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Resumo 

O período pré-natal constitui um dos momentos imprescindíveis para a implementação 
de ações de promoção à saúde e prevenção no âmbito da saúde materno-infantil. 
Nesse sentido o profissional de Enfermagem tem fundamental importância no 
acompanhamento desse período. Este trabalho possui como objetivo geral avaliar a 
importância da implantação de testes rápidos, realizados nas UBS do município de 
União-PI durante a consulta gestacional. E como objetivos específicos se tem elaborar 
e implantar políticas públicas que permitam incorporar em todos os níveis de atenção, 
as ações de prevenção e assistência em IST/HIV/Aids durante a consulta da gestante; 
promover a adoção de práticas e atitudes seguras para as gestantes, sobre a 
incidência de IST/HIV/Aids e reduzir a morbi-mortalidade materna, fetal e infantil no 
município. Entende-se que a melhoria da qualidade da assistência, depende 
principalmente no que diz respeito ao correto diagnóstico e tratamento dos pacientes, 
associada ao encaminhamento e adoção das medidas de controle indicadas em tempo 
hábil, desempenham importante papel na redução de uma série de doenças 
infecciosas e parasitárias. Este estudo mostrou a importância do Enfermeiro nas 
Unidades de Saúde na prestação da assistência em testes rádios anti-HIV em 
gestantes, especialmente por seu cuidado humanizado, com escuta qualificada, o que 
leva a gestante a ter mais confiança e segurança durante essa fase tão marcante e 
singular em sua vida.  
Palavras-chave: AIDS. Enfermagem. Pré-Natal. Teste Rápido. Unidades de Saúde. 

 
 

Abstract 
 
The prenatal period is one of the essential moments for implementing actions to 
promote health and prevention in the field of maternal and child health. In this sense 
the Nursing professional has fundamental importance in the monitoring of this period. 
The objective of this study is to evaluate the importance of rapid tests, performed in the 
UBS of the city of União-PI during the gestational consultation. Specific goals include 
the elaboration and implementation of public policies that allow the inclusion of STI / 
HIV / AIDS prevention and care during the consultation of pregnant women at all levels 
of care; promote the adoption of safe practices and attitudes for pregnant women, the 
incidence of STI / HIV / AIDS; and reduce maternal, fetal and child morbi-mortality in 
the municipality. It is understood that the improvement of the quality of care depends 
mainly on the correct diagnosis and treatment of patients, associated to the referral and 
adoption of the control measures indicated in a timely manner, play an important role in 
reducing a number of infectious diseases and parasitic diseases. This study showed 
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the importance of the nurse in the health units in the provision of assistance in testing 
HIV anti-HIV in pregnant women, especially for their humanized care, with qualified 
listening, which leads the pregnant woman to have more confidence and security 
during this remarkable phase and unique in your life. 
 
Keywords: AIDS. Nursing. Prenatal. Quick Test. Health Units. 
 

1 Introdução  

O período pré-natal constitui um dos momentos imprescindíveis para a 

implementação de ações de promoção à saúde e prevenção no âmbito da saúde 

materno-infantil.  

Nesse sentido o profissional de Enfermagem tem fundamental importância, de 

modo que este vai acompanhar todo o este período dando assistência e observando 

fatores de alterações na gestante.  

Um dos momentos que o enfermeiro participa ativamente na fase gestacional é 

na realização de testes rápidos anti-HIV, dando todo o suporte e aconselhamento seja 

para resultados positivos e/ou negativos. Muitas gestantes não têm com quem 

compartilhar seus problemas, então, cabe ao enfermeiro prestar apoio emocional 

necessário e contar com outros membros da equipe de saúde para desenvolver um 

aconselhamento pautado efetivamente no diálogo, na escuta, na empatia, na 

confiança e no acolhimento. 

O teste rápido não necessita de estrutura laboratorial complexa, é feito a partir 

da coleta de uma gota de sangue e seu resultado é obtido em até trinta minutos. Sua 

realização inclui o aconselhamento como uma de suas etapas (1). 

Assim, sobre a assistência pré-natal, o Ministério da Saúde (MS) enfatiza que a 

gestação caracteriza-se por ser um período de mudanças físicas e emocionais, 

determinando que o principal objetivo do acompanhamento pré-natal seja o 

acolhimento à mulher, o oferecimento de respostas e de apoio aos sentimentos de 

medo, dúvidas, angústias, fantasias ou, simplesmente, à curiosidade de saber sobre o 

que acontece com o seu corpo. 

A infecção pelo HIV na população feminina representa 35% dos casos 

registrados no Brasil, desde 1980 até junho 2015, com destaque para faixa etária entre 

25 e 39 anos. O fato de as mulheres transmitirem o vírus também pela via vertical 

expõe outra população ao risco: os bebês (2). 

