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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar a formação e a prática de multiplicadores em 
Testes Rápidos para Diagnóstico do Vírus da Imunodeficiência Humana (TRD/HIV) 
na região da Baixada Litorânea no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo 
descritivo exploratório de campo com abordagem qualitativa. Os dados foram 
obtidos entre os meses de outubro e dezembro de 2014 através de entrevistas 
semiestruturadas com treze trabalhadores da saúde, sendo nove multiplicadores 
regionais e quatro coordenadores municipais de programas de DST/Aids. A análise 
temática dos dados permitiu identificar duas categorias principais: a) Formação de 
multiplicadores regionais: diversidade de atividades e b) Replicação e 
descentralização do TRD/HIV: entre críticas e obstáculos. A primeira categoria 
permitiu observar que os multiplicadores avaliaram positivamente seu processo de 
formação na região, e que estes são perpassados por características de três tipos 
de atividades: técnica, educacional e cuidadora, de acordo com sua preferência pela 
multiplicação ou execução/aconselhamento. A segunda categoria reuniu análises 
afinadas às perspectivas da prática de replicação dos multiplicadores, e discutiu a 
oferta da formação de executores/aconselhadores, além das perspectivas de 
descentralização do TRD/HIV na região. Detectou-se baixo número de oficinas 
replicadas no período de um ano. As principais dificuldades relacionadas à 
replicação foram a diminuição da carga horária de replicação, a pouca 
disponibilidade dos multiplicadores regionais e a ausência de apoio político da 
gestão municipal para a efetivação das oficinas. A morosidade no processo de 
descentralização da testagem rápida para as unidades municipais foi relacionada em 
parte ao pequeno número de multiplicadores formados na região e sua pouca 
disponibilidade. Por outro lado, reconheceu-se o fato de que há unidades sem 
condições mínimas para a implantação do TRD e, nesses casos, os participantes 
apontaram desmotivação dos executores/aconselhadores municipais formados 
diante da desorganização dos serviços nas unidades. Apesar das críticas e do 
reconhecimento de obstáculos, percebeu-se a perspectiva de um trabalho 
colaborativo no processo de replicação, em especial por parte de coordenadores 
formados multiplicadores. Os participantes defenderam a realização de oficinas 
periódicas pela secretaria estadual de saúde ou a possibilidade dessa formação ser 
descentralizada para os multiplicadores regionais de modo a diminuir a dependência 
dos municípios em relação à disponibilidade dos multiplicadores regionais. Conclui-
se que, para que a replicação aos municípios aconteça, são necessários 
movimentos frequentes de sensibilização desde as instâncias de gestão/gerência 
até as equipes de saúde. O estudo resultou em um encontro regional envolvendo 
SES, CIES regional e sujeitos participantes no qual foi ratificada a importância da 
proposição de ações capazes de articular sujeitos envolvidos com as ações 
programáticas, fortalecendo estratégias de aproximação em âmbito regional, 
promovendo a prática reflexiva e possibilitando espaços de produção de saberes e 
enfrentamento de fragilidades na concepção da Educação Permanente em Saúde.  

 
 

Palavras-chave: Educação Permanente em Saúde; Multiplicador; DST/Aids.   
 
Descritores: Educação Continuada; Aconselhamento; Sorodiagnóstico da Aids. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The goal of this study was to investigate the qualification and practice of multipliers in 

rapid tests for diagnosis of human immunodeficiency virus (TRD/HIV) in the Coastal 

Lowlands region of Rio de Janeiro state. It is an exploratory descriptive study, with a 

qualitative approach. The data were collected between October and December 2014 

through semi-structured interviews with thirteen health workers, and nine regional 

multipliers and four municipal coordinators of sexually transmitted diseases programs 

(DST). Subject analysis of the data allowed us to identify two main categories: a) 

Regional multipliers Qualification: Diverse activity b) TRD/HIV replication and 

Decentralization: between critics and obstacles. The first category observed that the 

multiplier positively analyzed their training process in the region and these are 

crossed by three types of characteristics of activities: technical, educational and 

caregiver, according to their preference by multiplying, execution or advice. The 

second category brought together multiplier prospect analyses of replication practice 

and discussed the offer of training executors/advisers, besides the decentralization 

prospects of TRD/HIV in the region.  A low number of replicated workshops in a one 

year period of time were detected. The main difficulties related to replication were the 

reduction of workload replication, the limited availability of regional multipliers and the 

lack of political support from municipal management to perform the workshops. The 

rapid testing unit delay and the municipal decentralization process for the units were 

related to the small number of trained multipliers in the region and their limited 

availability. On the other hand, it was recognized that there were no minimum 

conditions for the TRD implementation to take place and lower motivation was 

pointed out by executors /advisers. Despite the obstacles recognition and criticism, 

collaborative work perspective in the replication process was noticed, especially by 

coordinator-trained multipliers. Participants called for periodic workshops held by the 

health state board or the possibility of such training is decentralized to regional 

multipliers, in order to reduce the dependence of municipalities regarding the 

availability of regional multipliers. In conclusion, in order for replication to occur the 

municipalities are required to have frequent awareness movements, from 

management/manages level / up to health teams. The study resulted in a regional 

meeting involving the health state board, the Education and Health integration 

services (CIES) and the participating subjects that were ratified by the importance of 

proposing programmatic actions to articulate involved individuals with program 

activities, strengthening strategies approach at the regional level, promoting reflective 

practice and enabling knowledge production room and coping with weaknesses in 

the design of Continuing Education in Health. 

 

Keywords: Continuing Education in Health; multiplier; HIV/AIDS. 

Descriptors: Continuing Education; Counseling; AIDS Serodiagnosis. 
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Nascimento   

 

 
Imagem 1: Espaços inicialmente destinados à implantação da proposta do CTA. Fonte: Acervo 

pessoal. 
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A aproximação com a proposta de testagem rápida diagnóstica e a vinculação 

ao grupo de multiplicadores regionais derivaram de minhas atividades como 

enfermeira ambulatorial em um hospital estadual de pequeno porte, situado na 

região da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro.  

Registravam-se, à época, no ambulatório de infectologia, índices 

consideráveis de Hepatite B e C, e esse fato me despertou para a necessidade da 

institucionalização da proposta da testagem rápida. Feitas as articulações internas, 

pude perceber que esse seria um processo complexo por exigir uma série de ações 

como a pactuação com os serviços municipais, a criação de fluxo de notificação e de 

busca ativa dos pacientes, a garantia de fornecimento de materiais e o investimento 

na formação de trabalhadores.   

Na época, os contatos com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES-RJ) e com a Vigilância Epidemiológica em DST do Ministério da Saúde 

pareciam caminhar na direção da criação de um Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) em minha instituição. Isso só reforçava a necessidade de 

formação de profissionais para a execução dos testes e para a prática do 

aconselhamento.  

Esses movimentos resultaram em um encontro promovido pela SES-RJ no 

dia 7 de junho de 2013, com o objetivo de apresentar os conceitos fundamentais da 

testagem diagnóstica e do aconselhamento e de sua materialização na região. 

Desse evento, participaram aproximadamente cinquenta trabalhadores de diferentes 

municípios e áreas de atuação, entre auxiliares, técnicos e profissionais de nível 

superior. A ideia contou com a adesão dos participantes, que consideraram que sua 

implantação traria maior autonomia regional no processo de emissão de laudos e 

melhor acompanhamento de importantes problemas de saúde da população. 

Na sequência, a SES-RJ deu início ao processo estadual de formação de 

multiplicadores em TRD/HIV e Sífilis com o propósito de habilitar um grupo itinerante 

de tais profissionais em cada macro região de saúde. Eles seriam capazes de 

replicar para os municípios o conhecimento sobre a testagem rápida através da 

formação de novos executores/aconselhadores em TRD/HIV e sífilis. Fui indicada 

pelo município de Casimiro de Abreu, juntamente com outros profissionais, para 

participar dessa formação. A oficina na região da Baixada Litorânea aconteceu no 
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município de Araruama em julho de 2013, sob a condução de técnicos do 

Laboratório Central (LACEN) e da SES-RJ.   

