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Resumo

A mudança no perfil epidemiológico do HIV/Aids exigiu dos órgãos 

governamentais novas estratégias de prevenção e controle. Dentre essas estratégias encontra-

se a descentralização do aconselhamento e testagem do HIV para a atenção básica, com 

o oferecimento do teste anti-HIV a todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal. 

Este estudo teve como objetivo conhecer e discutir como se desenvolve o aconselhamento 

coletivo pré-teste anti-HIV para gestantes em uma Unidade Básica de Saúde da Família 

(UBASF) de Fortaleza (CE). Utilizou como referencial teórico para a coleta e análise dos dados 

a Grounded Theory. Realizou entrevistas com médicos e enfermeiros e observação participante 

do atendimento às gestantes. Os profissionais de saúde percebem o aconselhamento coletivo 

pré-teste anti-HIV no pré-natal como uma atividade importante, entretanto não o realizam 

na rotina dos serviços.  Conclui-se que o aconselhamento pré-teste coletivo para gestantes 

não ocorre na UBASF e que os profissionais de saúde têm muita dificuldade de realizá-lo de 

acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.
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GROUP COUNSELING FOR ANTI-HIV TESTING FOR ANTENATAL: AN ANALYSIS BY 

HEALTHCARE PROFESSIONALS

Abstract

The change in the epidemiological profile required new strategies for HIV/Aids 

prevention and control by governmental institutions. One of these strategies were counseling 

decentralization and the HIV test in basic health units for all pregnant women in their first 

antenatal appointment. This study aimed to investigate and discuss how this counseling and the 

HIV pretest was being conducted in Fortaleza’s (CE) family health unit. Grounded Theory was 

used for data collection and analysis. Interviews were conducted with physicians and nurses and 

participant observation occurred during antenatal appointments. Results lead to conclude that 

the family health unit does not provide the collective counseling pretest for pregnant women, 

and that health professionals face difficulty  in conducting it according to the Ministry of Health 

recommendations.

Key words: Counseling. Primary Health Care. Pregnant Women. Family Health Program.

INTRODUÇÃO

A tendência de crescimento da epidemia de HIV/Aids no Brasil já sinalizava 

há anos, variações na probabilidade dos indivíduos se infectarem. Nos países pobres e em 

desenvolvimento, desigualdades socioeconômicas e de gênero contribuem para a dinâmica 

da epidemia. Ao longo dos últimos anos, o perfil da epidemia de Aids vem apresentando 

mudanças significativas no perfil epidemiológico, dentre as quais se pode citar a diminuição 

na razão de casos entre homens e mulheres.1

A grande maioria dos casos de Aids ocorre por transmissão sexual e em pessoas 

heterossexuais, levando as mulheres a assumirem o papel central na incidência de casos 

na presente década. A transmissão sexual representa mais de 75% dos casos em mulheres, 

chegando a 95% em 2004.1 

O advento da infecção pelo HIV em mulheres tornou a prevenção um desafio 

ainda maior e exigiu do Ministério da Saúde do Brasil (MS) a adoção de políticas públicas 

especialmente voltadas para essa população.2 As repercussões dessa epidemia entre as 

mulheres são graves, podendo-se destacar a possibilidade de transmissão vertical (TV), que é a 

transmissão do HIV para o bebê durante a gravidez, o parto ou aleitamento materno.

Atualmente a prevenção da TV do HIV se destaca como uma das principais 

metas do Programa Nacional de DST/Aids, do MS. Dentre as estratégias para o seu controle 
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encontra-se a descentralização do teste anti-HIV para a atenção básica, oferecido a todas as 

gestantes durante o pré-natal, acompanhado de aconselhamento pré e pós-teste,3 bem como 

deve ser garantido o acompanhamento de todas as gestantes soropositivas.4 

Embora considerada estratégia prioritária, ainda são baixos os percentuais 

de testagem do HIV em gestantes, denunciando que a criação de portarias não implicou 

necessariamente em um aumento substancial na cobertura de testagem entre as gestantes. Em 

2003, o MS lançou o Projeto Nascer, que tem como objetivo ampliar essas coberturas através 

da realização do teste em todas as parturientes.5 

A ampliação da cobertura do teste anti-HIV em gestantes requer a inclusão 

das práticas de aconselhamento pré e pós-teste no pré-natal e medidas institucionais que 

garantam o acesso ao teste. O Programa de Saúde da Família se apresenta como um espaço 

estratégico para o desenvolvimento dessa ação, considerando a diferenciação nas relações 

entre profissionais e usuários nesses serviços. 

