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RESUMO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) transmitida meio do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) é considerado hoje uma epidemia com caráter 
preventivo. De acordo com o Ministério da Saúde, as ações de promoção e 
prevenção da transmissão do HIV/AIDS devem ter como embasamento prático o 
entendimento de que o processo saúde e doença é resultado de vários 
determinantes sociais. Neste sentido, os profissionais que atuam na Estratégia 
Saúde da Família (ESF) desempenham um importante papel, pois centram as suas 
ações no cotidiano do indivíduo e sua família. Os objetivos desta pesquisa foram 
descrever as ações desenvolvidas pelas equipes da ESF do Município de Mossoró- 
RN, direcionadas para a prevenção da transmissão do HIV/AIDS, identificar os 
níveis de prevenção dos profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família 
e analisar os fatores associados aos níveis de prevenção dos profissionais de saúde 
da ESF relacionado ao HIV/AIDS.  Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, 
exploratório e transversal, tendo como local do estudo as Unidades Básicas de 
Saúde no Município de Mossoró que possuem equipes de ESF. Os dados foram 
digitados em planilha eletrônica e transferidos para o software estatístico, sendo 
posteriormente codificados para realização das análises. Os níveis de prevenção da 
transmissão do HIV/AIDS foram calculados por odds ratios e intervalo de confiança a 
95% e sua significância pelo teste de qui-quadrado ou exato de Fisher. Utilizamos 
este último, quando as frequências esperadas foram inferiores a 5. Em seguida foi 
elaborado um modelo de regressão logístico. Visualizou-se que os profissionais da 
Estratégia Saúde da Família apresentam baixos níveis de prevenção do HIV/AIDS, 
alcançando cerca de 55,6%. Este estudo constatou que parcela significativa dos 
profissionais da ESF não realizam ações de prevenção da transmissão do HIV/AIDS 
e utilizam principalmente palestras em equipamentos sociais em campanhas 
orientadas pelo Ministério da Saúde, orientações durante as visitas domiciliares e 
durante consultas. A análise ajustada mostrou que os ASB/TSB são os profissionais 
que tem maior chance de serem pouco preventivos, enquanto os enfermeiros são os 
que tem a menor chance de serem pouco e moderadamente. Já os dentistas são os 
que apresentam maior chance de serem moderadamente preventivos. Os 
profissionais que não consideram preparados e interessados em realizar a 
prevenção do HIV/AIDS tem maior chance de serem pouco preventivos, assim como 
os que não utilizam os conhecimentos adquiridos nos Manuais do Ministério da 
Saúde. Concluímos que há necessidade de aprimoramento das ações de prevenção 
para atenção básica através da Estratégia Saúde da Família, para que estimule os 
profissionais a inserir estas ações no cotidiano de suas práticas,capacitando-os 
teoricamente e tecnicamente para que estas ações sejam realizadas com qualidade 
e eficácia para a prevenção do HIV/AIDS. 
 

Descritores: HIV, Prevenção, Saúde da Família. 
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ABSTRACT 

 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) transmitted through the human 
immunodeficiency virus (HIV) is now considered an epidemic with preventive. 
According to the Ministry of Health, the actions of promotion and prevention of 
transmission of HIV/AIDS must have as a practical basis the understanding that the 
health and disease process is a result of various social determinants. In this sense, 
the professionals working in the Family Health Strategy play an important role, as 
focus their actions on the individual and their family routine. The objectives of this 
study were to describe the actions taken by staff from the City of Mossoró- RN, 
directed to the prevention of transmission of HIV/AIDS, identify levels of prevention of 
professionals working in the Family Health Strategy e analyze the factors associated 
with levels of prevention of FHS health professionals related to HIV/AIDS. This is a 
quantitative, descriptive, exploratory cross-sectional study, with a site survey the 
Basic Health Units in the city of Mossoro having ESF teams. Data were entered into 
an electronic spreadsheet and transferred to the statistical software, subsequently 
coded to perform the analyzes. Levels of preventing the transmission of HIV/AIDS 
were calculated odds ratios and confidence interval of 95% and its significance by 
chi-square or Fisher exact test. We use the latter when the expected frequencies 
were less than 5. Then we designed a logistic regression model. Visualized that the 
professionals of the Family Health Strategy have low levels of HIV/AIDS, reaching 
about 55.6%. This study found that a significant portion of the FHS professionals do 
not realize preventive actions of transmission of HIV / AIDS. and primarily use 
lectures in social facilities in campaigns targeted by the Ministry of Health guidelines 
for home visits and for consultations. The adjusted analysis that ASB/TSB are the 
professionals who are more likely to be little preventive, while nurses are the ones 
who stand a chance of being little and moderately. Have dentists are those with 
greater chance of being moderately preventive. Those who do not consider prepared 
and interested in making the prevention of HIV / AIDS are more likely to be little 
preventive, as well as those who do not use the knowledge acquired in the Ministry of 
Health Manuals. We conclude that there is need for improvement of prevention to 
primary care through the Family Health Strategy, to encourage professionals to enter 
these actions in their everyday practices, enabling them theoretically and technically 
so that these actions are carried out with quality and efficacy for the prevention of 
HIV / AIDS. 

 

Keywords: HIV, Prevention, Family Health. 

 

 

 

 



- 10 - 

I INTRODUÇÃO 

1.1   O HIV/AIDS E A PREVENÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DA ESF 

Na década de 80, junto ao novo contexto econômico e político brasileiro, que se 

libertava de anos de ditadura, surgiu uma nova concepção de Estado através da 

Constituição de 1988, enquanto provedor de políticas públicas.  

A saúde também sofreu modificações quanto ao seu aparato político e 

ideológico e passou a ser considerada como um direito de cidadania e dever do 

Estado. Isto impulsionou a organização da VIII Conferencia Nacional de Saúde, 

apontando a necessidade de reformular a rede de saúde brasileira, denominada 

reforma sanitária, que resultou na criação do novo Sistema de saúde pública no 

Brasil, a qual se denominou Sistema Único de Saúde (SUS). Com isto, surgiu um 

novo modelo técnico – assistencial, baseado na universalidade, integralidade, 

participação social e descentralização da gestão (PAULA; GUIBU, 2007).  

Neste contexto histórico, diversos atores sociais mostravam as autoridades 

nacionais e a sociedade, a situação caótica em que se encontravam os serviços de 

saúde, e as taxas que espelhavam as doenças, epidemias e endemias que 

assolavam a população brasileira (PAULA, GUIBU, 2007). 

Dentre as novas epidemias, o Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) 

emergiu no mundo inteiro e chegou ao Brasil acometendo principalmente grandes 

centros urbanos e populações conhecidas como grupos de risco, dentre eles, 

homossexuais, usuários de drogas, profissionais do sexo e hemofílicos.  

No início da epidemia, o agente etiológico e a forma de detecção não eram 

bem conhecidos. Além disso, havia um crescente número de pessoas infectadas e a 

inexistência de políticas de saúde para o controle, assistência e prevenção da 

transmissão. Como conseqüência, houve grande mortalidade e a violação dos 

direitos dos portadores do vírus e doentes, o que impulsionou a articulação de 

alguns grupos sociais no início da luta contra a epidemia (ONU, 2010). 

Sabe-se hoje que esta epidemia denominada Síndrome da Imunodeficiência 

adquirida (AIDS) é causada por um vírus HIV e transmitida através de relações 

sexuais, sangue e secreções de um indivíduo a outro. Além disso, destrói as defesas 

do organismo e também a sua vida social. Com isso, a epidemia trouxe desafios não 

somente sociais, devido ao grande preconceito construído por influências culturais, 

ligadas a sexualidade, moralidade e crenças, mas também para a assistência 
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prestada pelos profissionais da saúde em todos os níveis de atenção. 

Atualmente, o panorama da AIDS é de 686.478 infectados pelo vírus HIV em 

todo o Brasil. No estado do Rio Grande do Norte, entre 1980 e 2013 foram 

registrados 4666 casos pelo SINAN, sendo 192 notificados no ano de 2013. Na 

cidade de Mossoró, de acordo com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do 

Hospital Rafael Fernandes, referência no Município e na região, foram registrados 

entre 2010 e 2012, 138 casos de HIV/AIDS, sendo registrados 58 novos em 2012 

(BRASIL, 2013). 

A caracterização da epidemia no Brasil se visualiza atualmente através da 

feminização, pauperização, heterossexualização e interiorização (BRASIL, 1999). 

Somado a isso, a infecção pelo HIV tem sido considerada controlável, não sendo 

mais considerada como sentença de morte, devido ao surgimento da terapia Anti- 

Retroviral Combinada (TARV) e da disponibilização de marcadores biológicos, como 

CD4 e carga viral (BRASIL, 2008). 

Há também um novo ciclo da epidemia, com taxas de prevalências 

relativamente baixas na população em geral, em contraste com prevalências mais 

elevadas em grupos em situação de vulnerabilidade, o que exige melhores 

estratégias de prevenção, vigilância, assistência e tratamento (BRASIL, 2012). 

Para a Política Nacional de DST/AIDS, os principais desafios para o 

enfrentamento da epidemia do HIV frente a essa nova conformação seria reduzir a 

incidência do vírus na população, trabalhando com vistas a Promoção, Proteção e 

Prevenção. Esta mesma Política preconiza que para a descentralização das ações, 

visando a continuidade e a sustentabilidade do Programa Nacional de DST/AIDS é 

fundamental o fortalecimento dos gestores e a capacitação de recursos humanos 

destinados as ações de controle da AIDS no Brasil (BRASIL, 1999). 

A Política Nacional de DST/AIDS integra 3 componentes que se articulam 

entre si para que possam responder a epidemia de AIDS no Brasil. Entre eles 

encontram-se o Componente da Promoção, Proteção e Prevenção.  

Neste aspecto, a atenção básica desempenha uma importante função neste 

engajamento, uma vez que abrange as ações de promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde. Envolve práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob 
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forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios delimitados, 

assumindo a responsabilidade sanitária e considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações (BRASIL, 2012). 

Com o objetivo de qualificar, expandir e consolidar a atenção básica, a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) atua como diretriz do processo de trabalho 

em saúde, ampliando a resolutividade e o impacto na situação de saúde das 

pessoas e coletividades (BRASIL, 2012). Sua prática cotidiana amplia o tradicional 

modelo sanitário médico- curativista, a partir de uma abordagem coletiva, multi e 

interprofissional, centrada na família e na comunidade, atuando na prevenção e na 

promoção a saúde dos usuários (ALVES, 2005). 

É de suma importância que as estratégias de prevenção da transmissão do 

HIV/AIDS sejam desenvolvidas na ESF, sendo incluída nos diversos programas 

ministeriais de atenção a saúde, para que sejam capazes de prevenir, identificar e 

assistir o HIV/AIDS em todas as fases da vida do indivíduo.  

Neste ínterim, algumas ações de prevenção da transmissão do HIV/AIDS 

dentro das unidades de saúde podem ser desenvolvidas, como o acolhimento, a 

educação em saúde em sala de espera, o diagnóstico e aconselhamento, a 

disponibilização de insumos de prevenção e a comunicação dos parceiros sexuais. 

Também são propostas ações de prevenção envolvendo a comunidade, como 

mapeamento de grupos mais vulneráveis, encaminhamento para unidade de saúde 

ou outros serviços de referência, acesso à informação, além de ações que auxiliem 

no combate ao preconceito e discriminação relacionados à sexualidade, ao uso de 

drogas, entre outros (BRASIL, 2005). 

No entanto, para que estas ações aconteçam, os profissionais que atuam na 

ESF precisam estar capacitados tecnicamente para realizá-las, pautando suas 

estratégias de prevenção no modelo da promoção da saúde, ou seja, conhecendo 

os condicionantes e os determinantes de saúde das pessoas que fazem parte do 

seu território. 

Pressupomos que a formação e a capacitação da equipe da ESF para 

desenvolver a prevenção da transmissão do HIV/AIDS é uma importante discussão 

a ser feita, pois percebe- se que estes profissionais apresentam entraves para atuar 
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no sentido da promoção, proteção e prevenção, desenvolvendo na maioria das 

vezes ações programadas a nível federal e embasadas numa lógica biologicista da 

doença e da assistência a saúde. Diante disto, este trabalho pretendeu conhecer as 

estratégias de intervenção realizadas para a prevenção da transmissão do HIV/AIDS 

pela equipe da ESF, como elas são desenvolvidas, quais as principais dificuldades 

encontradas e quais os fatores que influenciam o desenvolvimento dos níveis de 

prevenção dos profissionais da ESF relacionado a prevenção da transmissão do 

HIV/AIDS. 
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1.2  OBJETIVOS 

Descrever as estratégias desenvolvidas pelas equipes da ESF do Município 

de Mossoró- RN, direcionadas para a prevenção da transmissão do HIV/AIDS. 

Identificar os níveis de prevenção dos profissionais que atuam na Estratégia 

de Saúde da Família quanto ao caráter preventivo do HIV/AIDS. 

Analisar os fatores associados aos níveis de prevenção dos profissionais de 

saúde da ESF relacionado ao HIV/AIDS. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A discussão sobre a prevenção do HIV/AIDS na atenção básica é algo que 

deve ser feito de forma imediata, pois se formos pensar que este nível de 

assistência a saúde é a porta de entrada no usuário no sistema de saúde e trabalha 

com vistas a promoção da saúde, é indiscutível a sua contribuição para a prevenção 

do HIV/AIDS nas comunidades. Desta forma, é necessário reafirmar a importância 

da discussão sobre o tema, revitalizando-o e atualizando-o, principalmente devido 

aos avanços científicos que o HIV/AIDS traz consigo. 

Porém, apesar destes avanços científicos, a doença ainda evolui entre as 

populações nas diversas faixas etárias, mesmo que mais lentamente, enfatizando 

desta forma que a prevenção da transmissão do HIV/AIDS não é um tema que está 

esgotado e que precisa ser trabalhado de forma e em espaços diferentes. A atenção 

básica através da ESF representa uma possibilidade de expansão das ações, para a 

prevenção ao HIV/AIDS, uma vez que é respaldada na integralidade das ações e na 

possibilidade de mudança de foco nas estratégias de prevenção do HIV/AIDS. No 

entanto, para efetivar as ações de prevenção do HIV/AIDS, os profissionais da ESF 

deverão ser capacitados para tal, desenvolvendo práticas humanizadoras e 

baseadas em princípios e diretrizes do SUS. 

Assim, a discussão que este trabalho traz é importante, pois a partir disso 

serão conhecidas as estratégias de prevenção da transmissão do HIV/AIDS 

utilizadas pelas equipes de ESF, identificaremos níveis de prevenção dos 

profissionais quanto ao HIV/AIDS e os fatores associados para a formação deste. 
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II REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 POLÍTICAS DE SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A 

SAÚDE 

Para compreendermos a importância do modelo de promoção da saúde no 

contexto do SUS, necessário se faz conhecer como surgiu e por que ele embasa o 

Sistema Único de Saúde.  Neste sentido, a discussão sobre os antecedentes do 

sistema de saúde e seus modelos assistenciais, é fundamental. 

Modelos assistenciais são formas de se pensar e organizar os serviços de 

saúde, no sentido de garantir a efetivação da assistência e do cuidado a todos que 

necessitam. Envolvem os aspectos técnicos do cuidado, a estrutura física dos 

serviços, as ações que serão realizadas e de que forma tudo isso será ofertado ao 

indivíduo que busca pelo sistema de saúde (SOUZA, 2013) 

Pensando na história das políticas de saúde no Brasil, o sistema de saúde 

brasileiro passou por várias mudanças através dos tempos, sendo caracterizados de 

acordo com cada momento histórico, acompanhando as tendências políticas, 

econômicas e culturais do país. 

Desde o seu descobrimento em 1500 até meados de 1822, o Brasil era 

colônia de Portugal e sua produção era baseada nos ciclos de açúcar a base do 

trabalho escravo. Após 1822, com a proclamação da independência o país tornou-se 

mais independente para desenvolver o comércio agroexportador e com isso houve 

um aumento do poder da burguesia local, o que influenciou a Proclamação da 

República em 1889 (AGUIAR, 2011). 

Neste cenário, houve grande crescimento da população no país, pois neste 

período pessoas de todo o mundo vinham ao Brasil para fins de comércio ou por 

imigração. O país era considerado como rota de navios estrangeiros e os principais 

portos se situavam em grandes centros urbanos populosos como Rio de Janeiro e 

Santos. Assim, era importante que o Estado criasse condições para manter a política 

de exportação e importação (FONTINELE JÚNIOR, 2008). 

Concomitante a isso, o quadro sanitário no Brasil era caracterizado pela 

existência de várias doenças transmissíveis, como a febre amarela, tuberculose, 

cólera, malária, varíola e outras doenças provocadas por desnutrição, acidentes 

ofídicos e decorrentes do trabalho precário. Consequentemente houve resistência 

por parte de grandes potências econômicas mundiais em atracar seus navios no 

Brasil, prejudicando assim o comércio internacional (AGUIAR, 2011). 
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Neste momento, muitos autores desconsideram a existência de uma política 

de saúde voltada a população. Além disso, a prática médica estava voltada somente 

para as camadas mais altas da população, estando os pobres e escravos destinados 

a cuidados oferecidos por ordens religiosas e curandeiros (GIOVANELLA, 2012). 

Com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1923, foram 

definidas áreas de atuação do governo no campo coletivo da saúde, como o 

saneamento rural e urbano, a propaganda sanitária, a higiene infantil, industrial e 

profissional, atividades de supervisão e fiscalização, saúde dos portos e o combate a 

endemias rurais, além de campanhas de vacinação e isolamento de portadores de 

doenças infecciosas. Esse modelo de atenção a saúde ficou conhecido como 

sanitarista campanhista (FONTINELE JÚNIOR, 2008). 

A acumulação capitalista advinda do comércio exterior tornou possível o início 

do processo de industrialização no país, que se deu principalmente no eixo Rio- São 

Paulo. Tal processo foi acompanhado de uma urbanização crescente, e da utilização 

de imigrantes, especialmente europeus que possuíam grande experiência neste 

setor, que já era muito desenvolvido na Europa. Porém, estes trabalhadores, tinham 

péssimas condições de trabalho, o que culminou em greves. Através destes 

movimentos os operários começaram a conquistar alguns direitos sociais 

(POLIGNANO, 2008). 

O final da década de 1920 se caracterizou como um período onde o Brasil 

tornou-se essencialmente urbano. Houve também a aceleração do processo de 

industrialização nacional, que potencializou o movimento operário, o aparecimento 

de camadas médias urbanas que clamavam uma política de cunho liberal e por uma 

República Moderna (GIOVANELLA, 2012). 

Com o processo de industrialização no Brasil, o movimento operário atuou por 

meio de reivindicações como greves em prol de melhores condições de trabalho e 

uma assistência a saúde de qualidade. A idéia de saneamento dos portos e das 

principais cidades urbanas já não se aplicava neste momento, e sim a capacidade 

produtiva dos trabalhadores industriais (PAIM, 2009). 

Em 1930 Getúlio Vargas chega ao governo brasileiro enquanto presidente da 

república e sua política voltada para a saúde teve 2 bases que se fundamentavam 

na saúde pública e na medicina previdenciária. Através da Lei Eloy Chaves surgiram 

as primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) para funcionários de 

empresas ferroviárias existentes. Essas CAPs se configuravam como um sistema de 
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previdência social no país e os recursos eram destinados as aposentadorias por 

idade, tempo de serviço e invalidez ou aos dependentes em caso de morte do 

trabalhador. Algumas CAPs prestavam também assistência médica (GIOVANELLA, 

2012). Em 1930 foi criado o Ministério da Saúde com a função de coordenar as 

ações de saúde pública, atingindo o ápice do sanitarismo campanhista 

A partir de 1933, CAPs foram transformados em Institutos de Aposentadoria e 

Pensão (IAPS), que gradativamente foram sendo controlados pelo estado, sendo o 

presidente nomeado pelo Presidente da República, e os representantes dos 

trabalhadores e patrões indicados pelos sindicatos atrelados ao poder do executivo. 

Estes institutos priorizavam a contenção de gastos, tendo em vista a política de 

acumulação de capital necessário a outras áreas do governo.  (AGUIAR, 2011).  

Expandiu- se a  partir  da  década  de  40 o 

início à compra de serviços privados, expandindo-se até a década de 70, 

conformando-se em um modelo assistencial privatista (PAIM, 2009). O período de 

Getúlio Vargas deixou também como marca a separação entre saúde pública e 

assistência médica previdenciária. A saúde pública esteve sob o comando do 

Ministério da Educação e saúde para controlar e erradicar doenças infecto-

contagiosas, endemias ou epidemias que atingiam a população nacional e a 

assistência pública era de caráter individual, destinada a indivíduos acometidos por 

doenças que lhe impediam de trabalhar e era exercida livremente por médicos 

(GIOVANELLA, 2012). 

