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Perception of health professionals and users about counseling in the context of rapid HIV testing
Percepción de los profesionales de salud y usuarios acerca del conseñado en el contexto de la prueba
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RESUMO
Objetivo: Analisar a percepção acerca do aconselhamento no contexto do teste rápido para o HIV. Método: Pesquisa com
de Testagem e Aconselhamento. A análise seguiu os passos propostos na fenomenologia empírica de Giorgi articulando-a com
a literatura. Resultados:
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ABSTRACT
Objective: To recognize the perception of counseling by professionals and users of the Testing and Counseling Center to
Method: Qualitative research conducted at the Testing and Counseling Center.
We interviewed users and professionals who performed the rapid test. The analysis followed the steps proposed in the empirical
Results:

with an emphasis on negative consequences and individual counseling as more comfortable and possibility for exposing doubts.
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INTRODUÇÃO

MÉTODO

Apesar de todos os avanços em relação ao tratamento
de pessoas que vivem com o
(Aids) ou outra

relacionadas ao HIV.

como um momento delicado que faz emergir sentimentos como
Um dos
principais problemas enfrentados pelas pessoas que recebem
desvela as estruturas cotidianas do mundo-da-vida deixando
transparecer na descrição.

o que pode afastá-las da procura pela testagem.

particular de indivíduos.
como os modos particulares de apreensão da realidade que se

teste padrão com amostras de sangue total.
desde o início da epidemia
intuito. Uma delas foi a implantação dos Centros de Testagem e
Aconselhamento (CTA). Esses serviços foram implantados no

não posso ligar de maneira precisa ao contexto percebido
.

das pessoas que procuram o CTA acerca do aconselhamento
no contexto do teste rápido para HIV.
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RESULTADOS

sua fenomenologia se mostra relevante para reconhecermos

várias leituras e releituras no intuito de garantir totalidade das

e o aconselhamento. Excluíram-se as pessoas que possuíam

aconselhamento.

DISCUSSÃO
Experiência anterior à realização do TR

previamente.
As entrevistas foram transcritas na íntegra e a análise

com receio de conviver ou ser diagnosticado com a doença.

de entrevista concedida.
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Esta passagem revela que o medo do resultado se mostra

culpabilização do usuário e condenação de seu estilo de vida.

aconselhamento coletivo.

Intencionalidade de sentimentos

Esta categoria apresenta os sentimentos dos usuários

desenvolve o conceito de intencionalidade ao diferenciá-la da
visão anteriormente apresentada por Franz Brentano e Edmund

intencionalidade que se desvela como condição de possibilidade
[...] a situação de vir fazer um exame que pode ser uma

resultados
.
Constatamos que são muitos os sentimentos envolvidos

pacientes e parceiros a buscarem atendimento. Baseado nessa

aproximar o serviço centrado nas respostas humanas.

de intencionalidade se mostra ao considerarmos as diferentes
muito mais do que as qualidades atualmente dadas.

e distorcidas representadas pela sociedade a respeito de

.
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Tal fato potencializa os sentimentos negativos.
bloqueiam aqueles que não se sentem confortáveis diante de
desconhecidos.
[...] não sei o que esperar do resultado e não sei como
A calmaria ou tentativa de manter-se calmo faz parte do

o universo de ambos.
Acho que essa aula deveria ser dada para pessoas que

contagem das horas e que auxilia na organização concreta do

Percepção do aconselhamento pelo usuário

como temporalidade.

como este experienciou a passagem do tempo.

enquanto aguardavam o resultado.
As notas emitidas pelos usuários sobre percepção de

A mulher (enfermeira) [...] foi explicando as coisas [...] o

a fenomenologia do cuidar compreendida entre a atitude de

coletiva.
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Acho que ela vai falar melhor comigo quando for me dar
necessita de apoio constante dos serviços para se efetivar.
algumas doenças e que dá pra viver Eu não sei se tem
nos mostra

sempre a um caráter social.

e postura das facilitadoras.

Percepção do aconselhamento individual no
pós-teste
necessidades apresentadas pelo usuário contribuiu com a

do possível resultado.

das doenças e diz que todas as pessoas devem usar

compreenderam o aconselhamento como atividade de cunho
o momento real de descoberta ou não da soropositividade.
Autores criticam a metodologia utilizada para facilitar a aquisição

riscos vivenciados e da possibilidade de portar o HIV. Quando

o que nos
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[...] percebemos [...] que quando o paciente chega mais
fazer a coleta e receber o resultado ainda mais inseguro

perguntas e dar mais respostas. A missão do CTA deveria

de transmissão e iniciar o tratamento antirretroviral o mais
breve possível.
sensibilizar para assim eles tenham uma mudança de
atenta para a utilização das

aquelas caracterizadas por um campo aberto por meio da qual
orientar o usuário para minimização dos riscos de determinada

aconselhamento
do modo de atuação como instrumento de relação com o mundo

se está em uma situação de risco. Fico feliz quando a
pessoa tem coragem de revelar coisas tão intimas como

contextos socioculturais particulares e não dissociáveis de
fundamentais para prepara-los para as diversas possibilidades

para compreender o indivíduo e ter uma abordagem

avaliação de riscos e apoio emocional ao usuário.
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em sentidos e afetos intencionais no modo de experienciar o

investigação sobre a percepção do aconselhamento individual no

de capacitação.

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA A
PRÁTICA

Um aspecto observado e relatado informalmente pelos

capacitado para realizar a abordagem adequada. Vale ressaltar
a amostra desta pesquisa. Fica evidenciada a necessidade de

de educação permanentes.

como este estudo.
Espera-se que esta pesquisa contribua para a melhoria

HIV e aids.

atende o usuário em risco.
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