Essas inquietações surgiram com a experiência prática de uma das pesquisadoras, 

que observou que, mesmo depois de treinados, os profissionais não realizam o 

aconselhamento coletivo pré-teste anti-HIV e ainda existem dificuldades operacionais para a 

sua implementação nas unidades de saúde. Portanto, discutir como ocorre o aconselhamento 

coletivo pré-teste anti-HIV na atenção pré-natal e identificar fatores que interferem na sua 

realização em uma unidade básica de saúde da família é fundamental para que possam ser 

desenvolvidas estratégias adequadas para a sua implementação.

ACONSELHAMENTO PARA DST/HIV/AIDS

No Brasil, o aconselhamento para DST/HIV/Aids, foi introduzido inicialmente por 

organizações não governamentais e, posteriormente, passou a ser realizado pelo setor público 

em serviços especializados, como os Centros de Orientação e Apoio Sorológico (COAS), 

atuais Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA).6 Estes serviços desempenharam papel 

importante, especialmente no início da epidemia, quando ainda não havia locais disponíveis 

para pessoas que desejassem realizar o teste anti-HIV. 

As mudanças no perfil epidemiológico da Aids exigiram a descentralização do 

aconselhamento e testagem do HIV para outros serviços de saúde, tais como: centros de 

referência para doenças sexualmente transmissíveis, serviços de atendimento especializado 

para pessoas vivendo com HIV/Aids (SAE) e, mais recentemente, as unidades básicas de saúde.

O aconselhamento é entendido como uma prática preventiva ampla, que 

transcende o âmbito da testagem e contribui para a qualidade das ações educativas em saúde. 

Desta forma pode ser desenvolvido em vários momentos, não devendo restringir-se à oferta 
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do teste anti-HIV.3 Deve ser um processo contínuo, inserido nas atividades das unidades de 

saúde e articulado ao Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM).

Desempenha também papel fundamental na estratégia de ampliação da 

testagem sorológica para o HIV e se reafirma como um campo de conhecimento estratégico 

para a qualificação do diagnóstico de HIV e da atenção à saúde.3 Deve se desenvolver 

mediante o estabelecimento de uma relação de confiança, em que o profissional esteja atento 

às situações conflituosas vivenciada pelos usuários e que podem bloquear a ação preventiva.

Um dos aspectos importantes para o sucesso do aconselhamento é a postura 

adotada pelos profissionais. Estes devem desenvolver habilidades de comunicação, 

sensibilidade às demandas do indivíduo e permissão de expressão dos seus sentimentos; 

devem evitar atitudes moralistas de juízo de valor e abster-se, durante o atendimento, de 

expressar seus próprios desejos, reações e inclinações. Importante também é ter conhecimento 

técnico e ética profissional.7, 8 

Entretanto, estudo realizado em Fortaleza (CE) mostrou que esta prática vem 

adquirindo características dos próprios aconselhadores, ou seja, cada profissional realiza a 

seu modo.9 Apesar de ser impossível deixar de admitir que as pessoas possuem habilidades 

diferenciadas, o aconselhamento deve ter um eixo filosófico norteador, para que todos 

que estão envolvidos com a sua realização possam adotá-lo. Este eixo deve estar pautado 

no compromisso ético e no processo contínuo de reflexão e aprendizado dos profissionais, 

visando qualificar a sua prática. 

