
 
 

 

  
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS E SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

FÁBRICIO ABREU SANCHES 

 

 

 

 

 

 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES 

RÁPIDOS PARA IST NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO NARRATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2021/2 



 
 

 

FÁBRICIO ABREU SANCHES 

 

 

 

 

 

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES 

RÁPIDOS PARA IST NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO NARRATIVA 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso III, 

do Curso de graduação em Enfermagem da 

Escola de Ciências Sociais e da Saúde da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como 

requisito obrigatório para obtenção do título de 

Bacharel em Enfermagem. 

 

Orientadora: Dra. Paulie Marcelly R. dos Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2021/2 



 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha querida mãe Cecília, que sempre 

esteve comigo, independentemente das 

adversidades, e acompanhou todas as 

etapas deste árduo caminho. Aos meus 

irmãos, Franciano, Francileno e Fábio, pelo 

inestimado apoio e parceria de sempre. Aos 

profissionais de saúde, que diariamente 

colocam suas vidas em risco em prol dos 

semelhantes, e que corajosamente 

estiveram à frente da assistência durante a 

pandemia de 2020. A todas as mais de 600 

mil vítimas da COVID-19 (até a conclusão 

deste estudo) e aos seus familiares. 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, a Santíssima Virgem e a Santa Igreja Católica, pelo inesgotável amor 

de sempre, desde a concepção, por escutarem minhas orações, principalmente 

em meus momentos de angústias, desesperança, fortes turbulências, medo, 

vivenciados, de modo particular, durante a elaboração deste estudo; 

A minha família, que nunca poupou esforços em ajudar-me e apoiar-me no 

decorrer deste curso;  

A minha querida professora orientadora, Dra. Paulie Marcelly Ribeiro dos 

Santos, pela competência, paciência, profissionalismo, por ter sido luz e parceira 

durante todas as etapas deste estudo, que sempre se mostrou disposta, otimista 

e positiva sobre o projeto e a vida; 

Aos amigos, em especial a Jannaina, por sempre somarem nas conquistas, no 

aprendizado, por todo suporte dado dentro e fora do ambiente universitário, além 

das grandes experiências vividas; 

Aos professores e profissionais de saúde que conheci durante toda a minha 

caminhada, que colaboraram com este trabalho, que deram a oportunidade de 

atuar de forma a agregar grandiosamente em minha formação profissional, em 

especial, aos acadêmicos de medicina da PUC (Turma 29) que muito me 

ensinaram durante a campanha de vacinação contra Covid 2021; 

Ao grupo e membros do Médicos do Corpo e da Alma (MedCAl) e ao Grupo de 

Partilha Universitário (GPU), da Paróquia Universitária São João Evangelista, 

pelo acolhimento, pela oportunidade de atuar e coordenar, somando para meu 

crescimento espiritual, pessoal e profissional. 

  



 
 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Os testes rápidos (TR) no âmbito da atenção básica são tecnologias 

simples, sem grandes critérios estruturais para sua execução, de forte impacto na 

vigilância epidemiológica, onde o enfermeiro se destaca no protagonismo desse tipo 

de assistência. OBJETIVO: Descrever e avaliar a atuação do enfermeiro frente a 

realização de Testes Rápidos para as IST na Atenção Primária a Saúde, de acordo 

com a literatura científica. METODOLOGIA: O estudo é uma revisão narrativa, com 

base em textos publicados em revistas nacionais. As bases de dados foram: Portal 

de Periódicos CAPES, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e no Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os 

descritores em português. RESULTADOS: foram incluídos na revisão um total de 

seis artigos, os quais foram organizados em duas categorias: “protagonismo na 

execução dos TR” e “barreiras e dificuldades enfrentadas nessa execução”, com 

objetivo de melhor sistematizar e compreender a interpretação dos achados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo de revisão permitiu evidenciar o papel do 

enfermeiro nos testes rápidos na atenção básica. Embora não seja uma atividade 

exclusiva, os profissionais se destacam nessa assistência, seja pelo vínculo com o 

usuário, seja pelo modelo de gestão adotado na unidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: enfermeiro; enfermagem; atenção básica; testes rápidos.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) se mostram como um 

impactante problema na saúde pública, pois são infecções causadas por 

diversos microrganismos, com manifestações e evoluções clínicas distintas, e, 

pelo fato de o controle dessas infecções ter a interferência de questões culturais, 

de gênero e comportamentais (SILVA et al., 2018).  

Em todo o mundo, mais de 1 milhão de IST’s são adquiridas todos os dias 

(WHO, 2019). Dentre estas, os casos de HIV, sífilis e hepatites B e C tiveram um 

aumento significativo nos últimos tempos, tornando-se indispensável o 

rastreamento com os testes sorológicos dessas infecções de forte impacto 

epidemiológico (BRASIL 2020; FREITAS et al., 2021). 

A Constituição Federal de 1988 institui quanto ao direito à vida e à saúde 

facultado a todos, sendo dever do Estado, por meio de políticas econômicas e 

sociais, garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, a fim de 

reduzir riscos e agravos a população, propiciando a promoção, manutenção e 

recuperação da saúde como um todo (BRASIL, 1988). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) surge como uma política fundamental 

e indispensável de assistência, atuando em todo território nacional, visando 

atender a todo cidadão dentro de sua demanda específica em vários níveis de 

atenção, em caráter descentralizado e sistematizado, com gestão pública e 

participação da comunidade (BRASIL, 1990; ROCHA, 2016). 

A Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica (AB) é 

responsável por proporcionar assistência integral a todas as pessoas, de acordo 

com a demanda da localidade, considerando os determinantes e condicionantes 

de saúde. Assim, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) configuram-se como os 

locais em que a maior parte das demandas em saúde da população são 

sanadas, já que o acesso é facilitado, desburocratizado e interligado com as 

demais competências do sistema (BRASIL, 2017).  

Nesse contexto, o enfermeiro se mostra como um agente que contribui 

com as mudanças de paradigmas nas práticas que permeiam o SUS, cujo foco 

não se limita a clínica e cura da doença, mas na história e complexidade de cada 
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indivíduo, frente aos riscos de potenciais danos à saúde e em sua manutenção 

(FERREIRA; PÉRICO; DIAZ, 2017). 

Dentre as suas atribuições, está a realização de ações voltadas em âmbito 

individual e coletivo, para a promoção e prevenção da transmissão das IST 

(BARBOSA et al., 2020). Além disso, também conta com a utilização de 

tecnologias simples, como os Testes Rápidos (TR) para as IST, que auxiliam na 

triagem ou diagnóstico precoce, os quais são disponibilizados pelo SUS e se 

colocam como protagonistas no rastreio e cuidado precoce (BRASIL, 2020). 

Importante destacar o conhecimento do indivíduo quanto a sua situação 

sorológica, que permite a precocidade do diagnóstico, tornando mais fácil a 

localização e adoção de ações que interrompam a cadeia de transmissão. 

Tais condutas são prioridades para a vigilância epidemiológica, mas 

principalmente a saúde pública (GIRADI et al., 2012).   

Na atenção primária em saúde (APS), o enfermeiro desenvolve ações 

de gerência, assistência e educação em saúde em todo nível do cuidado. O 

profissional deve estar ligado a atividades que visem a promoção da saúde, 

satisfazendo as necessidades da clientela, estimulando a universalidade, 

assegurando a autonomia dos usuários e a participação nos rumos das 

políticas de saúde (COREN, 2018).  

Portanto, considerando a importância das ações de promoção e prevenção 

à saúde, no contexto das IST’s, buscando responder à questão norteadora “Qual 

é a atuação do enfermeiro na testagem rápida de IST na Atenção Básica?”, a 

proposta deste estudo é investigar o que tem sido publicado na literatura 

científica sobre a atuação do enfermeiro frente aos Testes Rápidos, seja os de 

triagem ou o de diagnóstico, no âmbito da APS no Brasil.  

