemia 

da aids e nos anos subsequentes, o modelo de assistência a pessoas vivendo com 

HIV/aids (PVHA) em serviços especializados, como o Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE), apresentou-se como o mais eficaz e seguro (BRASIL, 2014a). 

Nesse espaço, são desenvolvidas ações como cuidados de enfermagem; orientação 

e apoio psicológico; atendimento em infectologia; ginecologia, saúde bucal; controle 

e distribuição de antirretrovirais; orientações farmacêuticas; distribuição de insumos 

de prevenção, além de atividades educativas para a adesão ao tratamento, 

prevenção e controle das DST e aids (VILLARINHO et al., 2013).  

Em um estudo realizado no município de Ribeirão Preto, São Paulo, 

observaram-se fragilidades no cuidado prestado à PVHA nos serviços 

especializados, cujo enfoque está voltado para as atividades clínico-biológicas, 

direcionadas para a estabilização da doença e prevenção da disseminação do vírus. 

A pesquisa ressalta ainda a importância de avançar na construção de um cuidado 

integral, integrado e resolutivo, de acordo com as necessidades dos indivíduos, 

considerando a complexidade do HIV/aids e sua característica de condição crônica 

(FIGUEIREDO et al., 2014). 

Devido ao avanço do cuidado às PVHA, além da simplificação do 

tratamento antirretroviral e cronicidade da doença, o modelo centrado unicamente 

em unidades especializadas passou a mostrar deficiências. Atualmente, a linha de 

cuidado ideal consiste no redirecionamento do processo de trabalho entre os 

diversos pontos de atenção. Esta passa a contar com novos serviços e estratégias, 

como o suporte dos serviços especializados à atenção primária e o atendimento 

compartilhado entre eles (BRASIL, 2014a). 
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A gestão compartilhada do cuidado do soropositivo entre a rede primária 

e rede secundária é a chave para melhorar a assistência a esse indivíduo no Brasil, 

assegurando maior acesso dos usuários ao sistema de saúde. Salienta-se que o fato 

de a UBSF estar próxima do paciente possibilita a intervenção mais precoce em 

casos de abandono do tratamento e possíveis efeitos colaterais do medicamento 

(BRASIL, 2014b).  

Entretanto, para o sucesso do manejo clínico do HIV na atenção primária, 

faz-se necessário considerar vários aspectos, como o estabelecimento de um 

modelo de estratificação de risco do paciente; a qualificação dos profissionais; a 

garantia de suporte técnico aos profissionais; a disponibilização de exames de CD4 

e carga viral; e a viabilização do acesso aos antirretrovirais (BRASIL, 2014a). 

Ressalta-se também a necessidade de fortalecer a rede de atenção à saúde e seus 

profissionais para o manejo biológico da doença e, sobretudo, para o atendimento 

das demandas biopsicossocias das PVHA que surgem no processo de atenção 

(FIGUEIREDO et al., 2014). 

A descentralização do cuidado das PVHA tem o objetivo de oferecer 

ações como prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados próximo do indivíduo. 

Em muitos contextos, os custos relacionados ao transporte do paciente além do 

tempo de espera na rede secundária se configuram como entraves significativos no 

acesso aos serviços (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). Assim, se essa 

descentralização for planejada e implementada cuidadosamente na atenção 

primária, proporcionará maior segurança e maior acessibilidade aos cuidados de 

saúde. 
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Campanha do Ministério da Saúde. 
Fonte: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos_campanhas/2014/56671/painel_6.png   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo permitiu avaliar a implementação do TR anti-HIV na ESF nos 

municípios da 4ª Região de saúde do estado da Paraíba. Por meio das vozes dos 

enfermeiros entrevistados perceberam-se problemas relacionados à disponibilidade 

dos insumos de testagem na região, como quantidade insuficiente de testes e 

ausência de kits de testagem de diferentes marcas. 

Essa situação se constitui em uma barreira para o acesso das populações 

ao teste nas unidades de saúde da família investigadas, fazendo-se necessário um 

fornecimento constante e em quantidade suficiente de kits de exames para esses 

serviços. Com isso, é possível evitar a exclusão de determinados grupos 

populacionais no que se refere à realização do TR anti-HIV gerada pela falta de 

insumos. 