A unidade básica de saúde pode realizar o aconselhamento pré-teste de forma 

coletiva e/ou individual. O importante é que, independentemente do tipo de abordagem, o 

processo favoreça a troca de experiências e vivências, pois é preciso ir além do que informar; 

é preciso acolher as necessidades e as demandas da mulher e ouvir as suas preocupações. A 

entrega do resultado do teste deve ser necessariamente feita com aconselhamento individual.

Entende-se que os aconselhamentos coletivo e individual desempenham papel 

importante na aceitação e realização do teste pela gestante, pois o estabelecimento do 

vínculo e da relação de confiança que se desenvolve durante o seu processo podem ajudar as 

mulheres grávidas a aderirem às orientações.

Na abordagem coletiva ou grupal, o profissional deve ter habilidade para 

utilizar estratégias que favoreçam a identificação da demanda do grupo e trabalhe as 

questões comuns expressas pelos participantes. O profissional também deve estar atento para 

reconhecer os limites da identificação de demandas grupais e individuais, evitando, dessa 

forma, expor os participantes a situações constrangedoras.10 
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O grupo deve representar uma oportunidade para que as pessoas possam 

redimensionar suas dificuldades ao compartilhar dúvidas, sentimentos, conhecimentos etc. 

Essa troca de experiências e vivências entre os participantes pode provocar também alívio do 

estresse, quando oportuniza que pessoas com os mesmos sentimentos e sofrimentos possam 

compartilhar suas dificuldades e encontrar forças.

Acolhimento e garantia do sigilo são aspectos envolvidos com a qualidade do 

aconselhamento. Essas dimensões favorecem a aproximação entre o profissional e o cliente e 

podem contribuir sobremaneira para que se estabeleça a relação de confiança tão necessária 

quando se desenvolve trabalho relacionado ao HIV/Aids. 

No caso específico da prevenção da transmissão vertical, o aconselhamento 

deve ser um momento oportuno para ajudar as mulheres a identificarem situações de risco ou 

vulnerabilidade e contribuir com a reflexão e tomada de decisão para realizar o teste.

Do ponto de vista operacional, as unidades de saúde não realizam o 

aconselhamento coletivo conforme as recomendações do MS,11 pois as instituições parecem 

ainda não ter incorporado a prática preventiva como prioridade nos serviços de saúde. Estes 

serviços priorizam ações curativas e os profissionais, em geral, apresentam dificuldades para 

desenvolver atividades grupais que se diferenciem das palestras convencionais.12 

Este estudo tem por objetivo analisar como se desenvolve o aconselhamento 

coletivo pré-teste anti-HIV para gestantes em uma unidade básica de saúde da Família 

(UBASF) de Fortaleza (CE). As seguintes questões nortearam o processo da pesquisa: Como 

está se desenvolvendo o aconselhamento coletivo pré-teste anti-HIV no pré-natal? Os 

profissionais atendem os pressupostos básicos do aconselhamento: apoio educativo, apoio 

emocional e favorecem a autoavaliação de riscos? Discutem com o grupo estratégias de 

prevenção? E, por fim, quais são as fragilidades e os pontos fortes para o desenvolvimento do 

aconselhamento coletivo na atenção básica?

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de avaliação formativa, que tem como propósito 

melhorar um programa específico, política, grupo de trabalho ou produto. Este tipo de 

avaliação visa conhecer o funcionamento, elucidar e entender como ocorre a dinâmica 

interna de um programa, organização ou relacionamentos.13. 

É também um estudo de processo, pois, neste tipo de estudo, é possível realizar 

uma descrição e entender os detalhes da dinâmica de um programa, isolando os elementos 

críticos que podem contribuir para o seu sucesso ou falha.13

Revista Baiana v33 n2 2009.indd   272Revista Baiana v33 n2 2009.indd   272 12/3/2010   09:36:5812/3/2010   09:36:58



273

Revista Baiana

de Saúde Pública

abr./jun. 2009
v.33, n.2, p. 268-281

Utilizou a abordagem teórico-metodológica da grounded theory, modelo 

construtivista, que propõe uma análise indutiva, utilizando o método de comparação 

constante das variáveis geradas dos dados, visando a elaboração de um modelo teórico 

explicativo, que deverá surgir destes dados.14, 15 Esse modelo, focado no processo de interação 

social, define que a coleta e análise dos dados devam ocorrer de forma concomitante. 