Desta forma, a saúde no Brasil seguia uma tendência da medicina americana, 

que oferecia serviços de saúde privados, dirigidos a somente uma parcela da 

população (a que podia pagar pelos serviços contratados), deixando milhões de 

pessoas excluídas da atenção, recebendo serviços de baixa qualidade (PAIM, 

2009). 

Entre 1948 e 1949 houve uma redução de casos novos de malária e de todas 

as doenças transmissíveis por insetos. Neste contexto, observa-se também que o 

sistema previdenciário se torna cada vez mais decisivo nas negociações sindicais e 

nas disputas político- partidárias e passou a adotar a noção de seguridade social, o 

que implicava na intervenção do Estado. Assim, foram incorporados a clientela da 

previdência social a assistência sanitária, hospitalar e médica, além de atividades 

preventivas para o trabalhador e para a gestante. Surge-se os grandes hospitais 

públicos (GIOVANELLA, 2012). 
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Foi criado em 1952 foi criado o Ministério da Saúde independente, mantendo-

se a orientação de ampliar os gastos com a assistência médica. No início da década 

de 1960 os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) foram unificados e fundou o 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) (GIOVANELLA,2012). 

O INPS passou a ser o grande comprador dos serviços privados de saúde, 

estimulando-se um padrão de organização da prática médica pela lógica do lucro. 

Surge aí a medicina de grupo, destinada principalmente aos trabalhadores com 

maior poder aquisitivo, os grandes hospitais, indústria farmacêutica e os 

equipamentos médico hospitalares. Este modelo ficou conhecido como 

previdenciário. Ocorreu também neste período uma desvalorização do modelo 

sanitarista campanhista e as ações em saúde pública reduzem-se a controle de 

endemias comandadas pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 

(SUCAM) (AGUIAR, 2011). 

O INPS foi se tornando cada vez mais complexo tanto do ponto de vista 

administrativo quanto financeiro dentro da estrutura do INPS, que acabou levando a 

criação de uma estrutura própria administrativa, o Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS) em 1978 (POLIGNANO, 2008). 

Ao fim dos anos 70 esse modelo de saúde previdenciária entra em crise pelo 

seu alto custo, e por ser pouco resolutivo e ineficiente para a demanda, grandes 

desvios de recursos. A crise na saúde se agrava, crescendo a insatisfação da 

sociedade e surgindo movimentos sociais reivindicando por melhores condições de 

vida e saúde. 

Em 1978, em Alma Ata, a Conferência Internacional sobre Atenção Primária a 

Saúde, promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), reafirmou a saúde 

como direito do homem e estabeleceu a atenção primária como estratégia para se 

conseguir a Saúde Para Todos no Ano 2000. A OMS passou então a ser a maior 

difusora da atenção primária e o Banco Mundial o maior financiador destas políticas 

(MERHY; FRANCO, 2008). 

Ao longo dos anos 70 e 80, houve um projeto no Brasil que refletia a 

perspectiva de reformulação do sistema de saúde no país. Preconizava a criação de 

um sistema único de saúde defendido por um movimento sanitário que agrupavam 

diversos atores sociais, como lideranças populares, trabalhadores, sindicatos, 

parlamentares de esquerda, intelectuais e estudantes da saúde, todos em luta 

contra as condições precárias de vida da população e iniquidades do sistema de 
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saúde, mas principalmente pelo reconhecimento da saúde enquanto direito social a 

ser garantido pelo Estado (AGUIAR, 2011). 

Nos anos seguintes, a população brasileira continuou com diversos conflitos 

sociais, com profundas desigualdades, alto índice de desemprego, grande 

contingente de miseráveis, enfrentamento de filas infindáveis na busca da 

assistência à saúde, culminando com uma grande insatisfação popular. Nesse 

contexto, ocorreu em 1986 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que contou com 

uma intensa participação popular de mais de 4000 pessoas, dentre as quais 1000 

eram delegados com direito a voz e a voto e se configurou em um espaço 

importante para o debate dos problemas do sistema de saúde vigente e de 

propostas de reorientação da assistência médica e de saúde pública (AGUIAR, 

2011). 

Essa Conferência se tornou um dos grandes marcos da saúde no Brasil, 

podendo ser considerada como o marco inicial da Reforma Sanitária brasileira. Seu 

relatório final ficou consolidado como um instrumento que veio influenciar as 

responsabilidades do Estado em assegurar o direito à saúde para toda a população, 

garantindo condições de acesso e qualidade dos serviços, servindo de subsídio para 

a elaboração da nova Constituição de Saúde do Brasil, além de estabelecer como 

principal objetivo a ser alcançado um sistema de saúde com atribuições e 

competências para os níveis Federal, Estadual e Municipal (SOUZA; COSTA, 2010). 

Finalmente, em 1988, promulgou-se a Constituição Federal e foi aprovado o 

Sistema Único de Saúde, que incorporou a maioria das propostas do movimento da 

Reforma Sanitária e significou uma grande vitória da sociedade (AGUIAR, 2011). 

A partir da nova Constituição de 1988, a saúde passou a ser entendida como 

direito de todos e dever do Estado e considerada resultante de vários determinantes 

como: lazer, moradia, saneamento básico, educação, dentre outros fatores.  Passou 

a ser direito de toda a população através do Sistema Único de Saúde, garantido a 

partir de políticas públicas voltadas a promoção, proteção e recuperação. De acordo 

com Paim (2009, p. 43), pela primeira vez na história do Brasil foi promulgada uma 

constituição que reconhece a saúde enquanto direito social, contando com 5 artigos 

destinados a saúde. 

O texto constitucional demonstra claramente que a concepção do SUS estava 

baseado na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da 
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população, procurando resgatar o compromisso do estado para com o bem-estar 

social, especialmente no que refere a saúde coletiva, consolidando-o como um dos 

direitos da cidadania. Esta visão refletia o momento político porque passava a 

sociedade brasileira, recém saída de uma ditadura militar onde a cidadania nunca foi 

um princípio de governo. Embalada pelo movimento da diretas já , a sociedade 

procurava garantir na nova constituição os direitos e os valores da democracia e da 

cidadania (POLIGNANO, 2008) 

O SUS é definido como o conjunto de ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único, 

organizado, de acordo com as seguintes diretrizes da descentralização, com direção 

única em cada esfera de governo; Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da 

comunidade (POLIGNANO, 2008). 

No contexto de um novo modo de se pensar em saúde, houve um 

redirecionamento do modelo de atenção que impôs claramente a necessidade de 

transformação permanente do funcionamento dos serviços e do processo de 

trabalho das equipes, exigindo de seus atores (trabalhadores, gestores e usuários) 

maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de 

práticas transformadoras, a gestão das mudanças e o estreitamento dos elos entre 

concepção e execução do trabalho (BRASIL, 2012). 

O modelo de promoção da saúde foi uma nova maneira de organizar a 

racionalidade dos serviços de saúde e pauta-se principalmente na ideia de processo 

saúde doença, considerando os princípios de autonomia e autocuidado dos 

indivíduos, levando em consideração a determinação social da saúde e da doença. 

Baseado em neste modelo, o SUS está organizado em princípios e diretrizes 

que estão em sintonia com os preceitos no bem- estar social e da racionalidade 

organizativa, sendo os princípios doutrinários os que conferem a legitimidade do 

sistema, que são a Universalidade (assegurando o direito a saúde a todos os 

cidadãos), a Integralidade (que considera todas as dimensões do processo saúde 

doença que afetam os indivíduos) e a Equidade (que garante a prioridade na oferta 

de ações e serviços aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de 

adoecer e morrer) (VASCONCELOS; PACHE, 2012). 
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Já as diretrizes organizativas do SUS visam imprimir racionalidade e 

efetividade ao seu funcionamento, através da descentralização (direção única em 

cada esfera do governo, com ênfase na municipalização dos serviços e ações de 

saúde), hierarquização (organização racionalizada e equânime dos serviços de 

saúde, com base na distribuição da população), participação comunitária 

(participação dos segmentos sociais organizados das três esferas do governo) e 

integração (garantia de continuidade da assistência ao usuário através de redes 

integradas) (VASCONCELOS; PACHE, 2012). 

Após a criação do SUS e até hoje várias leis são criadas para efetivar a 

consolidação do sistema. Em 1990, foram criadas as Leis Orgânicas da Saúde 

(LOS), que foram as leis 8.080/90 e 8.192/90. 

A Lei 8.080 de Setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde e regula as ações, a organização e o 

funcionamento dos serviços de saúde em todo o país. Em seu artigo 4, explicita que 

o novo sistema de saúde compreende “o conjunto de todas as ações e serviços de

saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

de administração direta ou indireta e das fundações mantidas pelo poder público, 

além da participação da iniciativa privada em caráter complementar” (AGUIAR, 

2011). 

Esta lei estabelece ainda as competências de cada instância governamental, 

cabendo aos municípios a gerência, execução dos serviços públicos de saúde, a 

execução das ações de vigilância em saúde em articulação com a direção estadual 

do SUS, a implementação das políticas definidas em âmbito nacional e a 

colaboração na efetivação das competências estaduais e municipais 

(VASCONCELOS; PASCHE, 2012) 

As competências da direção estadual do SUS estão situadas no campo da 

coordenação do sistema estadual de saúde, com ênfase na descentralização dos 

serviços e na oferta de apoio técnico e financeiro aos municípios, na coordenação 

das redes assistenciais, das ações e dos subsistemas de vigilância em saúde 

((VASCONCELOS; PASCHE, 2012). 

Já a direção nacional do SUS fica com a responsabilidade de formular e 

implementar as políticas e os planos nacionais de saúde, financiamento e 

normatização das ações e serviços de saúde, dentre outras competências 

((VASCONCELOS; PASCHE, 2012). 
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Ainda de acordo com a Lei 8080/90, várias ações e serviços são oferecidos 

pelo SUS. Aguiar (2011, p. 47-48) traz que estas ações são: 

as atividades ligadas a pessoas, de forma individual ou coletiva, ligadas a 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos e 
doenças, serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospitalar, domiciliar e 
nas unidades de apoio diagnóstico geridos pelo governo, ações de distintas 
complexidades e custos, que vão desde consultas médicas a aplicação de 
vacinas e consultas médicas básicas, cirurgias cardiovasculares e 
transplantes, intervenções sanitárias, incluindo as condições sanitárias nos 
ambientes onde se vive e trabalha, na circulação e produção de bens e 
serviços, controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de 
saneamento ambiental, alem de instituições públicas voltadas para o 
controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, 
sangue e hemoderivados e equipamentos para a saúde. 

A Lei 8.192/ 90dispõe sobre a participação controle social na gestão do SUS 

e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde. Assim, a participação e controle social garante a participação da população 

por meio de suas entidades representativas, no processo de formulação das 

políticas públicas de saúde, do controle e sua execução por meio das Conferências 

de Saúde e Conselhos de Saúde (AGUIAR, 2011). 

Por se tratar de um sistema integrado de ações e serviços, a atenção a saúde 

no SUS é organizada em uma rede articulada entre a atenção básica, média e alta 

complexidade (PIRES, 2010). Vamos tratar com maior profundidade a seguir. 

2.2   A ATENÇÃO BÁSICA 

A atenção básica abrange as ações de promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde. Envolve práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas 

(BRASIL, 2012). 

Desta forma, a atenção básica ou primária é entendida como o primeiro nível 

da atenção à saúde no SUS, porta de entrada no sistema, que se orienta por todos 

os princípios, inclusive a integralidade, mas emprega tecnologia de baixa densidade 

(BRASIL, 2011). Neste subtópico vamos tratar deste nível de atenção a saúde mais 

detalhadamente. 

A média complexidade pode ser entendida como um conjunto de ações 

ambulatoriais e hospitalares, caracterizadas pela especialização médica, 
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procedimentos diagnósticos e terapêuticos, adensamento tecnológico e oferta 

baseada na economia de escala (PIRES, 2010). 

Já a média complexidade ambulatorial foi instituída pelo Decreto nº 4.726, de 

2003, e é composta por ações e serviços que visam atender aos principais 

problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na 

prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a 

utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento (BRASIL, 

2011). 

As ações que englobam a atenção na média complexidade envolvem 

procedimentos especializados realizados por profissionais médicos e outros 

profissionais de nível superior e nível médio, cirurgias ambulatoriais especializadas, 

procedimentos traumato ortopédico, ações especializadas em odontologia, patologia 

clínica, anatomopatologia, citopatologia, radiodiagnóstico, exames 

ultrassonográficos, diagnose, fisioterapia, terapias especializadas, próteses, órteses 

e anestesia (BRASIL, 2009). 

A Alta Complexidade envolve um conjunto de procedimentos que, no contexto 

do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população 

acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde 

(atenção básica e de média complexidade) (BRASIL, 2011). 

Como iremos trabalhar a pesquisa no âmbito da atenção básica, se faz 

necessário conhecê-la com mais afinco. Assim, a atenção básica (AB) ou primária 

envolve práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de 

trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, assumindo a 

responsabilidade sanitária e considerando a dinamicidade existente no território, 

bem como seus determinantes e condicionantes (BRASIL, 2012). 

Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, 

da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social, ou seja, a participação dos usuários deve ampliar sua autonomia e 

capacidade na construção do cuidado à sua saúde (BRASIL, 2012). 

Apoiado em princípios doutrinários (universalidade, equidade e integralidade) 

e organizacionais (regionalização, hierarquização, resolutividade, descentralização, 

participação da comunidade e complementaridade), do SUS, a AB apóia também a 

descentralização das ações em um comando único em cada esfera de governo. Tal 
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fato é organizado mediante o repasse de responsabilidades, atribuições e recursos 

de natureza diversa da gestão federal para a estadual, e desta para a municipal 

(MIRANDA, 2009).  

A respeito de alguns atributos da atenção básica ou primária, esta deve ser 

compreendida como a porta de entrada do usuário no Sistema de Saúde. Para que 

isso seja possível, deve ser acessível a população, organizador do acesso para 

outros níveis de atenção, acolhedor no sentido de ser fonte regular de atenção ao 

usuário (GIOVANELLA, 2012). 

É fundamental também reconhecer a abrangência do território que a Unidade 

Básica de Saúde se insere, para que haja uma programação e implementação das 

atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da 

população, com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de 

saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade, desenvolvendo ações 

que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 

alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a 

persistência de doenças e danos evitáveis; Realizar o acolhimento com escuta 

qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde, tendo em 

vista a responsabilidade da assistência (BRASIL, 2012). 

Com o objetivo de qualificar, expandir e consolidar a Atenção Básica, a 

Estratégia de Saúde da Família atua como diretriz do processo de trabalho em 

saúde, ampliando a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e 

coletividades (BRASIL, 2012a). Sua prática cotidiana amplia o tradicional modelo 

sanitário médico- curativista, a partir de uma abordagem coletiva, multi e 

interprofissional, centrada na família e na comunidade, atuando na prevenção e na 

promoção a saúde dos usuários (ALVES, 2005). 

2.3    ESPECIFICIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA 

A Estratégia de Saúde da Família percorreu longos caminhos até chegar a 

conformação atual que é conhecida hoje. Antes, foi conceituada como Programa 

Saúde da Família (PSF), que surgiu no Brasil em Junho de 1991, como a 

implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Em 1994, 

foram formadas as primeiras equipes de PSF e seu principal propósito é o de 

reorganizar a prática da atenção a saúde em novas bases e substituir o modelo 
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tradicional assistencialista, levando a saúde mais para perto da família (FONTINELE 

JÚNIOR, 2008). 

O cuidado familiar deve compreender os aspectos culturais, levando em conta 

as crenças, valores e costumes familiares, conhecer e compartilhar a concepção do 

cuidado em saúde construído pela família, conhecer suas interações, relações 

interpessoais, concebendo a família como sujeito dinâmico. Assim o foco do cuidado 

deve ser entendido como uma oferta de suporte para que a família possa atender as 

necessidades dos seus membros (OHARA, 2010). 

Do ponto de vista do PSF em 1994, os objetivos do programa eram instituir 

uma equipe básica responsável peça cobertura de uma área que habitasse de 800 a 

1000 famílias, onde cada equipe seria formada por um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de saúde. Para os 

Agentes Comunitários de Saúde, o regime de trabalho seria de dedicação exclusiva 

e residência obrigatória na comunidade. Além disso, o PSF preconizava também 

atendimento integral a cada pessoa da família e participação da comunidade no 

controle dos serviços prestados pelo PSF, sendo este porta de entrada no sistema 

(AGUIAR, 2011). 

De acordo com Mendes (2012, p. 75), a proposta do PSF “é a mais adequada 

para a situação brasileira, porque é a que se adequa aos princípios do SUS e é 

ampla ao centrar-se na saúde da população. Ela valoriza a medicina familiar e a 

incorpora, mas vai além dela ao instituir-se com foco na saúde da família”. 

Com a ampla aceitação e adesão dos Municípios, o PSF deixou de ser um 

programa firmado por meio de convênio entre o Ministério da Saúde e municípios e 

passou a ser considerada uma estratégia no ano de 2006, com a portaria n° 648, 

fortalecendo a atenção básica e fundamentando a discussão sobre a Política 

Nacional da Atenção Básica (AGUIAR, 2011). 

Com o objetivo de qualificar, expandir e consolidar a Atenção Básica, a 

Estratégia de Saúde da Família atua como diretriz do processo de trabalho em 

saúde, ampliando a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e 

coletividades (BRASIL, 2012a). Sua prática cotidiana amplia o tradicional modelo 

sanitário médico- curativista, a partir de uma abordagem coletiva, multi e 

interprofissional, centrada na família e na comunidade, atuando na prevenção e na 

promoção a saúde dos usuários (ALVES, 2005). 

A atenção básica como reorientadora das práticas de atenção a saúde requer 
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um saber e um fazer em educação permanente. Portanto, deve ser constitutiva da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e participação popular, exigindo de 

seus atores (trabalhadores, gestores e usuários) maior capacidade de análise, 

intervenção, responsabilidade e autonomia para o estabelecimento de práticas 

transformadoras, da gestão das mudanças e a execução do trabalho (BRASIL, 

2012). 

A ESF deve atuar no território, com o cadastramento da população local e 

definição precisa do mapeamento territorial, conhecer as famílias ali residentes e 

suas condições de saúde, elaborar planejamento de ações visando aos 

determinantes de saúde/doença, identificar as situações de risco presentes em seu 

território, assim como conhecer e articular os equipamentos sociais ali presentes 

(SOUZA, 2013). 

O trabalho em equipe se tornou um dos principais instrumentos de 

intervenção na ESF, pois as suas ações e práticas se estruturam a partir da equipe, 

ao mesmo tempo em que ocorre neste tipo de trabalho em saúde, a ampliação do 

objeto de intervenção para além do âmbito individual e clínico. Tal peculiaridade 

requer mudanças na forma de atuação e na organização do trabalho, bem como 

demanda alta complexidade de saberes (PEREIRA et al., 2013). 

Assim, a ESF incorpora e reafirma os princípios básicos do SUS, que é a 

Universalização, Integralidade, Equidade e Participação popular, se alicerçando em 

pilares como a família, o território e a responsabilização, além do trabalho em equipe 

(MARQUI et al., 2010). 

Iremos agora conhecer as características dos profissionais da Estratégia 

Saúde da Família e como se organiza o seu processo de trabalho. 

2.3.1 PROCESSOS DE TRABALHO DA EQUIPE ESF 

O processo de trabalho dos profissionais da Saúde da Família deve ter como 

características a prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do 

conhecimento da estrutura e funcionalidade familiar, visando propor intervenções 

que influenciem os processos saúde- doença dos indivíduos, das famílias e da 

própria comunidade (OHARA, 2010). 

Sendo assim, a partir das premissas que a ESF traz em seu arcabouço 

teórico, as atribuições da equipe da ESF tem como características comuns em seu 

cesso de trabalho a definição do território sob a sua responsabilidade, elaboração de 
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atividades que previnam o risco, a vulnerabilidade, com o objetivo de prevenir o 

aparecimento de doenças e danos evitáveis, realizar o acolhimento com escuta 

qualificada, prover atenção integral na UBS e no domicílio e em espaços que 

comportem a ação planejada, desenvolvimento de ações educativas, participar do 

planejamento em saúde, desenvolver ações intersetoriais, dentre outras (BRASIL, 

2012). 

As Equipes multiprofissionais que compõe a Estratégia Saúde da Família são 

compostas, conforme modalidade das equipes, por médicos, enfermeiros, cirurgiões-

dentistas, auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde bucal, auxiliar de 

enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, com 

diferentes níveis de escolaridade, formação e atribuições específicas que vão 

desenvolver o cuidado em função das necessidades de saúde da população 

(OHARA, 2010). 