Os resultados desta pesquisa possibilitarão uma visão mais ampla e 

consolidativa acerca das habilidades e competências do profissional enfermeiro, 

no que se refere a execução destes testes, além de se conhecer sobre a 

assistência prestada, bem como as facilidades ou barreiras que permeiam sua 

prática e a autonomia profissional.  
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2. OBJETIVO 

 

• Descrever e avaliar a atuação do enfermeiro frente a realização de Testes 

Rápidos para as IST na Atenção Primária a Saúde, de acordo com a 

literatura científica.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

Mais de 30 microrganismos como bactérias, vírus e parasitas são 

difundidos por contato sexual, os quais oito são responsáveis pela maior 

incidência dessas infecções, sendo algumas curáveis, como a sífilis, gonorreia, 

clamídia e tricomoníase e outras que podem se cronificar, como: hepatite B, vírus 

herpes simplex (HSV ou herpes), HIV e Papiloma Vírus Humano (HPV). Ainda, 

Hepatite B e a infecção por HPV são as únicas imunopreveníveis, no entanto, o 

tratamento para as demais infecções se mostra eficaz (WHO, 2019).  

De modo geral, as manifestações clínicas dessas infecções ocorrem por 

meio de feridas, cancros, verrugas, corrimentos genitais, além do aumento dos 

gânglios linfáticos, disúria, dor pélvica, dentre outros (BRASIL, 2015). 

Anteriormente, essas infecções eram conhecidas como Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST), no entanto, essa nomenclatura entrou em 

desuso a partir do Decreto nº 8.901/2016, que passou a utilizar a denominação 

IST de forma oficial, por considerar que “doença” implica em sinais e sintomas 

no organismo da pessoa, enquanto que “infecção” se refere ao período 

assintomático, ou seja, o indivíduo pode estar infectado, mas não estar 

necessariamente com a doença em si (BRASIL, 2016).  

Pelo fato de grande parte dessas infecções serem assintomáticos ou a 

sintomatologia ser leve, na maioria das vezes, os indivíduos acometidos com 

alguma IST acabam não buscando tratamento e/ou acabam se tratando por 

conta própria. Apenas uma parcela da população com IST chega à cura, evita 

reinfecção e infecção da parceria sexual (BRASIL, 2020). 

Embora algumas infecções possam ser adquiridas por outras vias de 

transmissão, como a parenteral e vertical, o contato sexual, seja ele anal, oral ou 

vaginal, configura-se como principal modo de transmissão das IST (WHO, 2013; 

BRASIL, 2016).  

Assim, o uso do preservativo (masculino ou feminino) se mostra bastante 

eficaz na quebra da cadeia de transmissão dessas infecções (CDC, 2021). É o 

método mais oferecido pelos governos ao redor, além de campanhas de 

conscientização sobre a precocidade sexual nos adolescentes. No Brasil, são 

distribuídos em larga escala nas unidades de saúde (BRASIL, 2021).  
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Em todo território nacional, a notificação de IST como sífilis adquirida, na 

gestante e congênita, hepatites virais B e C, aids e infecção por HIV são 

obrigatórias em todo país e requer seriedade das equipes e qualidade das 

informações na hora da notificação, para o (re) conhecimento da realidade 

epidemiológica. Demais IST, se considerado conveniente, podem ser incluídas 

na lista de notificação de estados e municípios (BRASIL, 2020). 

 

3.1.1. HIV/aids 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana, representado pela sigla em inglês 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) é o causador da Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida, sigla em inglês para AIDS (Acquired 

Immunodeficiency Syndrome) (UNAIDS, 2017). 

Globalmente, desde o início da epidemia de aids na década de 80 até o 

final de 2019, cerca de 32,7 milhões de pessoas vieram a óbito por doenças 

relacionadas a essa infecção e estima-se que mais de 37 milhões estejam 

infectadas com esse vírus (OPAS, 2016; UNAIDS, 2020).  

No Brasil, cerca de 920 mil pessoas estão infectadas com HIV, as quais 

mais da metade estão em tratamento com antirretrovirais. Já no contexto da aids, 

de 1980 a junho de 2020, foram registrados 1.011.617 casos, com registro anual 

de cerca de 39 mil novos casos nos últimos cinco anos (BRASIL, 2019; UNAIDS, 

2020). 

O vírus do HIV pertencente ao gênero Lentivirus e à família Retroviridae, 

que apresenta em seu núcleo duas cópias de RNA de cadeia simples, 

encapsuladas por uma camada proteica ou nucleocapsídeo, um capsídeo e um 

envelope externo composto por uma bicamada fosfolipídica (ICTV, 2017).  

A transmissão ocorre através de trocas de fluidos corporais, 

principalmente pela via sexual, parenteral e vertical (WHO, 2018). 

Do ponto de vista clínico, esse vírus provoca infecções por longos 

períodos de latência, produzindo degeneração lenta e progressiva do sistema 

imune, enfraquecendo a defesa do organismo contra infecções, atacando e 

comprometendo a função dessas células. Assim, os indivíduos tornam-se 

imunodeficientes, aumentando a suscetibilidade a outras infecções e deixando-

os expostos a doenças oportunistas, o que configura a aids (ICTV, 2011). 
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Os medicamentos antirretrovirais (ARV) surgiram na década de 1980 

para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam 

a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico, podendo proporcionar 

qualidade de vida as pessoas com sorologia positiva, além de reduzir 

drasticamente o número de internações por doenças oportunistas (WHO, 2013).  

No Brasil, desde 1996, a distribuição é gratuita pelo SUS nos centros 

especializados, e para todos os pacientes com diagnóstico de aids, a oferta de 

TARV para todas as pessoas vivendo com HIV teve início em 2014. O esquema 

terapêutico básico é composto por abacavir (ABC), darunavir (DRV) e etravirina 

(ETR), no entanto, existem ainda cerca de 18 medicamentos divididos em 37 

apresentações farmacêuticas para o tratamento dessa infecção (BRASIL, 2021).  

A partir de junho de 2014, a infecção por HIV passou a ser de notificação 

obrigatória, embora antes já existisse a notificação para aids em adultos e 

crianças (BRASIL, 2017). 

 

3.1.2. Sífilis 

 

Estima-se a ocorrência anual de 12 milhões de novos casos de sífilis em 

todo mundo, destacando que de 1,5 a 1,85 milhões dos registros são de 

gestantes, e 50% delas tiveram filhos que apresentaram complicações em 

decorrência da doença (WHO, 2016). 

No Brasil, a sífilis adquirida, notificada compulsoriamente desde 2010, 

teve aumento na taxa de detecção de 59,1 casos por 100.000 habitantes, em 

2017, para 75,8 casos por 100.000 habitantes, no ano seguinte (BRASIL, 2019). 

O Treponema pallidum (TP) é uma bactéria gram-negativa espiralada, 

fina, que gira em torno do seu maior eixo, movimentando-se freneticamente, 

característica que facilita sua penetração nos tecidos do hospedeiro, 

especificamente o homem (BRASIL, 2016). 

É transmitida predominantemente por via sexual (sífilis adquirida) e 

vertical (sífilis congênita, que é a infecção do feto devido a passagem do TP pela 

barreira placentária, que será mais grave quanto mais recente for a infecção 

materna). A cadeia de transmissão também se dá pelo contato com lesões, 

cancro duro e lesões secundárias comuns da infecção, sendo raras outras 

formas de transmissão (BRASIL, 2016; FREITAS et al., 2020). 
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As manifestações clínicas da sífilis não tratada são particulares em cada 

estágio da doença, classificado como: sífilis primária, sífilis secundária, sífilis 

latente (recente até um ano após exposição e tardia com mais de um ano de 

evolução) e sífilis terciária (BRASIL, 2016). 

Na fase primária da infecção por TP, o vírus fica incubado num período 

entre 10 e 90 dias, sendo sintoma característico dessa fase o aparecimento de 

uma lesão única no local de entrada do patógeno, denominada cancro duro. É 

indolor, com base sólida e secreção serosa, curando-se naturalmente em duas 

semanas. Os cancros sifilíticos são vestíbulos fáceis e vulneráveis para a 

infecção pelo HIV (BRASIL, 2016). 