O trabalho de campo aconteceu em uma Unidade Básica de Saúde da Família 

(UBASF) da cidade de Fortaleza (CE), município que se encontra na gestão plena da atenção 

básica à saúde e conta com 25 UBASF implantadas em áreas de risco. 

A UBASF foi selecionada com base nos seguintes critérios: estar com os 

profissionais médicos e enfermeiros treinados em aconselhamento, solicitar o teste anti-HIV 

na rotina do pré-natal e estar com as equipes completas (médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem e agente de saúde). A referida UBASF tem cinco equipes de saúde da família, 

acompanha em média 1.400 famílias e cadastrou, no ano de 2004, 274 gestantes.16 

Na perspectiva da grounded theory, a coleta e análise dos dados ocorrem 

concomitantemente, em um processo de análise interpretativa e de comparação constante 

das variáveis. O início do processo de coleta de dados deve ocorrer com pessoas ou grupos 

estratégicos que influenciam na definição dos próximos entrevistados (theoretical sampling).14,15 

As etapas envolvidas em todo processo de coleta e análise dos dados são: codificação aberta, 

codificação axial e codificação seletiva. 

O trabalho de campo ocorreu durante os meses de agosto de 2004 a fevereiro 

de 2005 e envolveu a observação participante e entrevistas semiestruturadas. Entrevistaram-

se médicos e enfermeiros, por se tratar dos profissionais que participam diretamente 

da solicitação e entrega do teste anti-HIV durante as consultas pré-natais. A codificação 

e categorização dos achados iniciais das observações e das entrevistas com médicos e 

enfermeiros permitiram a seleção das primeiras categorias. 

As questões que nortearam as primeiras entrevistas foram: Fale-me como está 

acontecendo o aconselhamento coletivo pré-teste anti-HIV para gestantes nesta unidade e 

quais as facilidades e dificuldades para a sua operacionalização. Às entrevistas posteriores 

foram incorporadas novas perguntas que surgiram com base nas categorias e temas que 

emergiram dos primeiros dados. Essas perguntas estavam relacionadas principalmente às 

experiências dos entrevistados com o aconselhamento coletivo. 

Os dados da observação foram registrados no diário de anotações de campo 

e as entrevistas gravadas, transcritas e analisadas, com o objetivo de descobrir as variáveis 

(categorias, conceitos e propriedades) e suas interrelações.
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Para não caracterizar o depoimento dos informantes, considerando que a 

unidade só possuía um enfermeiro do sexo masculino, os entrevistados foram identificadas 

por categoria profissional e pelo sexo feminino, por representar a maioria quase que absoluta 

do grupo.   

Este estudo é parte integrante de outra pesquisa acerca da implementação do 

aconselhamento e diagnóstico do HIV em gestantes atendidas em unidades do programa 

de Saúde da Família de Fortaleza (CE). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal do Ceará e atendeu a todas as orientações e normas éticas estabelecidas 

pela Resolução Nº. 196, do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa (CONEP).17 Solicitou-

se autorização dos sujeitos para participação e gravação das entrevistas e estes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando uma via com os sujeitos da pesquisa e 

outra com as pesquisadoras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizadas sete entrevistas individuais (quatro com enfermeiros, três com 

médicos). Os profissionais de saúde entrevistados tinham entre 31 e 55 anos, trabalhavam 

entre dois e seis anos no Programa de Saúde da Família e todos haviam recebido treinamento 

em aconselhamento para DST/HIV/Aids e em abordagem sindrômica das DST. 

Institucionalização do aconselhamento coletivo pré-teste anti-HIV

Os momentos da solicitação do teste e entrega do resultado são necessários 

para a realização de um trabalho preventivo junto à gestante e devem ser acompanhados de 

aconselhamento. Para o pré-teste, o aconselhamento pode ser coletivo e/ou individual, mas o 

pós-teste deve ocorrer de forma individual. 