A participação na oficina me aproximou dos programas municipais de DST e 

da rede de multiplicadores vinculada à região da Baixada Litorânea. Meu 

envolvimento permitiu constatar o potencial da proposta de multiplicação na 

aquisição de autonomia para profissionais e serviços. Foi também possível vivenciar 

obstáculos à prática do multiplicador, o que me motivou a estudar fragilidades e 

fortalezas que envolvem o processo de formação e prática dos multiplicadores em 

TRD/HIV na minha região. Considerando o contexto da Educação Permanente em 

Saúde (EPS) – linha de pesquisa a qual estou vinculada no Programa de Mestrado 

Profissional de Ensino na Saúde (MPES) – vislumbrei a possibilidade de o estudo 

catalisar discussões e trocas de experiências entre sujeitos e instituições, 

aumentando, assim, a perspectiva da reflexão coletiva sobre soluções e 

encaminhamentos para o fortalecimento da rede de saúde regional. 

Por questões políticas, a proposta inicial da criação do CTA em minha 

instituição não se concretizou, e meu contrato com esta se extinguiu. No entanto, 

permaneço vinculada à SES-RJ como integrante do grupo de multiplicadores da 

Baixada Litorânea. Nessa perspectiva, materializou-se este estudo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é o estágio mais avançado 

de uma doença causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) que ataca o 

sistema imunológico. Há alguns anos, receber o diagnóstico de Aids era uma 

sentença de morte. Atualmente, é possível ser soropositivo e viver com qualidade de 

vida, bastando seguir corretamente as recomendações feitas por serviços ou 

profissionais de saúde. Assim, passados trinta anos desde os primeiros casos de 

Aids no Brasil, os jovens convivem com uma doença que tem tratamento específico 

sem terem experimentado a alta letalidade que marcou o início da epidemia. 

(BRASIL, 2014a, p.6) 

Cabe ressaltar que o ataque do vírus a nossas células de defesa torna o 

organismo mais vulnerável a diversas doenças, e o cuidado com pessoas vivendo 

com HIV/Aids envolve desafios. Dentre eles, o diagnóstico precoce, que é 

fundamental para aumentar ainda mais a sobrevida das pessoas. Assim, os testes 

sorológicos rápidos desempenham um papel importante nessa linha de cuidado.  

O Teste Rápido Diagnóstico (TRD) é de fácil execução e interpretação, o que 

possibilita a sua utilização fora do ambiente laboratorial, desde que conduzido por 

profissionais capacitados. Os resultados positivos da aplicação dessa metodologia 

fizeram com que o seu uso fosse adotado, inicialmente, em maternidades das 

regiões Norte e Nordeste. Tal iniciativa se justificava pela perspectiva de promover a 

melhoria na assistência às gestantes e parturientes infectadas como medida de 

prevenção da transmissão vertical (BRASIL, 2012a). 

Nesse contexto, as secretarias estaduais de saúde formaram trabalhadores 

para a realização do TRD nos municípios e, na sequência, as SES começaram a 

promover a formação dos multiplicadores regionais. Esses profissionais atuam como 

líderes e coordenadores de equipe, replicando a formação de novos executores de 

testes rápidos e aconselhadores nos municípios, aumentando a autonomia e a 

capilaridade em relação ao conhecimento construído regionalmente, e diminuindo a 

dependência da secretaria estadual de saúde para tal tarefa.  

A coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) da Secretaria 

Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) começou a formar multiplicadores no 

estado em 2012, sendo que, na região da Baixada Litorânea, a primeira oficina foi 
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realizada em 2013, quando me formei. Minha proximidade com incertezas na 

atuação como multiplicadora gerou questões que nortearam este estudo. Qual a 

avaliação do processo de formação de multiplicadores TRD/HIV na região da 

Baixada Litorânea? Quais as perspectivas da prática da multiplicação na região? 

Qual a potência regional na constituição de espaços de trocas de experiências e 

autoanálise sobre o processo de descentralização da testagem rápida?   

Dessa forma, a pesquisa tem como objeto a formação e a prática de 

trabalhadores da saúde multiplicadores em TRD/HIV na região da Baixada Litorânea 

do estado do Rio de Janeiro, e justifica-se pela potência da proposta no processo de 

formação de trabalhadores e de descentralização da testagem rápida na região, 

consistindo em uma estratégia de prevenção e de diagnóstico precoce do HIV aos 

usuários da rede SUS. 

Nossos pressupostos de investigação convergem para a hipótese de que a 

formação de tais multiplicadores constitui importante estratégia de EPS no contexto 

político regional.  
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2. OBJETIVOS 

 

O estudo teve como objetivo principal investigar a formação e a prática de 

multiplicadores em Testes Rápidos para Diagnóstico do Vírus da Imunodeficiência 

Humana (TRD/HIV) na região da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro. 

Os seguintes objetivos específicos foram investigados a partir da percepção 

dos sujeitos participantes da pesquisa: 

 Analisar a formação de multiplicadores em TRD/HIV na região; 

 Identificar facilidades e dificuldades da prática regional de replicação de 

oficinas de formação em TRD/HIV;  

 Contribuir com a constituição de espaços de discussão sobre o processo de 

descentralização da testagem rápida na região da Baixada Litorânea.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1. A Aids e a descentralização das ações de prevenção e assistência no 

Brasil   

  

O estudo de Grangeiro et al. (2009) ressalta que, desde o surgimento da Aids 

no Brasil, em 1983, mais de 205 mil mortes e 506 mil casos haviam sido registrados 

no país. No mundo, somente no ano de 2007, foram 2,7 milhões de novas infecções 

e 2 milhões de mortes, a maior parte em países de média e baixa renda 

(GRANGEIRO et al., 2009): 

Para traçar um paralelo, buscando situações semelhantes, com um número 
tão grande de vítimas, é preciso voltar a outras épocas – como a idade 
média, quando a peste negra dizimou cerca de 20 milhões de vidas, o que 
representava uma parcela expressiva da população europeia, ou o início do 
século XX, quando a gripe espanhola matou entre 20 e 50 milhões de 
pessoas em todo o mundo (GRANGEIRO et al., 2009, p.87 apud 
SEVALHO, 1993; SILVEIRA, 1995). 

 

Pesquisa de Burgos Filho (2012), com base em relatório técnico de 2010, traz 

uma estimativa de que, no Brasil, cerca de 630 mil indivíduos de 15 a 49 anos de 

idade vivem com o HIV/Aids. O autor mostra que o número de municípios brasileiros 

com pelo menos um caso de Aids cresceu ao longo dos anos. Em 1995, 47,91% dos 

municípios contava com pelo menos um caso de Aids, o que aumentou para 57,5% 

em 1998 e, em 2009, para 87%. Cabe ressaltar que 90% dos municípios brasileiros 

têm menos de 50 mil habitantes (4.981 municípios), abrangendo 34% da população 

brasileira e apenas 11% do total dos casos de Aids identificados no país. Por outro 

lado, somente 0,7% dos municípios brasileiros têm mais de 500.000 habitantes, e 

estes concentram quase 30% da população e mais da metade (51,5%) dos casos de 

Aids (BURGOS FILHO, 2012). 

Um breve resgate histórico pode facilitar o entendimento das implicações e 

significados da doença, pois muitas das ideias iniciais, como em outras doenças, 

ainda se fazem presentes.  

A epidemia mundial de HIV teve seu início no cenário mundial no final da 

década de 70 e início da década de 80 nos Estados Unidos, Haiti e África Central. A 

síndrome definida como Acquired Immune Deficiency Syndrome (Aids), em 1982, 
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era aparentemente relacionada à conduta sexual de homossexuais e às classes 

sociais mais abastadas, sendo ainda misteriosa e de causas desconhecidas pela 

ciência e com prognóstico de morte (BRASIL, 2007; GAPA, 2007). 

No Brasil, nesse período, a visão de grupo de risco esteve focada em 

homossexuais masculinos, bissexuais masculinos, hemofílicos e politransfundidos. 

Essa percepção se manteve por algum tempo com a publicação da portaria 236 de 

maio de 1985 (BRASIL, 1985). 