A ausência de tratamento da sífilis na fase primária acarreta na evolução 

para a secundária, a qual se apresenta pela invasão do TP nos órgãos e líquidos 

do organismo. As lesões características são erupções cutâneas ricas em 

treponemas, presentes na forma de máculas, pápulas ou grandes placas 

eritematosas branco-acinzentadas denominadas condiloma lata, que podem 

surgir nas mucosas do corpo (BRASIL, 2016). 

A fase de latência será o período que se dará após o desaparecimento 

dos sinais e sintomas na ausência do tratamento da sífilis secundária, 

considerado recente no primeiro ano e tardio após o segundo ano, não tendo 

quaisquer sintomatologias inerentes a doença. A fase terciária leva entre 10 ou 

mais de 20 anos para manifestar-se, e quando surge, caracteriza-se na forma de 

inflamação e destruição de tecidos e ossos, formando gomas sifilíticas, tumores 

na pele e nas membranas mucosas, podendo acometer qualquer parte do corpo. 

As formas mais graves são a sífilis cardiovascular e a neurossífilis (FREITAS et 

al., 2020). 

Na evolução natural da patologia, ocorrem períodos de atividade com 

características clínicas, imunológicas e histopatológicas distintas, intercalados 

por períodos de latência, durante os quais não se observa a presença de sinais 

ou sintomas (FREITAS et al., 2020).  

O principal medicamento de escolha para o tratamento é a 

Benzilpenicilina Benzatina. Embora o tratamento seja eficaz e oferecido pelo 

SUS, ainda é uma preocupante questão de saúde pública. Se não for tratada 

precocemente, pode comprometer vários órgãos como olhos, pele, ossos, 

coração, cérebro e sistema nervoso (BRASIL, 2018). 
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Em caso de gravidez, essa medicação também é a indicada, e diante do 

cenário epidemiológico atual, o tratamento com Benzilpenicilina Benzatina é 

iniciado imediatamente logo após um teste reagente para sífilis (teste 

treponêmico ou teste não treponêmico) para as seguintes situações, 

independente da manifestação clínica: gestantes, vítimas de violência sexual, 

pessoas com sinais/sintomas de sífilis primária ou secundária e pessoas sem 

histórico de sífilis (BRASIL, 2020). 

 

3.1.3 Hepatites B e C 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016, cerca de 

27 milhões de pessoas (10,5%) encontravam-se infectadas por hepatite B, das 

quais 4,5 milhões (16,7%) estavam em tratamento, enquanto a hepatite C 

representava cerca de 71 milhões de infectados na condição crônica da doença, 

constituindo um desafio global (WHO, 2020).  

Segundo os boletins epidemiológicos do Brasil, entre 1999 e 2020, foram 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 689.933 

casos confirmados de hepatites virais, os quais 254.389 (36,9%) correspondem 

a hepatite B, 262.815 (38,1%) a hepatite C, e os outros 172.729 (25%) as 

hepatites A e D. Os óbitos foram de 21,3% de hepatite B; 76,2% de hepatite C; 

e 2,5% as demais (BRASIL, 2021). 

 

Hepatite B 

 

A hepatite B é causada por um vírus pertencente à 

família Hepadnaviridae. É um DNA-vírus envelopado, com fita de DNA dupla 

incompleta e replicação do genoma viral por enzima transcriptase reversa. Trata-

se de uma doença infecciosa que atinge o fígado (HBV) (BRASIL, 2021).  

O HBV é transmitido quando fluidos corpóreos de uma pessoa infectada, 

como sangue e sêmen, entram em contato com um indivíduo sadio, que pode 

ser por contato sexual sem preservativo (a mais comum), uso de drogas 

injetáveis, compartilhando agulhas, seringas e quaisquer outros 

perfurocortantes, ao nascimento (CDC, 2016). 
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Importante salientar que, diferente de outros tipos de hepatites, a 

hepatite B não é transmitida através de amamentação, abraço, beijo, 

compartilhamento de talher, alimentos ou água, o que faz com que o Indivíduo 

infectado não tenha suas relações comprometidas totalmente (CDC, 2016).   

A partir de 1978 e 1993, com a obrigatoriedade da testagem para 

hepatites B e C em bancos de sangue, a possibilidade de transmissão por 

transfusão tornou-se rara (GARCIA; JÚNIOR, 2017)). 

A doença evolui silenciosamente, e geralmente os sinais e sintomas 

(fadiga, tontura, êmese, febre e dores abdominais, que também são comuns a 

outras doenças crônicas que comprometem o fígado) se mostram em fases 

avançadas da doença. A ocorrência de icterícia na pele e escleras se manifesta 

em menos de um terço dos pacientes acometidos com hepatite B (BRASIL, 

2018).  

O tratamento é realizado com antivirais específicos, como 

alfapeginterferona, o tenofovir e o entecavir, disponibilizados no SUS, e 

recomenda-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas. O tratamento não cura a 

doença, mas retarda a cirrose e diminui a incidência de câncer, além de melhorar 

a sobrevida do indivíduo em longo prazo (BRASIL, 2018).  

A doença é imunoprevinível, então, Brasil (2016), consolida a indicação 

da vacina contra a hepatite B para todas as faixas etárias, o qual se inicia com 1 

(uma) dose nas primeiras doze horas de vida recém-nascido.  

O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 

dias da primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira. 

Caso o indivíduo não tenha se vacinado anteriormente e/ou completar esquema 

iniciado, independentemente da idade) e induzem resposta imunológica, com a 

produção de anticorpos em mais de 90% dos adultos e dos jovens sadios com 

anti-HBs > a 10 UI/mL. Portanto, a vacinação é extremamente eficaz, sendo a 

principal medida de prevenção contra a doença (BRASIL, 2020). 

 

Hepatite C 

 

O vírus da hepatite C (HCV) pertence ao gênero Hepacivirus, 

família Flaviviridae. É um RNA vírus, de fita simples e polaridade positiva. É um 

processo infeccioso e inflamatório, que se manifesta na forma aguda ou crônica, 
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sendo comum cronificar. A doença manifesta-se silenciosamente, que evolui, 

caracterizando por um processo inflamatório persistente no fígado (BRASIL, 

2021). 

A clínica do HCV se apresenta em 80% dos casos como assintomáticos 

e anictéricos, fatores que dificultam o diagnóstico. Cerca de 20% a 30% podem 

apresentar icterícia e 10% a 20% sintomas como anorexia, astenia, mal-estar e 

dor abdominal, às vezes inespecíficas e silenciosas. Quando o indivíduo é 

infectado, ocorre uma infecção aguda, que pode se resolver naturalmente até os 

seis meses após as primeiras manifestações, considerada de curta duração 

(BRASIL, 2018; 2021). 

 A transmissão de HCV ocorre predominantemente pela via parenteral, 

pelo contato com sangue contaminado, procedimentos invasivos, uso de 

materiais perfurocortantes contaminados e reutilização de equipamentos 

médicos. Também pode ocorrer a transmissão vertical e sexual, sendo a via 

sexual menos comum (BRASIL, 2018).  

O tratamento de HCV é feito com antivirais de ação direta (DAA), como 

Sofosbuvir combinado com daclatasvir, que apresentam taxas de cura de mais 

95% e são realizados, geralmente, por 8 ou 12 semanas, eliminando a infecção 

e promovendo a cura (BRASIL, 2018). 

 

3.2. Teste rápido (TR) para HIV, sífilis, HBV e HCV 

 

Ao final da década de 1980, os TR chegaram como um avanço 

tecnológico para a investigação e diagnósticos de doenças infecciosas. Desde 

2005, a utilização destes testes permite atender à crescente demanda em saúde 

pública, já que sua utilização aumenta a agilidade da resposta aos indivíduos, 

permitindo o encaminhamento a assistência especializada e o bom controle 

epidemiológico (SCALIONI; VILAR, 2014). 