Durante as observações dos trabalhos na unidade, percebeu-se que a prática 

do aconselhamento coletivo não faz parte da rotina de atividades dos profissionais; por esse 

motivo não foi possível assistir à sessão. Os exames são solicitados na UBASF e as gestantes 

devem se dirigir ao Laboratório Central do Município (LACEN-Municipal) para realizar a coleta 

do sangue, onde participam de uma palestra. Na UBASF, o aconselhamento não é realizado, 

nem mesmo sob a forma de palestra. É o que ilustram as citações a seguir: 

“Nenhuma equipe está mais fazendo essa reunião de grupo, isso não existe mais. 

Eu estou falando mais pela minha área, mas na unidade não está acontecendo.” 

(Enfermeira 1).
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“A gente não faz o aconselhamento coletivo. Como eu estou falando, o programa 

de saúde da família deveria fazer não é?” (Médica 1). 

“Eu nunca tive nenhuma experiência com o aconselhamento coletivo né? Aqui 

não faz, aqui eu nunca vi.” (Enfermeira 4). 

“A gente até agora ainda não faz o aconselhamento coletivo.” (Enfermeira 2).

Quando perguntados acerca dos motivos da não realização do aconselhamento 

coletivo, alguns referiam a demora, ou seja, a dificuldade de administrar o tempo de 

realização do aconselhamento com o tempo dos atendimentos. 

“Eu pelo menos não faço por conta da demora, até mesmo da questão de 

realização das consultas. Então se eu for levar essa paciente para uma sala para 

fazer um aconselhamento coletivo, para depois elas serem pesadas, medidas, 

inseridas na consulta e consultadas, eu tenho certeza que eu vou terminar meio 

dia seis horas da tarde. Eu senti uma certa dificuldade por conta do tempo.” 

(Enfermeira 2).

Contrariando essa informação, considera-se que o aconselhamento coletivo, se 

realizado adequadamente otimizaria o tempo, pois proporcionaria a oportunidade de trocas 

de informações, esclarecimento de dúvidas e as trocas intersubjetivas, ajudando, dessa forma, 

a preparar as gestantes para o resultado do exame, tão menosprezado durante a solicitação e 

entrega do teste. 

Apesar de não realizarem o aconselhamento coletivo, os profissionais o 

reconhecem como uma atividade inerente ao programa de saúde da família, bem como a 

sua importância para a melhoria da qualidade do aconselhamento individual, do pré-natal e, 

consequentemente, da prevenção da transmissão vertical do HIV. Percebe-se nas seguintes 

afirmativas: 

“Eu acho que, de repente, se a gente fizesse o aconselhamento coletivo, poderia 

melhorar a qualidade do aconselhamento individual. Eu acho que seria uma 

boa ideia. Juntar as gestantes e fazer um aconselhamento coletivo e depois na 

consulta individual fazer o aconselhamento individual. Se restar alguma dúvida 

que ela não pode tirar no grupo ela pode tirar individualmente.” (Médica 1).
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“Aqui na unidade a gente é deficiente no trabalho de prevenção da transmissão 

vertical. Assim, eu acho que a gente poderia fazer algo muito mais intensivo, 

o aconselhamento coletivo, eu acho que a gente poderia implementar isso.” 

(Enfermeira 4).

O aconselhamento coletivo deveria favorecer a identificação de situações 

pessoais e ser, portanto, complementar ao individual.18 É um momento privilegiado para 

troca de ideias, compartilhamento de dúvidas e dificuldades, o que pode desenvolver 

um fortalecimento mútuo entre as pessoas. Quando realizado de forma sistemática, pode 

favorecer o autoconhecimento e a autorrealização dos seus participantes. Evidentemente que 

para atingir esses últimos objetivos, são necessários muito mais do que um único encontro. 