No Rio de Janeiro, o estudo de Grangeiro et al. (2009) registra o início do 

envolvimento da sociedade civil na luta contra a Aids em 1985, com as primeiras 

ações preventivas desenvolvidas pela SES-RJ. O autor ressalta que tais ações 

foram definitivamente impulsionadas, no final de 1986, pela criação do Grupo de 

Apoio à prevenção a Aids (GAPA-Rio) e da Associação Interdisciplinar de Aids 

(ABIA). Formada por representantes do mundo médico, intelectual, político e 

artístico, a ABIA teve grande destaque entre as organizações não governamentais, 

na época, por suas contribuições no plano político e de produção do conhecimento, 

dentre as quais se destacam: o ativismo por uma nova regulamentação no uso do 

sangue, a organização de instituições não governamentais em rede e a elaboração 

de propostas preventivas inovadoras (GRANGEIRO et al., 2009; GALVÃO, 1997; 

PARKER, 2000; PARKER, 2001). 

Os anos de 1991 a 1995 foram impactantes nos indicadores, pois 

representaram o clímax epidêmico da doença em um período de mudanças políticas 

e sociais relacionadas ao período de redemocratização do país. Nesse contexto, foi 

realizado um pedido de empréstimo ao Banco Mundial com o objetivo de fomentar 

nacionalmente a luta contra a doença (RAMOS JR., 2005). 

Os anos de 1996 a 2000 podem ser relacionados à ampliação da oferta de 

tratamento pelos serviços públicos de saúde, à disponibilização gratuita das 

medicações e à diminuição da morbi-mortalidade com tendência à estabilização dos 

indicadores de infecção. No final desse período, foi realizada a recomendação 

nacional de notificação obrigatória de gestantes e parturientes contaminadas e 

crianças expostas, mediante a Portaria 993, de 4 de setembro de 2000 (BRASIL, 

2000; BRASIL, 2005). 
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 Nos anos de 2001 a 2004, houve aumento da epidemia no país somado ao 

aumento do preço de custo das medicações antirretrovirais fornecidas (BRASIL, 

2005). Esse cenário foi modificado com a implementação de ações de combate à 

progressão epidêmica.   

Uma publicação de 2014 que apresenta a tendência histórica da doença 

mostra que houve decréscimo da porcentagem de casos entre homens nos anos 

entre 1982 e 2012 e um aumento do percentual de mulheres infectadas nos mesmos 

anos (BRASIL, 2014b). 

Outro dado importante aborda a infecção entre adolescentes. Os dados 

mostram que há uma tendência do aumento de casos de Aids em jovens na faixa 

etária de 13 a 24 anos, que passou de 35% em 2000, para 42,7% em 2010. No ano 

de 2012, 100% dos infectados eram do sexo masculino, e houve a redução para 

49,1% contra 50,9% de adolescentes do sexo feminino infectadas.  De uma maneira 

geral, no quesito faixa etária, a concentração de casos de Aids que se configurava 

entre 20 e 49 anos teve gradativa mudança de perfil por faixa etária em todas as 

idades, sendo que as maiores taxas estão situadas entre 30 e 49 anos de idade. 

Para homens, a alta incidência se dá entre 20 e 24 anos e, em mulheres, entre 13 e 

19 anos (BRASIL, 2014b). 

Cabe ressaltar que a exposição sexual, em 1998, era responsável por 91,3% 

dos casos com modo de exposição conhecido, percentual que, em 2010, subiu para 

97%. Entre indivíduos adultos do sexo masculino de 13 anos e mais de idade, houve 

aumento na proporção de casos de Aids entre heterossexuais, que passou de 

30,3%, em 1998, para 42,4% em 2010. Observou-se uma tendência de estabilização 

na proporção de casos de Aids entre HSH (homens que fazem sexo com homens) a 

partir do ano 2000 (JARDIM, 2012). 

Na categoria exposição sanguínea, verifica-se acentuada queda na proporção 

de casos de Aids entre usuários de drogas injetáveis (UDI). A proporção de casos 

caiu de 16,3%, em 1998, para 4,9% em 2010 (BRASIL, 2014b). 

Apesar do crescimento observado no número de casos de Aids entre as 

mulheres e heterossexuais nos últimos anos, um estudo de Barbosa Júnior et al. 

(2009) mostrou que HSH e UDI masculinos continuam a apresentar risco maior de 
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infecção pelo HIV do que a população em geral, com taxas de incidência em torno 

de 15 vezes observadas entre os heterossexuais (BARBOSA JÚNIOR et al., 2009).  

Por fim, a categoria de exposição “transmissão vertical” aparece como a 

principal forma de transmissão da quase totalidade de casos entre menores de cinco 

anos, tendo passado de 5,9 casos, em 1998, para 3,5 por 100.000 habitantes em 

2010 (BRASIL, 2014b). 

Na atualidade, sabe-se que a Aids acomete pessoas de forma indiscriminada, 

sem diferenciar idade, gênero, opção sexual, alcançando um compêndio de 

subjetividades, comportamentos e vulnerabilidades que predispõem qualquer 

pessoa ao risco. 

A objetivação de procedimentos formais no campo democrático obscurece 
as relações reais em que os sujeitos são produzidos e os torna presa de 
uma teia de relações sociais que se apresentam indeterminadas a esses 
mesmos sujeitos. O movimento oposto reposiciona os sujeitos a partir da 
reprodução social de identidades e da construção da solidariedade. Essa é, 
talvez, a lição que aprendemos nestes 30 anos de epidemia e que ainda se 
faz presente nos dias de hoje (ABIA, 2010, p.10). 

 

Segundo Meyer et al., (2006, p.1336), o risco em saúde é entendido como um 

conjunto de situações de danos potenciais que estão interligados aos fatores do 

indivíduo. Tais fatores movimentam o campo estratégico da prevenção a fim de 

conter ou minimizar seus danos e progressões através da detecção precoce (oferta 

gratuita do teste) e das medicações nas condutas preconizadas para o manejo de 

saúde e no aprimoramento do profissional de saúde em sua formação (FERREIRA 

et al., 2001; BRASIL, 2005). 

Essas ações não podem ser restritas ao tratamento ou à oferta gratuita de 

antirretrovirais, mas devem envolver uma modificação gradativa da visão individual 

na relação do homem sobre o conhecimento relacionado ao mecanismo da doença 

à prevenção e ao estímulo ao seu autocuidado (BRASIL, 1999, p.35). 

O artigo de Grangeiro et al. (2009) sobre o ativismo em Aids, que trata da 

contribuição dos movimentos sociais na defesa de identidades e direitos, ressalta o 

início, em 1985, do envolvimento da sociedade civil na luta contra a Aids no Rio de 

Janeiro. Segundo o autor, foi nessa época que homossexuais, “ainda que 

timidamente”, passaram a acolher as primeiras ações preventivas desenvolvidas 

pela SES/RJ.  
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No caso brasileiro, o debate sobre o campo de prática da prevenção ao 
HIV/Aids parece estar orientado para uma abordagem que privilegia um ou 
outro dos componentes que estão diretamente relacionados à construção 
da democracia e de seus efeitos no que se refere à autonomia e 
emancipação dos sujeitos (ABIA, 2010, p.11). 

 

Dessa forma, percebe-se que, após mais de duas décadas da descoberta do 

HIV/Aids, embora se tenha vivenciado avanços significativos, o desafio persiste. 

Foram descobertas classes de medicamentos capazes de controlar a multiplicação 

do vírus no organismo, porém ainda não se sabe como erradicá-lo. Ainda não foi 

descoberta a cura e, embora se tenha alcançado um aumento da sobrevida e 

melhoria da qualidade de vida dos portadores do HIV/Aids, o registro anual de 

mortes ainda é bastante significativo.  

Após um período de relativa centralização das políticas brasileiras voltadas ao 

combate do HIV/Aids, persiste, no cenário da saúde pública, o desafio da 

consolidação dos processos de descentralização e sustentabilidade das ações de 

prevenção e assistência em direção aos municípios. Desde o início do processo de 

reforma sanitária no Brasil, eles têm ocupado um papel de destaque no Sistema de 

Saúde por serem, em seus territórios, os responsáveis diretos pela saúde da 

população, o que lhes impõe planejar e executar políticas de promoção e organizar a 

rede de serviços para o atendimento das demandas e necessidades de saúde 

(GRANGEIRO et al., 2012). 