Assim, a oferta e a disponibilidade de TR são incentivadas, pois muitos 

indivíduos ainda desconhecem seu estado sorológico, mesmo após diversas 

exposições de risco, o que acaba impedindo a realização do tratamento em 

tempo oportuno, podendo aumentar a cadeia de transmissão e o aumento 

expressivo de novos casos (BRASIL, 2013). Também são recomendados em 

casos de acidente de trabalho com material perfurocortante potencialmente 
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infectante e na admissão para parto de gestantes que não fizeram o pré-natal 

(BRASIL, 2010). 

O quadro 1 apresenta o histórico das portarias que normatiza os TR e a 

legalização para a atuação do enfermeiro. 

 

Quadro 1. Histórico de portarias e decisões normativas relevantes ao teste 

rápido e a participação do enfermeiro 

Data Documento Principais informações 
14 de outubro de 
2009 

Portaria nº 151 
SVS/MS 

Determina o fluxograma mínimo para 
definição do diagnóstico laboratorial da 
infecção pelo HIV e o uso de testes rápidos 
em situações especiais. 

30 de dezembro de 
2011 

Portaria nº 
3.242/GM/MS 

Determina o fluxo laboratorial da sífilis e 
utilização de testes rápidos em situações 
especiais. 

12 de janeiro de 
2012 

 

Portaria nº 77 

 

Dispõe sobre a realização de testes 
rápidos, na atenção básica, para a 
detecção de HIV e sífilis, assim como 
testes rápidos para outros agravos, no 
âmbito da atenção pré-natal para 
gestantes e suas parcerias sexuais. 

17 de dezembro de 
2013 
 

Portaria nº 29 
 

Aprova o Manual Técnico para o 
Diagnóstico da Infecção pelo HIV em 
Adultos e Crianças e dá outras 
providências. 

1 de dezembro de 
2015 
 

Portaria n° 25 
 

Aprova o Manual Técnico para o 
Diagnóstico das Hepatites Virais em 
Adultos e Crianças e dá outras 
providências. 

19 de outubro de 
2016 

Portaria SVS/MS 
nº 2.012 

Aprova o Manual Técnico para o 
Diagnóstico da Sífilis. 

09 de novembro de 
2016 

Decisão COFEN 
nº 244/2016 
revoga o Parecer 
Normativo n° 
001/2013 e aprova 
o Parecer de 
Conselheiros nº 
259/2016/COFEN, 
que tem por objeto 
análise da 
solicitação de 
revogação do 
Parecer 
Normativo 
001/2013. 
 

Expõe que o enfermeiro tem competência 
técnica e legal para a realização do exame, 
aconselhamento pré-teste e pós-teste 
rápido para diagnostico de HIV, Sífilis e 
Hepatites Virais, emissão de laudo, 
realização ou solicitação de exame para 
confirmação diagnostica, 
encaminhamentos, agendamentos e 
eventos que necessitem de sua supervisão 
ou orientação; além de poder supervisionar 
técnicos e auxiliares de enfermagem 
devidamente treinados na realização de 
teste rápido para triagem do HIV, Sífilis e 
Hepatites Virais. 
 

Fonte: BRASIL, 2009 a 2016 (produzido pelo autor). 
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Os TR são imunoensaios (IE) simples, que se utilizam de ambientes 

comuns para a sua execução, sem a necessidade de uma estrutura laboratorial, 

utilizando amostras de soro, fluido oral, plasma ou sangue com o indivíduo 

presente (BRASIL, 2018).  

Os resultados dos testes são entregues aos indivíduos em poucos 

minutos, o que amplia a possibilidade de acesso ao diagnóstico e a vigilância 

epidemiológica (PEELING; MABEY, 2010; MOHD HANAFIAH; GARCIA; 

ANDERSON, 2013). Assim, o atendimento imediato, a execução do teste e o 

aconselhamento oportuno (pré e pós teste) são vantagens importantes dessa 

metodologia, uma vez que a realização de testes laboratoriais convencionais, 

que geralmente necessitam de retorno por parte dos usuários, pode constituir 

uma importante barreira de acesso (BRASIL, 2011). 

 Atualmente, diversos tipos de TR estão disponibilizados, sendo eles: 

imunocromatografia de fluxo lateral (lateral flow) (Figura 1); imunocromatrografia 

de dupla migração (DPP - dual path platform) (Figura 2) e imunoconcentração 

(flow through) (Figura 3).  

 

                                 

Figura 1: Fluxo lateral                   Figura 2: Dupla migração (DPP)                 Figura 3. imunoconcentração 

 Fonte: BRASIL, 2020. 

 

Qualquer TR ou metodologia, independente do fluxograma utilizado, 

está sujeito a apresentar resultados indeterminados ou inconclusivos, falso-

reagentes ou falso-não reagentes, seja pelos limites da própria metodologia e do 

que ela é capaz de detectar na amostra, seja pela singularidade com que a 

infecção pode se comportar e progredir em cada organismo (BRASIL, 2013). 

Assim, é fundamental seguir os critérios do fabricante, pois são eles que 

determinam as recomendações de uso para cada teste, não sendo permitida 

adaptações, já que qualquer conduta que fuja das orientações de seus 

idealizadores pode acarretar erros no diagnóstico (BRASIL, 2010; 2011). 
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Além disso, outras condições como: realização de vários testes de uma 

vez só, utilização incorreta da solução tampão ou amostra, leitura do teste no 

momento incorreto, uso de TR fora do prazo de validade ou danificados, 

transporte e armazenamento inadequado, uso de materiais de fabricantes 

diferentes, dentre outras, são eventos que podem comprometer o diagnóstico 

correto e oportuno (BRASIL, 2018). 

 

3.2.1. Execução dos TR 

Os testes rápidos devem ser realizados por profissionais previamente 

capacitados, presencialmente ou à distância. Desde 2014, o MS fornece 

capacitação on-line, gratuita, por meio do TELELAB (https://telelab.aids.gov.br), 

que é uma plataforma de educação continuada, cuja finalidade é de garantir a 

universalização do acesso, capacitação e ao conhecimento técnico para o 

diagnóstico rápido e eficiente de diferentes infecções e agravos (BRASIL, 2021). 

▪ Teste HIV  

 

O fluxograma estabelecido pelo MS determina que o TR de HIV é o único 

para fins de diagnóstico, sendo os demais de triagem. A infecção pelo HIV é 

confirmada a partir de dois resultados reagentes (TR1 e TR2) contendo 

antígenos diferentes, usados sequencialmente. É recomendado a realização de 

um teste de quantificação da carga viral para descartar resultado falso-reagente, 

consistindo no primeiro exame de monitoramento (BRASIL, 2018). 

A amostra com resultado negativo no TR1 será definida como “Amostra 

não reagente para HIV”. O laudo deverá ser emitido pelo profissional capacitado 

que o realizou. 

Conforme estabelece a Portaria Nº 29/2013, o resultado obtido através 

do Fluxograma 1, realizado presencialmente em amostra coletada por punção 

digital, se persistir a suspeita de infecção pelo HIV, um novo teste deverá ser 

feito 30 dias após a data da coleta desta amostra (BRASIL, 2018). 

A amostra com resultado positivo no TR1 deverá ser realizado o TR2. A 

amostra com resultados reagentes em ambos os testes realizados na presença 

do indivíduo, devendo conter a amostra reagente e o laudo contendo as 

ressalvas do resultado obtido no Fluxograma 1. A oportunidade do início da 

https://telelab.aids.gov.br/
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terapia antirretroviral imediata deverá ser avaliada por um profissional habilitado, 

que também solicitará exames complementares, baseado nos resultados 

reagentes obtidos nos dois testes (BRASIL, 2018). 

A sensibilidade de um determinado fluxograma para o diagnóstico é igual 

à sensibilidade do primeiro ensaio utilizado. Portanto os testes devem ter 

sensibilidade mínima de 99,5% e especificidade mínima de 99,0% (BRASIL, 

2018). 

 

Figura 1: Fluxograma – dois testes rápidos (TR1 e TR2) realizados em 
sequencia com amostras de sangue 

 
Fonte: BRASIL, 2018. 