O papel do profissional é de conduzir o processo, estimulando as discussões e oferecendo as 

orientações técnicas pertinentes, quando necessário. O depoimento a seguir explicita o papel 

do profissional nesse processo.

“Eu acho que no grupo a gestante vê que o que a outra pessoa falou pode ser 

também um problema dela e que, por exemplo, se uma gestante diz, ah eu não 

vou porque eu não tenho dinheiro, aí a gente discute como contornar aquela 

situação e aí serve para as outras entendeu? Uma coisa que uma fala no grupo 

já serve para as outras. E até a questão delas poderem trocar ideias na hora né? 

Acho que a troca de ideia entre elas.” (Médica 1).

Os profissionais, apesar de reconhecerem a importância do aconselhamento 

coletivo, não o fazem, talvez devido à dificuldade de diferenciá-lo de outras formas de 

trabalho educativo em grupo, como as palestras.19 Estas, quando realizadas somente com 

o repasse de conteúdos informativos, tornam o ato mecânico, repetitivo, impessoal e 

transformam o aconselhamento em momentos de sofrimento coletivo para profissionais e 

usuários.12 No relato a seguir identifica-se que os profissionais utilizam a mesma terminologia 

para aconselhamento e palestra, mostrando que, na prática, também essas atividades não se 

diferenciam. 

“Eu cheguei a realizar algumas reuniões... umas palestras como chamam.” 

(Enfermeira 1).

No grupo também poderiam ser discutidos os tabus e preconceitos ligados 

à questão do portador do HIV, pois estaria contribuindo para a sua desconstrução. Este 
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“Aqui na unidade a gente é deficiente no trabalho de prevenção da transmissão 
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favorecer o autoconhecimento e a autorrealização dos seus participantes. Evidentemente que 

para atingir esses últimos objetivos, são necessários muito mais do que um único encontro. 

O papel do profissional é de conduzir o processo, estimulando as discussões e oferecendo as 

orientações técnicas pertinentes, quando necessário. O depoimento a seguir explicita o papel 

do profissional nesse processo.

“Eu acho que no grupo a gestante vê que o que a outra pessoa falou pode ser 

também um problema dela e que, por exemplo, se uma gestante diz, ah eu não 

vou porque eu não tenho dinheiro, aí a gente discute como contornar aquela 

situação e aí serve para as outras entendeu? Uma coisa que uma fala no grupo 

já serve para as outras. E até a questão delas poderem trocar ideias na hora né? 

Acho que a troca de ideia entre elas.” (Médica 1).

Os profissionais, apesar de reconhecerem a importância do aconselhamento 

coletivo, não o fazem, talvez devido à dificuldade de diferenciá-lo de outras formas de 

trabalho educativo em grupo, como as palestras.19 Estas, quando realizadas somente com 

o repasse de conteúdos informativos, tornam o ato mecânico, repetitivo, impessoal e 

transformam o aconselhamento em momentos de sofrimento coletivo para profissionais e 

usuários.12 No relato a seguir identifica-se que os profissionais utilizam a mesma terminologia 

para aconselhamento e palestra, mostrando que, na prática, também essas atividades não se 

diferenciam. 

“Eu cheguei a realizar algumas reuniões... umas palestras como chamam.” 

(Enfermeira 1).

No grupo também poderiam ser discutidos os tabus e preconceitos ligados 

à questão do portador do HIV, pois estaria contribuindo para a sua desconstrução. Este 
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Vale salientar que, durante todo trabalho de campo, as entrevistas foram 

realizadas em uma sala, com ar condicionado e cadeiras móveis, ou seja, local estratégico 

para a realização do aconselhamento coletivo. Em nenhum momento essa sala foi ocupada 

para qualquer atividade nos horários em que a entrevistadora se encontrava na unidade. 

Espaço físico, entretanto parece não ser o problema para a não realização do aconselhamento 

coletivo no serviço em foco.