De acordo com Aguiar (2011, p. 129) as atribuições dos profissionais da 

Estratégia Saúde da Família são: 

“Os Agentes Comunitários de Saúde devem integrar a equipe de saúde e a 
população adscrita a UBS, com base geográfica definida, a microárea. Estar 
em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, 
visando a promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e 
manter os cadastros atualizados, orientar a família quanto a utilização dos 
serviços de saúde disponíveis, desenvolver as atividades de promoção da 
saúde, de prevenção de doenças e de agravos, por meio de visitas 
domiciliares e ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e 
comunidades”. 

Percebe-se em outros trabalhos que o objeto do seu trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde (ACS) é a comunidade e seus problemas de saúde, dentro 

das quais, devido a sua complexidade, é requerido trabalho coletivo, tendo como 

eixo a Visita Domiciliar. É nelas que se realizam as ações de promoção à saúde, 

enfocando a promoção à saúde em seu conceito mais amplo, o de completo bem 

estar físico, social e mental, e não somente a ausência de doenças (FILGUEIRAS, 

2011). 

Para Brasil (2012, p. 46), os Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família tem 
a responsabilidade de: 

“Realizar a atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas 
equipes no domicílio e em espaços comunitários em todas as fases de 
desenvolvimento humano, realizar consulta e procedimentos de 
enfermagem, planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS, contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente 
com outros membros da equipe”. 
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O enfermeiro está no centro da formação e organização da força de trabalho 

da enfermagem e de toda a equipe nos serviços da UBS. Sua prática envolve uma 

diversidade de ações que são embasadas pela sua formação, ocupando espaços 

importantes na gerência, na educação, na assistência e na pesquisa (PIRES, 2011).  

Ainda de acordo com Brasil (2012, p.47) os auxiliares e técnicos de 

enfermagem irão: 

“Participar das atividades de atenção realizando procedimentos da sua 
competência, na UBS, no domicílio e em espaços comunitários, realizar 
atividades de educação permanente em saúde, conforme planejamento da 
equipe, participar do gerenciamento dos insumos necessários ao 
funcionamento da UBS”. 

O trabalho dos médicos na ESF consiste em realizar consultas clínicas, 

pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e no domicílio e/ou 

nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), atividades 

programadas e de atenção à demanda espontânea, encaminhar, usuários a outros 

pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo 

acompanhamento do plano terapêutico deles, contribuir, realizar e participar das 

atividades de educação permanente de todos os membros da equipe (BRASIL, 

2012). 

Para Gonçalves et al. (2009, p. 10) destaca que o trabalho do médico na ESF 

enfrenta algumas dificuldades, pois: 

Inclui processos sociais contemporâneos mais amplos, como a crise da 
medicina liberal e do modelo hospitalocêntrico; a persistência de uma 
formação acadêmica fragmentada e basicamente hospitalar e a falta de 
educação permanente voltada ao reconhecimento dos problemas da 
realidade local; a tendência à precarização do trabalho; a dificuldade e o 
desafio no trabalho em equipe no campo da saúde, que inclui diferentes 
sujeitos com distintas formações e grande vontade de se inserir em um 
novo modelo de atenção à saúde, que tem valorizado a responsabilidade, o 
cuidado e a integralidade. 

A Portaria nº 1.444/2000 possibilitou a implantação das equipes de saúde 

bucal no Programa Saúde da Família, incluindo o Cirurgião dentista, o auxiliar de 

saúde bucal e o técnico de saúde bucal (FARIAS, 2011).  

As Equipes de Saúde Bucal (ESB) devem prestar assistência individual e 

desenvolver ações coletivas, a fim de atuar na promoção da saúde, controle e 

tratamento das doenças bucais. Criar vínculo com a comunidade para identificar 

suas necessidades, observar suas percepções individuais e coletivas, romper com 

os modelos centrados na doença e incorporar um novo pensar e agir na perspectiva 
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de mudança da atividade odontológica, considerando o princípio da integralidade e o 

usuário como protagonista do serviço (SILVA, 2012). 

 O Cirurgião dentista tem como atribuições realizar o diagnóstico com a 

finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em 

saúde bucal, com ênfase na promoção e proteção a saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde 

individual e coletiva, realizando procedimentos clínicos, apoiando e desenvolvendo 

atividades de saúde bucal com os demais membros da equipe. Além disso, o 

cirurgião dentista realiza a supervisão do técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde 

bucal (BRASIL, 2012). 

Dentre algumas atribuições do Auxiliar de Saúde bucal (ASB), de acordo com 

Brasil (2012, p.55) estão: 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, 
grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à 
saúde; Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as 
famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de 
atenção à saúde; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea; Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 
Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; Realizar o 
acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Acompanhar, apoiar 
e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 
da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar; Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; Participar da realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 

Já o técnico de saúde bucal (TSB), realiza a atenção em saúde bucal 

individual e coletiva a todas as famílias e indivíduos, coordena a manutenção e a 

conservação dos equipamentos e odontológicos, acompanha e desenvolve 

atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, apoia as 

atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal, 

realiza atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, realiza o 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal, além de atividades 

relacionadas a competências técnicas em odontologia (BRASIL, 2012). 

2.4  A EPIDEMIA DA AIDS 

Nesta mesma década da formulação da Nova Constituição Brasileira, uma 

nova epidemia emerge no mundo inteiro e chega ao Brasil, acometendo 

principalmente grandes centros urbanos e populações marginalizadas da vida social, 
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conhecidas como grupos de risco, dentre eles, homossexuais, usuários de drogas, 

profissionais do sexo e hemofílicos.  

Desde o surgimento da AIDS no Brasil, em 1983, mais de 205 mil mortes e 

506 mil casos foram registrados no país. No mundo, somente no ano de2007, foram 

2,7 milhões de novas infecções e 2 milhões de mortes, a maior parte em países de 

média e baixa renda. Em 1985, quando centenas de casos de AIDS já tinham sido 

detectados no Brasil, o Ministério da Saúde reconheceu a gravidade do problema 

para a saúde pública brasileira. Através da portaria 236, o ministro da Saúde criou o 

Programa Nacional da AIDS e estabeleceu as primeiras diretrizes e normas para o 

enfrentamento da epidemia no país (SOUZA, Et. Al., 2010). 

A epidemia ficou conhecida como Síndrome da Imunodeficiência adquirida – 

SIDA/AIDS – e é causada por um vírus – HIV (vírus da Imunodeficiência Humana) e 

transmitida através de relações sexuais, sangue, secreções de um indivíduo a outro. 

O vírus age destruindo as defesas do organismo e também a sua vida social. Com 

isso, a epidemia trouxe novos desafios, não só médicos, mas também sociais devido 

a influências culturalmente construídas, ligadas a sexualidade, moralidade e 

crenças.  

Vale acrescentar que o contexto sociocultural do ano de 1980 foi marcado 

pela conquista de liberdades individuais e pelo avanço no reconhecimento dos 

direitos de populações socialmente marginalizadas, como mulheres, homossexuais 

e negros. Houve uma mobilização da qual participaram igrejas, setor privado, 

comunidade científica e organizações não governamentais (ONGs), que 

impulsionaram as políticas públicas no plano da atenção à saúde e na prevenção e 

no combate às situações de discriminação dirigidas aos grupos mais afetados e às 

pessoas vivendo com HIV e AIDS (SOUZA et Al., 2010). 

O Programa Nacional de DST/AIDS foi criado pelo Ministério da saúde, porém 

somente em 1987 a 1989 foi realmente instalado e configurado, graças a intensa 

mobilização política e social ante o processo de discussão e aprovação do texto final 

da Constituição Federal de 1988. No início da epidemia, havia um ausência de 

políticas de saúde para o controle do HIV/AIDS, além da violação dos direitos dos 

portadores do vírus e doentes, impulsionou a articulação de alguns grupos sociais 

no início da luta contra a epidemia. Estes grupos sociais geralmente eram 

impulsionados por pessoas contaminadas com o vírus HIV (BRASIL, 2008). 
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Esta intensa mobilização social resultou na elaboração da Política Nacional 

de DST/AIDS que foi instituída em 1999, com o objetivo de sistematizar as diretrizes 

que norteavam as ações do Programa Nacional de DST/AIDS no âmbito da 

Secretaria de Políticas de Saúde do MS (SOUZA et Al., 2010).  Para esta política, os 

principais desafios para o enfrentamento da epidemia do HIV frente a essa nova 

conformação seria reduzir a incidência do vírus na população, principalmente nas 

mais vulneráveis e em situação de risco, trabalhando com vistas a Promoção, 

Proteção e Prevenção (BRASIL, 1999).  

Estes desafios refletem a preocupação em garantir a saúde das pessoas não 

só biologicamente, mas garanti-la de acordo com os princípios que regem o SUS e a 

nossa constituição de 1988. 

Atualmente, a infecção pelo HIV tem sido considerada controlável, não sendo 

mais considerado como sentença de morte, devido ao surgimento da terapia Anti- 

Retroviral Combinada (TARV) e da disponibilização de marcadores biológicos, como 

CD4 e carga viral (BRASIL, 2008).  

Além disso, estudos recentes evidenciaram que o tratamento não só é eficaz 

para o controle da doença e melhoria da qualidade de vida, mas também para a 

diminuição da transmissão do vírus, onde a carga viral torna-se praticamente nula 

(BRASIL, 2013). 

No campo social, algumas leis foram criadas para proteção ao soropositivo, 

principalmente com relação ao que diz respeito a do controle do sangue, 

regulamentação dos planos de saúde, acesso a medicamentos e leis trabalhistas. A 

Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996 traz que os portadores do HIV (vírus da 

imunodeficiência humana) e doentes de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida) receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a medicação 

necessária a seu tratamento. Já a Lei n.º 12.984, de 2 de junho, criminaliza condutas 

discriminatórias contra o portador do HIV e o doente de AIDS, em razão da sua 

condição de portador ou de doente. 

As ações judiciais para o fornecimento de anti-retrovirais fazem parte da 

história da luta contra a AIDS no Brasil. Fundamentadas principalmente na garantia 

do direito à saúde e à vida, assegurado textualmente na legislação brasileira, os 

pleitos junto aos tribunais foram fundamentais para reforçar a implementação da 

política de acesso universal e agilizar a incorporação dos medicamentos que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12984.htm


- 32 - 

melhoraram significativamente as condições de saúde dos cidadãos e cidadãs que 

vivem com HIV e AIDS (BRASIL, 2008). 

No entanto, apesar da ampliação da rede assistencial a saúde dos 

soropositivos, os seus direitos básicos ainda continuam sendo violados, sendo 

cotidianamente alvos de preconceito e discriminação devido à falta de informação e 

solidariedade de algumas pessoas. Embora tenhamos a falsa impressão de que não 

há mais discriminação aos soropositivos em meio a tantas informações veiculadas 

pelos meios de comunicação, o medo e o tabu envolto ao tema ainda se mostra 

presente em diversos contextos, inclusive nos próprios profissionais de saúde 

(BRASIL, 2008).  

Hoje, a epidemiologia do vírus vem apresentando uma mudança de perfil, 

onde antes, era caracterizada por atingir apenas os grupos de risco e hoje toda a 

população encontra-se susceptível a contrair o vírus, desde mulheres, crianças, 

adolescentes, adultos jovens e idosos.  

Segundo estimativas realizadas pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites 

Virais do Ministério da Saúde, aproximadamente 718 mil pessoas vivem com 

HIV/AIDS no Brasil. Na população jovem, a taxa de prevalência da infecção pelo HIV 

apresenta tendência de aumento. Com relação a taxa de detecção de casos de 

AIDS em menores de cinco anos, indicador utilizado no Brasil para monitorar a 

transmissão vertical do HIV, tem-se observado uma tendência de queda na 

proporção de casos nos últimos 10 anos. Verifica- se também que a epidemia do 

HIV no Brasil está concentrada em populações em situação de maior risco e 

vulnerabilidade, pois estas apresentam maiores prevalências de infecção pelo HIV 

quando comparadas à população geral (BRASIL, 2013). 

A caracterização da epidemia no Brasil também se visualiza através da 

feminização, pauperização, heterossexualização e interiorização (BRASIL, 1999). 

Com isso, o Brasil precisa instituir políticas públicas de saúde, não só voltadas ao 

portador do vírus, mas a todas as categorias humanas, que visem a redução da 

incidência do vírus. 

Além destes avanços, podemos destacar outros, por exemplo, em 2010 foram 

publicadas diretrizes para emprego da profilaxia pós-exposição sexual ao HIV, 

aumentou a distribuição de preservativos masculinos e femininos gratuitos a toda a 

população, a cobertura de teste de HIV na população brasileira passou de 28% em 

2004 para 37% em 2008, distribuição da testagem rápida nas Unidades Básicas de 
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Saúde e em Centros de Testagem e Aconselhamento para DST e AIDS (CTA). A 

cada ano, mais de 30 mil pessoas iniciam a TARV no Brasil. Há oferta de serviços de 

atendimento especializado (SAE) para pessoas vivendo com HIV/AIDS, e hospitais-

dia (HD) credenciados e laboratórios que realizam exames de CD4 e 80 de carga 

viral (BRASIL, 2013). 

Como podemos notar, existe hoje uma ampla rede de atenção a saúde do 

portador de HIV/AIDS, porém o trabalho com a prevenção ainda é prática pouco 

vista e potencializada. E isso é bastante preocupante, pois a prevenção é algo 

fundamental para evitar a expansão do vírus. Além disso, pouco se fala no papel da 

atenção básica na prevenção do HIV/AIDS. 

Necessário se faz trabalhar a prevenção do HIV/AIDS na atenção básica, com 

vistas a promoção da saúde, valorizando o aumento da capacidade das pessoas, 

dos grupos e da comunidade em geral de se proteger, e trabalhar pelo 

enfrentamento coletivo dos problemas sociais que afetam a nossa saúde (BRASIL, 

2008). 

Apesar dos avanços, muitos problemas permanecem até hoje, como a 

manutenção e controle do estoque de medicamentos, falta de treinamento para os 

profissionais de saúde e dificuldades com a infraestrutura dos serviços, além de 

problemas relacionados com a descontinuidade/falta de verbas (GIOVANELLA, 

2012). 

Sobre a prevenção do HIV/AIDS, muitas campanhas na mídia tem sido 

implementadas pelo Ministério da Saúde e educação permanente para populações 

específicas. Além da importância de como se prevenir contra a doença, as 

campanhas também enfocam o estigma e a discriminação aos portadores do 

HIV/AIDS. Com isso, pesquisas apontam que há um nível de conhecimento alto das 

pessoas sobre o HIV/AIDS e referem o uso do preservativo em todas as suas 

relações sexuais, tendo aumentado também a venda de preservativos 

(GIOVANELLA, 2012). 

2.4.1 TRABALHANDO A PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO HIV/AIDS NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

A epidemia da AIDS trouxe para os profissionais da saúde o desafio de 

aprender a lidar com o ser humano nas suas questões mais íntimas. Ela exige a 

reflexão do modelo de atenção à saúde e a definição de ações de prevenção nos 

diferentes níveis de gestão do SUS, considerando o contexto de desigualdade social 
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e de acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 2006). 

O Brasil foi pioneiro na resposta à epidemia, mas o momento atual mostra 

que é preciso aperfeiçoar muitos pontos da assistência. Acreditamos que a inclusão 

da atenção básica no cuidado do portador do HIV trará benefícios a todos os 

envolvidos, usuários, profissionais de saúde e sociedade civil organizada. 

Mas hoje sabemos também que para realizar a prevenção precisamos 

trabalhar pela promoção da saúde, pelo aumento da capacidade das pessoas, dos 

grupos e da comunidade em geral para se proteger e trabalhar pelo enfrentamento 

coletivo dos problemas sociais que afetam a nossa saúde (BRASIL, 2008). 

As atividades de prevenção ao HIV/AIDS centraram-se inicialmente em ações 

realizadas por organizações da sociedade civil. A proposta de sua integração às 

estruturas do SUS começou a ser intensamente debatida nos anos 1990, como 

resposta às tendências de heterossexualização e feminização da epidemia que se 

consolidavam à época (FERRAZ, 2009). 

A AIDS hoje atinge a todos os grupos sociais, independente de classe, sexo, 

raça ou etnia, orientação sexual e faixa etária. Isso significa que estamos todos e 

todas vulneráveis ao HIV/AIDS. A vulnerabilidade pode ser pensada através de 3 

planos: a programática, relacionada ao acesso aos serviços; a individual, 

relacionada a tem a ver com o fato de toda pessoa poder se infectar pelo HIV, já que 

não existe nenhuma imunidade (proteção) natural contra esse vírus (BRASIL, 2006) 

e a vulnerabilidade social, que está associado, neste contexto, a uma zona formada 

por famílias em condições sociais, econômicas e ambientais precárias, tais como o 

acesso à informação, à educação, à assistência social e à saúde, à garantia de 

respeito aos direitos humanos e à situação sociopolítica e cultural (BACKES, 2012). 

A falta de acesso a ações e serviços de saúde e educação é um fator de 

ampliação da vulnerabilidade. Fatores como idade gênero, condições de vida, 

escolaridade, acesso aos meios de informação, entre outros, influencia tanto no 

comportamento quanto na vulnerabilidade (BRASIL, 2005). 

As ações de prevenção ao HIV e outras DST deve ser norteadas pelo respeito 

à diversidade de orientação sexual e estilos de vida, diálogos objetivos sobre 

sexualidade e uso de drogas, concepções sobre redução de danos na 

abordagem/atendimento aos usuários de drogas, articulação com a sociedade civil 



- 35 - 

 

organizada, acolhimento e estímulo à testagem para o HIV, atitudes de solidariedade 

e antidiscriminatórias e garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas 

vivendo com HIV/AIDS (BRASIL, 2006). 

 Considerando os princípios básicos do Sistema Único de Saúde de 

universalização, integralidade, descentralização, hierarquização e participação 

popular, os serviços de Atenção Básica devem ser estruturados para possibilitar 

acolhimento, diagnóstico precoce, assistência e, quando necessário, 

encaminhamento dos portadores de DST, HIV/AIDS, hepatites e HTLV às unidades 

de referência (BRASIL, 2006). 

 Os princípios norteadores para a prevenção do HIV/AIDS na atenção básica 

estão relacionados à solidariedade, ao não preconceito e não discriminação, 

garantia dos direitos individuais e sociais das pessoas vivendo com HIV/AIDS, 

integralidade da atenção, equidade e sustentabilidade das ações de promoção da 

saúde. Além disso, as ações devem estar embasadas na promoção de adoção de 

práticas mais seguras, considerando aspectos culturais, sociais e valores relativos 

aos segmentos populacionais envolvidos, por meio do acesso à informação e 

insumos de prevenção (BRASIL, 2005). 

Também são propostas ações de prevenção envolvendo a comunidade, como 

mapeamento de grupos mais vulneráveis, encaminhamento para unidade de saúde 

ou outros serviços de referência, acesso à informação, além de ações que auxiliem 

no combate ao preconceito e discriminação relacionados à sexualidade, ao uso de 

drogas, entre outros  (BRASIL, 2005). É preconizada, ainda, a atuação de forma 

integrada com os profissionais dos serviços de referência: os Centros de Testagem e 

Aconselhamento- CTA e os Ambulatórios ou Serviços de Atenção Especializada - 

SAE (ZAMBENEDETTI, 2012). 

Embora a prevenção das DST/AIDS não esteja explicitamente estabelecida 

na Política Nacional de Atenção Básica como área prioritária, a integração dessas 

atividades na atenção básica consta em documentos referenciais do Programa 

Nacional de DST e AIDS (PN DST/AIDS) como melhor alternativa para a prevenção 

de novas infecções e instrumento capaz de antecipar problemas individuais e 
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coletivos em relação à epidemia de HIV e AIDS e a ocorrência de doenças 

sexualmente transmissíveis (FERRAZ, 2009). 

Algumas ações são sugeridas para serem trabalhadas a nível de atenção 

básica, como o acolhimento do usuário, realização de ações de educação em saúde 

sobre as HIV/AIDS em sala de espera, apoio diagnóstico e aconselhamento, 

comunicação dos parceiros sexuais de portador de HIV/AIDS, disponibilização de 

insumos de prevenção e realização da abordagem sindrômica das DST (BRASIL, 

2006). 

O aconselhamento em DST/AIDS se constitui em importante atividade a ser 

realizada pelos profissionais da equipe da ESF, e busca ampliar o acesso ao 

diagnóstico da infecção pelo HIV da população em geral e dos segmentos mais 

vulneráveis, contribuir para a redução dos riscos de transmissão do HIV, promover a 

adoção de práticas seguras e qualidade de vida, estimular o diagnóstico de 

parceiros sexuais, reduzir o impacto do diagnóstico positivo e o stress na 

convivência com o HIV e a AIDS e auxiliar no processo de adesão ao tratamento 

(BRASIL, 2006). 