A partir do exposto, e pressupondo que a atenção pré-natal quando realizada 

com qualidade pode proporcionar a continuidade do acompanhamento pelas gestantes 

e promove o bem-estar materno e neonatal, elaborou-se a seguinte questão de 

pesquisa: como o Enfermeiro deve agir na atenção prestada às mulheres no 
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atendimento pré-natal para testes anti-HIV? Desta maneira, justifica-se o interesse em 

pesquisar esta temática, pois a atenção à saúde das mulheres consta como área 

prioritária nas políticas de saúde. Assim, objetiva-se conhecer a atenção prestada às 

mulheres durante o pré-natal.  

 Este trabalho possui como objetivo geral avaliar a importância da implantação 

de testes rápidos, realizados nas UBS do município de União-PI durante a consulta 

gestacional. E como objetivos específicos se tem elaborar e implantar políticas 

públicas que permitam incorporar em todos os níveis de atenção, as ações de 

prevenção e assistência em IST/HIV/Aids durante a consulta da gestante; promover a 

adoção de práticas e atitudes seguras para as gestantes, sobre a incidência de 

IST/HIV/Aids; e reduzir a morbi-mortalidade materna, fetal e infantil no município. 

 O enfermeiro atua na consulta de pré-natal proporcionando a gestante uma 

gravidez sem riscos, um parto tranquilo e o nascimento de uma criança saudável. 

Assim este profissional, por factualmente concentrar em si maior parte das demandas 

da população, acolhe sob sua responsabilidade grande parte dos atendimentos pré-

natal, por isso depara-se com diversas situações, que acabam por exigir-lhe algo a 

mais que somente habilidades práticas. 

Neste contexto assistencial, a equipe de enfermagem tem grande importância na 

orientação das puérperas, já que estas possuem necessidades diferenciadas, que 

devem ser bem compreendidas pela equipe de enfermagem, fazendo com que estas 

mulheres possam ser acolhidas e tratadas adequadamente. 

Nesse sentido, é de fundamental importância o acompanhamento e orientação 

sobre prevenir riscos e complicações, não devendo se restringir as ações clínico-

obstétricas, e incluir ações de educação em saúde na rotina da assistência integral em 

relação à realização do teste rápido anti-HIV. 

2 Material e métodos 

2.1 O teste anti-HIV convencional  

Em 1985, foi introduzido o ensaio imunoenzimático ELISA – Enzymelinked 

inmunosorbent assay para triagem de amostras, seguida pela realização de Western 

blot (WB) daquelas reativas. Estes testes são hoje universalmente adotados e 

classificados como “estratégia convencional de diagnóstico da infecção pelo HIV” 

Entretanto, apesar da precisão desta estratégia, o teste ELISA, implica em 

dificuldades, precisando de estrutura laboratorial, condições para coleta e insumos de 

testagem.  
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Após a coleta, existe um prazo de espera para o resultado (em torno de 15 dias 

úteis), necessitando ainda de nova coleta para o exame confirmatório, o que o torna 

mais demorado, provocando problemas institucionais (necessidade de agendamentos) 

e ansiedade para o usuário (3).  

Vale enfatizar, que exames sorológicos convencionais, ao serem ofertados para 

populações mais vulneráveis (HSH, profissionais do sexo, usuários de drogas...) 

também podem contribuir para uma menor efetividade de política de testagem nestes 

moldes, dada a dificuldade desta população para ir diversas vezes ao serviço com o 

intuito de realizar exame e buscar o resultado.  

2.2 Atuação do enfermeiro no teste rápido hiv durante pré-natal  

2.2.1 Pré-natal: atribuições gerais do Enfermeiro  

Na Saúde Pública do Brasil a atenção materno-infantil é uma área prioritária, 

destacando-se o Programa de Pré-natal e o Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM). Este último programa vem ampliando, desde os anos de 1980, as 

possibilidades de atividades direcionadas a parcela feminina da população, 

reconhecendo o atendimento de pré-natal como um importante componente, tanto 

pelo seu impacto como na transcendência do resultado perinatal (4).  

Pode-se afirmar que a assistência pré-natal não é uma intervenção simples, mas 

representa um conjunto de medidas e intervenções durante a gestação, que, em geral, 

não são uniformemente adotadas pelos diversos obstetras. A dificuldade na avaliação 

da qualidade da assistência prestada se deve a diversidade de rotinas pré-natais. A 

observação do número de consultas é um método objetivo de avaliação de qualidade, 

porém, não esclarece o nível de assistência oferecida. Por tudo isso é que o pré-natal, 

para ser considerado de qualidade, deve estar organizado de forma a permitir acesso 

fácil das gestantes a profissionais capacitados, oferecer espaço físico adequado e 

disponibilizar serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, incluindo reserva de 

medicamentos básicos (vitaminas, analgésicos, cremes vaginais etc.) (5). 

