
FABRÍCIO NUNES RODRIGUES¹; ANNE CAROLINNE MARIE DOS SANTOS GOMES¹; JORDANA DE ALMEIDA NOGUEIRA²; SANDRA 
APARECIDA DE ALMEIDA²; GLAYDES NELY SOUSA DA SILVA¹; DÉBORA RAQUEL SOARES GUEDES TRIGUEIRO¹

¹Faculdade de Enfermagem Nova Esperança - FACENE

²Universidade Federal da Paraíba - UFPB

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

A descentralização das ações de enfrentamento

da epidemia de HIV/Aids para rede de atenção

básica vem ocorrendo de maneira progressiva.

Dentre as ações, destaca-se a testagem anti-HIV

que é concebida pelos profissionais como um

procedimento de difícil incorporação à rotina, em

especial no que diz respeito ao aconselhamento

pré e pós-teste, por se tratar de um processo

complexo e dinâmico, dificultando sua

implementação (REZENDE, 2014).

INTRODUÇÃO

Alerta-se para a necessidade de investimentos sobre o

profissional para realizar de forma adequada o

aconselhamento pré e pós teste, assegurando ao usuário

resolutividade da assistência e comprometimento com a

educação dialógica da comunidade com seus respectivos

fatores de vulnerabilidade.

CONCLUSÃO
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

1ª categoria: A partir dos dados, evidenciou-se o

componente emocional dos usuários, a exemplo de

ansiedade e medo, como fator evidente no momento do

procedimento.

2ª categoria: Os resultados revelam um obstáculo de

acesso do usuário para a realização do teste rápido pelo

fato dos enfermeiros afirmarem que há agendamento do

exame dentro das unidades, não sendo pelo fluxo

contínuo da necessidade.

3ª categoria: O aconselhamento na concepção dos

profissionais está voltado para explicar o processo de

diagnóstico e preparar emocionalmente o usuário para a

descoberta de uma doença estigmatizante e que os

enfermeiros não se sentem aptos a comunicar um

resultado positivo para o usuário por se sentirem

inseguros, o que justifica o fato de não realizarem o exame

sozinhos, mas na companhia de outro membro da equipe.
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OBJETIVO

Considerando esse entrave, o objetivo do

estudo foi analisar a realização do

aconselhamento do teste rápido anti-HIV pelo

enfermeiro na estratégia saúde da família.