Uma das premissas básicas para que um cidadão possa realizar o seu exame 

anti-HIV é a voluntariedade desta decisão. Para tanto, algumas prerrogativas éticas 

devem ser levadas em consideração, para que esse processo aconteça de forma a 

garantir a cidadania e o respeito à pessoa humana. A correta informação, 

transmitida por meio de ações de aconselhamento, além de permitir uma decisão 

consciente e auxiliar no apoio emocional, pode fazer com que o indivíduo avalie a 

necessidade ou não da realização do teste (BRASIL, 2006). 

Além de tudo, é importante promover a informação/educação da população 

de sua área de abrangência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sobre as DST e 

a infecção pelo HIV/AIDS, garantir o encaminhamento dos indivíduos com sinais e 

sintomas sugestivos de DST/ HIV/AIDS, para diagnóstico e tratamento adequados 

nas UBS; promover o aconselhamento das gestantes, portadoras de DST e de seus 

parceiros para o teste anti-HIV; promover o acompanhamento conjunto das 

gestantes HIV+ de sua área de ação, para que lhes sejam garantidas, bem como 

aos seus conceptos, o atendimento e o tratamento adequados na rede pública de 
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saúde. (Brasil, 1999). 

Uma das estratégias de ampliação de diagnóstico do HIV é a utilização do 

teste rápido na rede básica, para populações de difícil acesso e populações 

residentes em regiões remotas (BRASIL, 2005). 

O trabalho de prevenção ao HIV/AIDS compreende a articulação com os 

serviços da atenção básica, Centros de Testagem e Aconselhamento , Serviços de 

Atenção Especializada, e banco de sangue. Internamente, articula-se mais 

regularmente com a área de assistência, garantindo o acesso ao preservativo 

masculino, feminino, gel lubrificante, agulhas e seringas para os kits de redução de 

danos. O processo de trabalho de intervenção com grupos e redes sociais mais 

vulneráveis, a partir de métodos de intervenção comportamental e comunitária 

abrange diferentes metodologias, sendo a mais importante o ativismo, a educação 

de pares, a intervenção de base comunitária e a mobilização social para ações de 

prevenção (BRASIL, 2005). 

Pessoas que vivem com HIV/AIDS também precisam cuidar dos vários 

aspectos relacionados à sua saúde (alimentação saudável, exercício físico, 

vacinação, avaliação da pressão, entre outras), de forma integral e multiprofissional 

e de forma longitudinal. A atenção primária à saúde pode realizar essa abordagem 

integrada em linhas de cuidado com o apoio da atenção especializada (BRASIL, 

2014). 

Os serviços de Atenção Básica à Saúde devem realizar uma abordagem 

multidisciplinar integrada, de forma a desenvolver ações adequadas de promoção à 

saúde e prevenção, diagnóstico e assistência, para os pacientes, seus familiares e a 

comunidade. 

De acordo com BRASIL (2006, p.13), as atribuições da equipe de Atenção 

Básica no atendimento aos portadores de HIV/AIDS e outras DST se apoiam nas 

seguintes diretrizes: 

Contribuir para a superação do preconceito e discriminação que envolvem 
as questões relacionadas à sexualidade, ao uso de drogas etc.; Promover a 
inserção social das pessoas vivendo com HIV/AIDS; Aumentar a 
conscientização da população com relação à promoção, 



- 38 - 

 

prevenção,diagnóstico e assistência a esses agravos; Garantir acesso e 
atendimento às populações mais vulneráveis para essas infecções; Atuar de 
forma integrada com os profissionais dos serviços especializados no 
tratamento de pessoas com esses agravos; Identificar e desenvolver ações 
em parceria com os serviços existentes na comunidade (Casas de Apoio, 
Casas de Passagem etc.).; Desenvolver atividades informativo-educativas, 
com o objetivo de conscientizar a população quanto à prevenção e controle 
desses agravos e ao uso indevido de drogas; Estabelecer uma relação de 
confiança com o portador de DST, HIV/AIDS; Verificar se as gestantes 
estão sendo acompanhadas no pré-natal e se foram realizados testes para 
HIV, Hepatite B e sífilis, conforme recomendado; Verificar também se foram 
realizados os testes no momento da internação hospitalar, seja para o parto, 
seja por curetagem uterina por abortamento ou outra intercorrência na 
gestação.; Identificar as pessoas com queixa sugestiva de DST e 
encaminhar para avaliação na Unidade Básica de Saúde; Realizar o 
processo de programação e planejamento das ações de promoção à saúde 
e prevenção às DST/HIV/AIDS envolvendo a comunidade. 

 

É importante também que a equipe realize o mapeamento/identificação da(s) 

área(s) de maior vulnerabilidade, como bares, pontos de prostituição, casas ou 

locais de uso de drogas, entre outros, desenvolvendo ações preventivas 

importantes, facilitando o acesso aos insumos de prevenção e o encaminhamento 

aos serviços de saúde, respeitando o direito de privacidade. Além disso, a 

orientação às famílias para utilização dos serviços de saúde, facilitando o 

encaminhamento e agendamento de consultas e exames quando necessário é algo 

imprescindível (BRASIL, 2006). 

Inserir ações sobre HIV/AIDS na rotina do serviço demanda uma reflexão 

sobre confidencialidade, ética, sigilo das informações obtidas e o abandono de 

atitudes preconceituosas por parte da equipe. Muitas vezes surgem situações 

adversas, surpreendentes, que impactam os procedimentos corriqueiros e exigem 

reformulações de valores, de atitudes e de protocolos instalados (BRASIL, 2006). 

Nas ações de prevenção do HIV/AIDS na atenção básica, algumas 

estratégias como o acolhimento, o serviço de saúde deve garantir confidencialidade 

e acesso humanizado para o usuário que deseja realizar o teste para o HIV e para o 

portador de HIV/AIDS. Essa consideração deve envolver trabalhadores de todos os 

setores da unidade. O usuário deve se sentir acolhido, sem discriminação, 

independentemente de sua atividade profissional, orientação sexual ou estilo de vida 

(BRASIL, 2006). 
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A sala de espera também deve ser valorizada com a inclusão de ações para 

educação em saúde. A troca de informações sobre o HIV/AIDS, e o esclarecimento 

de dúvidas favorecem a autopercepção dos riscos para essas infecções. 

Aconselhamento coletivo, demonstração do uso do preservativo e exibição de 

vídeos educativos seguidos de debates são estratégias eficientes para abordagem 

de temas associados à prevenção do HIV/AIDS e do uso de drogas, tais como: 

sexualidade, gênero, redução de danos, vulnerabilidade, cidadania e diagnóstico 

precoce (BRASIL, 2006). 

As consultas com os diversos profissionais da ESF devem ser marcadas pelo 

estabelecimento de diálogo aberto, estimulando a expressão de situações 

relacionadas HIV/AIDS, práticas sexuais e uso de drogas, que impliquem 

vulnerabilidade para a infecção.Isso possibilita a compreensão da necessidade de 

oferta da testagem para o HIV e orientação sobre medidas preventivas, 

considerando a singularidade de cada usuário. A testagem para o HIV deve ser 

acompanhada de aconselhamento pré e pós-teste, sempre com o consentimento do 

usuário e a equipe deve estar apta para reduzir o impacto do diagnóstico, se o 

resultado for positivo, e ter bons argumentos para reforçar práticas preventivas no 

caso de resultado negativo  (BRASIL, 2006). 

É importante reforçar que toda a equipe da ESF deve compreender o 

processo de aconselhamento, de forma que ele não se reduza a um único encontro 

entre o profissional de saúde e o usuário. O aconselhamento deverá ser 

desenvolvido em vários momentos, e ser estendido a grupos. Para a efetividade 

dessa ação, o profissional deve ter conhecimentos atualizados em HIV/AIDS 

(BRASIL, 2006). 

É necessário também que a equipe tente realizar a comunicação aos 

parceiros sexuais, para esclarecer ou comunicar seus parceiros sexuais sobre o 

quadro de infecção existente, trazendo-os para o aconselhamento, diagnóstico e 

tratamento adequados. A comunicação dos parceiros obedecerá aos princípios da 

confidencialidade, ausência de coerção e proteção contra a discriminação (BRASIL, 

2006).  
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 Para que os profissionais da ESF atuem baseado nestas ações e diretrizes 

para trabalhar a prevenção do HIV/AIDS, alguns requisitos são importantes para o 

profissional obter bons resultados, como a habilidades de comunicação, ter o 

conhecimento técnico livre de juízo de valor, adotando assim uma postura ética, 

atitude empática, sensibilidade às questões sócio- culturais e emocionais (BRASIL, 

2006). 
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III METODOLOGIA 

 

3.1   CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

Para o desenvolvimento desta proposta de estudo, utilizou-se uma abordagem 

quantitativa cuja principal finalidade foi o delineamento, descrição ou análise das 

características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento 

de variáveis principais ou chave. A pesquisa quantitativa utiliza técnicas de 

amostragem que apresentam caráter representativo (MARCONI; LAKATOS, 2009).  

Este estudo tem caráter descritivo e exploratório, pois buscou descrever e 

elucidar o fenômeno, investigando sua natureza complexa e os outros fatores a que 

eles estão relacionados (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Tem também um corte 

transversal, uma vez que a coleta de dados se dará em um ponto do tempo e 

descreve uma situação, o status do fenômeno, ou as relações entre os fenômenos 

em um ponto fixo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Utilizamos a pesquisa de campo com o objetivo de conhecer e/ou conseguir 

conhecimentos acerca de um problema que se procura uma resposta, a partir da 

observação de fatos e fenômenos que exigem controle adequado e para se 

determinar o que será coletado (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

A partir do conceito do que seja pesquisa de campo, escolheu-se como locais 

da realização desta pesquisa, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no 

Município de Mossoró que tinham equipes do Programa Estratégia Saúde da 

Família. Em Mossoró, existem 45 UBS, das quais 41 possuem equipes de Estratégia 

Saúde da Família (ESF), totalizando 63 equipes de ESF. 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

3.2.1 População 

 A população do estudo foi constituída pelos profissionais da saúde das 

Unidades Básicas de Saúde de Mossoró, que atuam na Estratégia de Saúde da 

Família, incluindo médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, 

agentes comunitários de saúde e auxiliares de saúde bucal (ASB) e técnicos de 

saúde bucal (TSB). A participação se deu de forma voluntária e somente iniciada 

após a sua aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 
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Rio Grande do Norte (UFRN), e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). Não participaram da pesquisa aqueles profissionais que não 

atuam na equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) ou atuam há menos de 6 

meses, afastados por licença médica, licença maternidade, aposentados, viajando, 

que não estiveram presentes nas unidades ou não aceitaram participar da pesquisa. 

Da mesma forma, os profissionais que trabalham na ESF há pelo menos 6 meses, 

maiores de idade e que aceitaram participar da pesquisa voluntariamente mediante 

assinatura do TCLE foram inclusos na pesquisa. 

 

3.2.2 Amostra  

Das 63 Equipes de Saúde da Família, utilizamos 1 equipe de ESF de cada 

UBS, aleatoriamente, por meio de um sorteio, perfazendo um total de 448 

profissionais disponíveis (41 médicos, 40 enfermeiros, 41 dentistas, 41 Auxiliar de 

Saúde bucal (ASB)/Técnico de Saúde Bucal (TSB),  245 Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) e 40 técnicos de enfermagem). 

O tamanho da amostra mínima necessária de profissionais da saúde 

entrevistados seguiu recomendações proposta por Miot (2011) para amostra com 

populações finitas acompanhada de estratificação, utilizando a seguinte fórmula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞 
 

Onde: 

N = Tamanho da População, no caso deste estudo a população é composta de 448 

elementos. 

Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 1,96. 

p = proporção com a qual o fenômeno se verifica. Foi utilizado um valor p = 0,50. 

Segundo Mattar (2005) se não há estimativas prévias para p admite-se 0,50 

obtendo- se assim o maior tamanho de amostra possível. 

q = (1-p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno. 
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e = erro amostral expresso na unidade variável. O erro amostral é a máxima 

diferença que o investigador admite suportar entre a verdadeira média populacional. 

Nesta pesquisa foi admitido um erro máximo de 0,05. 

Transcrevendo os valores descritos para a fórmula, teve-se o seguinte cálculo 

de amostra: 

𝑛 =
1,962. 0,5.0,5.448

0,052. (448 − 1) + 1,962. 0,5.0,5 
 

𝑛 =
430,25

1,11 + 0,96
 

𝑛 =
430,25

2,07
 

𝑛 = 207,8 

Assim, através deste cálculo, tivemos que realizar no mínimo 208 entrevistas, 

porém realizamos 257 com os profissionais que atuam na ESF, sendo 28 

Enfermeiros, 19 médicos, 20 Dentistas, 23 técnicos de enfermagem, 29 ASB/TSB e 

138 Agentes Comunitários de Saúde. 

Tabela 01– Estratificação da amostra (n=208) para as diferentes categorias 

profissionais. Mossoró- RN, Brasil, 2014. 

Categorias 
profissionais 

Frequência 
absoluta 

Frequência 
relativa 

Tamanho 
amostral 

Amostra a ser 
coletada 

(Aproximado) 

Médicos 41 0,091517860 

208 

19 

Enfermeiros 40 0,089285710 19 

Dentistas 41 0,091517860 19 

Auxiliar/Técnico 

de Saúde Bucal 
41 0,091517860 19 

Agente 

Comunitário de 

Saúde 

245 0,546875000 114 

Técnico de 

Enfermagem 
40 0,089285710 19 
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3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS  

Para a coleta de dados utilizamos dois formulários de entrevistas adaptados 

de FERRAZ e NEMES (2009) e XAVIER (2011) que são trabalhos que discutem a 

prevenção do HIV/AIDS na Atenção Básica e que já foram validados. Para a 

identificação dos níveis de prevenção do HIV/AIDS, o instrumento utilizado 

(Apêndice III) foi composto por oito questões com respostas binárias (sim ou não) o 

qual segue as preconizações do Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde 

– HIV/AIDS, hepatites e outras DST (BRASIL, 2006) acerca das ações esperadas 

para a prevenção do HIV/AIDS pelos profissionais da ESF. 

Para investigação dos níveis de prevenção dos profissionais de saúde, após 

adequação em pré-teste, cada pergunta respondida positivamente para caráter 

preventivo, refletiu no ganho de escores (um ponto por questão), totalizando 

pontuação máxima de oito pontos. Desta forma, classificou o profissional em 

altamente preventivo (5 a 8 escores), moderadamente preventivo (3 a 4 escores) e 

pouco preventivo (0 a 2 escores). 

O segundo formulário de entrevista é semiestruturada (apêndice II) e foi 

utilizado também após pré teste para adequação e o objetivo da aplicação deste foi 

descrever as ações desenvolvidas pelas equipes de ESF do Município de Mossoró- 

RN, direcionadas para a prevenção do HIV/AIDS e analisar os fatores associados 

aos níveis de prevenção dos profissionais de saúde.   

 

3.4   PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS  

Após o recebimento e assinatura do Chefe do departamento de educação em 

saúde do Município de Mossoró, por meio da carta de anuência, bem como com a 

conseqüente aprovação no comitê de ética e pesquisa, o estudo iniciou a fase de 

coleta de dados. Através de visitas as unidades de ESF selecionadas, agendamos e 

realizamos as entrevistas com os profissionais, a fim de proporcionar um melhor 

horário. O local das entrevistas se deu na própria UBS onde cada profissional atua, 

procurando sempre um ambiente tranqüilo e livre de interrupções. O pesquisador 

contou com a ajuda de 4 colaboradores para realizar a coleta dos dados. 

Realizamos uma calibração com estes colaboradores, apresentando o trabalho, o 

seu contexto teórico e prático, e principalmente a utilização adequada dos 



- 45 - 

 

instrumentos de coleta de dados, a fim de torná-los aptos a realizar a pesquisa de 

modo uniforme, protegendo-a de qualquer dano. 

Cada participante foi esclarecido sobre a pesquisa, qual o seu objetivo e 

sobre a importância da preservação do seu anonimato, respeitando os preceitos 

éticos e legais que constam na resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). Não houve qualquer tipo de prejuízo por parte do sujeito participante do 

estudo, e na ocorrência deste, o mesmo poderia ser indenizado pelos 

pesquisadores, caso comprovasse sua origem (BRASIL, 2012) 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Quanto as ações realizadas pela equipe de ESF sobre a prevenção do 

HIV/AIDS, os dados foram distribuídos em frequências simples e porcentagem. 

Para a análise dos níveis de prevenção dos profissionais com relação a 

prevenção do HIV/AIDS, os dados foram expressos em média ± desvio padrão (D.P) 

bem como frequência simples e porcentagem, avaliados através do programa 

estatístico SPSS versão 21.0. Para evidenciar as associações de variáveis sociais 

com os níveis de prevenção (pouco, moderadamente e muito) dos profissionais de 

saúde, utilizou-se teste de Qui-quadrado para variáveis categóricas e ANOVA 

quando não categóricas e Valores de p <0,05 foram considerados significativos. 

Os dados relativos aos fatores associados aos níveis de prevenção dos 

profissionais de saúde da ESF relacionado ao HIV/AIDS foram calculados por odds 

ratios e intervalo de confiança a 95% e sua significância pelo teste de qui-quadrado 

ou exato de Fisher. Este último foi utilizado quando as frequências esperadas foram 

inferiores a 5. Em seguida, foi elaborado um modelo de regressão logístico 

multinomial na finalidade de verificar a influência mútua das variáveis. O nível de 

significância estabelecido foi de p< 0,05. Entraram para análise logística, as 

variáveis que tiveram valor de p < 0,20 sendo posteriormente excluídas aquelas que 

apresentaram intervalos de confiança de grande amplitude nas estimativas da 

oddsratios, bem como colinearidades. No modelo final permaneceram as que 

obtiveram valor de p<0,05 através do método completo de remoção sucessiva. 

Como medida de qualidade de ajuste do modelo, utilizamos o teste de Hosmer e 

Lemeshow, no qual um p > 0,05 indica que o modelo está ajustado. 



- 46 - 

 

Os fatores de risco que influenciam para desenvolvimento, no profissional de 

saúde, dos níveis de prevenção relacionado ao HIV/AIDS foram calculados por odds 

ratios e intervalo de confiança a 95% e sua significância pelo teste de qui-quadrado 

ou exato de Fisher. Este último foi utilizado quando as frequências esperadas foram 

inferiores a 5. Em seguida, foi elaborado um modelo de regressão logístico 

multinomial na finalidade de verificar a influência mútua das variáveis. O nível de 

significância estabelecido foi de p< 0,05. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), segundo o parecer de nº 

508.425 e CAAE nº 24209413.5.0000.5537, de 20 de Dezembro de 2013. Todos os 

indivíduos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 
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IV RESULTADOS 

4.1  ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO HIV/AIDS 

UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) 

A prevenção do HIV/AIDS na Atenção Primária a Saúde através da Estratégia 

Saúde da Família deve preferencialmente se basear nos preceitos da 

universalização, integralidade, descentralização, hierarquização e participação 

popular, devendo levar em consideração a dinâmica social que se dá no seu 

território para desenvolver estratégias para possibilitar o acolhimento, diagnóstico 

precoce, assistência e, quando necessário, encaminhamento dos portadores de 

HIV/AIDS às unidades de referência. 

Para realizar a prevenção do HIV/AIDS é necessário a integração de ações e 

políticas públicas e requer o empenho em compreender e dialogar com múltiplos 

aspectos que modulam as crenças, hábitos, comportamentos e estilos de vida dos 

indivíduos e grupos com os quais interagimos (BRASIL, 2008). 

 Sendo assim, os resultados encontrados a partir das informações que o 

quadro 1 traz reflete como a prevenção do HIV/AIDS vem sendo trabalhada no 

município de Mossoró através da ESF. 

 

Quadro 1- Ações realizadas pela equipe de ESF sobre a prevenção do HIV/AIDS. 

Mossoró- RN, Brasil, 2014.  

Ações realizadas pela equipe de ESF na atenção 
básica sobre a prevenção do HIV/AIDS 

Frequência % 

Não realiza ações 
73 28,4 

Realiza palestras em equipamentos sociais 
22 8,8 

Realiza orientações durante visitas domiciliares e palestras 
com a equipe na área 

18 7 

Realiza somente orientações durante as visitas 
domiciliares  

20 7,5 

Entrega de preservativos e panfletos em campanhas, 
visitas domiciliares e palestras em equipamentos sociais e 
na sala de espera 

33 12,6 

Realiza ações somente em campanhas do Ministério da 
Saúde como carnaval e dia mundial contra a AIDS, festas 
juninas 

37 14,7 

Entrega e orientações sobre o uso de preservativos 
7 2,7 

Busca ativa de pessoas vulneráveis  
5 1,9 

Orientações durante as consultas, sala de espera 
6 2,3 
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Orientação para a realização de testes rápidos e 
orientação quanto ao uso do preservativo nas consultas e 
sobre higiene pessoal  

1 0,4 

Utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
4 1,7 

Realiza ações durante a coleta do exame citopatologico, 
nas consultas de pré natal, planejamento familiar, 
campanhas do Ministério da saúde 

5 1,9 

Palestras com idosos, gestantes, adolescentes, 
distribuição de panfletos, conversas sobre preservativos e 
sua importância. 