Nesse sentido, a Política Nacional de Humanização toma o acolhimento como 

postura prática nas ações de atenção e gestão o que favorece a construção de uma 

relação de confiança e compromisso dos usuários com as equipes. Ao entrar em 

contato com uma gestante, na unidade de saúde, a equipe precisa buscar 

compreender os múltiplos significados da gestação para ela e sua família. O diálogo 

franco, a sensibilidade e a capacidade de percepção de quem acompanha o pré-natal 

são condições básicas para que o saber em saúde seja colocado à disposição (5, 6).  
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Desse modo, o acolhimento é reconhecido como uma consulta de enfermagem 

porque possibilita o diálogo, permitindo a livre expressão de dúvidas e de sentimentos. 

Nesse sentido, percebe-se que a comunicação representa um pilar na relação 

enfermeira-gestante, principalmente do processo gestacional para enfrentá-lo com 

mais tranquilidade. Desse modo, os objetivos da consulta são de prevenir, identificar 

e/ou corrigir as intercorrências maternas e fetais, bem como instruir a gestante no que 

diz respeito à gravidez (7).  

Para Marques e Prado (8) a atividade de enfermagem direta e sistematizada 

junto à mulher cria um ambiente de confiança, dando suporte emocional necessário 

para que esta verbalize suas dúvidas. Durante este contato, deve ser esclarecido 

quanto à natureza das manifestações clínicas e a maneira de corrigi-las. Portanto, ao 

entrar em contato com uma gestante, cabe ao profissional de enfermagem 

compreender os múltiplos significados da gestação para aquela mulher e sua família. 

Assim, o enfermeiro, será capaz de captar os questionamentos e direcionar as ações 

educativas de maneira positiva.  

O profissional, ao prestar cuidados, estabelecer uma relação de confiança e 

ajudá-la conduzir a maternidade com mais autonomia. É igualmente importante 

acolher o (a) acompanhante de escolha da mulher, não oferecendo obstáculos à sua 

participação no pré-natal (6-9). Os autores são unânimes em concordar que o 

enfermeiro tem o papel muito importante na assistência pré-natal.  

Uma das primeiras atribuições é realizar o cadastramento da gestante no 

SisPreNatal e fornecer o Cartão devidamente preenchido, deve ser verificado e 

atualizado a cada consulta. Deve prescrever medicamentos como sulfato ferroso e 

ácido fólico, além de medicamentos padronizados para tratamento das DST, conforme 

protocolo da abordagem. Deve também solicitar exames laboratoriais complementares 

e realizar testes rápidos para confirmar ou afastar a gravidez e outras patologias como 

a sífilis e o HIV (6-10).  

Sendo assim, os enfermeiros obstetras estão habilitados para atender ao pré-

natal, à assistência ao parto e ao puerpério em hospitais, unidades de saúde ou em 

domicílio. Caso haja alguma intercorrência durante a gestação, os referidos 

profissionais devem encaminhar a gestante para o médico continuar a assistência. 

Portanto, o pré-natal de baixo risco pode ser acompanhado pela enfermeira 

intercalando com as consultas médicas.  

Nesse sentido, o enfermeiro tem autonomia para solicitar os exames, para 

acompanhamento na consulta pré-natal e para avaliação da idade gestacional (6). 

Nessa perspectiva, percebe-se que a consulta de enfermagem pré-natal realizada pelo 

enfermeiro tem como objetivo uma avaliação global com especial atenção os 
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antecedentes obstétricos, hipertensão arterial, dependência química, abuso de álcool 

e tabagismo, cobertura vacinal, incentivo ao aleitamento materno para reduzir a 

mortalidade materna e infantil, garantindo acesso, acolhimento, equidade e 

resolutividade. Durante a consulta deve ser realizado também exame clínico das 

mamas e coleta para exame citopatológico do colo do útero (6-8). 

2.2.2 O teste rápido diagnóstico para HIV (TRD HIV)  

Em 1999, iniciou-se a utilização do teste rápido para HIV, como triagem, sendo 

absorvido nos serviços de pré-natal e parto e se estendeu a outros contextos como 

prevenção pós-exposição ocupacional com risco biológico, usuários de drogas, casos 

de violência sexual, abuso ou estupro e pessoas em situação de exclusão social e 

confinamento.  

Os testes rápidos Diagnóstico para HIV (TRD HIV), antes de serem implantados, 

para serem validados tiveram seu desempenho avaliado por meio de um estudo 

promovido pelo Ministério da Saúde/Programa Nacional de DST e Aids e o Center for 

Disease Control and Prevention, por meio de seu Global Aids Program (CDC/GAP), 

dos EUA.  

A proposta foi à determinação de seu algorítimo em ambiente laboratorial e sua 

validação em ambiente não laboratorial. Este estudo comparou os resultados dos 

testes rápidos com os obtidos por meio de testes convencionais (Elisa e Western Blot), 

o que comprovou sua eficácia e confiança (11).  