 

▪ Teste sífilis 

 

Consiste inicialmente no teste rápido treponêmico, seguido por um teste 

não treponêmico para a confirmação do diagnóstico. Caso o teste não 

treponêmico seja não reagente, o fluxograma recomenda a utilização de um 

terceiro teste laboratorial treponêmico. Todos os testes devem ser realizados em 

uma mesma amostra quando obtida por punção venosa, inclusive o TR. Nas 
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Situações em que o teste rápido for realizado com amostras de sangue advinda 

de punção digital, uma segunda amostra venosa deverá coletada para conclusão 

do fluxograma. A sensibilidade está em 94,5% enquanto a especificidade é de 

93% (BRASIL, 2016).  

 

Figura 2: Fluxograma - diagnóstico da sífilis com a utilização de testes rápidos 
treponêmicos 

 

Fonte: BRASIL, 2018. 

 

▪ Teste Hepatite B  

O Fluxograma emprega um teste rápido capaz de detectar o HBsAg em 

amostras de sangue obtidas por punção digital, a qual é sugestiva de infecção 

ativa pelo HBV. Após resultado reagente por meio de TR, a complementação do 

diagnóstico deve ser feita utilizando testes laboratoriais mais completos. Não há 

necessidade de repetir o teste. Em caso de resultado não reagente, mas 
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permanecendo a suspeita de infecção, deve-se coletar uma nova amostra após 

30 dias e repetir o fluxograma (BRASIL, 2018).  

O TR usado para detecção do HBsAg, por detectar antígenos virais, não 

possui restrições de uso com relação à idade do indivíduo e ao seu estado 

imunológico. o TR poderá não ser capaz de detectar uma infecção pelo HBV em 

grande parte nas seguintes situações: casos de hepatite oculta, pessoas que 

usam drogas injetáveis, indivíduos com coinfecção HBV-HCV e em grande 

hemodialisados. A sensibilidade do teste é de 99,5% e a especificidade em torno 

de 99,4% (BRASIL, 2018).  

 

Figura 3: Fluxograma: investigação inicial pela infecção do HBV utilizando TR-
HBsAg 

 

Fonte: BRASIL, 2018. 

 

• Teste rápido de Hepatite C 

O Fluxograma permite iniciar a investigação da infecção pelo HCV. O 

resultado positivo no teste de detecção do anti-HCV indica contato prévio com o 

patógeno. É necessário complementar o diagnóstico com testes de detecção 

direta do vírus (teste molecular ou teste de antígeno). Em caso de resultado não 
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reagente, permanecendo a suspeita de infecção, coletar uma nova amostra após 

30 dias e repetir o teste. O resultado reagente do anti-HCV em uma amostra 

representa uma evidência de contato prévio com o HCV. Cerca de 80% dos 

infectados pelo HCV podem cronificar. Por esse motivo, o resultado da pesquisa 

pelo anti-HCV deverá ser complementado com a utilização de um teste para 

detecção direta do agente viral (HCV-RNA ou HCV-Ag). O uso do TR para 

detecção do anti-HCV não deve ser utilizado em indivíduos menores de 18 

meses, por detectar anticorpos totais, e em indivíduos 

imunossuprimidos/imunodeprimidos necessita ser avaliado com cuidado, devido 

ao fato das chances de surgirem resultados falsos não-reagentes. A 

sensibilidade é de 98% e a especificidade de 97% (BRASIL, 2018). 

 

Figura 4: Fluxograma – Investigação inicial do vírus HCV utilizando TR 

 

Fonte: BRASIL, 2018. 
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3.2.2. Acesso aos usuários  

A Atenção Básica se consolida como a porta de entrada do SUS, e tem o 

objetivo de atender a toda necessidade da população, no que tange as ações de 

promoção, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamentos, reabilitação, e 

redução de danos, dentre outros, de forma a impactar direta e positivamente na 

saúde, em âmbito individual ou coletivo (BRASIL, 2012).  

Os serviços oferecidos nas unidades básica de saúde (UBS) devem ser 

descentralizados e nela as equipes têm maior autonomia na assistência, estando 

ligadas diretamente ao indivíduo, promovendo os 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 (BRASIL, 2011). 

Enquanto nível de atenção primária à saúde, é o primeiro acesso as demais 

complexidades de assistência ao SUS, e apresenta relevância na captação, 

prevenção, acompanhamento e controle de infecções ora centradas nos serviços 

especializados e distantes, no contexto da população adstrita (BRASIL, 2013). 

Em virtude disso, nos anos de 2011 e 2012, foram introduzidas novas 

tecnologias que facilitaram diversos diagnósticos na AB, com destaque aos 

Testes Rápidos (TR), para gravidez, sífilis, HIV, hepatites virais, entre outros, em 

todo território nacional (BRASIL, 2013).  

No entanto, o acesso aos testes rápidos não se limita a AB, sendo também 

encontrados em outros níveis de assistência à saúde, como no Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) e Unidade de Testagem Móvel (UTM); 

Centro de Atenção Psicossocial (Caps); Segmentos populacionais flutuantes; 

Serviços de atendimento de emergência, pronto-socorro, hospitais e 

maternidades (BRASIL, 2015). 

Articulado aos demais serviços ofertados pelo SUS, os Centros de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) representam uma estratégia importante na 

promoção e acesso equânime ao diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C, 

atuando também na prevenção de demais infecções, proporcionando assistência 

a populações em maior vulnerabilidade, sob sigilo e respeito aos direitos 

humanos e suas particularidades (BRASIL, 2009). O enfermeiro que atua no CTA 

é coadjuvante no controle de infecções sexualmente transmissíveis (IST), 
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podendo, legalmente, solicitar exames complementares e de rotina ao 

diagnóstico de algumas IST, que são feitos preferencialmente após resultado 

reagente no TR, com intuito de melhor vincular o usuário aos serviços de 

assistência (BRASIL, 2017). 

 

3.2.3. O profissional enfermeiro  

 

A enfermagem atual é resultado das bases científicas propostas pela 

francesa Florence Nightingale (1820-1910), considerada a percussora da 

Enfermagem Moderna. Em 1854, participou como voluntária na Guerra da 

Criméia, onde ficou famosa por ser pioneira no tratamento de feridos de guerra, 

sendo apelidada de “A dama da lâmpada”, devido ao fato do instrumento auxiliar 

na assistência prestada durante a noite (DIAS L; DIAS M, 2019).  

O trabalho realizado no período que se estendeu a guerra teve um grande 

impacto muito além de apenas curar feridas e salvar vidas. Florence defendia a 

enfermagem como arte e ciência, que exige treinamento, prática e ações, 

organização para o serviço a medicina e ao cuidar, a higiene e a cirurgia. Atuou 

também na organização de hospitais, em assuntos sanitários, participando da 

elaboração de políticas e as bases da enfermagem como profissão para o mundo 

todo (DIAS L; DIAS M, 2019).  

Já no Brasil, a pioneira na enfermagem foi Ana Nery, que se voluntariou 

para prestar assistência na Guerra do Paraguai, em agosto de 1865, onde 

aprendeu enfermagem e dedicou-se a cuidar dos feridos de guerra (BRASIL, 

2019). Em 1938, a sua atuação foi reconhecida pelo presidente Getúlio Vargas, 

através do decreto n° 2.956, que colocou o dia 12 de maio como “Dia do 

Enfermeiro” (BRASIL, 2019).   

O exercício da Enfermagem é regulamentado pela Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986, que institui que o enfermeiro, técnicos e auxiliares, só podem 

exercer a profissão caso estejam legalmente habilitados pelo Conselho Regional 

onde residem. Especificamente quanto ao profissional enfermeiro, consolida a 

consulta de enfermagem, a prescrição do cuidado, assistência em pacientes 

graves com risco de vida, participação na promoção da saúde e prevenção de 

agravos, assistência a gestantes e puérperas, dentre outras competências do 
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profissional na ciência do cuidado, do planejamento, da organização e cuidados 

de maior complexidade que requerem conhecimentos científicos de tomadas de 

decisões imediatas (BRASIL, 1986). 