Grangeiro et al. (Ibidem) ressaltam que, na política de descentralização 

desenvolvida nacionalmente, destacam-se duas fases. A primeira, implementada 

entre 1994 e 2002, caracterizou-se por se basear em recursos de acordos de 

empréstimos com o Banco Mundial, e envolveu as 27 unidades federadas e 150 

municípios selecionados por reunir mais de 70% dos casos de Aids do país (BANCO 

MUNDIAL, 2004).  

A segunda fase teve por finalidade substituir os recursos do Banco Mundial 

por fontes nacionais, adequar o financiamento da resposta a Aids às normas do SUS 

e aumentar as atribuições e o grau de autonomia de estados e municípios. 

Denominada Política de Incentivo no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids, 

essa etapa ampliou o número de municípios com programas estruturados, transferiu 

parcialmente para os estados a responsabilidade e os recursos para o financiamento 

das ações de Organizações da Sociedade Civil (OSC), e reorganizou os princípios 
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de gestão, vinculando o financiamento à definição de metas pactuadas entre 

gestores e movimentos sociais ao (co)financiamento das ações e à obrigatoriedade 

da manutenção de equipes e estruturas voltadas para o enfrentamento da Aids 

(BARBOZA, 2006; PIRES, 2006; TAGLIETA, 2006; BRASIL, 2002). 

Estudos avaliativos de resultados dessa fase do processo de 

descentralização mostraram, como aspectos positivos, o aumento da 

sustentabilidade financeira, a ampliação da cobertura das ações e a substituição dos 

parâmetros de avaliação exclusivamente financeiros e administrativos por 

abordagens de caráter técnico. Por outro lado, os estudos permitem observar, em 

parte dos estados e municípios, um baixo nível de execução técnica e financeira, 

uma possível redução do apoio às OSC e uma dissonância entre planejamento, 

informações epidemiológicas e prioridades programáticas nacionais (BARBOZA, 

2006; PIRES, 2006; TAGLIETA, 2006; FONSECA et al., 2007; DUARTE, 2008). 

 

3.2. Os Testes Rápidos Diagnósticos para HIV no contexto da Educação 

Permanente em Saúde  

  

No Brasil, o diagnóstico da infecção pelo HIV é regulamentado por meio 

da Portaria 29, de dezembro de 2013, que aprova o Manual Técnico para o 

Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças. Esse diagnóstico é feito 

em laboratórios a partir da realização de testes sorológicos e moleculares, ou 

durante visita do indivíduo na consulta – em unidade de saúde no Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA), em unidade de Testagem Móvel, em 

organizações não governamentais etc. – por meio de testes rápidos (FERREIRA JR et 

al., 2005). 

Os testes sorológicos baseiam-se na detecção de anticorpos e/ou antígenos 

do HIV presentes ou não na amostra do paciente. Os testes sorológicos utilizados no 

diagnóstico da infecção pelo HIV são: Elisa, imunofluorescência indireta, western 

blot, imunoblot e imunoblot rápido. Os testes rápidos, por sua vez, são ensaios mais 

simples que podem ser realizados em até 30 minutos. Existem vários formatos de 

testes rápidos, e os utilizados mais frequentemente são: dispositivos ou tiras de 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/legislacao/2014/56078/portaria_n_29_pdf_18265.pdf
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imunocromatografia ou fluxo lateral, imunocromatografia de dupla migração (DPP) e 

dispositivos de imunoconcentração e fase sólida (FERREIRA JR et al., 2005). 

Desde 1985, os Estados Unidos iniciaram a disponibilização do teste de HIV 

gratuito nos serviços de saúde, vinculando-o permanentemente às práticas de 

detecção precoce e aconselhamento. Já no cenário do sistema de saúde brasileiro, 

o uso do TRD no diagnóstico da infecção pelo HIV foi inicialmente regulamentado 

com a publicação da portaria nº. 34/SVS/MS, de 2005. E, desde março de 2006, o 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais vem implantando o teste rápido como 

diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil (SOBREIRA et al., 2012, p.3100; 

SOARES et al., 2012, p.941). 

A portaria 34/2005 indicava o TRD/HIV a partir de avaliações prévias que 

testificaram sua eficiência validadas pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites 

Virais e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Estudos para 

averiguar o desempenho do teste rápido anti-HIV no país concluíram que esse teria 

desempenho igual ou até melhor que o do teste convencional ELISA para detecção 

de anticorpos anti-HIV (FERREIRA JR et al., 2005; BRASIL, 2005). 

Com base nesses resultados, os TRD/HIV foram inicialmente implantados em 

locais de difícil acesso, uma vez que essas regiões não dispunham de uma rede de 

serviços de saúde/laboratórios que permitissem o atendimento integral e a 

assistência à saúde de populações vulneráveis. Posteriormente, a regulamentação 

do diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV foi revogada pela Portaria nº. 151, 

de 2009, que estabeleceu seu fluxo de execução (RAMOS JR, 2005; BRASIL, 

2009a).  

O Ministério da Saúde, em 14/10/2009, publicou a portaria n. 151/SVS, 
revogando a portaria n. 34/SVS de 28/04/2005, ampliou a oferta do TRD 
HIV, estendendo o acesso para a população em geral. Teve relevância esta 
iniciativa considerando as vantagens do TRD HIV para a saúde e o usuário, 
relacionadas ao diagnóstico precoce do HIV, ao retardo do adoecimento da 
população e à diminuição das taxas de transmissão; o saber mais rápido do 
“status” sorológico é um importante dispositivo de prevenção; maior 
resolubilidade de resposta à demanda do usuário diminuindo a angústia 
pela espera do resultado; menos custo para o usuário, na medida em que 
não é necessário o retorno ao CTA (BELLUCO, 2011, p.14). 

 

O diagnóstico era realizado fundamentalmente em unidades chamadas 

Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA). Os CTA constituíram-se como uma 
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modalidade alternativa de serviço de saúde, focado na oferta de teste sorológico do 

HIV de forma gratuita, confidencial e anônima. Nesses serviços, o oferecimento dos 

testes teria a finalidade de promover educação e aconselhamento para os indivíduos 

sob risco de infecção àqueles já infectados. Outro dos objetivos dos CTA era desviar 

a demanda por testes sorológicos nos bancos de sangue, devido esta ser muito 

elevada. Sua criação data do final da década de 80 em âmbito nacional, sendo 

inicialmente chamados de Centros de Orientação e Apoio Sorológico (COAS), que 

foram renomeados como CTA, em 1997, pela Coordenação Nacional de DST/Aids 

(BRASIL, 2004). 

Dificuldades relativas ao acesso dos usuários aos CTA indicaram a 

necessidade da ampliação de pontos de testagem de forma a facilitar a detecção 

precoce dos casos e a promoção de estratégias de redução de risco ou o cuidado 

adequado no caso de confirmação da infecção pelo HIV. Nesse sentido, pesou o 

argumento de que a Aids é um problema de saúde pública e que, portanto, diz 

respeito a toda a sociedade, especialmente, às diversas instâncias de produção de 

saúde, não devendo estar restrita apenas a serviços especializados.  

A Pesquisa de Comportamento, Atitudes e Práticas da População Brasileira 

(PCAP) realizada em 2008 mostrou que 38,4% da população sexualmente ativa de 

15 a 54 anos declararam já terem realizado o teste em algum momento da vida. A 

proporção de homens e mulheres de 15 a 49 anos de idade que realizaram o teste 

de HIV nos 12 meses anteriores ao PCAP e que conheciam o resultado do último 

teste realizado foi de 13,1%, sendo 10,1% entre os homens, e 15,9% entre as 

mulheres. Essa cobertura foi um pouco maior nos grupos sob maior risco de 

infecção pelo HIV (mulheres profissionais do sexo, 17,5%; HSH, 19,1%; e usuários 

de drogas não injetáveis, 13,2%). Ainda assim, deve ser observado o elevado 

percentual de indivíduos que nunca realizaram o teste e a possibilidade da 

existência de barreiras para que as populações sob maior risco para o HIV acessem 

os serviços públicos de saúde (BRASIL, 2011). 