Em 2005 o Ministério da Saúde (MS) lançou a Portaria 34 (12), que regulamenta 

o uso de testes rápidos para diagnósticos de HIV. A implementação do teste rápido se 

justifica por ser uma estratégia eficaz e confiável, oferecida de forma ampla à 

população, através do Sistema Único de Saúde (SUS), ofertado de forma imediata e 

com tempo reduzido de espera para o resultado. Além disso, auxilia na interrupção da 

cadeia de transmissão, prevenindo agravos da doença, uma vez que 41% da 

população inicia o tratamento em estágios avançados da Aids (12). 

O teste rápido não necessita de estrutura laboratorial complexa, é feito a partir 

da coleta de uma gota de sangue e seu resultado é obtido em até trinta minutos. Sua 

realização inclui o aconselhamento como uma de suas etapas (2). Desde 2000, o MS 

lançou três manuais com diretrizes para atenção em HIV/Aids na atenção básica, que 

destacam o incentivo para a oferta diagnóstica para o HIV e a inserção do 

aconselhamento (3-12).  

A literatura aponta que os profissionais da atenção básica reconhecem a 

importância do aconselhamento como estratégia de cuidado, apesar de muitas vezes 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/4595/459555547008/html/index.html#B6
http://www.redalyc.org/jatsRepo/4595/459555547008/html/index.html#B7
http://www.redalyc.org/jatsRepo/4595/459555547008/html/index.html#B11
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não ser realizado como preconizado em função de fatores estruturais e operacionais 

(13,14,15). Neste sentido, é importante que sejam desenvolvidos estudos que 

analisem a realização do aconselhamento e do teste no contexto da atenção básica, 

apontando suas potencialidades e limitações, bem como os desafios que se 

apresentam para as cidades que descentralizaram ou irão descentralizar o teste rápido 

e aconselhamento para atenção básica. 

Após a realização deste estudo avaliativo, em 2005, houve a publicação do 

Ministério da Saúde da portaria 34/SVS/MS, que regulamentou o uso do TRD HIV no 

Brasil, direcionando a oferta a populações em áreas de difícil acesso (como a região 

Norte); em gestantes que não realizaram o teste anti-HIV durante o pré-natal, 

populações mais vulneráveis ou estigmatizadas (usuários de drogas, profissionais do 

sexo); populações móveis ou itinerantes/migrantes (caminhoneiros); pessoas 

identificadas com sinais ou sintomas de Aids; pessoas que sabem ser portadoras do 

HIV (sem comprovação do exame) como uma estratégia de ampliação do diagnóstico 

de HIV e melhora no acesso desses grupos aos serviços e ao diagnóstico precoce 

(11-16-3).  

Lembra-se que o TRD HIV é um importante dispositivo de prevenção, porém, 

exige mudanças gerenciais, técnico-operacionais e ético-valorativas, tanto na forma de 

organização do serviço, quanto nos papéis dos profissionais de saúde e uma 

reformulação da concepção de trabalho no contexto da epidemia. 

2.3 Atuação do Enfermeiro no tocante ao teste de HIV e suas atribuições 

A gestação, acompanhada com o HIV, para as mulheres refletem expectativas 

diante do surgimento de uma nova vida Principalmente relativas à possível 

transmissão da doença e a saúde do recém-nascido. O pré-natal é o momento ideal 

para orientar e acolher essas gestantes. Nesta fase, os profissionais precisam ter 

muita sensibilidade para compreender o impacto que é nas vidas dessas mulheres em 

ser gestante e estar infectada pelo vírus do HIV. 

No âmbito da atenção primária, o enfermeiro pode desempenhar diversas 

atividades: aconselhamento pré e pós-teste; aconselhamento pré e pós-concepcional; 

realização de consulta pré-natal, envolvendo seguimento clínico, laboratorial (exames 

de rotina do pré-natal e para acompanhamento do tratamento medicamentoso) e 

medicamentoso (antirretrovirais). Na atenção secundária e terciária, existem os 

cuidados e manejos do período pré-parto (aconselhamento e realização dos testes 

rápidos), parto (manejo obstétrico e via de parto), puerpério (tratamento antirretroviral 

materno e suspensão e inibição da lactação, cuidados ao recém-nascido) (17). 
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 Todavia, é importante destacar que o enfermeiro pode atuar nos mais diferentes 

níveis de atenção à saúde, mas é no âmbito da atenção primária que ele pode 

desenvolver ações que minimizam mais precocemente esse risco de exposição 

vertical. A Organização Mundial da Saúde afirmou que 80% das demandas de saúde 

deveriam ser resolvidas na Atenção Primária (16). Uma das ações mais importantes a 

serem desenvolvidas pelo enfermeiro no protocolo de testagem é o aconselhamento 

em seus momentos distintos: pré e pós-testagem, sendo que:  

 

O profissional de enfermagem capacitado e sensível torna o 
aconselhamento um processo de escuta ativa, gerando relação de 
confiança com a mãe, minimizando dilemas e estressores 
decorrentes do resultado. A qualidade desse processo permite ao 
profissional avaliar situações de exposição ao risco de infecção pelo 
HIV e outras DST (para a mulher ou seu parceiro); e, para a mulher, é 
uma oportunidade de se preparar para receber o diagnóstico de HIV 
ou para a adoção das medidas de prevenção dessa infecção e de 
outras DST (18).  