A equipe de enfermagem treinada e capacitada, possui competência para 

a realização de testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C no âmbito da 

atenção básica, já que é uma estratégia de triagem adotada para identificar as 

transmissões, proporcionando o rápido diagnóstico, que é confirmado com 

exame complementar e o início do tratamento (COFEN, 2016).  

De acordo com o parecer do COFEN de Nº 259/2016, embasado em 

outras normativas, o enfermeiro possui competência para a realização, 

aconselhamento de pré e pós teste rápido para o diagnóstico de HIV, sífilis e 

hepatites virais, além da emissão de dados e a solicitação de exames 

complementares para confirmação diagnóstica, encaminhamentos e devidas 

orientações (BRASIL, 2016). 
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4.  METODOLOGIA 

4.1 - Tipo de estudo 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual se constitui enquanto 

pesquisa em bancos de dados científicos acerca de um determinado assunto, com 

o objetivo de consolidar e analisar o conhecimento produzido e identificar lacunas do 

conhecimento (ROTHER, 2007). 

4.2 – Pergunta norteadora e bases científicas 

Para responder à questão norteadora “Qual é a atuação do enfermeiro na 

testagem rápida de IST na Atenção Básica?”, serão utilizados artigos disponíveis em 

revistas indexadas nas bases de dados Portal de Periódicos CAPES, Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no Scientific 

Electronic Library Online (SciELO).  

4.3 – Meios de pesquisa e critérios de inclusão 

A busca foi realizada nos meses de agosto a outubro de 2021, com a 

utilização dos termos controlados, segundo os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), a saber: “enfermeiro/enfermagem” e “atenção básica”. Mesmo não sendo 

um descritor, foi adicionado na busca a palavra-chave “testes rápidos”, para 

resultados que mais contemplassem, a fim de responder à pergunta norteadora e 

atender aos objetivos do estudo. 

O operador booleano utilizado foi “AND”, onde, em alguns casos, foi 

necessário o uso de parênteses entre os descritores, a fim de agrupar os termos e 

refinar melhor os resultados.  

Os critérios de inclusão adotados para este estudo foram: artigos 

publicados nos últimos 8 anos (2012-2020), disponíveis na íntegra e em língua 

portuguesa, que contemplassem as questões pertinentes ao estudo. Os critérios de 

exclusão: resumos, dissertações, teses, monografias, editoriais, manuais, resenhas 

e artigos de revisão.  

A série histórica adotada no critério de inclusão se justifica pelo ano da 

publicação da Portaria nº77, de janeiro de 2012, que dispõe sobre realização de 
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testes rápidos na AB para gestantes, que serviu de pontapé inicial para a 

disponibilidade de TR na atenção básica até a atualidade.  

4.4 – Coleta de dados 

Inicialmente, foram identificados e revisados os títulos e os resumos de 

todos os artigos que apareceram na busca eletrônica. Os estudos que 

corresponderam aos critérios para sua inclusão foram lidos integralmente. Após, foi 

elaborado um quadro sinótico, contendo as seguintes informações: título do artigo, 

autores, ano de publicação, objetivos, metodologia e principais achados. Esses 

dados foram organizados conforme ordem cronológica.  

4.5 – Questões éticas 

Embora esse tipo de trabalho dispense a submissão para apreciação do 

CEP (Comitê de Ética em Pesquisa), foram respeitados os princípios éticos, morais 

e legais da pesquisa. 
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5. RESULTADOS 

A pesquisa resultou em 36 artigos nas bases de dados eletrônicas: 

Periódicos da CAPES 22; Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) 7 e SciELO 7, totalizando 36 artigos. Ao adicionar o filtro temporal 

(2012-2016) foram reduzidos a um total de 31, os quais 10 foram excluídos por 

apresentarem duplicidade, restando 21, que após leitura de título e resumo foram 

reduzidos a 10, os quais 4 estudos foram excluídos por não trazer a atuação do 

enfermeiro objetivamente. A amostra final foi de 6 artigos (Figura 5).  

 

Figura 5: Estratégias de buscas e seleção de artigos.  

Os estudos foram publicados em revistas brasileiras nas seguintes áreas 

de atuação: enfermagem (3), psicologia (1), promoção da saúde (1) e multidisciplinar 

(1). Quanto ao período de publicação, o mais antigo é datado do ano de 2018, e o 

mais recente de 2020.   
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Os artigos eleitos para este estudo coincidem em diversos pontos que 

abordam diretamente a atuação do enfermeiro na rotina de testes rápidos de IST na 

atenção básica, tendo destaque: cinco artigos apontaram o enfermeiro como 

principal profissional atuante na testagem rápida na atenção básica, que se entende 

desde o acolhimento, aconselhamento, uso dos testes, comunicação e resultados, 

mesmo com os demais membros da equipe multiprofissional tendo competência para 

tal, o enfermeiro mostrou-se mais atuante e vinculado a essa prática rotineira. 

 Três artigos abordaram quanto o conhecimento técnico-científico do 

enfermeiro, que corresponde a pouca informação das infecções, tais como sintomas 

e formas de transmissão, em especial do HIV, precisão no manuseio dos testes, 

estigmas e preconceito velados dentro da assistência, podendo prejudicar o vínculo 

do usuário com o sistema e o abandono do tratamento. 

Quatro estudos apresentaram questões de estrutura, disponibilidade dos 

testes a população geral, organização do serviço atrelada a sobrecarga de trabalho 

dos enfermeiros, que dificultou a qualidade da assistência a captação dos casos para 

fins epidemiológicos e tratamento precoce dos acometidos. 

Todos os artigos selecionados trouxeram, de forma direta ou indireta, a 

educação permanente dos enfermeiros, que se justifica pela atualização sobre os 

protocolos vigentes, os conhecimentos inerentes da profissão, biossegurança, 

preparação psicológica do enfermeiro, capacitação de qualidade rotineira para 

melhorar o serviço, e a educação em saúde voltada ao profissional, visto que as 

capacitações ofertadas para suprir esta brecha ou é inexistente, insatisfatória ou 

insuficiente (TeleLab e serviços oferecidos por governos locais). 

Apenas um estudo abordou sobre os TR de triagem das hepatites virais (B 

e C) de forma sucinta, superficial e sem destaque, ignorando as questões 

epidemiológicas e de prevenção.  Já o aconselhamento pré e pós teste do HIV foi 

abordado em um artigo, diante da possibilidade diagnóstica e de regulação, a qual o 

enfermeiro deve saber atuar em todas as esferas que comtemplam a prática 

específica deste teste. 

O quadro 2 apresenta as especificações dos estudos selecionados na 

revisão da literatura.  
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Quadro 2. Especificação dos estudos escolhidos com base nos aspectos: Título do artigo, autores e ano de publicação, objetivos, 

metodologia/tipo de estudo, principais achados e conclusão 

Título do artigo Autor(es) e 
ano de 

publicação 

Objetivos Metodologia/ 
Tipo de estudo 

Principais achados Conclusão/ 
considerações finais 

A1 - Percepções 
dos enfermeiros 
mediante a 
realização 
do teste rápido 
de HIV. 

SOUZA et 
al.,2020. 

 Identificar as 
percepções do 
enfermeiro relacio
nadas a realização 
do teste rápido 
para HIV/aids na 
atenção primária à 
saúde.  

Estudo exploratório e 
transversal, realizada 
em três unidades de 
Estratégia de Saúde 
Família de um 
município paulista. Os 
dados foram coletados 
por meio de entrevista 
gravada utilizando um 
roteiro composto por 
questões 
semiestruturadas para 
enfermeiros, no qual 
participaram do estudo 
cinco enfermeiros.  

A falta de tempo como 
dificuldade está 
relacionada à 
organização do serviço, 
dificultando a prática do 
aconselhamento pré-
teste, conforme o 
preconizado pelo 
Ministério da Saúde.  
A utilização do teste 
rápido na rotina de uma 
ESF precisa acontecer 
com uma reorganização 
do processo de trabalho 
da equipe e também do 
serviço. 
A comunicação do 
resultado positivo de HIV 
exige muito do 
profissional de saúde e 
apresentar o diagnóstico 
de uma doença crônica e 
incurável é um desafio.  