1 0,4 

Reuniões em calçadas e entrega de preservativos no 
carnaval 

2 0,8 

Palestras educaivas, distribuição de preservativos, visitas 
domiciliares e buscas ativas 

2 0,8 

Orientação durante as Consultas de pré natal, 
planejamento familiar, hiperdia, demanda livre na sala de 
espera e em áreas vulneráveis 

3 1,2 

Realiza ações nas Campanhas do ministério da saúde 
duas vezes ao ano, durante o pré natal solicitação do 
exame anti HIV e orientação sobre o uso do preservativo 

1 0,4 

Orientações em sala de espera e entrega de preservativos 
e panfletos em campanhas 

2 0,8 

Vacinas contra a hepatite b e tétano, palestras em 
equipamentos sociais com idosos, adolescentes e 
profissionais, distribuição de panfletos e preservativos 
durante o carnaval. 

2 0,8 

Palestras sala de espera, escolas e empresas, distribuição 
de preservativos com orientação sobre o uso correto, 
orientação individual nas consultas 

3 1,2 

Palestras educativas, testes rápidos p gestantes, 
distribuição de preservativos e ações pontuais em 
campanhas 

2 0,8 

Rodas de conversa em sala de espera, busca ativa, 
palestras em equipamentos sociais, entrega de 
preservativos 

3 1,2 

Acompanhamento de gestantes soropositivas e 
comunicando-se com os hospitais referência em HIV-AIDS 

1 0,4 

Entrega de preservativos semanalmente, palestras em 
equipamentos sociais e em datas programadas com 
distribuição de panfletos, preservativos, faixas 

4 1,3 

 

A maioria dos profissionais da ESF referiram não realizar ações para a 

prevenção do HIV/AIDS (28,4%), o que demonstra a existência de uma falta de 

planejamento para estas atividades.  

Sabe-se que atualmente, são muito amplas as possibilidades de ação, no 

âmbito dos serviços de Atenção Básica, no que se refere ao manejo das ações de 
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prevenção do HIV/AIDS, e devem incluir atividades educativas para promoção à 

saúde e prevenção, aconselhamento para os testes diagnósticos e para adesão à 

terapia instituída e recomendações da assistência, encaminhamento dos casos que 

não competem a esse nível de atenção, realizando acompanhamento conjunto e 

atenção especial a indivíduos em situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2006). 

 Percebe-se também que importantes estratégias estão sendo desenvolvidas 

como orientações durante as visitas domiciliares, durante consultas de pré natal, 

planejamento familiar e na coleta de exames de citologia oncótica, utilização de 

equipamentos sociais para realização de palestras, utilização de espaços da UBS 

como sala de espera para discutir o assunto, bem como a própria sala de vacinas. 

Durante a consulta de planejamento familiar ocorre a distribuição de preservativos e 

neste momento é realizado estas orientações. Foi citado também a busca ativa de 

prováveis casos de pessoas infectadas pelo HIV e de áreas com vulnerabilidade, 

porém menor frequência. 

 Também verificou- se que os profissionais pouco orientam a realização de 

testes rápidos (0,2%) e pouco comunicam- se com os serviços de referência em 

HIV/AIDS (0,4%). Outro aspecto negativo é a realização das ações somente em 

campanhas do Ministério da Saúde ou durante festas típicas da cidade (14,7%), o 

que reflete a ausência da continuidade das ações voltadas a prevenção do HIV/AIDS 

e a falta de valorização da problemática no cotidiano das ações da equipe da Saúde 

da Família.  

 

4.2     NÍVEIS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESF QUANTO A 

PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO HIV/AIDS. 

Participaram da pesquisa todas as categorias profissionais preconizadas pelo 

Ministério da Saúde para compor a equipe da ESF como médicos (7,4%), 

enfermeiros (10,9%), dentistas (7,8%), técnicos de enfermagem (8,9%), ASB/TSB 

(11,3%) e ACS (53,7%). 

 As mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, onde 

antes era preenchido principalmente pelo sexo masculino, exercendo assim 

importante influência na sociedade brasileira e mudando o perfil do trabalhador 

brasileiro. Esta inserção se deu pela primeira vez a partir da primeira revolução 

industrial, o que impulsionou a modificação dos papéis femininos na sociedade. 
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Atualmente, chama-se atenção para o crescimento da participação de mulheres no 

mercado de trabalho, tanto nas áreas formais, quanto nas informais da vida 

econômica, assim como no setor de serviços, onde se insere o trabalho em saúde 

(OGIDO; SETTOR, 2012). 

 Apesar destes avanços nas questões de gênero relacionadas ao trabalho nas 

últimas décadas, as mulheres continuam em desvantagem com relação aos 

profissionais do sexo masculino, tornando- se evidentes as desigualdades 

relacionadas a salários, condições de trabalho e ascensão a cargos diretivos (OLIDI, 

2013). Além disso, estas trabalhadoras continuam sendo as principais responsáveis 

pelas atividades do lar e pelo cuidado dos filhos (VIEIRA; AMARAL, 2013). 

 Com relação a renda familiar dos profissionais entrevistados, observou-se 

uma renda acima de 1 salário mínimo e a religião predominante foi a  católica.  

Os ACS representaram a maioria dos profissionais que fazem parte da força 

de trabalho em saúde da ESF. Por equipe, a quantidade pode variar de 4 (equipe 

mínima) a 12 (equipe máxima) ACS. Estes profissionais desempenham um papel 

importantíssimo, pois trabalham com a adscrição de famílias em base geográfica 

definida, cadastram todas as pessoas de sua microárea e mantém os cadastros 

atualizados, orientam as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 

disponíveis, realizam atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, 

acompanham por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que 

famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes (BRASIL, 2012). 

Do contrário dos ACS, os médicos que atuam na ESF do Município de 

Mossoró representaram a minoria dos profissionais entrevistados. Em cada equipe 

de ESF deve estar presente o profissional médico, onde exerce papel fundamental 

na avaliação da demanda de pacientes, dos riscos individuais do adoecer, como na 

elaboração de um projeto terapêutico para responder às necessidades de atenção, 

desde prevenção até reabilitação. Além disso, tem que incorporar no seu 

atendimento individual aspectos referentes ao emocional, ao familiar, ao social e à 

prevenção. Junto com as ações de assistência, o médico deve realizar ações 

educativas, coletivas e comunitárias em conjunto com os demais profissionais da 

equipe, bem como participar do planejamento e organização do processo de 
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trabalho (VASCONCELOS, 2011). 

 Esta menor participação pode se dar por diversos motivos que variam desde 

a não aceitação em participar da pesquisa, ou não atender aos critérios de inclusão 

e até mesmo não haver médico fazendo parte da equipe da ESF. Existe uma vasta 

problemática envolvendo a atuação dos médicos na ESF, e estudos enfatizam que a 

opção destes profissionais em trabalhar na ESF se deveu a motivações pessoais, 

havendo pouco destaque e preparação para a atividade na graduação, o que 

consequentemente influencia na sua prática. Destaca-se também a insatisfação 

profissional desta categoria relacionada a sobrecarga de trabalho, dificuldades no 

relacionamento multiprofissional, falta de retorno financeiro e de reconhecimento de 

outros profissionais e da população (GONÇALVES, 2009). 

Outros estudos também trazem relatos sobre a permanência dos profissionais 

de saúde na ESF, em especial a do médico, é considerada um dos nós críticos para 

sua consolidação. Indica-se que um dos fatores possivelmente conducentes à alta 

rotatividade de médicos seria a contratação de muitos recém-formados que, após 

curto período de tempo, abandonavam o emprego para cursar residência médica. 

Na mesma pesquisa, os médicos contratados para o programa foram descritos como 

jovens e desempregados, ou velhos e aposentados, com um perfil de difícil 

adaptação ao trabalho, potencialmente levando à alta rotatividade (ESPÍNDOLA, 

2011). 

Variáveis sociais  Freq. % 

Sexo   

    Masculino 39 15,2 

    Feminino 218 84,8 

Salário   

    Até um salário 104 40,5 

    Mais de um 153 59,5 

Religião   

    Agnóstico 02 0,8 

    Católica 165 64,2 

    Espírita 02 0,8 

    Evangélica 57 22,2 

    Nenhuma 31 12,1 

Estado civil   
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Tabela 2 – Análise descritiva dos profissionais de saúde da Equipe Saúde da 

Família. Mossoró- RN, Brasil, 2014. 

 

Em relação às variáveis que correspondem às perguntas direcionadas aos 

profissionais da ESF para determinar o seu nível de prevenção quanto ao HIV/AIDS, 

temos que 71,6% dos profissionais realizam atividades de prevenção território de 

abrangência da ESF, 78,6% não realizam estas ações mais de uma vez ao mês,  

mês e 53,3% realizam a prevenção somente nas campanhas orientadas pelo 

Ministério da Saúde. 75,9% dos profissionais utilizam os equipamentos sociais para 

realizar as atividades de prevenção ao HIV/AIDS. 60,7% não realizam o 

mapeamento de áreas vulneráveis, 52,1% não realiza busca ativa de pessoas 

infectadas, 62,3% dos profissionais da ESF orientam aos usuários da sua 

área/microárea quanto a importância da realização do teste rápido do HIV/AIDS 2 

58,4% não considera- se preparado para a realização do aconselhamento do teste 

rápido de HIV/AIDS. 

Tabela 3 – Valores de frequência (%) das variáveis  

Perguntas Frequência % p-valor 

Realiza ações de prevenção ao HIV/AIDS  

     Sim 184 71,6 
<0,001* 

     Não 73 28,4 

As ações de prevenção ao HIV/AIDS são realizadas mais de uma vez ao mês 

     Sim 52 20,2 
<0,001* 

     Não 202 78,6 

Realiza a prevenção ao HIV/AIDS somente em campanhas orientadas pelo 

Ministério da Saúde 

     Sim 137 53,3 
0,289 

     Não 120 46,7 

Utiliza os equipamentos sociais (escolas, conselhos comunitários, empresas, 

praças, igrejas, etc.) para desenvolver estratégias de prevenção ao HIV/AIDS 

     Sim 195 75,9 <0,001* 

    Casado 159 61,9 

    Solteiro 49 19,1 

    Viúvo 12 4,7 

    Divorciado 13 5,1 

    Outros 24 9,3 
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     Não 62 24,1 

Realiza o mapeamento do território de áreas  vulneráveis ao HIV/AIDS 

     Sim 101 30,3 
0,001* 

     Não 156 60,7 

Realiza busca ativa de prováveis pessoas infectadas pelo HIV/AIDS  

     Sim 123 47,9 
0,493 

     Não 134 52,1 

Orienta aos usuários quanto a importância da realização do teste rápido do 

HIV/AIDS 

     Sim 160 62,3 
<0,001* 

     Não 97 37,7 

Considera- se preparado para a realização do aconselhamento do teste 

rápido de HIV/AIDS? 

     Sim 107 41,6 
0,007* 

     Não 150 58,4 

* Significância estatística (Qui-quadrado para proporção homogêneas, p<0,05). 

Percebe-se que as perguntas “Realiza ações de prevenção ao HIV/AIDS para 

a população do seu território”, “As ações de prevenção ao HIV/AIDS desenvolvidas 

por você são realizadas mais de uma vez ao mês”, “Utiliza os equipamentos sociais 

(escolas, conselhos comunitários, empresas, praças, igrejas, etc.) existentes no seu 

território para desenvolver estratégias de prevenção ao HIV/AIDS junto a 

população”, “Realiza o mapeamento do território de áreas que apresentam 

vulnerabilidade ao HIV/AIDS”, “Orienta aos usuários da sua área/microárea quanto a 

importância da realização do teste rápido do HIV/AIDS”, “Considera- se preparado 

para a realização do aconselhamento do teste rápido de HIV/AIDS” apresentaram 

associações significantes. 

 

O Ministério da Saúde preconiza na coleção Cadernos de Atenção Básica - 

HIV/AIDS, hepatites e outras DST (2006), toda a instrumentação para que os 

profissionais que atuam na Atenção Básica promovam a prevenção do HIV/AIDS. 

Assim, os profissionais devem seguir estas diretrizes para a consolidação das ações 

de prevenção do HIV/AIDS de forma eficaz e contínua, adquirindo assim um perfil 

preventivo quanto ao HIV/AIDS. 

Constatamos a partir da análise estatística que grande parte dos profissionais 

realiza as ações de prevenção ao HIV/AIDS, o que é de extrema importância, pois 

Brasil (2006, p. 18), traz que o reconhecimento do profissional sobre a inclusão das 
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ações de prevenção ao HIV e outras DST na atenção básica à saúde é de extrema 

importância e que estes profissionais devem implementar as atividades na rotina dos 

serviços. Estas ações de prevenção do HIV/AIDS incluem a educação permanente 

em saúde em todos os locais que a ESF abranger, incluindo os equipamentos 

sociais da área, oferta do teste rápido do HIV/AIDS, identificação de áreas mais 

vulneráveis, busca ativa de prováveis casos de pessoas expostas ao vírus, 

envolvendo a preservação da ética e sigilo. 

É importante destacar nesta perspectiva da realização das ações de 

prevenção do HIV/AIDS pelos profissionais da ESF, que estas podem adquirir um 

caráter normativo quando os profissionais determinam a forma com que a população 

deve conduzir sua vida em conformidade com as normas características da 

conjuntura médico-política de abordagem preventiva do HIV/AIDS. Desta forma, os 

indivíduos tornam – se objeto das ações dos profissionais da ESF e não sujeitos 

ativos de um processo de construção do autocuidado com sua saúde e identificação 

de vulnerabilidades (PINHEIRO; MEDEIROS, 2013). 

 Para que haja uma construção ativa do usuário enquanto um sujeito capaz de 

cuidar da sua própria saúde e identificar vulnerabilidades que possam comprometê-

la, estas ações de prevenção ao HIV/AIDS devem ser feitas de forma contínua, 

inseridas no cotidiano das atividades dos profissionais da ESF (BRASIL, 2006). No 

entanto, esse estudo traz que as ações realizadas pelos profissionais da ESF não 

acontecem mais de uma vez ao mês, acontecendo geralmente em campanhas 

orientadas pelo Ministério da Saúde. Portanto, configuram-se em ações pontuais e 

sem conformidade com a dinâmica social do território em que as ESF estão 

inseridas.  

Aspectos negativos foram observados, como por exemplo, 58,4% dos 

profissionais não se consideram preparados para a realização do aconselhamento 

do teste rápido do HIV/AIDS, 60,7% não realizam o mapeamento do território de 

áreas que apresentam vulnerabilidade ao HIV/AIDS e 52,1% não faz busca ativa de 

prováveis pessoas infectadas pelo HIV/AIDS no território da Estratégia de Saúde da 

Família. 

A utilização de equipamentos sociais pelos profissionais da ESF para realizar 

as ações de prevenção ao HIV/AIDS é uma importante estratégia para promover o 
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envolvimento da comunidade e de lideranças locais na discussão e execução destas 

ações. Constata-se assim que a maioria dos profissionais desta pesquisa utilizam 

estes equipamentos sociais para realizar estas ações. 

 A utilização dos equipamentos sociais pelos profissionais de saúde para a 

prevenção do HIV/AIDS representa uma boa articulação entre a UBS e outros 

setores a fim de contribuir significativamente para efetividade e eficiência das ações 

de saúde. Estas articulações acontecem através da construção de parcerias entre 

diferentes setores, como: educação, saúde, cultura, esporte, lazer, empresas 

privadas, entidades religiosas, organizações comunitárias, dentre outros (SILVA; 

RODRIGUES, et al, 2010). 

 A identificação de grupos populacionais mais vulneráveis para o HIV/AIDS é 

atividade importantíssima para o profissional de saúde trabalhar a prevenção do 

HIV/AIDS na ESF, e para isto, este pode- se realizar o mapeamento da área de 

abrangência do território, considerando as áreas identificadas como de maior 

vulnerabilidade prioritárias para as ações de prevenção controle desses agravos e 

promover ações que tanto facilitem o acesso da população aos serviços de saúde, 

quanto possibilitem aos profissionais de saúde a superação de preconceitos e 

discriminação (BRASIL, 2006). 

 Porém, observamos que parte dos profissionais da ESF não realizam o 

mapeamento de áreas mais vulneráveis e nem realizam busca ativa de prováveis 

pessoas infectadas com o vírus HIV/AIDS. Estas estratégias são importantes 

ferramentas para a vigilância epidemiológica que permite à equipe da Atenção 

Básica conhecer melhor o perfil epidemiológico da população na sua área de 

atuação (BRASIL, 2006). 

 O fato de orientarem a população quanto a importância da realização do teste 

rápido torna- se contraditório quando confrontados com a perceptível 

desqualificação para a realização do aconselhamento deste. Isso implica na 

necessidade de capacitação para a utilização do teste rápido, que envolve o 

aconselhamento pré e pós teste. O aconselhamento é de extrema importância para 

a prevenção do HIV/AIDS, e uma conduta profissional mal realizada pode 

desencadear no usuário uma sensação de discriminação e preconceito. O 

aconselhamento do teste rápido de HIV/AIDS serve para diagnosticar usuários que 
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desconhecem sua sorologia, proporciona o acesso ao diagnóstico e ao tratamento 

(BRASIL, 2005). 

Os valores de frequência (%) de variáveis sociais frente ao nível de 

prevenção dos profissionais de saúde que trabalham na ESF, reflete que apenas a 

variável profissão apresentou associação significante em relação aos níveis de 

prevenção dos profissionais da ESF quanto ao HIV/AIDS. 

Analisando as variáveis sociais frente ao nível de prevenção dos profissionais 

de saúde que trabalham na ESF., temos que os enfermeiros (82,1%), médicos 

(42,1%), técnicos de enfermagem (47,8%) e ACS (42,0%) são classificados como 

altamente preventivos. Constata-se, no entanto que a maioria dos ASB/TSB foram 

caracterizados como pouco preventivos (37,9%) e os dentistas foram 

moderadamente preventivos (45,0%).  

Tabela 4 – Valores de frequência (%) de variáveis sociais frente ao nível de 

prevenção dos profissionais de saúde que trabalham na ESF. Mossoró- RN, Brasil, 

2014. 

Variáveis 

Níveis de prevenção 
Variáveis 

categorias 

testadas por Qui-

quadrado e não 

categórica por 

ANOVA 

Pouco 

preventivo 

n= 63 

24,5% 

Moderadament

e preventivo 

n=80 

31,1% 

Altamente 

preventivo 

n=114 

44,4% 

Profissão    

p= 0,002* 

     ACS 30 (21,7) 50 (36,2) 58 (42,0) 

     ASB/TSB 11 (37,9) 08 (27,6) 10 (34,5) 

     Dentista 07 (35,0) 09 (45,0) 04 (20,0) 

     Enfermeira 02 (7,1) 03 (10,7) 23 (82,1) 

     Médico 06 (31,6) 05 (26,3) 08 (42,1) 

     Téc. 

Enferm. 
07 (30,4) 05 (21,7) 11 (47,8) 

Sexo     

    Masculino 13 (33,3) 13 (33,3) 13 (33,3)  

p= 0,248 
    Feminino 

50 (22,9) 67 (30,7) 101 (46,3) 

Renda     
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    Até 1 

salário  
23 (22,1) 40 (38,5) 41 (39,4) 

 

p=0,112      > 1  40 (26,1) 40 (26,1) 73 (47,7) 

Religião     

    Agnóstico 0 (0,0) 01 (50) 01 (50) 

 

p=0,405 

    Católica 38 (23,0) 51 (30,9) 76 (46,1) 

    Espírita 01 (50,0) 01 (50,0) 0 (0,0) 

    Evangélica 14 (24,6) 14 (24,6) 29 (50,9) 

    Nenhuma 10 (32,3) 13 (41,9) 08 (25,8) 

Estado civil     

    Casado 43 (27,0) 53 (33,3) 63 (39,6) 

 

p=0,465 

    Solteiro 10 (20,4) 12 (24,5) 27 (55,1) 

    Viúvo 01 (8,3) 04 (33,3) 07 (58,3) 

    Divorciado 02 (15,4) 03 (23,1) 08 (61,5) 

    Outros 07 (29,2) 08 (33,3) 09 (37,5) 

Trab. apenas 

na ESF 
    

    Sim 44 (24,9) 57 (32,2) 76 (42,9)  

p= 0,780 
    Não 

19 (23,8) 23 (28,8) 38 (47,5) 

Idade     

    Média ± D.P 39,54 ± 9,68 39,78 ± 8,09 40,36 ±8,13 p=0,6712 

Tempo Trab. 