 
 

Nesse sentido, o enfermeiro necessita está bem preparado fisicamente, 

psicologicamente para exercer sua função com êxito, de modo que seu 

comportamento emocional não possa afetar seu relacionamento com o paciente bem 

como sua assistência para com este. Salienta-se, assim, que o enfermeiro necessita 

entender e valorizar os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde, tais como clientes e trabalhadores, propondo dessa forma trocas solidárias e 

comprometidas, a fim de identificar as necessidades, desejos e interesses dos 

pacientes, garantindo a qualidade da assistência. 

O profissional de enfermagem capacitado e sensível no aconselhamento torna o 

processo de escuta ativa uma relação de confiança, minimizando assim dilemas e 

estressores, decorrente do resultado positivo ou negativo do teste rápido (15). Ele 

também está capacitado para uma avaliação de situações de exposição ao risco de 

infeção pelo IST/ DST (parceiro ou parceira), além de orientações sobre medidas de 

prevenção pela infecção ao HIV ou para adoção de medidas as IST. Sem dúvida, o 

profissional de enfermagem desenvolve atividades relevantes para saúde pública, 

como, por exemplo, alcançar a meta do MS em reduzir a transmissão do HIV no Brasil. 

Os estudos realizados sobre a temática do aconselhamento abordam que esse 

processo deve conter três componentes principais: o apoio emocional, apoio educativo 

e avaliação de riscos. Dentro desses três componentes trabalha-se a troca de 

informações sobre DST e HIV/ AIDS, suas formas de transmissão, prevenção, 

tratamento, reflexão sobre valores, atitudes, condutas, incluindo o planejamento de 

estratégias de redução de riscos (19). 
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 Durante o aconselhamento o usuário é estimulado a expressar o que sabe, 

pensa e sente acerca das DST/Aids. Como também mencionado nas entrevistas, a 

criação do vínculo entre a mulher e o profissional é de suma importância no momento 

do aconselhamento, para que exista uma relação de confiança que proporcione à 

pessoa condições para que ela avalie seus próprios riscos, tome decisões e encontre 

maneiras de enfrentamento de seus problemas, caracterizando o aconselhamento 

como um dispositivo imprescindível no enfrentamento da disseminação do HIV.  

De acordo com a literatura, o profissional de saúde deverá contribuir para a 

avaliação das vulnerabilidades do sujeito e para a identificação de medidas 

preventivas, sempre com base no princípio da integralidade, ofertando um 

atendimento não apenas atento aos aspectos biofisiológicos, mas às questões 

emocionais, familiares, sociais, culturais e políticas dos usuários (20). 

O que se observa em vários estudos, diferente do que se apresenta neste, é de 

que em muitos serviços de saúde que ofertam o teste rápido, o aconselhamento não 

existe, e quando existe, é realizado de forma banalizada, baseado em um simples 

repasse de informações, de forma mecanizada, resultando em uma prática sem 

fundamento, sem sistematização e inconsistente daquilo que prega a prática do 

aconselhamento. 

Exemplifica-se que as ações do enfermeiro relacionadas ao teste rápido estão 

sendo normatizadas, com base em argumentos teóricos e legislações específicas que 

respaldam a atuação – principalmente a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, 

que consta sobre a atuação do enfermeiro na realização de exames (21) –, conferindo 

amparo legal para realizar o procedimento sem implicações ético-legais. 

Uma das funções primordiais do enfermeiro é o de educador. Seu papel está 

denominado não somente no ato de cuidar, mas também na promoção de saúde e 

prevenção primária e tem a finalidade de ajudar na adaptação da doença, na 

prevenção de complicações, no atendimento da terapia prescrita e na resolução de 

problemas, quando confrontados com novas situações.  

O enfermeiro como educador é uma necessidade social que se impõe no 

momento histórico atual, reforçando a adoção de novos paradigmas na formação dos 

enfermeiros para que não se valorize tanto o aspecto técnico, mas sim o do cuidado 

no sentido mais amplo. O ato de educar envolve afeto, paciência, persistência, 

relações humanas e contato corpo a corpo (22). 