A realização do TRD engloba momentos distintos, que incluem a prática do 

aconselhamento pré-teste, a testagem em si, a entrega do resultado, o 

aconselhamento pós-teste e o encaminhamento do usuário às respectivas linhas de 

cuidado na rede de atenção à saúde (BRASIL, 1998, p.12-14). 
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O aconselhamento constitui uma atividade a ser desempenhada por 

profissionais de saúde capacitados para tal em dois momentos: antes da coleta do 

sangue (pré-teste) e na entrega do resultado do exame (pós-teste). Envolve 

orientação, avaliação de riscos e apoio emocional aos usuários, sendo considerado 

um instrumento estratégico nas ações de prevenção e assistência e como 

instrumento para quebra da cadeia de transmissão do HIV/Aids (BRASIL, 1993; 

1998). 

A prática do aconselhamento tem como objetivo oferecer suporte emocional, 

avaliar riscos e planejar a redução de danos para o usuário. Infere-se, sobre essa 

prática, a criação de vinculo profissional-usuário, com o estreitamento de laços 

através de bases de confiança na conduta do profissional (MIRANDA et al., 2008, 

p.3). 

De acordo com Pupo (2013), o termo aconselhamento vem sendo utilizado 

historicamente na designação de atividades de intervenção e manejo individualizado 

de situações e dilemas cotidianos difíceis, propiciando o desenvolvimento do bem-

estar individual. O ato de aconselhar envolve diálogo e escuta sensível de possíveis 

angústias derivadas de temor e incertezas. A prática aposta na potência do 

relacionamento, e promove a reflexão do individuo sobre sua situação de saúde 

(PUPO, 2013). 

No processo do aconselhamento, o profissional procura apoiar o usuário, 

dispondo-se ao enfrentamento do conjunto da situação, desvelando, com ele, saídas 

alternativas para diversos aspectos do seu cotidiano. Assim, o ato de aconselhar 

tem o caráter de estimular o indivíduo a refletir e elaborar uma nova proposta de 

vida, conveniente para a manutenção de sua saúde e para a saúde de seus 

relacionamentos. O aconselhamento é um ato de “conhecimento, uma situação 

gnosiológica; é comunicação, diálogo, interação” (MIRANDA et al., 2008, p.4).   

Conhecer, reconhecer e resgatar a dimensão psicossocial da Aids e suas 
representações é um desafio implícito na prática de testagem e no 
aconselhamento (OLIVEIRA, 2011, p.20). 

 

Segundo o MS, o aconselhamento no contexto das DST e HIV/Aids é 

entendido como:  

(...) um processo de escuta ativa, individualizado e centrado na pessoa. 
Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre 
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seus interlocutores, visando o resgate dos recursos internos do cliente para 
que ele mesmo tenha a possibilidade de reconhecer-se como sujeito de sua 
própria saúde e transformação (BRASIL, 2000, p.11). 

 

De acordo com Pupo (2013), 

O aconselhamento também tem sido inserido como uma estratégia para se 
lidar com a dimensão psicossocial da epidemia de HIV/Aids. Inicialmente, 
na década de 1980, foi utilizado, na situação de testagem anti-HIV, como 
uma abordagem para lidar com a discriminação associada à Aids, como 
espaço para esclarecer e diminuir as barreiras em torno do teste e aumentar 
a informação da população sobre esta doença e formas de prevenção 
(p.1091). 

 

Ainda de acordo com a autora, faz-se necessário objetivar as ações de 

aconselhamento e testagem rápida, conjugando-as com as subjetividades 

vivenciadas no enfrentamento sorológico. “Ser vulnerável, no contexto das DST e 

HIV/Aids, significa ter pouco ou nenhum controle sobre o risco de se infectar e, para 

aqueles já infectados, ter pouco ou nenhum acesso a cuidados e suportes 

apropriados” (BRASIL, 1998, p. 19). 

O estudo de Galindo et al. (2013) sobre a abordagem da subjetividade em 

textos do MS que envolve o aconselhamento ressalta que a própria construção 

social da Aids a inscreve para além de um evento biológico. Nesse sentido, 

enumera, com base em revisão bibliográfica, construções discursivas em torno da 

epidemia que têm orientado tanto o desenvolvimento de pesquisas, como a 

formatação de políticas e as próprias intervenções relacionadas ao tema (GALINDO 

et al., 2013). 

Na literatura científica, autores identificaram três momentos discursivos 

emblemáticos sobre a Aids envolvendo a compreensão da epidemia e das respostas 

formuladas para ela (AYRES et al., 2003; PARKER, 2000). 

Num primeiro momento, característico dos primeiros casos de Aids nos anos 

80, ganha destaque a noção de grupos de risco (homossexuais, hemofílicos, 

usuários de drogas injetáveis, haitianos). Esse discurso inspirava práticas de 

segregação, exclusão e contribuía para a falsa ideia de proteção entre as pessoas 

que não se consideravam parte dos referidos grupos. 

A expansão da AIDS forçou a construção do conceito de comportamento de 

risco que marcou o segundo momento discursivo. O desafio, agora, era 
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compreender o novo desenho epidemiológico da Aids que passou a atingir pessoas 

não pertencentes aos tais grupos de risco. As tentativas, nessa fase, foram as de 

isolar o vírus, evitando a sua propagação. Investiu-se em estratégias de 

incorporação de novos hábitos pela população no sentido de se evitar 

comportamentos que pudessem representar risco de infecção pelo HIV. 

O terceiro momento discursivo identificado iniciou no final dos anos 90, e está 

presente até nossos dias. Ele é marcado pelo desenvolvimento do conceito 

de vulnerabilidade  como recurso para compreensão da epidemia e construção de 

respostas a ela.  

O estudo realizado por Souza e Czeresnia (2007) discute a prática do 

aconselhamento considerando-o implicado com as citadas transformações 

discursivas da Aids. Um discurso preventivo-normativo homofóbico é comum nas 

ações de enfrentamento da epidemia na primeira fase, coerente com a ideia de que 

os sujeitos por características identitárias eram potencialmente indicados a portar o 

vírus. Na fase marcada pela abordagem de comportamento de risco, o discurso 

aparecia menos punitivo que no período anterior, mas ainda dirigido ao 

comportamento dos indivíduos com ênfase na adoção de atitudes seguras, como no 

uso de preservativo e não compartilhamento de seringas no uso de droga injetável. 

Na terceira fase, caracterizada pelo conceito de vulnerabilidade, o discurso é dirigido 

para, dentre outros aspectos, ações de prevenção, educação, defesa de liberdade e 

direitos civis. 

Com relação à vulnerabilidade, Galindo et al. (2013) abordam três tipos – a 

individual, a coletiva e a programática – que mantêm entre si conexões a serem 

lembradas diante dos esforços no lidar com a Aids. Questões de ordem política e 

econômica passam a ser consideradas como importantes no enfrentamento da 

epidemia (GALINDO et al., 2013, p.132). 

O comportamento de risco, anteriormente mencionado, seria o componente 

individual nesse contexto, o qual diz respeito a quanto o indivíduo conhece sobre o 

problema e a sua capacidade e interesse em aplicar esse componente em sua 

atividade cotidiana. O componente social envolve o quanto o indivíduo pode aplicar 

tais informações a sua prática diária de acordo com a disponibilidade de meios de 

comunicação, de recursos materiais e de enfrentamento de barreiras culturais por 

meio da mobilidade e identidade sociais. Já o componente programático leva em 
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consideração a presença de recursos disponibilizados de modo efetivo e 

sistemático, envolvendo a presença de compromisso e utilização correta dos 

recursos disponíveis por parte dos gerentes e administradores (FRANÇA JÚNIOR et 

al., 2003). 

Mesmo a vulnerabilidade sendo considerada a mais atual e adequada 

definição para a contextualização de como as práticas individuais e coletivas 

interagem na susceptibilidade às infecções sexuais, nota-se que apresenta 

limitação. O cuidado a se tomar, nesse sentido, é o de não vitimizar segmentos 

populacionais mais expostos e, também, evitar o efeito paralisante de considerar o 

conceito tão amplo e complexo que se torne difícil transformar as situações 

identificadas de vulnerabilidade.  

Assim, é necessário considerar a capacidade de luta e de recuperação dos 

indivíduos e dos grupos sociais para o enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade. Nesse contexto, estão colocados o entitlement, que se refere ao 

direito das pessoas, e o empowerment, que diz respeito à participação política e 

institucional (FRANÇA JÚNIOR et al., 2003; BERTOLOZZI et al., 2009). 