(anos) 
    

    Média ± D.P 7,35 ± 5,3 8,79 ± 5,03 9,56 ± 5,38 0,0297* 

* Significância estatística p<0,05; D.P = desvio padrão. 

 Percebeu-se que o sexo feminino é altamente preventivo em relação ao 

HIV/AIDS (46,3%), evidenciando que as mulheres assumem um maior compromisso 

com a prevenção, e que historicamente isto pode ser explicado por esse sexo 

assumir um caráter cuidador de si e da sua família. Este resultado pode também 

estar relacionado ao fato de que a maioria dos entrevistados foram 

predominantemente do sexo feminino. 

Ao analisar cada categoria profissional separadamente, temos que apenas os 

enfermeiros tem uma representação maior quanto ao nível altamente preventivo 

(82,1%), quando comparados a representação pouco preventivo e moderadamente 

preventivo. Os outros profissionais apresentam tendência aos níveis 

moderadamente e pouco preventivo. 
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 A prevenção na ESF é um direcionamento importante para a implementação 

das ações de promoção a saúde na atenção básica, e o enfermeiro desenvolve 

ações envolvendo o planejamento, gerenciamento e avaliação das ações 

desenvolvidas em conjunto com os outros membros da equipe (BRASIL, 2012). 

 Acredita-se também que a partir da expansão da ESF, onde foram 

incorporadas outras profissões da saúde no processo de trabalho, além do médico, 

auxiliares de enfermagem e ACS, ocorreu uma abertura importante para o campo de 

atuação para a enfermagem e, consequentemente, para o enfermeiro, que passa a 

assumir papel essencial de agente articulador das ações desenvolvidas pela ESF 

(PAULA et al., 2014). 

 Mas para o enfermeiro desenvolver estas competências relacionadas a 

prevenção, em especial a do HIV/AIDS, ele precisa de uma formação que lhe 

permita ter uma postura pautada no modelo da promoção a saúde e tempo dedicado 

a ESF para não resumir a sua prática profissional em ações centradas na doença.  

 Concomitante a este resultado, foi também constatado que a maioria dos 

profissionais da ESF trabalha apenas neste serviço e estes são considerados 

altamente preventivos em relação ao HIV/AIDS do que outros que possuem mais de 

um vínculo empregatício. Isto reflete claramente que a intensificação dos processos 

de trabalho especificamente na saúde pode afetar diretamente a qualidade da 

prevenção do HIV/AIDS prestada ao usuário da ESF, que deve ser baseada no 

modelo da promoção a saúde. Assim, as ações de prevenção ao HIV/AIDS podem 

se tornar desqualificadas, pontuais, sem continuidade e voltadas somente para a 

doença em si. 

A portaria nº 2.027, de 25 de agosto de 2011 que dispõe sobre a carga 

horária dos profissionais que trabalham na ESF, diz que com exceção do médico, 

todos os profissionais devem dedicar uma carga horária de 40 horas semanais, com 

cumprimento de no mínimo 32 (trinta e duas) horas da carga horária para atividades 

na ESF e até 08 horas para prestação de serviços na rede de urgência do município 

ou para atividades de especialização em saúde da família, residência 

multiprofissional e/ou de medicina de família e de comunidade, bem como atividades 

de educação permanente. Isto também pode contribuir para uma maior dedicação 
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dos enfermeiros e ACS par as ações de prevenção ao HIV/AIDS, já que dedicam 

maior parte de sua carga horária a apenas um vínculo empregatício.  

 Ao contrário dos enfermeiros, chama atenção ao fato de que a maioria dos 

dentistas foram classificados como moderadamente preventivos e os ASB/TSB 

foram classificados em sua maioria como pouco preventivos em relação ao 

HIV/AIDS. Apesar de estes profissionais dedicar a mesma carga horária na ESF que 

enfermeiros e ACS, os dentistas e ASB apresentam um perfil prejudicado no tocante 

a prevenção do HIV/AIDS, talvez devido a formação destes profissionais 

apresentarem deficiência nas discussões envolvendo o modelo da promoção a 

saúde, pois Odontologia, nos serviços públicos, sempre adotou um modelo 

tradicional, centrado no atendimento curativo/mutilador. Chama atenção também o 

fato de que existe uma fragmentação entre a equipe de ESF na assistência e na 

gestão, pois a equipe de saúde bucal muitas vezes se situa como uma equipe à 

parte, com atribuições e ações próprias, individualizadas e distantes das outras 

profissões (FARIAS; SAMPAIO, 2011). 

Foram também classificados como muito preventivos com relação ao 

HIV/AIDS aqueles profissionais com mais de 10 anos de experiência na ESF, o que 

nos leva a crer que estes profissionais reconhecem melhor o seu papel na ESF e 

estabelecem uma relação de confiança com a comunidade.   

 O vínculo entre a equipe da ESF e o usuário é de extrema importância para a 

prevenção do HIV/AIDS, pois promove uma relação de confiança e respeito que 

garante não só maior qualidade do serviço prestado, como o reconhecimento do 

profissional frente à população sob sua responsabilidade, devendo toda a equipe 

multiprofissional programar cada etapa do contato do usuário, de forma que o 

vínculo possa ser construído e fortalecido a todo instante e em toda forma de 

atendimento, seja dentro da UBS, ou durante visitas domiciliares (SILVA; CASOTTI, 

CHAVES, 2013). 

Os profissionais que possuem renda maior que 1 salário mínimo foram 

enquadrados como altamente preventivos (47,7%). A religião católica e a evangélica 

foram classificadas como altamente preventivas, com 46,1% e 50,9%, 

respectivamente. Os participantes que referiram não pertencer a nenhuma religião 
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corresponderam a moderadamente preventivos (41,9%). Os profissionais que tem 

em média 9,56 anos de trabalho na ESF foram classificados como altamente 

preventivos. 

 Esta tabela identifica que os profissionais da ESF tem tendência a apresentar 

baixos níveis de prevenção, como demonstra o gráfico 1:  resultado preocupante 

que traz a fragilidade das ações que são desenvolvidas para a prevenção do 

HIV/AIDS na ESF reforça a necessidade destes profissionais se atualizarem sobre o 

tema em questão. OS profissionais que tem maior tempo de trabalho no serviço são 

mais preventivos. 

 

Figura 1- Valores e porcentagem (%) dos níveis de prevenção dos profissionais da 

ESF quanto ao HIV/AIDS. Mossoró –RN, Brasil, 2014. 

 

4.3  FATORES ASSOCIADOS AOS NÍVEIS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO 

DO HIV/AIDS NOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 Neste capítulo apresentamos a prevalência e os fatores que estão associados 

aos níveis de prevenção do HIV/AIDS nos profissionais da ESF, identificado na 

discussão anterior.  

A tabela 5 demonstra a análise das variáveis que compõem os fatores 

comportamentais e sua associação com os níveis de prevenção dos profissionais da 

ESF quanto ao HIV/AIDS. Destacamos uma associação significativa na análise 

paras as variáveis: acesso a manuais disponibilizados pelo Ministério da Saúde (p 

<0,001), conhecimentos adquiridos nos Manuais (p<0,0001), participação em 
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treinamento/capacitação nos últimos 5 anos (p<0,0001), interesse por parte da 

população (p<0,026), apoio da Secretaria Municipal de Saúde (p=0,0002), apoio da 

Secretaria Estadual de Saúde (p<0,0006), dificuldade para realização das ações de 

prevenção do HIV/AIDS (p<0,017), disponibilidade da UBS para materiais (p< 

0,001), preparo (p<0,0001), interesse (p<0,005), dentre outros. 

Tabela 5- Associação entre variáveis e níveis de prevenção do HIV/AIDS nos 

profissionais da Equipe Estratégia Saúde da Família. Mossoró- RN, Brasil, 2014. 

Variáveis 

Níveis de prevenção 

Valor de p 
Pouco 

preventivo 
n= 63 
24,5% 

Moderadament
e preventivo 

n=80 
31,1% 

Muito 
preventivo 

n=114 
44,4% 

     

Acesso a manuais de prevenção do HIV/AIDS?  

     Sim 32 (50,8) 51 (63,8) 97 (85,1) 
<0,001* 

     Não 31 (49,2) 29 (36,3) 17 (14,9) 

Utiliza-se dos conhecimentos adquiridos nos Manuais para trabalhar a prevenção 

do HIV/AIDS na Estratégia de Saúde da Família? 

     Sim 26 (41,3) 50 (62,5) 97 (85,1) 
p <0,0001* 

     Não 37 (58,7) 30 (37,5)  17 (14,9) 

Participou de algum treinamento/capacitação sobre temas relacionados a 

prevenção do HIV/AIDS nos últimos 5 anos? 

     Sim 32 (50,8) 56 (70,0) 96 (84,2)  

p<0,0001*      Não 31 (49,2) 24 (30,0) 18 (15,8) 

Existe interesse por parte da população do seu território em participar de 

estratégias de prevenção do HIV/AIDS? 

     Sim 30 (47,6) 44 (55,0) 77 (67,5) 
p < 0,026* 

     Não 33 (52,4) 36 (45,0) 37 (32,5) 

Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família recebem apoio da Secretaria 

Municipal de Saúde para desenvolver as estratégias de prevenção do HIV/AIDS? 

     Sim 29 (46,0) 46 (57,5) 82 (71,9) 
p < 0,002* 

     Não 34 (54,0) 34 (42,5) 32 (28,1) 

Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família recebem apoio da Secretaria 

Estadual de Saúde no desenvolvimento de estratégias de prevenção do 

HIV/AIDS? 

     Sim 19 ( 30,2) 27 (33,8) 59 (51,8) 
p < 0,006* 

     Não 44 (69,8) 53 (66,3) 55 (48,2) 

Encontra dificuldade para realização das ações de prevenção do HIV/AIDS?   

     Sim 50 (79,4) 61 (76,3) 70 (61,4) 
p < 0,017* 

     Não 13 (20,6) 19 (23,8) 44 (38,6) 
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A Unidade Básica de Saúde na qual você faz parte dispõe de espaço físico para 

desenvolver as atividades educativas com a equipe da Estratégia de Saúde da 

Família e com a população do seu território sobre o HIV/AIDS? 

     Sim 28 (44,4) 23 (28,8) 43 (37,7) 
p < 0,145 

     Não 35 (55,6) 57 (71,3) 71 (62,3) 

A Unidade Básica de Saúde dispõe de materiais de som, imagem, modelo de 

pênis e vagina, folhetos /panfletos que tratem sobre a prevenção do HIV/AIDS, 

para desenvolver as estratégias de prevenção com a população do seu 

território? 

     Sim 21 (33,3) 28 (35,0) 66 (57,9)  

p < 0,001*      Não 42 (66,7) 52 (65,0) 48 (42,1) 

A população do seu território apresenta preconceito com o tema “HIV/AIDS”? 

     Sim 32 (50,8) 54 (67,5) 66 (57,9) 
p < 0,122 

     Não 31 (49,2) 26 (32,5) 48 (42,1) 

Considera-se preparado para realizar a prevenção do HIV/AIDS? 

     Sim 30 (47,6) 53 (66,3) 98 (86,0) 
p <0,0001* 

     Não 33 (52,4) 27 (33,8) 16 (14,0) 

Considera-se interessado em desenvolver estratégias de prevenção do 

HIV/AIDS? 

     Sim 48 (76,2) 62 (77,5) 105 (92,1) 
p < 0,005* 

     Não 15 (23,8) 18 (22,5) 09 (7,9) 

Realiza orientações quanto a prevenção do HIV/AIDS durante as visitas 

domiciliares  

     Sim 34 (54,0) 59 (73,8) 92 (80,7) 
p < 0,001* 

     Não 29 (46,0) 21 (26,3) 22 (19,3) 

Considera importante a orientação quanto a prevenção do HIV/AIDS durante as 

consultas de Pré- natal? 

     Sim 62 ( 98,4) 79 (98,8) 113 (99,1) 
p < 0,912 

     Não 01 (1,6) 01 (1,3) 01 (0,9) 

Considera importante a orientação sobre a prevenção do HIV/AIDS durante a 

consulta de planejamento familiar? 

     Sim 61 (96,8) 79 (98,8) 113 (99,1) 
p < 0,480 

     Não 02 (3,2) 01 (1,3) 01 (0,9) 

Considera os heterossexuais (homens e mulheres) em idade reprodutiva do seu 

território na Estratégia de Saúde da Família vulneráveis ao HIV/AIDS? 

     Sim 59 (93,7) 75 (93,8) 102 (89,5) 
p < 0,469 

     Não 04 (6,3) 05 (6,3) 12 (10,5) 

Adolescentes pertencentes ao território da Estratégia de Saúde da Família são 

vulneráveis a adquirir o HIV/AIDS? 

     Sim 56 (88,9) 73 (91,3) 105 (92,1) 
p < 0,771 

     Não 07 (11,1) 07 (8,8) 09 (7,9) 

Um paciente que já teve/tem Infecções Sexualmente Transmissíveis é vulnerável 
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a adquirir o HIV/AIDS? 

     Sim 60 (95,2) 76 (95,0) 109 (95,6) 
p < 0,979 

     Não 03 (4,8) 04 (5,0) 05 (4,4) 

Usuários de drogas são vulneráveis ao HIV/AIDS? 

     Sim 62 (98,4) 76 (95,0) 112 (98,2) 
p < 0,320 

     Não 01 (1,6) 04 (5,0) 02 (1,8) 

Considera a LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis) uma população 

vulnerável ao HIV/AIDS? 

     Sim 59 (93,7) 68 (85,0) 101 (88,6) 
p < 0,267 

     Não 04 (6,3) 12 (15,0) 13 (11,4) 

A população idosa do seu território é vulnerável ao HIV/AIDS? 

     Sim 39 ( 61,9) 51 (63,8) 81 (71,1) 
p < 0,381 

     Não 24 (38,1) 29 (36,3) 33 (28,9) 

Considera importante a distribuição de preservativos para os seus usuários com 

o objetivo de prevenir o HIV/AIDS? 

     Sim 63 (100,0) 80 (100,0) 113 (99,1) 
p < 0,533 

     Não 0 (0,0) 0 (0,0) 01 (0,9) 

Durante a distribuição de preservativos na Unidade Básica de Saúde, considera 

importante realizar orientações sobre a prevenção do HIV/AIDS? 

     Sim 62 (98,4) 80 (100,0) 113 (99,1) 
p < 0,433 

     Não 01 (1,6) 0 (0,0) 01 (0,9) 

Para mulheres que só usam a pílula como método de evitar a gravidez, 

considera importante a orientação sobre os riscos de adquirir o HIV/AIDS devido 

ao sexo sem preservativo? 

     Sim 62 (98,4) 78 (97,5) 114 (100,0) 
p < 0,158 

     Não 01 (1,6) 02 (2,5) 0 (0,0) 

Considera importante a existência de demanda espontânea para a população 

receber os preservativos na Unidade Básica de Saúde? 

     Sim 61 (96,8) 74 (92,5) 112 (98,2) 
p < 0,133 

     Não 02 (3,2) 06 (7,5) 02 (1,8) 

Existe algum pré- requisito para os usuários receber estes preservativos? 

     Sim 30 (47,6) 34 (42,5) 41 (36,0) 
p < 0,300 

     Não 33 (52,4) 46 (57,5) 73 (64,0) 

Considera importante a realização de orientações sobre a importância do uso do 

preservativo aos usuários portadores de HIV/AIDS? 

     Sim 60 (95,2) 76 (95,0) 111 (97,4) 
p < 0,636 

     Não 03 (4,8) 04 (5,0) 03 (2,6) 

A quantidade de preservativos que a Unidade Básica de Saúde recebe por mês 

é suficiente para as necessidades dos usuários da Estratégia de Saúde da 

Família? 

     Sim 26 (41,3) 25 (31,3) 50 (43,9) 
p < 0,195 

     Não 37 (58,7) 55 (68,8) 64 (56,1) 
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A Unidade Básica de Saúde já ficou sem receber preservativos para 

distribuição? 

     Sim 45 (71,4) 58 (72,5) 69 (60,5) 
p < 0,149 

     Não 18 (28,6) 22 (27,5) 45 (39,5) 

Homens e mulheres costumam buscar o preservativo na Unidade Básica de 

Saúde? 

     Sim 57 (90,5) 73 (91,3) 111 (97,4) 
p < 0,083 

     Não 06 (9,5) 07 (8,8) 03 (2,6) 

Os homossexuais procuram a Unidade Básica de Saúde para receber os 

preservativos? 

     Sim 48 (76,2) 60 (75,0) 107 (93,9) 
p <0,0001 

     Não 15 ( 23,8) 20 (25,0) 07 (6,1) 

Os adolescentes buscam a Unidade Básica de Saúde para receber preservativos? 

     Sim 33 (52,4) 48 (60,0) 78 (68,4) 
p < 1,00 

     Não 30 (47,6) 32 (40,0) 36 (31,6) 

Idosos costumam procurar a distribuição dos preservativos na Unidade Básica 

de Saúde? 

     Sim 18 (28,6) 28 (35,0) 38 (33,3) 
p =<0,704 

     Não 45 (71,4) 52 (65,0) 76 (66,7) 

Tem conhecimento da existência de soropositivos ao HIV/AIDS na sua área de 

abrangência? 

     Sim 21 (33,3) 39 (48,8) 62 (54,4) 
p < 0,026* 

     Não 42 (66,7) 41 (51,3) 52 (45,6) 

Realiza acompanhamento com algum usuário soropositivo ao HIV/AIDS na sua 

área/microárea? 

     Sim 17 (27,0) 24 (30,0) 45 (39,5) 
p < 0,177 

     Não 46 (73,0) 56 (70,0) 69 (60,5) 

Considera que hábitos de vida saudáveis são importantes para a saúde do 

usuário soropositivo ao HIV/AIDS? 

     Sim 62 (98,4) 78 (97,5) 112 (98,2) 
p < 0,911 

     Não 01 (1,6) 02 (2,5) 02 (1,8) 

É  importante para o usuário soropositivo ao HIV/AIDS ter orientações sobre o 

seu tratamento medicamentoso? 

     Sim 61 (96,8) 79 (98,8) 114 (100,0) 
p < 0,124 

     Não 02 (3,2) 01 (1,3) 0 (0,0) 

Percebe outros tipos de necessidades dos usuários soropositivos ao HIV/AIDS 

que não estejam relacionadas ao tratamento medicamentoso? 

     Sim 48 (76,2) 56 (70,0) 91 (79,8) 
p < 0,289 

     Não 15 (23,8) 24 (30,0) 23 (20,2) 

Considera importante convocar o parceiro de usuário com HIV/AIDS a Unidade 

Básica de Saúde? 

     Sim 55 (87,3) 72 (90,0) 111 (97,4) p < 0,02* 
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     Não 08 (12,7) 08 (10,0) 03 (2,6) 

Considera-se sobrecarregado de trabalho na sua prática profissional? 

     Sim 26 (41,3) 42 (52,5) 60 (52,6) 
p < 0,296 

     Não 37 (58,7) 38 (47,5) 54 (47,4) 

Acredita que uma sobrecarga de trabalho pode interferir na realização de ações 

preventivas ao HIV/AIDS? 

     Sim 55 (87,3) 66 (82,5) 94 (82,5) 
p < 0,667 

     Não 08 (12,7) 14 (17,5) 20 (17,5) 

Recebeu capacitação para realizar os testes rápidos de HIV/AIDS? 

     Sim 08 (12,7) 09 (11,3) 29 (25,4) 
p < 0,019* 

     Não 55 (87,3) 71 (88,8) 85 (74,6) 

A Unidade Básica de Saúde realiza os testes rápidos de HIV/AIDS?                                   

     Sim 07 (11,1) 12 (15,0) 25 (21,9) 
p < 0,156 

     Não 56 (88,9) 68 (85,0) 89 (78,1) 

Considera importante a solicitação dos testes de HIV/AIDS durante a primeira 

consulta de pré-natal? 

     Sim 61 (96,8) 78 (97,5) 111 (97,4) 
p < 0,968 

     Não 02 (3,2) 02 (2,5) 03 (2,6) 

Realiza o acompanhamento de alguma gestante soropositiva ao HIV/AIDS 

presente no seu território? 

     Sim 03 (4,8) 05 (6,3) 19 (16,7) 
p < 0,015* 

     Não 60 (95,2) 75 (93,8) 95 (83,3) 

Motivos pessoais interferem na realização das ações preventivas ao HIV/AIDS? 