Entre as múltiplas atuações do enfermeiro, podem ser destacadas aquelas 

relacionadas à prevenção do agravo – entre elas o incentivo da 

gestante/parturiente/parceiro aos exames anti-HIV para o conhecimento do status 
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sorológico – e atuações promotoras à saúde, visando à qualidade de vida dos 

portadores do HIV.  

Destaca-se ainda a atuação marcante do enfermeiro na atenção ao pré-natal, 

integrada à equipe de saúde, fazendo cumprir o protocolo de testagem ainda nessa 

fase, minimizando a indicação do teste rápido no parto – momento em que a equipe de 

enfermagem se encontra sobrecarregada com outras atribuições. Mas, de igual modo, 

o enfermeiro precisa compreender as práticas relacionadas à redução da TV HIV de 

forma integral, incluindo a importante ação que é a última chance diagnóstica – o teste 

rápido anti-HIV diagnóstico –, indicado à parturiente ou puérpera não testada no 

terceiro trimestre, sem o cartão ou sem o resultado no cartão. 

O papel do enfermeiro no aconselhamento permite que pacientes se sintam mais 

seguros e apoiados, com uma maior expectativa de vida se comparadas àquelas que 

apenas recebem instruções sobre o que devem fazer, levando mais tempo para 

encontrar respostas adequadas. O teste rápido como diagnóstico da infecção pelo HIV 

é utilizado no mundo inteiro e traz vantagem significativa no que concerne ao 

conhecimento rápido dos resultados e à assistência imediata aos pacientes.  

Sendo assim, os pacientes serão encaminhados de maneira mais efetiva aos 

outros níveis de atenção à saúde. A oferta do teste rápido em Unidades Básicas de 

Saúde amplia o acesso ao diagnóstico do HIV/AIDS nos serviços da Atenção Básica 

de cada município. 

2.4 Métodos 

O projeto deu início no munícipio de União-PI em 16 UBS, onde fiz a capacitação 

por equipe em cada unidade de saúde, de modo que esses treinamentos serviram de 

base para os profissionais fazer a abordagem de forma correta e humanizada em 

todos os pacientes participantes dessa pesquisa. A necessidade da realização desse 

projeto, se deu pelo fato de no município vigente não possuir um laboratório próprio 

para analises de resultados relacionados aos testes HIV.  

Por conseguinte, os testes feitos em União-PI geralmente são direcionados a 

capital do Estado para passar por uma análise intrínseca laboratorial, e após os 

resultados serem coletados, esses mesmos retornam ao município de origem para que 

possam ser repassados aos pacientes. Tendo em vista essa demora, foi necessário a 

aplicação de um treinamento para profissionais de saúde das UBS desse município, 

objetivando a realização de testes rápidos anti-HIV, estabelecendo assim, uma melhor 

e mais rápida prestação de serviços e segurança para a comunidade deste local.   
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Foram realizados os testes rápidos durante consultas do pré-natal a gestante 

passava pelo aconselhamento onde eram orientadas e incentivadas á realização dos 

testes, priorizando a consulta de primeiro trimestre. De início participaram um total de 

290 gestantes, 4 se recusaram a realizar os testes e 10 deu indeterminado o seu 

resultado, onde foi pedidos exames de sangue de sorologias para confirmar o 

resultado. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de um estudo de caso, de caráter quati-

qualitativo. A coleta de dados se deu através de material documental com informações 

diversas sobre cada participante da pesquisa. A mesma ocorreu na UBS de União-PI 

através de observações dos pacientes durante o período gestacional e através destes 

foram estabelecidos resultados a cerca da temática proposta. Tais resultados dividem-

se em reagentes, não reagentes e indeterminados. Após isso, é feito um 

aconselhamento pós-teste de acordo com o resultado que vão explicitar aos pacientes 

se estes possuem ou não o vírus HIV, e posterior, será feita toda uma orientação e 

direcionamento por parte da equipe de enfermagem. 

Acrescenta-se ainda, a avaliação inicial para analise do perfil da população 

(quantos casos confirmados no município) para verificação dos métodos a serem 

abordados no acolhimento e tratamento de cada um. Mensalmente eram realizados os 

grupos durante as consultas, com intuito de orientar e incentivá-los a realização dos 

testes rápidos, palestra com um profissional da saúde, entrega de kits com 

preservativos masculino e feminino e gel lubrificantes.  

O monitoramento é feito pela Coordenação da Atenção Básica juntamente com a 

Assessoria da Saúde da Mulher na Secretaria de Saúde do Município de União-PI, 

que é responsável pela distribuição dos testes e monitorar a alimentação dos sistemas 

de informação para registro da realização dos testes rápidos, como SISPRÉ-NATAL 

WEB.  