Entende-se que a lacuna na unidade gerada pela falta do aconselhamento 

coletivo leva a perda da oportunidade de promoção de um momento grupal, de um 

espaço de interação e de aprendizado mútuo, quando deve ser favorecida a participação, 

integração e as trocas intersubjetivas entre os participantes, proporcionando, dessa forma, o 

esclarecimento das dúvidas.

Mesmo considerando a atenção básica um grande desafio, especialmente o PSF, 

é um local bastante apropriado para o desenvolvimento de ações coletivas com as gestantes, 

devido às próprias características desses serviços, que, como citado, se pautam no vínculo e 

na visão holística e integral do ser humano. 

A rede básica, em especial as unidades do PSF, funciona como porta de entrada 

no sistema de saúde, ou seja, é normalmente neste nível de atenção que se dá o primeiro 

contato da população com o serviço. Podem, portanto, ser considerados espaços estratégicos 

e privilegiados para o desenvolvimento das ações de aconselhamento para gestantes, visando 

a prevenção da transmissão vertical do HIV. Entretanto a implementação do aconselhamento 

implica em uma reorganização e readequação do serviço e do processo de trabalho da 

equipe.20 

CONCLUSÃO

Apesar da proposta do PSF incluir a inserção do trabalho de educação e 

promoção da saúde com a comunidade, a prática do aconselhamento coletivo pré-teste 

anti-HIV com gestantes ainda não está inserida na rotina dos profissionais como proposta 

preventiva ampla e que deve ter seu espaço definido e assegurado, inclusive em horários 

independentes dos atendimentos individuais. 

A falta de realização do aconselhamento coletivo compromete o atendimento 

pré-natal, uma vez que é possível que as gestantes, pela falta de informações adequadas 

acerca da importância do teste anti-HIV, não estejam enfrentando as barreiras para a sua 

realização, como também percebam a insegurança destes e não se sintam devidamente 

apoiadas e acolhidas na unidade, especialmente para compartilhar os problemas que 

enfrentariam caso o resultado fosse positivo.
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Para que o aconselhamento coletivo seja efetivamente realizado, os profissionais 

precisam estar sensibilizados, compreender a sua importância e conhecer os fundamentos 

teóricos que subsidiam sua prática. Para isso necessitam passar por processos de capacitação 

na perspectiva da educação continuada. Caso os profissionais de saúde que atendem gestantes 

nas UBASF não estejam sensíveis em relação à importância do aconselhamento, perderão uma 

ótima oportunidade para ampliar as ações de prevenção em DST/HIV/Aids.

Percebeu-se que o aconselhamento coletivo pré-teste anti-HIV não integra 

o rol de ações realizadas no atendimento pré-natal, o que compromete a agilidade do 

atendimento e perde-se a oportunidade de trocas entre os participantes. Acredita-se que este 

fortaleceria o entendimento, por parte da gestante, da importância da realização do exame 

anti-HIV e ajudaria também a prepará-la para o resultado do exame. A não realização do 

aconselhamento coletivo decorre da falta de preparo técnico dos profissionais para trabalhar 

com grupos e do fato de se limitarem a realizar atendimentos centrados em patologias. 

Considerando que o PSF apresenta-se como uma proposta de superação do 

modelo tradicional de assistência e tem algumas peculiaridades que deveriam diferenciá-lo 

destes outros modelos de atenção, mudanças internas no processo de trabalho e na forma de 

organização destes serviços são necessárias. Para que isso ocorra, o planejamento e a avaliação 

são passos necessários, especialmente quando se estabelece como meta a busca da qualidade 

na atenção à saúde. Muitos dos problemas se mantêm devido à falta de gerenciamento e de 

reflexão conjunta das equipes acerca de como estão sendo ofertados os serviços e da adoção 

de medidas que não facilitam a vida das usuárias e nem promovem uma avaliação crítica 

das ações desenvolvidas. Por outro lado, remete a uma reflexão acerca da formação destes 

profissionais nos cursos de graduação, de especialização e de residência em saúde da família. 

Esses cursos necessitam incorporar mais fortemente a lógica da prevenção, visando fortalecê-la 

na atuação dos profissionais.
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