Além disso, as falas dos entrevistados revelaram um tempo insuficiente 

da capacitação recebida para a execução do TR anti-HIV na ESF. Isso trouxe 

lacunas no conhecimento desses profissionais diante de algumas etapas da 

testagem rápida anti-HIV, como o aconselhamento e encaminhamento do paciente 

diante de um resultado soropositivo. Alguns enfermeiros entrevistados desconhecem 

o local para onde encaminhar esse paciente, o que demonstra a necessidade de 

interação e comunicação entre os serviços dos diferentes níveis de atenção, 

propiciando a continuidade da assistência à pessoa soropositiva. 

Nesse sentido, sugere-se a implantação e desenvolvimento de uma 

política de educação permanente nas UBSF investigadas, com o intuito de 

oportunizar aos profissionais momentos constantes de reflexões sobre o seu 

processo de trabalho. Assim, podem-se perceber as necessidades desses 

indivíduos, bem como as situações que necessitam ser modificadas a fim de 

construir uma atenção à saúde de qualidade. Para tanto, a política de educação 

permanente deve abordar, além dos procedimentos técnicos da testagem rápida, os 

aspectos psicológicos, emocionais e sociais que permeiam o HIV/aids, preparando o 

profissional para lidar com as questões de sexualidade. 

Observou-se também na região pesquisada a necessidade de ampliação 

da oferta do teste para a população não gestante, principalmente para as 

populações chave, de modo a favorecer, por meio de ações locais, a resposta global 

contra a epidemia do HIV/aids. Isso requer, além de um fornecimento adequado de 
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kits de testagem, uma expansão da capacitação para outros membros da equipe, 

uma vez que, nas UBSF analisadas, o enfermeiro é o único responsável pela 

testagem rápida. 

Estender a capacitação para diferentes membros de uma mesma equipe, 

bem como para outras UBSF do mesmo município pode viabilizar a disponibilização 

do teste em todos os períodos de funcionamento da unidade na 4ª região de saúde 

da Paraíba, proporcionando o diagnóstico do HIV no primeiro contato com o usuário, 

quando este busca o serviço. 

Destaca-se que a utilização da cartografia simbólica nessa pesquisa, por 

meio dos seus instrumentos analíticos, permitiu representar a realidade investigada 

com uma riqueza de detalhes, possibilitando a apresentação e organização das 

informações dos profissionais de todos os municípios pesquisados. Além disso, o 

fluxograma descritor favoreceu uma compreensão dos fluxos em curso no momento 

da operacionalização das ações de testagem rápida anti-HIV na região.  

Esse estudo apresenta como limitação o fato de ter sido desenvolvido 

com uma amostra reduzida, o que não permite a generalização dos achados. Faz-se 

mister realizar novos estudos que considerem a perspectiva do usuário na avaliação 

da implementação do TR anti-HIV na ESF. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
 

Data da entrevista: ___/___/___     Inicio:____      Término: _____ 

 
 
1 DADOS GERAIS: 

1.1 Sexo: (   ) M    (   ) F 

1.2 Idade:________ 

1.3 Estado Civil:( ) Casado/União Estável   ( ) Solteiro   ( ) Viúvo    ( ) Outros 

1.4 Renda Mensal: ( ) < 1 Salário mínimo  ( ) Entre 2 e 3 Salários  ( )  > 3 salários  

1.5 Pós Graduação: (   ) Sim   (   ) Não   Se sim, em que área: ____________  

1.6 Tempo de atuação no serviço: __________  

1.7 Jornada de trabalho semanal: ___________ 

1.8 Há quanto tempo realiza o teste rápido anti-HIV na ESF? _________ 
 

2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1. Descreva o passo a passo, seguido por você, no processo de testagem rápida 

para diagnóstico do HIV na Estratégia Saúde da Família?  

 

2. Fale sobre as facilidades e dificuldades, vivenciadas por você, no 

desenvolvimento da testagem rápida para o diagnóstico do HIV na Estratégia de 

Saúde da Família.  

 

3. Na sua compreensão, os aspectos estruturais (sala para a realização do 

teste, local de armazenamento dos testes, disponibilidade de formulários e insumos 

de testagem) do seu serviço estão adequados para a realização do teste rápido anti-

HIV? Justifique. 

 

4. Você recebeu alguma capacitação para executar o teste rápido anti-HIV na 

ESF? Relate sobre essa capacitação.  
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Avaliação da 

implementação do teste rápido anti-HIV na Estratégia de Saúde da Família: 

opinião de enfermeiros”, que tem como pesquisador responsável o Professor Dr. 

Richardson Augusto Rosendo da Silva do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Trata-se de uma pesquisa de 

Mestrado Acadêmico da aluna do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

UFRN, IlisdayneThallita Soares da Silva. 