Como podemos observar no gráfico 1, de um total de 290 gestantes que 

participaram do projeto 100% tiveram resultado negativo de HIV e 30% tiveram 

resultado positivo de Sífilis, onde os mesmos foram tratados no próprio munícipio. 
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 Gráfico 1. Resultados para testes de HIV e Sífilis para gestantes participantes da 

pesquisa  

 

 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de União-PI, 2018. 

.   

Os participantes relataram impactos positivos na sua vida após as ações 

desenvolvidas. Essa coleta de dados se deu através de uma divulgação feita pela 

Secretária de Saúde desse munícipio contando com de palestras, rodas de conversas 

com as gestantes, aconselhamento por parte da equipe profissional de enfermagem 

durante todo o perdido do pré-natal, e após isso as pacientes gestantes direcionaram-

se as UBS com os seguintes objetivos:  

 Melhor controle na prevenção das ISTs;  

 Relato de melhora na qualidade de vida; 

 Melhoria da autoestima; 

 Controle da ansiedade e mais segurança durante a relação sexual; 

 Interação social; 

 Mudança de comportamento e de hábitos sexuais; 

 Empoderamento dos participantes em outros grupos da comunidade; 

 Melhora na vida sexual. 

Outro impacto positivo foi o aumento de interessados em divulgar e procurar a 

atenção básica para realizar os testes rápidos, devido aos depoimentos e incentivo 

daqueles que participaram. Além do reconhecimento a nível Municipal pelo sucesso do 

programa e a grande procura por projetos do mesmo tipo em outras comunidades do 

município. 
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3 Resultados e discussão  

3.1 Objeto da intervenção 

Os Indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre 

determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho 

do sistema de saúde, é uma tentativa de estabelecer medidas por meio de relações, 

portanto de expressões numéricas como forma de aproximação da realidade de um 

dado fenômeno, fato, evento ou condição.  

Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir 

para a vigilância das condições de saúde. Essas medidas servem para: analisar a 

situação atual de saúde; fazer comparações; avaliar mudanças ao longo do tempo; 

avaliar a execução das ações de saúde. 

Durante a coleta de dados, foi possível reduzir esses indicadores com um pré-

natal de qualidade, atribuindo essa nova modalidade de exame rápido as gestantes 

desse município, fazendo visita domiciliar e durante o puerpério até o 15º dia de vida 

da criança. Reuniões de planejamento com minha equipe e atividades educativas. A 

partir dos dados analisados, os indicadores de saúde e os sistemas de informações, 

em geral, podem contribuir de modo relevante nos processos de planejamento e 

controle dos serviços de saúde.  

Esses dados serão apresentados para o gestor do munícipio durante a reunião 

do comitê de mortalidade infantil, fetal e materno, dando continuidade a esses estudos 

com os resultados do ano de 2017, para continuar o meu trabalho, pois é de extrema 

importância para o município. 

A situação epidemiológica das doenças transmissíveis tem apresentado 

mudanças significativas, observadas através dos padrões de morbimortalidade em 

todo o mundo.  

Este grupo de doenças oferecem desafios aos programas de prevenção, com a 

introdução de novas doenças, a exemplo da AIDS, ou de agentes que sofrem 

modificações genéticas e se disseminam rapidamente através das populações de 

países e continentes.  

Entende-se que a melhoria da qualidade da assistência, depende principalmente 

no que diz respeito ao correto diagnóstico e tratamento dos pacientes, associada ao 

encaminhamento e adoção das medidas de controle indicadas em tempo hábil, 

desempenham importante papel na redução de uma série de doenças infecciosas e 

parasitárias. 

A atenção primária à saúde é apontada em todo o mundo como a estratégia 

mais efetiva para a universalização do acesso à saúde, porém os melhores resultados 
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são obtidos quando os sistemas de saúde estão adequadamente estruturados para 

garantir esta atenção como primeiro nível de assistência integral e contínua com 

qualidade.   

Algumas investigações abordaram a relação entre as internações hospitalares e 

a atenção ambulatorial, a fim de configurar indicador de qualidade e acesso aos 

serviços de saúde baseando-se no perfil das hospitalizações. 

Entretanto, as taxas de internação permaneceram elevadas, representando a 

necessidade de se avaliar melhor as limitações dos resultados da ESF nos municípios 

do Piauí, suas relações com o contexto socioeconômico, ambiental e cultural, bem 

como disponibilidade de recursos, estruturas disponíveis e arranjos organizacionais.  

Por um lado, esses dados espelham o fato de os hospitais situados em áreas 

urbanas, quase sempre, não serem bem equipados e não contarem com equipes de 

saúde mais qualificadas. 