No enfrentamento da vulnerabilidade, um dos pilares é o investimento forte na 

capacitação dos profissionais e serviços de saúde para tratamento e diagnóstico de 

DST e HIV/Aids, de acordo com as especificidades de cada população 

(BERTOLOZZI et al., 2009). 

Nesse sentido, o movimento é o de avaliar a qualidade dos serviços 

prestados para que haja atuação efetiva nas lacunas identificadas, procurando 

estabelecer serviços de saúde adequadamente preparados na identificação, 

notificação, tratamento e prevenção de DST e HIV/Aids.  A análise das unidades 

básicas de saúde, na sua abordagem em relação à saúde reprodutiva, tem revelado 

obstáculos para o funcionamento pleno e eficiente desse serviço, tais como a 

tendência à fragmentação dos serviços, em oposição à integralidade das práticas de 

saúde, e a falta de sintonia na comunicação entre os profissionais e os usuários dos 

serviços de saúde (FERRAZ; NEMES, 2009). 

O texto de Ceccim (2005) discute a relevância e a viabilidade de se 

disseminar a capacidade pedagógica por toda a rede do Sistema Único de Saúde:  
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(...) que se cumpra uma das mais nobres metas formuladas pela saúde 
coletiva no Brasil: tornar a rede pública de saúde uma rede de ensino-
aprendizagem no exercício do trabalho. (...) O conceito de educação 
permanente em saúde serve para dimensionar esta tarefa, não no 
prolongamento do tempo/carreira, mas na ampla intimidade e intercessão 
educação/atenção na área de saberes e de práticas em saúde (CECCIM, 
2005, p.975). 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) constitui estratégia fundamental às 

transformações do trabalho para que venha a ser lugar de atuação crítica, reflexiva, 

propositiva, compromissada e tecnicamente competente. O autor registra que, num 

determinado momento, optou-se por priorizar a educação dos profissionais de saúde 

como uma ação final da política de saúde e não a atividade-meio para o 

desenvolvimento da qualidade do trabalho. Defende que esse é o aspecto original e 

o diferencial configurado sob o conceito político-pedagógico da Educação 

Permanente em Saúde, conceito que resume a Política Nacional de EPS (PNEPS) 

proposta, e lhe dá tradução concreta junto aos conselhos de saúde, instituições de 

ensino, associações docentes, movimentos sociais, organizações estudantis e 

representações de trabalhadores (Ibidem). 

Através da portaria nº. 198, que implementa a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, e da Portaria GM 1996, de 20 de agosto de 2007, que 

estabelece as diretrizes para sua implantação nos serviços, procura-se, através dos 

aspectos históricos consolidados na Reforma Sanitária, fortalecer, descentralizar e 

lançar estratégias que integralizem a saúde em um computo individual e coletivo. O 

conceito de Educação Permanente em Saúde abrange a atenção à saúde, os 

requisitos relacionados à prática da docência e ações de serviço, intensificando suas 

inter-relações (BRASIL, 2009, p.8; BRASIL, 2004). 

Ceccim (2005) ressalta que a PNEPS considera a rede pública de saúde 

como uma rede de ensino-aprendizagem no trabalho e no exercício da prática 

profissional. Dessa forma, problematizar o cotidiano e estimular o protagonismo dos 

sujeitos envolvidos no cuidado à saúde dos cidadãos, no âmbito dos serviços de 

saúde, é fundamental para todos os que defendem maior qualificação das ações no 

SUS. 

Nesse contexto, o Plano Nacional DST/Aids relaciona os problemas 

potenciais a serem enfrentados na luta contra o HIV/Aids através da realização de 
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capacitações e a manutenção de atualizações constantes de profissionais 

considerando:  

a) as particularidades regionais de cada local, a formação básica 
insuficiente dos profissionais de saúde, seus aspectos éticos, de cidadania 
e psicossociais,  

b) a inadequação das metodologias utilizadas no processo de ensino formal 
e informal que por vezes não consideram os sujeitos das ações, 

 c) o caráter heterogêneo atrelado aos serviços que tornam as realidades e 
condições de trabalho inadequadas,  

d) a metodologia adotada na formação do multiplicador e a dificuldade de 
adequação de sua função/inserção nos serviços,  

e) o peso atribuído ao termo DST, arraigado em significados e associado a 
medos, preconceitos, fato este que limita o quantitativo de profissionais 
habilitados ao seu enfrentamento (BRASIL, 1999, p.53). 

 

Cabe atentar para a importância da formação dos trabalhadores que 

assumem a tarefa de executar os testes, aconselhar usuários e replicar a formação 

de novos executores/aconselhadores. Uma proposta pedagógica de formação 

afinada com a concepção de EPS considera saberes e práticas individuais e 

coletivas na perspectiva fundamental de mediar os interesses do 

aconselhado/usuário, sem perder de vista o aconselhador/trabalhador como sujeito 

desse processo e potencial transformador de sua prática.  

Visualizar demandas e realidades, observar índices e indicadores, analisá-los 

em suas implicações de saúde, refletir sobre as realidades de campo e projetar 

resoluções mediante as análises de processos de trabalho promovendo fortalezas a 

partir das fragilidades são ações que se afinam com o conceito que a Educação 

Permanente em Saúde preconiza (Ibidem, p.44). 

 Cabe ressaltar que: 

(...) uma das ferramentas mais importantes para a qualidade na prestação 
de serviços de saúde é a abordagem educativa, direcionada aos 
profissionais de saúde e aos vários setores da sociedade, na perspectiva da 
capacitação ética e técnica, para ações eficazes de gestão, promoção, 
prevenção, assistência e formação profissional (ROSSI, 2005, p.7). 

 

No entanto, ao contrário das recomendações da PNEPS, muitos dos 

programas de formação em saúde seguem majoritariamente inscritos na perspectiva 

da transmissão de um conteúdo ou conhecimento especializado que, no máximo, 

orienta o movimento do profissional em um processo contínuo de reprodução do 
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conhecimento técnico. Esses processos, em que se subentende a anulação do 

indivíduo na representação de sua realidade, dificultam a construção de um novo 

conhecimento baseado nas vivências, no processo de trocas e de contextualizações 

de cenários de atuação. 

Dessa forma, considerando a qualidade da formação e relacionando-a à 

prática dos multiplicadores, a depender da condução dos processos educacionais, 

pode-se promover a reflexão e não somente a aquisição de conteúdos insuficientes 

para a produção e o aperfeiçoamento do conhecimento que resulta em saúde. Há 

necessidade, portanto, de descentralizar e disseminar a capacidade pedagógica 

entre trabalhadores, gestores de ações, serviços e sistemas de saúde; entre 

trabalhadores e gestores com os formadores; e entre trabalhadores, gestores e 

formadores com o controle social em saúde. Essa ação nos permitiria constituir o 

Sistema Único de Saúde verdadeiramente como uma rede-escola (CECCIM, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Caminhos  

 

 

 

Imagem 2: Representação de momentos de busca reflexiva da pesquisadora durante o percurso do 

estudo, o contato com a natureza local como fonte de inspiração, alívio do estresse e clarificação do 

objeto a ser estudado, caminhos que levaram a construções de sonhos de vida. Fonte: Acervo 

pessoal. 
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4. MÉTODO  

 

É importante registrar que o estudo respeitou o conhecimento bioético que 

envolve a pesquisa com grupos humanos, contido na resolução nº. 466, de 12 de 

dezembro de 2012. O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP/HUAP) (CAAE: 

33736914.90000.5243 e parecer nº. 805.491, de 25/09/2014) (Anexo 1). Os 

convidados que aceitaram participar do estudo assinaram o Formulário de 

Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias.  

Foi realizada uma pesquisa qualitativa de campo, descritiva e exploratória. A 

abordagem qualitativa permeou todo o universo de estudo e orientou a pesquisa dos 

significados encontrados, promovendo o aprofundamento do conhecimento 

(MINAYO, 1994, p.22).  

 A pesquisa exploratória objetivou a familiarização com o problema, o 

aprimoramento de ideias e a descoberta de intuições, conforme orientam Barros e 

Lehfeld (2014, p.84). Na perspectiva descritiva, a pesquisa intencionou descrever 

características e percepções dos entrevistados (GIL, 2002, p.41-42).  