Conclui-se que os desafios 
enfrentados para o 
atendimento do usuário 
que busca o a realização 
do teste de HIV/aids não se 
limita apenas a realização 
dele, compreender as 
dificuldades enfrentadas 
no atendimento desse 
usuário pode favorecer a 
adoção de boas práticas 
em saúde, além de 
subsidiar um atendimento 
acolhedor que forneça um 
bom desfecho terapêutico. 
A educação permanente 
pode ser uma aliada para 
contemplar a construção 
desses espaços de 
reflexão e formação 
profissional. 
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A2 - Estigma e 
teste rápido na 
atenção básica: 
percepção de 
usuários e 
profissionais. 

EW et al., 
2018. 

Analisar como o 
estigma e a 
discriminação 
estão presentes no 
cotidiano de 
usuários e 
profissionais no 
contexto de 
implementação do 
teste rápido para 
HIV/AIDS 
na Atenção Básica. 

Estudo quantitativo, de 
caráter exploratório, 
realizado em 2015, em 
15 unidades de saúde 
de Porto Alegre, Brasil. 
Participaram 64 
pessoas, sendo 34 
usuários e 30 
profissionais de saúde 
om diferentes 
formações.  

Há muito estigmas, 
preconceito por parte dos 
profissionais envolvidos 
na assistência e até dos 
próprios usuários do 
serviço.  
Considerar a AIDS como 
uma doença qualquer é 
uma forma de neutralizar 
a identificação do 
estigma, não 
reconhecendo as 
especificidades históricas 
do HIV e as 
singularidades das 
pessoas afetadas. 

O estigma associado ao 
HIV se faz presente nas 
falas dos entrevistados. Os 
profissionais e usuários 
percebem estigma e 
discriminação na 
comunidade e nos serviços 
de saúde, sem uma 
implicação crítica sobre 
sua participação nesse 
processo. É preciso 
reconhecer que a AIDS tem 
suas especificidades sócio-
históricas que se 
desdobraram na 
constituição de relações 
discriminatórias. Torna-se 
relevante compreender os 
conceitos que embasam a 
identificação de cada 
população como vulnerável 
ao HIV/ AIDS para que os 
serviços de saúde 
produzam ações inclusivas 
de promoção de saúde. 

A3- 
Aconselhament
o na perspectiva 
de profissionais 

BONES et al., 
2018. 

Conhecer e 
analisar como o 
aconselhamento 
em HIV/Aids vem 

Estudo qualitativo 
exploratório, realizado 
em 15 unidades de 
saúde de Porto 

A atividade não se 
apresenta de forma 
transversal na equipe, 
com prática centralizada 

O aconselhamento como 
uma ferramenta complexa. 
Considera-se a 
necessidade de 
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da Atenção 
Básica. 

sendo 
desenvolvido na 
descentralização 
do teste rápido de 
HIV e outras 
Infecções 
Sexualmente 
Transmissíveis 
(IST) para a 
atenção básica. 

Alegre/Brasil, através 
de entrevistas com 22 
profissionais.  

nos enfermeiros; maior 
domínio na execução do 
teste (tecnologia dura) e 
na abordagem informativa 
(tecnologia leve-dura); 
insegurança em relação à 
gestão de riscos e ao 
suporte emocional 
(tecnologias leves), 
principalmente diante do 
diagnóstico positivo. Um 
dos principais desafios 
para a eficácia do 
aconselhamento é a 
adequação da 
abordagem as 
necessidades do usuário 

aprimoramento e 
investimento no 
aconselhamento para a 
maior efetividade desta 
tecnologia de cuidado na 
promoção de saúde e 
agenciamento da 
cidadania. Sugere-se o 
investimento em 
capacitações e no 
matriciamento longitudinal 
das equipes, por meio de 
equipes especializadas em 
HIV/ Aids ou, ainda, pelos 
Núcleos de Apoio a Saúde 
da Família (NASF), como 
uma alternativa estratégica 
para a capilarização de 
uma atenção mais 
qualificada.  

A4 - Realização 
de testes 
rápidos de sífilis 
em gestantes 
por enfermeiros 
da atenção 
básica 

PEREIRA; 
SANTOS; 
GOMES, 
2018. 

Conhecer de que 
forma 
os enfermeiros da 
atenção 
básica realizam os 
testes rápidos 
para sífilis em gest
antes. 

Pesquisa 
qualitativa realizada 
em um município do sul 
do Brasil. Os dados 
foram coletados em 
2018 por entrevistas 
semiestruturadas e 
submetidos 
à Análise de 
Conteúdo. 

Desconhecimento da 
doença e seus sintomas e 
formas de transmissão. 

É necessária à capacitação 
dos enfermeiros acerca da 
doença e do Protocolo do 
Ministério da Saúde para 
realização do Teste rápido 
para Sífilis. No entanto, 
concluiu-se que há falhas 
na educação continuada 
desses profissionais.  
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 A5 - Percepção 
de enfermeiros 
executores de 
teste rápido em 
Unidades 
Básicas de 
Saúde 

ARAÚJO et 
al., 2018.  

Conhecer a 
percepção de 
profissionais de 
saúde executores 
de teste rápido em 
Unidades Básicas 
de Saúde (UBS). 

Estudo descritivo e 
qualitativo realizado 
em nove UBS em 
Recife. Os dados foram 
coletados através de 
entrevista individual e 
avaliados por meio da 
análise de conteúdo de 
Bardin, em sua 
modalidade temática. 

Observou-se fragilidades 
para realização dos testes 
rápidos, relacionadas à 
logística de materiais e 
insumos, estrutura física, 
capacitação para 
realização do 
aconselhamento pré e 
pós-teste, e a 
necessidade de melhorias 
nas ações de educação 
permanente. 

As necessidades de 
capacitação e motivação 
da equipe para realização 
da testagem podem ser 
equacionadas com a 
sistematização das 
atividades de educação 
permanente, implantação 
de tutorias, atividades 
supervisionadas e 
capacitações 
problematizadas e 
planejadas a partir da 
identificação das lacunas 
de aprendizagem na 
execução dos testes, nas 
atividades de 
aconselhamento e na 
realização de atividades 
educativas. 

A6 - Adesão das 
equipes aos 
testes rápidos 
no pré-natal e 
administração 
da penicilina 
benzatina na 
atenção 
primária 

ARAÚJO; 
SOUZA, 
2020. 

Identificar os 
fatores 
relacionados ao 
processo de 
trabalho no que se 
refere à adesão 
das equipes de 
Atenção Primária 
ao teste rápido 
para HIV, sífilis, 

Estudo descritivo, 
exploratório, 
quantitativo, realizado 
entre os meses de 
julho e novembro de 
2018, com 
profissionais das 
equipes da Estratégia 
de Saúde da Família 

O enfermeiro como 
principal envolvido no 
serviço de testagem. 
Dessas equipes, 97,8% 
realizavam a testagem no 
pré-natal, 51,6% 
disponibilizavam o teste 
para a gestante no início 
do terceiro trimestre e 
57% ofereciam o teste 

A assistência da Atenção 
Primária em relação ao 
teste rápido para ISTs 
dentro do componente do 
pré-natal ainda se mostra 
deficiente, pois, mesmo as 
equipes tendo uma boa 
adesão ao teste, os fatores 
a ele associados, como 
realização do teste no 
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hepatites B e C 
durante o 
acompanhamento 
do pré-natal e a 
administração da 
penicilina 
benzatina na 
atenção primária à 
saúde. 

do Seridó Norte-Rio-
Grandense. 

rápido para os(as) 
parceiros(as) sexuais. 

período preconizado, 
testagem dos(as) 
parceiros(as) sexuais da 
gestante, administração da 
penicilina benzatina e 
envolvimento da equipe, 
ainda não aconteciam a 
contento. Não basta 
proporcionar o acesso da 
população ao serviço, é 
necessário que esse 
serviço aconteça com as 
mínimas condições de 
qualidade necessárias, 
tanto para os usuários 
quanto para os 
profissionais 
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6. DISCUSSÃO  

 

5.1 - A atuação do enfermeiro na Atenção Primária à Saúde na realização 

dos TR para as IST 

Os estudos evidenciaram o protagonismo do enfermeiro no processo de 

testagem em todas as suas fases, que soma a autonomia do profissional que 

atende na APS, através da adesão de novas competências, saberes e 

tecnologias. Diante disso, o profissional precisa ser capaz de identificar as 

necessidades sociais de saúde da população sob a sua responsabilidade dentro 

de sua especificidade (EW, 2018; SOUZA et al., 2020; ARAÚJO; SOUZA, 2020). 