     Sim 15 (23,8) 19 (23,8) 14 (12,3) 
p < 0,063 

     Não 48 (76,2) 61 (76,3) 100 (87,7) 

Estresse, má qualidade do sono e fatores emocionais interferem na realização 

das ações preventivas do HIV/AIDS? 

     Sim 32 (50,8) 55 (68,8) 72 ( 63,2) 
p < 0,084      Não 31 (49,2) 25 (31,3) 42 (36,8) 

 

A tabela 6 demonstra a análise bruta das variáveis independentes que 

compõem os fatores sociodemográficos, comportamentais e sua associação frente 

ao nível de prevenção do HIV/AIDS no profissional de saúde da ESF. 

Foi encontrada uma associação significativa na análise bruta paras as 

variáveis: enfermeiro (p= 0,0024), tempo de atuação (p=0,001), acesso a manuais 

(p=0,001), Utilização de conhecimentos adquiridos nos Manuais (p=0,001), 

participação em treinamento/capacitação (p= 0,001), interesse (p= 0,009), apoio da 

Secretaria Municipal de Saúde para (p=0,001), apoio da Secretaria Estadual de 
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Saúde (p= 0,006), dificuldade (p= 0,014), disponibilidade da UBS para materiais (p= 

0,002), preparo (p= 0,001), interesse (p= 0,003), realização orientações quanto a 

prevenção do HIV/AIDS durante as visitas domiciliares (p= 0,001), capacitação para 

realizar os testes rápidos (p= 0,014) dentre outros. 

Tabela 6 – Resultados finais da análise multinomial dos fatores associados ao nível 

de prevenção do HIV/AIDS dos profissionais da saúde da Equipe Saúde da Família. 

Mossoró- RN, Brasil, 2014. 

Variáveis 

Níveis de prevenção   

Muito 
preventivo 

 
Pouco preventivo  

Moderadamente preventivo 
 

  

n (%) n (%) 
OR bruto 
(IC95%) 

p-valor  n (%) 
OR bruto 
(IC95%) 

p-valor 
  

Profissão           

     ACS 
58 (50,9) 

30 
(47,6) 

1   
50 

(62,5) 
1  

  

     
ASB/TSB 

10 
10  (8,8) 

11  
(17,5) 

2,127 
(0,81 – 
5,57) 

0,192  
08 

(10,0) 

0,92 
(0,34 – 
2,53) 

0,912 
  

     Dentista 
04 (3,5) 

07 
(11,1) 

3,38 
(0,91 – 
12,48) 

0,114  
09 

(11,3) 

2,61 
(0,75 – 
8,99) 

0,204 
  

     
Enfermeiro 23 (20,2) 

02 
(3,2) 

0,16 
(0,03 – 
0,76) 

0,021  
03 

(3,8) 

0,15 
(0,04 – 
0,53) 

0,0024 
  

     Médico 
08 (7,0) 

06 
(9,5) 

1,45 
(0,46 – 
4,56) 

0,736  
05 

(6,3) 

0,72 
(0,22 – 
2,35) 

0,809 
  

     Tec. 
Enferm. 11 (9,6) 

07  
(11,1) 

1,23 
(0,43 – 
3,50) 

0,906  
05 

(6,3) 

0,52 
(0,17 – 
1,62) 

0,389 
  

 
Tempo de 
atuação 

        
  

    Até 5 
anos 23 (20,2) 

28 
(44,4) 

3,16 
(1,61 – 
6,21) 0,001 

 
24 

(30,0) 

1,69  
(0,87 – 
3,28) 0,116 

  

     Acima de 
5 

91 (79,8) 
35 

(55,6) 
1  

56 
(70,0) 

1 
  

O/a senhor/a tem acesso a manuais disponibilizados pelo Ministério da Saúde a respeito 
da prevenção do HIV/AIDS? 

  

     Sim 
97 (85,1) 

32 
(50,8) 

1 

<0,001 

 
51 

(63,8) 
1 

0,001 

  

     Não 
17 (14,9) 

31 
(49,2) 

5,52 
(2,70 – 
11,28) 

 
29 

(36,3) 

3,24 
(1,63 – 
6,45) 

  

Utiliza-se dos conhecimentos adquiridos nos Manuais oferecidos pelo Ministério da 
Saúde para trabalhar a prevenção do HIV/AIDS na Estratégia de Saúde da Família? 

  

     Sim 97 (85,1) 26 1 <0,001  50 1 <0,001   



- 67 - 

 

(41,3) (62,5) 

     Não 
17 (14,9) 

37 
(58,7) 

8,12 
(3,95 – 
16,66) 

 
30 

(37,5) 

3,42 
(1,72 – 
6,79) 

  

Participou de algum treinamento/capacitação sobre temas relacionados a prevenção do 
HIV/AIDS nos últimos 5 anos? 

  

     Sim 
96 (84,2) 

32 
(50,8) 

1 

<0,001 

 
56 

(70,0) 
1 

0,018 

  

     Não 
18 (15,8) 

31 
(49,2) 

5,16 
(2,55 – 
10,45) 

 
24 

(30,0) 

2,28 
(1,14 – 
4,57) 

  

Existe interesse por parte da população do seu território em participar de estratégias de 
prevenção do HIV/AIDS? 

  

     Sim 
77 (67,5) 

30 
(47,6) 

1 

0,009 

 
44 

(55,0) 
1 

0,076 

  

     Não 
37 (32,5) 

33 
(52,4) 

2,28 
(1,21 – 
4,30) 

 
36 

(45,0) 

1,70 
(0,94 – 
3,07) 

  

Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família recebem apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde para desenvolver as estratégias de prevenção do HIV/AIDS? 

  

     Sim 
82 (71,9) 

29 
(46,0) 

1 

0,001 

 
46 

(57,5) 
1 

0,037 

  

     Não 
32 (28,1) 

34 
(54,0) 

3,00 
(1,58 – 
5,71) 

 
34 

(42,5) 

1,89 
(1,03 – 
3,46) 

  

Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família recebem apoio da Secretaria 
Estadual de Saúde no desenvolvimento de estratégias de prevenção do HIV/AIDS? 

  

     Sim 
59 (51,8) 

19 ( 
30,2) 

1 

0,006 

 
27 

(33,8) 
1 

0,013 

  

     Não 
55 (48,2) 

44 
(69,8) 

2,48 
(1,29 – 
4,76) 

 
53 

(66,3) 

2,10 
(1,16 – 
3,80) 

  

Encontra dificuldade para realização das ações de prevenção do HIV/AIDS?     

     Sim 
70 (61,4) 

50 
(79,4) 

1 

0,014 

 
61 

(76,3) 
1 

0,030 

  

     Não 
44 (38,6) 

13 
(20,6) 

0,41 
(0,20 – 
0,84) 

 
19 

(23,8) 

0,49 
(0,26 – 
0,93) 

  

A Unidade Básica de Saúde na qual você faz parte dispõe de espaço físico    

     Sim 
43 (37,7) 

28 
(44,4) 

1 

0,382 

 
23 

(28,8) 
1 

0,194 

  

     Não 
71 (62,3) 

35 
(55,6) 

0,75 
(0,40 – 
1,41) 

 
57 

(71,3) 

1,50 
(0,81 – 
2,77) 

  

 
A Unidade Básica de Saúde dispõe de materiais de som, imagem, modelo de pênis e 
vagina, folhetos /panfletos  

  

     Sim 
66 (57,9) 

21 
(33,3) 

1 

0,002 

 
28 

(35,0) 
1 

0,002 

  

     Não 
48 (42,1) 

42 
(66,7) 

2,75 
(1,44 – 
5,22) 

 
52 

(65,0) 

2,55 
(1,41 – 
4,61) 

  

A população do seu território apresenta preconceito com o tema HIV/AIDS   
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     Sim 
66 (57,9) 

32 
(50,8) 

1 

0,363 

 
54 

(67,5) 
1 

0,175 

  

     Não 
48 (42,1) 

31 
(49,2) 

1,33 
(0,71 – 
2,47) 

 
26 

(32,5) 

0,66 
(0,36 – 
1,20) 

  

Considera-se preparado para realizar a prevenção do HIV/AIDS   

     Sim 
98 (86,0) 

30 
(47,6) 

1 

<0,001 

 
53 

(66,3) 
1 

0,001 

  

     Não 
16 (14,0) 

33 
(52,4) 

6,73 ( 
3,26 – 
13,89) 

 
27 

(33,8) 

3,12 
(1,54 – 
6,30 ) 

  

Considera-se interessado em desenvolver estratégias de prevenção do HIV/AIDS   

     Sim 
105 (92,1) 

48 
(76,2) 

1 

0,003 

 
62 

(77,5) 
1 

0,004 

  

     Não 
09 (7,9) 

15 
(23,8) 

3,64 
(1,49 – 
8,91) 

 
18 

(22,5) 

3,38 
(1,43 – 
8,00) 

  

Costuma realizar orientações durante as visitas domiciliares a população do seu 
território? 

  

     Sim 
92 (80,7) 

34 
(54,0) 

1 

<0,001 

 
59 

(73,8) 
1 

0,251 

  

     Não 
22 (19,3) 

29 
(46,0) 

3,56 
(1,80 – 
7,03) 

 
21 

(26,3) 

1,48 
(0,75 – 
2,94) 

  

Para mulheres que só usam a pílula como método de evitar a gravidez, considera 
importante a orientação sobre os riscos de adquirir o HIV/AIDS devido ao sexo sem 
preservativo 

  

     Sim 
114 (100,0) 

62 
(98,4) 

1 
0,356 

 
78 

(97,5) 
1 

0,169 

  

     Não 
0 (0,0) 

01 
(1,6) 

-  
02 

(2,5) 
- 

  

Considera importante a existência de demanda espontânea para a população receber os 
preservativos na Unidade Básica de Saúde 

  

     Sim 
112 (98,2) 

61 
(96,8) 

1 
 

0,617 

 
74 

(92,5) 
1 

0,067 

  

     Não 
02 (1,8) 

02 
(3,2) 

1,83 
(0,25 – 
13,36) 

 
06 

(7,5) 

4,54 
(0,89 – 
23,10) 

  

A quantidade de preservativos que a Unidade Básica de Saúde recebe por mês é 
suficiente para as necessidades dos usuários  

  

     Sim 
50 (43,9) 

26 
(41,3) 

1 

0,739 

 
25 

(31,3) 
1 

0,076 

  

     Não 
64 (56,1) 

37 
(58,7) 

1,11 
(0,59 – 
2,07) 

 
55 

(68,8) 

1,71 
(0,94 – 
3,13) 

  

A Unidade Básica de Saúde já ficou sem receber preservativos para distribuição?   

     Sim 
69 (60,5) 

45 
(71,4) 

1 

0,147 

 
58 

(72,5) 
1 

0,084 

  

     Não 
45 (39,5) 

18 
(28,6) 

0,613 
(0,31 – 
1,19) 

 
22 

(27,5) 

0,58 
(0,31 – 
1,07) 

  

Homens e mulheres costumam buscar o preservativo na Unidade Básica de Saúde   

     Sim 111 (97,4) 57 1 0,070  73 1 0,095   
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(90,5) (91,3) 

     Não 
03 (2,6) 

06 
(9,5) 

3,89 
(0,93-
16,14) 

 
07 

(8,8) 

3,54 
(0,88 – 
14,16) 

  

Os homossexuais procuram a Unidade Básica de Saúde para receber os preservativos   

     Sim 
107 (93,9) 

48 
(76,2) 

1 

0,001 

 
60 

(75,0) 
1 

<0,001 

  

     Não 
07 (6,1) 

15 ( 
23,8) 

4,77 
(1,83 – 
12,47) 

 
20 

(25,0) 

5,09 
(2,03 – 
12,74) 

  

Os adolescentes buscam a Unidade Básica de Saúde para receber preservativos   

     Sim 
78 (68,4) 

33 
(52,4) 

1 

0,035 

 
48 

(60,0) 
1 

0,226 

  

     Não 
36 (31,6) 

30 
(47,6) 

1,97 
(1,04 – 
3,70) 

 
32 

(40,0) 

1,44 
(0,79 – 
2,62) 

  

Tem conhecimento da existência de soropositivos ao HIV/AIDS na sua área de 
abrangência 

  

     Sim 
62 (54,4) 

21 
(33,3) 

1 

0,007 

 
39 

(48,8) 
1 

0,439 

  

     Não 
52 (45,6) 

42 
(66,7) 

2,38 
(1,25 – 
4,52) 

 
41 

(51,3) 

1,25 
(0,70 – 
2,22) 

  

Realiza acompanhamento com algum usuário soropositivo ao HIV/AIDS na sua 
área/microárea 

  

     Sim 
45 (39,5) 

17 
(27,0) 

1 

0,095 

 
24 

(30,0) 
1 

0,175 

  

     Não 
69 (60,5) 

46 
(73,0) 

1,76 
(0,90 – 
3,45) 

 
56 

(70,0) 

1,52 
(0,82 – 
2,79) 

  

É importante para o usuário soropositivo ao HIV/AIDS ter orientações sobre o seu 
tratamento medicamentoso 

  

     Sim 
114 (100,0) 

61 
(96,8) 

1 
0,125 

 
79 

(98,8) 
1 

0,412 

  

     Não 
0 (0,0) 

02 
(3,2) 

-  
01 

(1,3) 
- 

  

Considera importante convocar o parceiro de usuário com HIV/AIDS a Unidade Básica de 
Saúde 

  

     Sim 
111 (97,4) 

55 
(87,3) 

1 

0,018 

 
72 

(90,0) 
1 

0,054 

  

     Não 
03 (2,6) 

08 
(12,7) 

5,38 
(1,37 – 
21,08) 

 
08 

(10,0) 

4,11 
(1,05 – 
16,01) 

  

Recebeu capacitação para realizar os testes rápidos de HIV/AIDS   

     Sim 
29 (25,4) 

08 
(12,7) 

1 

0,046 

 
09 

(11,3) 
1 

0,014 

  

     Não 
85 (74,6) 

55 
(87,3) 

2,34 
(0,99 – 
5,50) 

 
71 

(88,8) 

2,69 
(1,19 – 
6,06) 

  

A Unidade Básica de Saúde realiza os testes rápidos de HIV/AIDS?                                     

     Sim 
25 (21,9) 

07 
(11,1) 

1 
0,073 

 
12 

(15,0) 
1 

0,227 

  

     Não 89 (78,1) 56 2,24  68 1,59   
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(88,9) (0,91 – 
5,54) 

(85,0) (0,74 – 
3,39) 

Realiza o acompanhamento de alguma gestante soropositiva ao HIV/AIDS presente no 
seu território? 

  

     Sim 
19 (16,7) 

03 
(4,8) 

1 

0,022 

 
05 

(6,3) 
1 

0,030 

  

     Não 
95 (83,3) 

60 
(95,2) 

4,00 
(1,13 – 
14,09) 

 
75 

(93,8) 

3,00 
(1,07 – 
8,40) 

  

Motivos pessoais interferem na realização das ações preventivas ao HIV/AIDS?   

     Sim 
14 (12,3) 

15 
(23,8) 

1 

0,047 

 
19 

(23,8) 
1 

0,036 

  

     Não 
100 (87,7) 

48 
(76,2) 

0,44 
(0,20 – 
1,00) 

 
61 

(76,3) 

0,44 
(0,21 – 
0,96) 

  

Estresse, má qualidade do sono e fatores emocionais interferem na realização das ações 
preventivas do HIV/AIDS? 

  

     Sim 
72 ( 63,2) 

32 
(50,8) 

1 

0,110 

 
55 

(68,8) 
1 

0,420 

  

     Não 
42 (36,8) 

31 
(49,2) 

1,66 
(0,89 – 
3,09) 

 
25 

(31,3) 

0,77 
(0,42 – 
1,43) 

  

OR (IC95%): Odds ratio (intervalo de confiança de 95%). 

 

A tabela 6 nos mostra também que a profissão enfermeiro tem 0,16 chances 

de ser pouco preventivo e 0,15 de ser moderadamente preventivo. Os profissionais 

que atuam na ESF há no máximo 5 anos tem 3,15 chances de serem pouco 

preventivos e 1,69 chances de moderadamente preventivos. 

Os profissionais que não tem acesso a manuais disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde a respeito da prevenção do HIV/AIDS tem 5,52 chances de ser 

pouco preventivos e 3,24 chances de ser moderadamente preventivos. Aqueles que 

não utilizam os conhecimentos adquiridos nos Manuais oferecidos pelo Ministério da 

Saúde para trabalhar a prevenção tem 8,12 chances de ser pouco preventivos e 

3,42 chances de serem moderadamente preventivos. 

Aqueles profissionais que não participaram de algum treinamento/capacitação 

sobre temas relacionados a prevenção do HIV/AIDS nos últimos 5 anos tem mais 

chances de ser pouco preventivos (5,16) do que moderadamente preventivos (2,28). 

Os profissionais que afirmam que não existe interesse por parte da população 

do seu território em participar de estratégias de prevenção tem uma maior chance de 

ser pouco preventivos (2,28) do que moderadamente (1,70).  

Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família que não recebem apoio 

da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde no desenvolvimento de estratégias de 
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prevenção do HIV/AIDS tem mais chances de serem pouco preventivos. 

Conforme a tabela 7,é possível observar a análise ajustada, através da 

regressão logística multinomial, da associação entre as variáveis independentes que 

obtiveram significância dos fatores associados ao nível de prevenção do HIV/AIDS 

dos profissionais da saúde da Equipe Saúde da Família. 

Foram analisadas as variáveis sóciodemográficas e comportamentais, de 

modo que mantiveram associação com o nível pouco preventivo a profissão 

ASB/TSB (p=0,13), interesse em desenvolver estratégias de prevenção do HIV/AIDS 

(p= 0,001), preparo para realizar a prevenção do HIV/AIDS (p= 0,026), utilização dos 

conhecimentos adquiridos nos Manuais oferecidos pelo Ministério da Saúde para 

trabalhar a prevenção do HIV/AIDS (p= 0,001). 

As variáveis sóciodemográficas e comportamentais que mantiveram 

associação com o nível moderadamente preventivo foram a profissão enfermeiro (p= 

0,007), utilização dos conhecimentos adquiridos nos Manuais oferecidos pelo 

Ministério da Saúde para trabalhar a prevenção do HIV/AIDS (p= 0,044), preparo 

para realizar a prevenção do HIV/AIDS (p=0,013), interesse em desenvolver 

estratégias de prevenção do HIV/AIDS (p=0,032). 

Tabela 7 – Resultados finais da análise multivariada dos fatores associados ao 

nível de prevenção do HIV/AIDS dos profissionais da saúde da Equipe Saúde da 

Família. Mossoró- RN, Brasil, 2014. 

Variáveis 
Pouco preventivo Moderadamente preventivo 

OR Ajustada 
(IC95%) 

p-
valor 

OR Ajustada 
(IC95%) 

p-valor 

Profissão 

 ACS 1 1 

 ASB/TSB 4,20 (1,34 – 
13,13) 

0,013 1,36 (0,46 – 3,99) 0,566 

 Dentista 2,68 ( 0,61 – 
11,77) 

0,191 1,97 (0,51 – 7,54) 0,318 

 Enfermeira 
0,22 (0,04 – 1,23) 0,086 0,15 (0,03 – 0,59) 0,007 

 Médico 0,59 (0,11 – 3,10) 0,537 0,29 (0,06 – 1,31) 0,110 

 Tec. 
Enferm. 

1,99 (0,58 – 6,83) 0,270 0,72 (0,21 – 2,37) 0,593 

Utiliza-se dos conhecimentos adquiridos nos Manuais oferecidos pelo Ministério da 
Saúde  

 Sim 1 1 

 Não 5,14 (2,24 – <0,00 2,18 (1,02 – 4,69 0,044 
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11,77) 1 ) 

Existe interesse por parte da população do seu território em participar de estratégias de 
prevenção do HIV/AIDS? 
     Sim 1   1  

     Não 2,37 (1,10 – 5,08) 0,026  1,65 (0,84 – 3,25) 0,143 

Considera-se preparado para realizar a prevenção do HIV/AIDS? 

     Sim 1   1  

     Não 4,92 (2,10 – 
11,51) 

<0,00
1 

 2,74 (1,23 – 6,07) 0,013 

Considera-se interessado em desenvolver estratégias de prevenção do HIV/AIDS? 

     Sim 1   1  

     Não 2,55 (0,74 – 8,75) 0,137  3,26 (1,10-9,62) 0,032 

Os homossexuais procuram a Unidade Básica de Saúde para receber os preservativos? 

     Sim 1   1  

     Não 7,41 (2,38 – 
23,07) 

0,001  6,28 (2,23-17,66) <0,001 

OR (IC95%): Odds ratio (intervalo de confiança de 95%) ajustados pelo método 
de regressão logística multinomial por todas as variáveis listadas na tabela. Para 
esta análise, a referência foi a categoria muito preventivo. 