De acordo com Bastos e Keller (2011, p.61), a pesquisa de campo visa dirimir 

dúvidas ou observações a respeito de problemas para os quais se busca respostas 

a partir de hipóteses levantadas podendo, a partir desse processo, favorecer a 

descoberta de relações e até de novos fenômenos e suas respectivas explicações. 

Os municípios do estado do Rio de Janeiro estão distribuídos em nove 

regiões geográficas: Região Metropolitana (dividida em Metropolitana I e 

Metropolitana II); Baía de Ilha Grande; Baixada Litorânea; Centro-Sul; Médio 

Paraíba; Noroeste; e Serrana, segundo regionalização da Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro. O estudo foi desenvolvido na região da Baixada Litorânea, 

que possui uma população estimada de 538.650 habitantes, segundo dados do 

IBGE de 2010, representa cerca de 3,5% da população total do estado, sendo 

composta por nove municípios: Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Araruama, 

Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da 

Aldeia e Saquarema, conforme figura 1.   
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Segundo a página virtual da Fundação CEPERJ (Centro Estadual de 

Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro), as 

atividades econômicas que caracterizaram a região, até a década de 1960, estavam 

relacionadas à exploração do sal, à produção de laranja, à pesca e à criação de 

gado. Durante as últimas décadas, as atividades ligadas ao turismo e ao lazer 

passaram a ser muito importantes nos municípios litorâneos, onde se observa, como 

consequência, a especulação imobiliária, que aumenta ainda mais a demanda sobre 

os equipamentos urbanos e a estrutura viária. Esse processo tem gerado uma 

degradação ambiental generalizada, sobretudo nas lagoas, em consequência dos 

aterros, do aumento de despejos de esgotos in natura, da proliferação de moradias 

em áreas de proteção ambiental, entre outros. 

 

 

Figura 1: Regiões de governo e municípios do estado do RJ (BRASIL, 2014). 

 

Segundo Brasil (2014), o município de Cabo Frio é o principal centro regional a 

partir da diversificação das atividades comerciais e de serviços. Existe um 

progressivo aumento do percentual da população economicamente ativa que se 

dedica às atividades terciárias, como consequência do desenvolvimento do comércio 
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e dos serviços. A atividade que, nos dias atuais, desponta como a indicada para o 

crescimento do município é o turismo, favorecido pelas condições do meio natural.  

De acordo com Gomes (2010), com o PIB entre 5 a 10 bilhões, representando 

2 a 3% da produção do estado, encontram-se ordenadamente, do maior ao menor 

PIB: Niterói, São Gonçalo, Macaé, Cabo Frio, Nova Iguaçu, Volta Redonda e Rio 

das Ostras. Entre 1 a 2 bilhões, Casimiro de Abreu ocupa o 5º lugar, seguidos de 

Armação de Búzios (9º lugar). Com o PIB entre 500 milhões e 1 bilhão, Araruama 

ocupa o 5º lugar, Saquarema e São Pedro da Aldeia, respectivamente, 10 e 11º 

lugar.  

A região apresenta grandes áreas de baixada e restinga, tendo, no seu litoral, 

um conjunto formado por vários lagos e grandes extensões de praias, um dos 

motivos que faz com que essa região seja um dos pontos turísticos do estado que 

atrai pessoas em períodos de férias, festas e feriados prolongados. No seu interior, a 

região compõe-se de grandes extensões de áreas planas com potencial para a 

agricultura. Junto às áreas de encosta da Serra do Mar, ocorre a produção de 

hortaliças e plantações de banana e, nos vales dos rios São João e Uma, 

desenvolvem-se a cana-de-açúcar, a rizicultura e a bovinocultura. Rica em beleza 

natural e propícia para o turismo e agricultura, a região é um dos pontos de 

destaque do estado do Rio de Janeiro (CASTRO; GOMES, 2013). 

Com relação aos casos de HIV notificados na região da Baixada Litorânea 

(BL) no ano de 2012, a figura 2 ilustra os percentuais em cada município. Observa-

se um maior percentual nos municípios de Cabo Frio (31%), Rio das Ostras e 

Araruama (16%) e Saquarema (13%). Na sequência, encontram-se os municípios de 

Búzios (7%), São Pedro da Aldeia (6%) e Casimiro de Abreu (5%). Por fim, Arraial 

do Cabo e Iguaba Grande (3%).  



39 
 

 

 

Figura 2: Percentuais de casos notificados por município. Fonte: Boletim Epidemiológico HIV/Aids e 
hepatites virais (2014, p. 28). 

 

Algumas cidades, no entanto, vêm sofrendo especialmente com o êxodo 

populacional decorrente da grande proximidade com Macaé, na região Norte 

Fluminense, que viveu grande crescimento a partir da exploração de petróleo e 

concentração de empresas. Rio das Ostras, em especial, sofre com a ampliação do 

mercado imobiliário e, consequentemente, do comércio e serviços. Tal fato gera 

circulação financeira e populacional uma vez que, pela proximidade entre os 

territórios, muitas pessoas trabalham em Macaé, mas residem em municípios 

circunvizinhos da BL.   

Estudos de Alexandre Motta e Rodrigo Terra (2011) confirmam que a região 

possui grande evidência petrolífera, em que bacias e plataformas fazem parte do 

cenário promovendo uma população mais especializada, sendo a região fonte de 

pesquisas desenvolvidas em âmbito nacional e internacional. 

Tais características tornaram a região atraente para trabalhadores de outras 

regiões que migram em busca do aumento de oportunidades de emprego, contando 

com investimentos derivados dos royalties do petróleo, e de boa qualidade de vida.  

O somatório dessas características torna a região mais suscetível ao 

desenvolvimento de desigualdades sociais que, na ausência de políticas de acesso 

a informações, diagnóstico precoce e medicamentos, pode favorecer a instalação de 

ambiente de disseminação das doenças sexualmente transmissíveis. 
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Os participantes do estudo foram treze trabalhadores da área da saúde da 

região da Baixada Litorânea. Considerando seus locais de atuação, foram 

envolvidos sete dos nove municípios que compõem a região, a saber: Araruama, 

Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da 

Aldeia, Saquarema e Rio das Ostras (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Número de participantes da pesquisa por município de atuação. 

 

Os trabalhadores do município de Casimiro de Abreu foram excluídos pelo 

fato deste ter sido o cenário de atuação da pesquisadora e local onde esta se 

qualificou como multiplicadora, tendo se deparado com questões políticas capazes 

de causar constrangimento aos sujeitos durante o processo investigativo. O 

município de Armação dos Búzios possui em seu quadro uma multiplicadora 

formada pela SES, mas ela foi excluída do estudo por estar de licença maternidade 

durante o período da coleta de dados. 

Foram convidados a participar do estudo dois grupos de trabalhadores da 

região. No grupo 1, foram reunidos multiplicadores com vínculo de pelo menos dois 

anos no mesmo município, formados em oficinas regionais da SES a partir do ano 

de 2013. O grupo 2 foi composto por coordenadores municipais do Programa de 

Prevenção às DST com formação de executor/aconselhador.   

 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO Número de participantes 

1. ARARUAMA 2 

2. ARRAIAL DO CABO 1 

3. CABO FRIO 2 

4. IGUABA GRANDE 1 

5. RIO DAS OSTRAS 3 

6. SÃO PEDRO DA ALDEIA 2 

7. SAQUAREMA 2 

Total: 13 



41 
 

 

Para preservar suas identidades, os participantes foram identificados no texto 

com nomes de animais marinhos em homenagem à vocação pesqueira de 

municípios da região.  

A coleta dos dados aconteceu entre os meses de outubro e dezembro de 

2014, a partir de entrevistas semiestruturadas com os profissionais multiplicadores e 

coordenadores que se interessaram em participar. Para complementar a análise dos 

participantes sobre seu processo de multiplicação, foram levantadas informações 

secundárias, disponibilizadas pela SES, relativas às oficinas de formação e a dados 

epidemiológicos sobre HIV/Aids no Brasil, na região e nos municípios.  

As autorizações para a entrada em campo foram solicitadas à Gerência 

Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV e Hepatites Virais da SES, 

ao LACEN, que realiza e coordena os grupos de multiplicadores regionais em 

TRD/HIV, e aos coordenadores do Programa de Prevenção às DST em cada 

município.  