Essa parceria propiciada pela APS entre o enfermeiro que está à frente 

dos testes rápidos e o usuário é fundamental na adesão ao tratamento, porque 

a credibilidade no sistema, em partes, se dá pelas condutas adotadas pelo 

profissional frente as situações, o qual o tempo de atuação na instituição 

promove ainda mais confiança ao usuário, segurança nos procedimentos 

tomados pós soropositividade, resolução de conflitos e apoio emocional, além 

de promover conhecimento a essa clientela sobre o diagnóstico e sua natureza 

(SOUZA et al., 2020). 

Partindo do pressuposto que esses profissionais já são responsáveis por 

boa parte das resoluções das demandas da equipe e/ou comunidade em que 

atua, na tentativa de garantir e dar continuidade a qualidade da assistência 

prestada, na organização, do vínculo de equipe e usuário. É necessário 

competência para gerir uma equipe de saúde, que atenda a população em suas 

particularidades, que tenha habilidade na superação de adversidades, que é 

comum na saúde pública, o discernimento para corresponder aos princípios 

básicos do SUS e a humanização do atendimento (SILVA; ASSIS; SANTOS, 

2017). 

O cuidado integral nas variadas dimensões humanas que a enfermagem 

presta, desde a notificação, prevenção de doenças e agravos, educação e 

promoção de saúde, entre outros, são características que só ressaltam a 

importância deste profissional no cuidar e que promove mudança significativa na 
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vida de quem é assistido e na forma como encaram as enfermidades 

(MEDEIROS, BOEHS; HEIDEMANN, 2013).  

Toda essa responsabilidade e credibilidade do enfermeiro se justifica pela 

sua já relevante função na atenção primária, como planejar, gerenciar, executar 

ações de saúde individual e coletiva, supervisionar diretamente a assistência a 

população, ações de educação continuada e permanente em saúde, vigilância 

epidemiológica, dentre outros, fazendo um vínculo bem próximo e confiável com 

o usuário (LOPES, 2020). 

 

5.2 - Avaliação da atuação do enfermeiro e barreiras e dificuldades 

enfrentadas na execução dos testes rápidos  

Dentre as fragilidades de estrutura relacionadas à realização do TR estão 

a ineficiência da entrega de materiais e insumos, a disponibilidade de 

equipamentos de proteção individual (EPI), instalações insuficientes, bem como 

a desatualização sobre os procedimentos e as infecções (ARAÚJO et al, 2018, 

PEREIRA; SANTOS; GOMES, 2018; BONES et al., 2018.). 

Também, foi notório que os profissionais encontram dificuldades no 

aconselhamento pré e pós teste, em especial quando o resultado é positivo. O 

impacto desse tipo de diagnóstico é intenso, tanto para o usuário quanto para o 

enfermeiro, porque ainda existem estigmas em torno do HIV. É fundamental o 

preparo prévio do profissional, que deverá oferecer apoio emocional, respeito 

dos limites e tempo do paciente que possui um jeito particular de reagir ao 

resultado (ARAÚJO et al., 2018; BONES et al., 2018.). 

Os estudos consideraram que os enfermeiros enxergam o 

aconselhamento pré e pós como um fator complexo, também existe frustração 

por parte destes profissionais quanto ao espaço disponível a esse diálogo dentro 

das capacitações, que ainda se mostram insuficiente e raras. Estar preparado 

para abordar, independente do resultado, é fundamental, visto que neste 

acolhimento será a oportunidade de o cliente sanar dúvidas (ARAÚJO et al, 

2017; EW et al., 2018). 

Com destaque ao aconselhamento pré e pós teste, os enfermeiros 

trouxeram o aspecto informativo como parte da abordagem, a saber: 
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conhecimento acerca dos testes, as infecções e suas vias de transmissão, 

prevenção, janela imunológica, aplicação dos protocolos e tratamento (ROCHA 

et al., 2018). 

Para isso é necessária à capacitação dos enfermeiros acerca da doença 

e do Protocolo do Ministério da Saúde para realização do Teste rápido. No 

entanto, concluiu-se que há falhas na educação continuada desses profissionais, 

o que comprometem as orientações de prevenção da doença, diagnóstico e 

tratamento, bem como o acompanhamento das gestantes infectadas, seus 

parceiros e recém-nascidos, especificamente, em relação a sífilis (PEREIRA; 

SANTOS; GOMES, 2020). 

O TELELAB é uma plataforma de educação em saúde permanente on-

line, disponibilizada pelo Ministério da Saúde desde 2012 para profissionais da 

assistência. Atualmente, conta com mais de 315 mil alunos cadastrados e mais 

de 4 milhões de acessos (BRASIL, 2021). 

A plataforma se utiliza do sistema MOOC, que são cursos abertos na 

internet disponíveis a qualquer um. Embora seja interessante a forma como esse 

conteúdo é apresentado, sem grande complexidade na escrita e longos textos, 

o sistema erra em não atender o indivíduo em sua particularidade de 

aprendizado, visto que aquilo disponibilizado não pode ser de fácil compreensão 

a todos e o material ali agregado pode passar tempos sem atualizações, seja no 

conteúdo ou na metodologia (BIAGIOTTI et al., 2018). 

As normativas vigentes destacam que apenas profissionais de nível 

superior podem laudar e dar os resultados aos clientes, contudo, devem ser 

capacitados, e o TELELAB surge como um fator importante nessa prática, ainda 

que não apresente aspectos de assistência humanizada diante dos resultados, 

além apenas da prática da testagem e toda sua fisiopatologia 

Por fim, ressalta-se que a educação em saúde deverá ser abordada em 

várias ocasiões e sempre que houver a oportunidade, como nas consultas de 

enfermagem, na sala de vacina, nas visitas domiciliares, que complementará o 

vínculo contínuo e próximo aos usuários, o acolhimento, as várias formas de 

somar na saúde e bem-estar do indivíduo (MEDEIROS, BOEHS; HEIDEMANN, 

2013).  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo de revisão permitiu evidenciar o papel do enfermeiro nos 

testes rápidos na atenção básica. Embora não seja uma atividade exclusiva, os 

profissionais se destacam nessa assistência, seja pelo vínculo com o usuário, 

seja pelo modelo de gestão adotado na unidade. 

Os resultados indicam faltas de insumos necessários para os testes, 

espaço e tempo. No que se refere as amostras reagentes, ficou explicito a 

insegurança dos profissionais, no que tange a comunicação da notícia do 

diagnóstico positivo ao usuário e estigmas acerca das infecções passíveis de 

identificação pelos TR. 

O enfermeiro possui competência técnica e legal para a execução dos 

testes, assim como o aconselhamento que antecede e sucede a prática, contudo, 

exige-se capacitação para essa assistência, a qual é encontrada de forma on-

line via TELELAB, que apesar de ter conteúdos pertinentes disponibilizadas pelo 

Ministério da Saúde, ainda mostra-se insuficiente para um melhor cuidado, pois 

demandas subjetivas, seja do profissional ou do usuário, não são contemplados 

de maneira total, mas ainda assim, a plataforma é útil e de fácil usabilidade. 

Estratégias de educação permanente presencial e realizadas 

periodicamente devem ser consideradas como um meio de preencher a lacuna 

da atuação frente ao comportamento do paciente nas adversidades. 

Testes rápidos são tecnologias simples, fácil manuseio e acessível, sem 

precisar de estruturas laboratoriais complexas para a sua realização, contudo, 

ressalta-se a necessidade de haver uma conduta humana, holística e acolhedora 

durante o período de realização.  
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