3.2 Elaboração da Planilha de Intervenção 

Situação 

problema 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIA

S 

RESPONSÁV

EIS 

MORBIMORTA
LIDADE 

INFANTIL E 
MATERNA 

DIMINUIR O ÍNDICE 

DE MORTALIDADE 

NO MUNICÍPIO 

6 

MESES 

-FAZER A 

BUSCA ATIVA 

DAS 

GESTANTES 

-SOLICITAR 

EXAMES 

LABORATORI

AIS 

ENFERMEIRA

/ACS 

DIMINUIR O 

INDICE DO 

PRÉ-NATAL 

TARDIO 

DIMINUIR O INDICE 

DE MORTALIDADE 

E RISCOS DE 

DOENÇA ENTRE 

MÃE-FETO 

 -FAZER UMA 

MOBILIZAÇÃ

O NA ÁREA 

-FAZER 

CURSO DE 

GESTANTES 

-MOBILIZAR 

OS ACS 

PARA FAZER 

BUSCA ATIVA 

ENFERMEIRA

/ACS 

REALIZAÇÃO 

DE TESTES 

RÁPIDOS DE 

HIV, SÍFILIS E 

HEPATITE B E 

C DURANTE 

PRÉ-NATAL 

DETECÇÃO 

PRECOCE DE ISTs 

TODO 

PÉ-

NATAL 

FAZER 

PALESTRAS 

EDUCATIVAS 

PARA 

ORIENTAÇÃO 

E 

DIVULGAÇÃO

ENFERMEIRO

/MÉ-DICO 
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. 

ACONSELHA

MENTO PRÉ 

E PÓS 

TESTAGEM 

VACINAÇÃO 
EM DIA DA 
GESTANTE 

MANTER A 

CADERNETA DE 

VACINAÇÃO 

ATUALIZADA 

TODO 

PÉ-

NATAL 

-BUSCA 

ATIVA DA 

GESTANTE 

-

ORIENTAÇÃO 

DURANTE 

CONSULTA 

DE PRÉ-

NATAL 

 

EQUIPE 

PLANEJAMENT
O FAMILIAR 

ORIENTAÇÃO 

DURANTE O USO 

DE 

ANTICONCEPCION

AIS E 

PRESERVATIVOS 

1 ANO PALESTRAS 

EDUCATIVAS 

DISTRIBUIÇÃ

O DE 

PRESERVATI

VOS E 

ANTICONCEP

CIONAIS 

ENFERMEIRO

/MÉDICO 

Fonte: A autora, 2018. 

4 Conclusão  

A gestação, para as mulheres refletem expectativas diante do surgimento de 

uma nova vida, principalmente relativas à possível transmissão de doenças e a saúde 

do recém-nascido. O pré-natal é o momento ideal para orientar e acolher essas 

gestantes. Nesta fase, os profissionais precisam ter muita sensibilidade para 

compreender o impacto que é nas vidas dessas mulheres em ser gestante e estar 

infectada pelo vírus do HIV. 

É importante destacar que o teste rápido e novas tecnologias estão chegando ao 

setor de saúde e imprimem mudanças nas atribuições das diversas categorias 

profissionais. Nesse contexto, a enfermagem precisa atualizar os conhecimentos – 

dever profissional contido na Lei do Exercício Profissional – e incorporar tais avanços 

em sua prática (21). Sem dúvida, esse profissional desenvolve atividades relevantes 

para a saúde pública desde as instâncias da política de redução dos agravos até as 

instâncias de atendimento integral às gestantes que estão no pré-natal. 

Após discutirmos os principais aspectos que englobam a assistência de 

enfermagem pré-natal, é oportuno salientar que muito ainda há para ser mudado, mas 
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para isso, demanda tempo, pois a comunidade em geral ainda não está acostumada 

com a consulta de enfermagem, pois pensam que as consultas são apenas médicas. 

O Enfermeiro ainda pode usar como estratégia o aconselhamento, de modo que 

este é considerado como um momento de troca de informações e interações de 

sentimentos entre o aconselhador e aconselhando, capaz de permitir reflexão, e 

elaboração de estratégias. É nesse momento em que os profissionais precisam 

considerar as especificidades de cada indivíduo que busca pelo serviço de saúde, 

avaliar os aspectos emocionais, além de reforçar e incentivar a adoção de medidas de 

prevenção que impeçam uma possível contaminação. 

Contudo, este estudo mostrou a importância do Enfermeiro nas Unidades de 

Saúde na prestação da assistência nos testes rápidos anti-HIV, nas orientações aos 

pacientes sobre esse procedimento, no aconselhamento antes e pós-teste, e na 

atenção humanizada para todos os pacientes, independente de resultados positivos ou 

negativos, especialmente por seu cuidado humanizado, com escuta qualificada, o que 

leva a gestante a ter mais confiança e segurança durante essa fase tão marcante e 

singular em sua vida. 

Com este estudo pode-se perceber que a temática abordada, ainda é bem 

pouco discutida nos cursos de graduação de Enfermagem, fato este, que justificaria a 

necessidade de programas de educação permanente em trabalho para a maioria dos 

profissionais que prestam assistência a este público especifico. 
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