 

 Conforme observamos, é possível afirmar após análise ajustada que os 

ASB/TSB são os profissionais que tem maior chance de serem pouco preventivos, 

enquanto os enfermeiros são os que tem a menor chance de serem pouco e 

moderadamente. Já os dentistas são os que apresentam maior chance de serem 

moderadamente preventivos. 

Os profissionais que não consideram preparados e interessados em realizar a 

prevenção do HIV/AIDS tem maior chance de serem pouco preventivos, assim como 

os que não utilizam os conhecimentos adquiridos nos Manuais do Ministério da 

Saúde.  
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V CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

Diante dos resultados apresentados, é possível concluir que as ações 

voltadas a prevenção da transmissão do HIV/AIDS no Município de Mossoró 

precisam avançar no que diz respeito a inserção destas ações nas atividades 

cotidianas da Equipe da Estratégia Saúde da Família, valorizando assim o impacto 

que a epidemia representa hoje para a saúde pública e a capacidade da atenção 

básica em combater a expansão do Vírus na população. 

 Este estudo constatou que parcela significativa dos profissionais da ESF não 

realizam ações de prevenção da transmissão do HIV/AIDS e utilizam principalmente 

palestras em equipamentos sociais em campanhas orientadas pelo Ministério da 

Saúde, orientações durante as visitas domiciliares e durante consultas. Pouco 

enfatizaram a realização de buscas ativas e mapeamento de áreas vulneráveis 

como critérios de planejamento de ações a nível local, considerando a dinâmica do 

território. 

 A importância da análise dos níveis de prevenção quanto ao HIV/AIDS está 

relacionada às ações que os profissionais desenvolvem, refletindo diretamente na 

qualidade e efetividade destas ações, mas para se desenvolver ações de prevenção 

da transmissão do HIV/AIDS, os profissionais precisam estar preparados para tal fim 

e diante dos resultados apresentados, 

é possível concluir que os profissionais da Estratégia Saúde da Família 

apresentam baixos níveis de prevenção do HIV/AIDS, alcançando cerca de 55,6%. 

Aponta-se também que, após ajuste, as variáveis que mantiveram 

associações importantes com o nível pouco preventivo foram a profissão ASB/TSB, 

conhecimentos adquiridos nos manuais, interesse da população em participar de 

estratégias de prevenção do HIV/AIDS, preparo para realizar a prevenção do 

HIV/AIDS.  Já as variáveis que mantiveram associação com o nível moderadamente 

preventivo foram a profissão enfermeiro, conhecimentos adquiridos nos Manuais, 

preparo para realizar a prevenção do HIV/AIDS, interesse e preparo em desenvolver 

estratégias de prevenção do HIV/AIDS. As evidências sugerem similaridade entre os 

fatores associados aos níveis de prevenção pouco e moderadamente. 
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Inferimos que há necessidade de aprimoramento das ações de prevenção 

para atenção básica através da Estratégia Saúde da Família, para que estimule os 

profissionais a inserir estas ações no cotidiano de suas práticas ,capacitando-os 

teoricamente e tecnicamente para que estas ações sejam realizadas com qualidade 

e eficácia para a prevenção do HIV/AIDS. 

Para se avançar na perspectiva da qualidade das ações de prevenção do 

HIV/AIDS, destacamos a importância da gestão Municipal, Estadual e Federal no 

apoio das ações na atenção básica, ofertando suporte técnico- científico a equipe, 

além de recursos materiais e estruturais a UBS, para que estes trabalhem com 

vistas a promoção da saúde, reconhecendo assim a importância dos serviços de 

Atenção Básica na prevenção do HIV/AIDS. 
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APÊNDICE I 

Lista de Unidades Básicas de Saúde do Município de Mossoró- RN 

NOME UBS Nº 
equip

es 

Médicos Enfermeiro
s 

Dentista
s 

ACS ACD TEC. 
ENFE

R 

Dr. Francisco 
Canindé 
Dr. Paulo 
Jansen 
Luiza 
Vanessa 
(Maisa) 

 
1 
1 
 
 
1 
 

0 
 
1 
 
1 

0 
 
1 
 
1 

0 
 
1 
 
1 

0 
 
5 
 
5 

0 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 

Unidade 
Móvel 

1 1 1 1 3 1 1 

Elias 
Honorato 

1 1 1 1 6 1 1 

Piquiri 1 1 1 1 1 1 1 

Alcides M. 
Veras 

1 
 
 

1 
 

 

1 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

1 
 

Hipólito 1 1 1 1 3 1 1 

Penitenciária 
Mário 
Negócio 

1 1 1 1 0 1 1 

Francisco 
Neto da Luz 

1 1 1 1 8 1 1 

CAIC  2 2 2 2 13 
>7 

2 2 

Antônio 
Soares Júnior 

1 1 1 1 8 1 1 

José Leão 1 1 1 1 5 1 1 

Duval Costa 2 1 1 1 12 
6 

2 2 

Aguinaldo 
Pereira 

2 2 2 2 17 
9 

2 2 

Marcos Costa 2 2 2 2 15 
8 

1 2 

Ildone Freitas 3 2 3 3 24 
8 

3 3 

Centro 
evangélico 
Edgar 
Burlamarqui 

2 2 2 2 16 
8 

2 2 

Joaquim 3 2 3 3 14 3 3 
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Saldanha 5 

Sinharinha 
Borges 

2 1 1 2 15 
8 

2 2 

Marina 
Ferreira 

1 1 1 1 3 1 1 

Chafariz 1 1 1 1 6 1 1 

Isabel 
Bezerra  

2 2 2 2 10 
5 

2 2 

José 
Fernandes de 
Melo 

2 2 1 2 9 
5 

2 1 

Maria Neide 1 1 1 1 6 1 1 

José H. 
Cavalcante 

1 1 1 1 3 1 1 

Bernadete 
Bezerra 

2 2 2 2 14 
7 

2 2 

Ver. Lahyre 
Rosado 

1 1 1 1 9 1 0 

Helênio 
Gurgel 

1 1 1 1 4 1 1 

Fco. Pereira 
de Azevêdo 

1 1 1 1 9 1 1 

Antônio 
Camilo 

1 
 

1 1 1 7 1 1 

Fco. Marques 
da Silva  

1 1 1 1 6 1 1 

Cid Salem 3 3 3 3 26 
9 

3 3 

Luís 
Escolástico 
Bezerra 

2 2 2 2 15 
8 

2 2 

Moisés Costa 
Lopes 

1 1 0 1 9 1 1 

Chico Porto 2 2 2 2 11 
6 

2 2 

Sueldo 
Câmara 

2 2 2 2 17 
9 

2 2 

Dr. Nazareno 1 1 1 1 1 1 1 

Chico Costa 4 4 3 4 18 
5 

4 3 

Duoclécio de 
Medeiros 

1 1 1 1 6 1 0 

Mário de 
Medeiros  

1 1 1 1 8 1 1 

 Dr. Epitácio 
Carvalho 

1 1 1 1 8 1 1 

41 UBS 63 58 57 61 378 61 59 
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APÊNDICE II 

 

ENTREVISTA Nº________ 

Esta Entrevista será utilizada para a pesquisa “Prevenção do HIV/AIDS: 

estratégias de intervenção utilizadas pela equipe da estratégia saúde da família”, 

onde deverá ser respondido pelos profissionais que atuam na Estratégia de Saúde 

da Família (ESF). Por favor, marcar todas as questões, de acordo com o modelo 

abaixo. 

Nº ITENS SIM NÃO 

1 
O/a senhor/a tem acesso a manuais disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde a respeito da prevenção do HIV/AIDS? 

  

2 
Utiliza-se dos conhecimentos adquiridos nos Manuais oferecidos pelo 
Ministério da Saúde para trabalhar a prevenção do HIV/AIDS na 
Estratégia de Saúde da Família? 

  

3 
Participou de algum treinamento/capacitação sobre temas relacionados 
a prevenção do HIV/AIDS nos últimos 5 anos? 

  

4 
Existe interesse por parte da população do seu território em participar de 
estratégias de prevenção do HIV/AIDS? 

  

5 
Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família recebem apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde para desenvolver as estratégias de 
prevenção do HIV/AIDS? 

  

6 
Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família recebem apoio da 
Secretaria Estadual de Saúde no desenvolvimento de estratégias de 
prevenção do HIV/AIDS? 

  

7 
Encontra dificuldade para realização das ações de prevenção do 
HIV/AIDS?   

  

8 

A Unidade Básica de Saúde na qual você faz parte dispõe de espaço 
físico para desenvolver as atividades educativas com a equipe da 
Estratégia de Saúde da Família e com a população do seu território 
sobre o HIV/AIDS? 

  

9 A Unidade Básica de Saúde dispõe de materiais de som, imagem, 
modelo de pênis e vagina, folhetos /panfletos que tratem sobre a 

  

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos - SECD 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade 
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prevenção do HIV/AIDS, para desenvolver as estratégias de prevenção 
com a população do seu território? 

10 
A população do seu território apresenta preconceito com o tema 
“HIV/AIDS”? 

  

11 Considera-se preparado para realizar a prevenção do HIV/AIDS?   

12 
Considera-se interessado em desenvolver estratégias de prevenção do 
HIV/AIDS? 

  

13 
Costuma realizar orientações quanto a prevenção do HIV/AIDS durante 
as visitas domiciliares a população do seu território? 

  

14 
Considera importante a orientação quanto a prevenção do HIV/AIDS 
durante as consultas de Pré- natal? 

  

15 
Considera importante a orientação sobre a prevenção do HIV/AIDS 
durante a consulta de planejamento familiar? 

  

16 
Considera os heterossexuais (homens e mulheres) em idade reprodutiva 
do seu território na Estratégia de Saúde da Família vulneráveis ao 
HIV/AIDS? 

  

17 
Adolescentes pertencentes ao território da Estratégia de Saúde da 
Família são vulneráveis a adquirir o HIV/AIDS? 

  

18 
Um paciente que já teve/tem Infecções Sexualmente Transmissíveis é 
vulnerável a adquirir o HIV/AIDS? 

  

19 Usuários de drogas são vulneráveis ao HIV/AIDS?   

20 
Considera a LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis) uma 
população vulnerável ao HIV/AIDS? 

  

21 A população idosa do seu território é vulnerável ao HIV/AIDS?   

22 
Considera importante a distribuição de preservativos para os seus 
usuários com o objetivo de prevenir o HIV/AIDS? 

  

23 
Durante a distribuição de preservativos na Unidade Básica de Saúde, 
considera importante realizar orientações sobre a prevenção do 
HIV/AIDS? 

  

24 
Para mulheres que só usam a pílula como método de evitar a gravidez, 
considera importante a orientação sobre os riscos de adquirir o 
HIV/AIDS devido ao sexo sem preservativo? 

  

25 
Considera importante a existência de demanda espontânea para a 
população receber os preservativos na Unidade Básica de Saúde? 

  

26 
Existe algum pré- requisito para os usuários da Unidade Básica de 
Saúde receber estes preservativos? 
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27 
Considera importante a realização de orientações sobre a importância 
do uso do preservativo aos usuários portadores de HIV/AIDS? 

  

28 
A quantidade de preservativos que a Unidade Básica de Saúde recebe 
por mês é suficiente para as necessidades dos usuários da Estratégia de 
Saúde da Família? 

  

29 
A Unidade Básica de Saúde já ficou sem receber preservativos para 
distribuição? 

  

30 
Homens e mulheres costumam buscar o preservativo na Unidade Básica 
de Saúde? 

  

31 
Os homossexuais procuram a Unidade Básica de Saúde para receber os 
preservativos? 

  

32 Os adolescentes buscam a Unidade Básica de Saúde para receber 
preservativos? 

  

33 
Idosos costumam procurar a distribuição dos preservativos na Unidade 
Básica de Saúde? 

  

34 
Tem conhecimento da existência de soropositivos ao HIV/AIDS na sua 
área de abrangência? 

  

35 
Realiza acompanhamento com algum usuário soropositivo ao HIV/AIDS 
na sua área/microárea? 

  

36 
Considera que hábitos de vida saudáveis são importantes para a saúde 
do usuário soropositivo ao HIV/AIDS? 

  

37 
É importante para o usuário soropositivo ao HIV/AIDS ter orientações 
sobre o seu tratamento medicamentoso? 

  

38 
Percebe outros tipos de necessidades dos usuários soropositivos ao 
HIV/AIDS que não estejam relacionadas ao tratamento medicamentoso? 

  

39 
Considera importante convocar o parceiro de usuário com HIV/AIDS a 
Unidade Básica de Saúde? 

  

40 Considera-se sobrecarregado de trabalho na sua prática profissional?   

41 
Acredita que uma sobrecarga de trabalho pode interferir na realização de 
ações preventivas ao HIV/AIDS? 

  

42 Recebeu capacitação para realizar os testes rápidos de HIV/AIDS?   

43 A Unidade Básica de Saúde realiza os testes rápidos de HIV/AIDS?                                     

44 
Considera importante a solicitação dos testes de HIV/AIDS durante a 
primeira consulta de pré-natal? 

  

45 
Realiza o acompanhamento de alguma gestante soropositiva ao 
HIV/AIDS presente no seu território? 
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46 
Motivos pessoais interferem na realização das ações preventivas ao 
HIV/AIDS? 

  

47 
Estresse, má qualidade do sono e fatores emocionais interferem na 
realização das ações preventivas do HIV/AIDS? 

  

*Adaptado de FERRAZ (2009) e XAVIER (2011) 

SÓCIODEMOGRÁFICOS 
Idade: ___________  
Sexo   
Masculino (   )Feminino   (   ) 
 Renda familiar:  
1Salário Mínimo (   ) 2Salários Mínimos (   ) 3Salários Mínimos (  ) 4Salários Mínimos 
(   )  Mais de 5 Salários Mínimos (   ) 
Religião ___________ 
Estado civil: 
Casada(o) (   )Solteira(o) (   )Viúva(o) (   )Divorciada (o) (   ) Outros (   ) 
DADOS PROFISSIONAIS 
Função 
Médico (  ) Enfermeiro (  )Dentista (  )Técnico de Enfermagem (  ) Auxiliar de Saúde 
Bucal  - ASB (   ) Agente Comunitário de Saúde – ACS (   ) Técnico de Saúde Bucal 
– TSB (   )  
Formação 
Ensino Fundamental Completo (  )Ensino Médio Incompleto (  )Ensino Médio 
Completo (  ) Superior Incompleto (  )Superior Completo (  )Pós – Graduado  (   ) 
Ano de conclusão da graduação: ___________ 
Cursou Universidade: Pública (   )Privada (   ) 
Tem especialização em:  
Saúde da família (   )Saúde pública (   ) Obstetrícia (  ) Gestão hospitalar ( ) 
Sem especialização (   )  Outros (   ) 
Tempo de atuação na Estratégia de Saúde da Família_________ 
Trabalha apenas na ESF?______________ 
Descreva quais as ações para a prevenção do HIV/AIDS que você realiza em 
suas atividades cotidianas e como você as realiza. 
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APÊNDICE III 

Questões aplicadas aos profissionais da ESF 

Questões 
Resposta 

Sim Não 

1 Realiza ações de prevenção ao HIV/AIDS para a 
população do seu território? 

  

2 As ações de prevenção ao HIV/AIDS desenvolvidas 
por você são realizadas mais de uma vez ao mês? 

  

3 Realiza a prevenção ao HIV/AIDS para a população 
do seu território somente em campanhas orientadas 
pelo Ministério da Saúde? 

  

4 Utiliza os equipamentos sociais (escolas, conselhos 
comunitários, empresas, praças, igrejas, etc.) 
existentes no seu território para desenvolver 
estratégias de prevenção ao HIV/AIDS junto a 
população? 

  

5 Realiza o mapeamento do território de áreas que 
apresentam vulnerabilidade ao HIV/AIDS? 

  

6 Realiza busca ativa de prováveis pessoas infectadas 
pelo HIV/AIDS no território da Estratégia de Saúde 
da Família? 

  

7 Orienta aos usuários da sua área/microárea quanto 
a importância da realização do teste rápido do 
HIV/AIDS? 

  

8 Considera- se preparado para a realização do 
aconselhamento do teste rápido de HIV/AIDS? 

  

 Pontuação total = 

*Adaptado de FERRAZ (2009) e XAVIER (2011) 

 
Idade: ___________  
Sexo  
Masculino (   )Feminino   (   ) 
 Renda familiar:  
1Salário Mínimo (   ) 2Salários Mínimos (   ) 3Salários Mínimos (  ) 4Salários Mínimos 
(   )  Mais de 5 Salários Mínimos (   ) 
Religião ___________ 
Estado civil: 
Casada(o) (   )Solteira(o) (   )Viúva(o) (   )Divorciada (o) (   ) Outros (   ) 
DADOS PROFISSIONAIS 
Função 
Médico (  ) Enfermeiro (  )Dentista (  )Técnico de Enfermagem (  ) Auxiliar de Saúde 
Bucal  - ASB (   ) Agente Comunitário de Saúde – ACS (   ) Técnico de Saúde Bucal 
– TSB (   )  
Formação 
Ensino Fundamental Completo (  )Ensino Médio Incompleto (  )Ensino Médio 
Completo (  ) Superior Incompleto (  )Superior Completo (  )Pós – Graduado  (   ) 
Ano de conclusão da graduação: ___________ 
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Cursou Universidade: Pública (   )Privada (   ) 
Tem especialização em:  
Saúde da família (   )Saúde pública (   ) Obstetrícia (  ) Gestão hospitalar ( ) 
Sem especialização (   )  Outros (   ) 
Tempo de atuação na Estratégia de Saúde da Família_________ 
Trabalha apenas na ESF?______________ 
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ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

PARA OS PROFISSIONAIS DA ESF 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Prevenção do HIV/AIDS: estratégias de 

intervenção utilizadas pela equipe da estratégia saúde da família”, realizado pelos pesquisadores: Prof. Dr. 

Richardson Augusto Rosendo da Silva e Amélia Resende Leite. 

Esta pesquisa pretende conhecer as estratégias de prevenção/controle do HIV/AIDS utilizadas pelas 

equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Município de Mossoró-RN.  O motivo que nos leva a fazer 

este estudo refere-se ao fato de que apesar de ser uma epidemia com caráter preventivo, ainda continuam sendo 

notificados vários casos novos de HIV/AIDS na sociedade. Neste sentido, a aproximação com a atenção básica, 

através da Estratégia Saúde da Família, desempenha papel importante na prevenção do HIV/AIDS, pois a sua 

prática tem enfoque na prevenção das doenças e promoção da saúde dos indivíduos e coletividade. No entanto, 

os profissionais da estratégia Saúde da Família trabalham o tema de forma isolada e sem continuidade, 

destacando a ausência de prioridade das ações de prevenção do HIV/AIDS devido a diversos fatores. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um roteiro de entrevista estruturado para conhecer 

o perfil dos profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família quanto as estratégias de prevenção do 

HIV/AIDS, respondendo cada item. Você será submetido ao instrumento uma só vez, não havendo necessidade 

de outros encontros. O tempo médio para responder ao instrumento corresponde a vinte minutos. 

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 voluntários.  

O estudo apresentará como benefício identificar como as estratégias de prevenção ao HIV/AIDS estão 

sendo desenvolvidas no município de Mossoró pela equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e identificar 

quais as estratégias de prevenção/controle do HIV/AIDS utilizadas pelas equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) do Município de Mossoró-RN. A partir disto, será possível traçar novas e melhores estratégias de 

prevenção ao HIV/AIDS, evidenciando o potencial que a Estratégia Saúde da Família e seus profissionais têm 

neste sentido. 

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. Esses dados serão 

guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelos pesquisadores 

desse estudo e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Você ficará com uma cópia deste documento e a outra com o pesquisador responsável.  Toda a dúvida 

que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador responsável, através do 

e- mail: amelia_resende@hotmail.com . 

Dúvidas sobre a parte ética desta pesquisa você poderá perguntar ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, CP 1666, Natal/RN, CEP: 59078-970, Brasil, Email: 

cepufrn@reitoria.ufrn.br ; fone: (084) 3215-3135, Site: www.etica.ufrn.br  

 

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 “PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: estratégias de 

intervenção utilizadas pela equipe de Estratégia de Saúde da Família” e autorizo a gravação desta entrevista, caso 

seja necessário, e a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Mossoró, _____________________. 

Participante da pesquisa: 

Nome:------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Assinatura:------------------------------------------------------------------------------ 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “PREVENÇÃO DO HIV/AIDS: estratégias de intervenção 

utilizadas pela equipe de Estratégia de Saúde da Família” 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. 

Mossoró, ______________________.  

Pesquisador responsável: 

Nome: _______________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________ 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO II 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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