Esta pesquisa tem como objetivos: avaliar a implementação do teste rápido 

anti-HIV na Estratégia de Saúde da Família nos municípios da área da 4ª Gerência 

Regional de Saúde da Paraíba, na perspectiva de enfermeiros; conhecer os 

aspectos estruturais e organizacionais envolvidos na realização do teste rápido anti-

HIV na Estratégia de Saúde da Família; descrever as formas de operacionalização 

das ações de testagem rápida anti-HIV realizadas pelo enfermeiro na Estratégia de 

Saúde da Família; identificar as facilidades e dificuldades vivenciadas pelos 

enfermeiros quanto ao processo de testagem rápida anti-HIV na Estratégia de 

Saúde da Família. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo deve-se ao fato de que a avaliação 

da implementação do teste rápido anti-HIV na Estratégia de Saúde da Família, na 

perspectiva dos enfermeiros, é primordial para identificar se há uma articulação 

entre o que foi planejado na teoria e o que está sendo construído no serviço, e a 

forma como esses profissionais lidam com essa questão. Assim, é possível 
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reconhecer potencialidades e fragilidades nesse processo de implementação, com o 

propósito de fazer revisões e correções necessárias para melhorar a prática do 

enfermeiro nesse campo de atuação no âmbito da Estratégia de Saúde da Família, e 

contribuir para promover uma efetiva realização e ampliação do teste rápido anti-HIV 

no nível primário de atenção à saúde. 

Caso você decida participar da pesquisa, você será submetido ao seguinte 

procedimento: responderá uma entrevista contendo perguntas sobre suas opiniões 

acerca da implementação do teste rápido anti-HIV na Estratégia de Saúde da 

Família, facilidades e dificuldades envolvidas no processo de testagem, bem como 

aspectos estruturais e organizacionais do serviço para a realização do teste rápido 

anti-HIV. A entrevista será registrada por meio de gravador de voz, se assim você 

autorizar. 

Os riscos envolvidos com a sua participação seriam a exposição de suas 

identidades, que serão minimizados através da seguinte providência: uso de 

pseudônimo (nome fictício) no momento das entrevistas, assegurando o sigilo, como 

também será assegurando a guarda dos dados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os entrevistados. Além disso, os 

pesquisadores se comprometem a assegurar o seu direito de se recusar a responder 

as perguntas que lhe cause constrangimento de qualquer natureza, interrompendo 

imediatamente a entrevista. 

Ao mesmo tempo, diante de sua participação, há o entendimento de que você 

poderá se beneficiar da apresentação dos resultados da pesquisa, os quais poderão 

apontar caminhos para melhorar a implementaçãoe ampliação do teste rápido anti-

HIV na Estratégia de Saúde da Família, bem como provocar reflexões e apontar as 

necessidades para qualificar a prática do enfermeiro nesse processo. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será 

identificado em momento nenhum. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para o Professor Dr. Richardson Augusto Rosendo da Silva, professor do 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 
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Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador responsável desse estudo e reembolsado para você. Se 

você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por 

meio do telefone (84) 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável Professor Dr. Richardson Augusto Rosendo da 

Silva. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “Avaliação da implementação do teste rápido 

anti-HIV na Estratégia de Saúde da Família: opinião de enfermeiros” e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal/RN, ____ de __________ de2015 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa: 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação da implementação 

do teste rápido anti-HIV na Estratégia de Saúde da Família: opinião de 

enfermeiros”declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados 

ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Natal/RN, ____ de __________ de 2015. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

ENDEREÇOS DE INTERESSE: 
Richardson Augusto Rosendo da Silva (Pesquisador Responsável) 
Endereço Profissional: Campus Universitário – BR 101, S/N, Lagoa Nova – 
Natal/RN. Departamento de Enfermagem/UFRN. CEP: 59072-970. Fone: (84) 
32153839.  
e-mail: rirosendo@yahoo.com.br 
 

IlisdayneThallita Soares da Silva (aluna do curso de mestrado em enfermagem 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte) 
Rua Nossa Senhora do Desterro, 237 
Conjunto Cônego Monte, Santa Cruz-RN, CEP: 59200-000 
Fone: (84) 9625-4049 
e-mail:ilisdayne@yahoo.com.br 
 

Comitê de Ética e Pesquisa. 
Endereço: Campus Central, Praça do Campus Universitário, Av. Senador Salgado 
Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59078-970, CP 1624,  
e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br, ou pelo telefone (84) 32153135. 
 

mailto:ilisdayne@yahoo.com.br
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ANEXO B – Carta de Anuência
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ANEXO C – Parecer Consubstanciado do CEP 
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