A relação de multiplicadores formados na região foi obtida via canal de 

comunicação da rede social do grupo intitulado TRD/HIV – Rio de Janeiro, que 

disponibiliza a planilha contendo nome e contatos desses profissionais.  O convite à 

participação dos sujeitos foi realizado por telefone ou correio eletrônico visando 

apresentar o projeto, conhecer o interesse de participação e sondar possibilidades 

de encontros pessoais para a realização das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas com auxílio de um roteiro semiestruturado 

(Apêndice 1) nos municípios/locais de atuação dos profissionais, em datas e 

horários previamente agendados. Mediante autorização dos sujeitos, as falas foram 

gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra, com a finalidade de reduzir o 

tempo da entrevista e preservar ao máximo o conteúdo dos depoimentos. Houve 

relativa dificuldade no agendamento das entrevistas visto que muitos sujeitos 

possuem mais de um vínculo empregatício, por vezes, em municípios diferentes, o 

que diminuiu consideravelmente o tempo disponível para o encontro com a 

pesquisadora. 

Como estratégia complementar da coleta dos dados, foi utilizado o diário de 

campo, como um caderno de notas, em que, a cada movimento da pesquisa, 

registrei minhas impressões e observações. Nele, foram anotadas impressões 
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pessoais, observações dos diálogos e tudo o que pudesse contribuir para uma 

melhor compreensão do objeto da pesquisa. Segundo Minayo (2008), o diário de 

campo “é o que torna a pesquisa mais verdadeira”. 

Os dados foram submetidos à análise temática procurando-se promover o 

diálogo entre as falas dos sujeitos participantes e a revisão bibliográfica. A análise 

temática é uma das modalidades da análise de conteúdo que, de acordo com 

Minayo (Ibidem), é uma técnica adotada na interpretação de dados qualitativos 

através de procedimentos sistematizados e científicos, que permite a inferência de 

dados de um determinado contexto, desdobrando-se em três etapas (ibidem): 

1. Pré-análise: leitura flutuante do conjunto de dados, com o objetivo de tomar 

contato exaustivo com o material, deixando-se impregnar pelo seu conteúdo. A 

impregnação, neste estudo, foi reforçada pela transcrição das entrevistas, quando a 

pesquisadora pôde ouvir com detalhes cada fala, reconstituindo contextos e 

percebendo significados. Na sequência, iniciou-se a organização do material de 

forma a responder normas de validade, como exaustividade, representatividade, 

homogeneidade, pertinência.  

2. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: em que a pesquisadora 

buscou significados, organizando os achados em categorias.  

Cabe ressaltar, segundo Becker (1994), que “toda representação nunca é, em 

sua totalidade, uma verdadeira descrição da realidade, é apenas uma representação 

em um determinado ponto de vista, que gera um resultado determinado pelo 

caminho em que a representação foi orientada”.  

O autor discute:  

Cientistas sociais e cidadãos comuns utilizam rotineiramente não somente 
mapas, mas uma grande variedade de outras representações da realidade 
social. (...) Todos eles, assim como os mapas, fornecem um retrato parcial 
que é, todavia, adequado a alguma proposta (1993, p.136). 

 

Cabe-nos informar que, nas falas dos participantes da pesquisa, transcritas 

em recuo, estão em negrito partes às quais desejamos dar maior enfoque. Entre 

colchetes, estão esclarecimentos que julgamos pertinentes sobre informações 

fornecidas pelos entrevistados. 
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Como resultado da análise dos dados, emergiram duas categorias que foram 

assim denominadas:   

  Formação de multiplicadores: diversidades de perfis  

 Replicação e descentralização: entre críticas e obstáculos  
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Encontros 

 

 
Imagem 3: Apresentação realizada na ocasião da devolutiva de estudo aos sujeitos participantes da 

pesquisa.  Fonte: Acervo pessoal. 

   



45 
 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização dos participantes do estudo 

 

Participaram do estudo treze trabalhadores da saúde, sendo nove 

multiplicadores formados pela SES a partir do ano de 2013 e quatro coordenadores 

municipais do Programa de Prevenção às DST com formação de 

executor/aconselhador (Quadro 1).   

 

Municípios 
Região 
Baixada 

Litorânea 

Multiplicadores 
formados por  
município/BL 

Grupo 1: 
Multiplicadores 
participantes  
da pesquisa 

Grupo 2: 
Coordenadores 

DST 
participantes 
da pesquisa 

Araruama 05   02 - 

Armação dos 
Búzios 

01  
EXCLUÍDO 

 
EXCLUÍDO  

Arraial 02 01 - 
Cabo Frio 01 01  

01 

Casimiro de 
Abreu 

03  
EXCLUÍDO 

  
EXCLUÍDO 

Iguaba 
Grande  

01 01 - 

Rio das 
Ostras 

02  
02 

 
01 

São Pedro da 
Aldeia 

01 01  
01 

Saquarema 01 01  
01 

TOTAL 17 09 04 
 

Quadro 1: Multiplicadores formados por município da região da Baixada Litorânea e distribuição dos 

participantes da pesquisa por grupo de pesquisa. 

 

A tabela 2 mostra que os entrevistados possuem idades entre 31 e 48 anos. 

Apenas um participante possui maior idade (60 anos), sendo que ele atua há dez 

anos na coordenação municipal de DST. O tempo de atuação dos demais 

participantes da pesquisa no atual serviço de saúde oscilou entre um e oito anos, 

estando o grupo, em média, a cerca de quatro anos no mesmo local. O dado tanto 



46 
 

 

pode, por um lado, indicar experiência profissional e maturidade do grupo, como 

também pode significar acúmulo de atribuições e responsabilidades. Cabe ressaltar 

que, segundo os critérios de inclusão, todos os participantes que são multiplicadores 

possuem vínculo no mesmo município há pelo menos dois anos.   

Sobre o quesito categoria profissional, percebe-se que dez dos treze sujeitos 

entrevistados são enfermeiros. O material instrucional produzido em 2012 pelo MS 

sobre a realização do Teste Rápido para HIV e Sífilis na Atenção Básica e 

Aconselhamento em DST/Aids afirma que, em geral, os grupos de “capacitandos” 

têm uma maioria de enfermeiros. Segundo o documento, essa categoria tem se 

mostrado “mais aberta à implantação do TRD/HIV e sífilis e é ela quem mais realiza 

o TRD/HIV na maior parte dos estados” (BRASIL, 2012). 

A resolução nº. 287, de 8 de outubro de 1998, define as categorias 

profissionais de nível superior consideradas do campo da saúde: Assistentes 

Sociais, Biólogos, Biomédicos, Profissionais de Educação Física, Enfermeiros, 

Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos, Médicos Veterinários, 

Nutricionistas, Odontólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionais (BRASIL, 1998). 

Dois participantes possuem formação em Serviço Social, e um, em Nutrição. Cabe 

ressaltar que toda profissão está ligada aos aspectos regimentais de seus 

respectivos conselhos e, até então, não é consenso a realização da técnica do TRD 

pelos conselhos de Terapia Ocupacional, Psicologia, Serviço Social e Nutrição, 

considerando as especificidades de seus cursos de graduação que não incluem, por 

exemplo, o manuseio de materiais perfurocortantes (BRASIL, 2013, p.14).  

 Em relação aos dados dos municípios de moradia e de trabalho dos 

profissionais, sete dos treze entrevistados residem no município em que atuam e 

todos residem na região da BL. Esse dado pode indicar maior envolvimento e 

conhecimento das particularidades do município/região quando há coincidência 

entre os locais de moradia e atuação. Porém, existem fatores regionais importantes 

que precisam ser considerados: a) A proximidade entre os municípios, razão pela 

qual o local de atuação pode não implicar em mudança de residência; 

b) O custo de vida, que varia substancialmente entre os municípios e as 

condições de violência urbana x qualidade de vida, que podem ser fatores com 

capacidade de influenciar na mudança ou não de residência para o local de atuação. 
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Tabela 2: Caracterização dos sujeitos participantes. 

Os participantes do estudo foram agrupados na medida em que três 

multiplicadores são também coordenadores municipais de DST (Quadro 2). Assim, 

um primeiro grupo envolveu seis multiplicadores regionais (identificados como G1). 

Um segundo compreendeu três coordenadores municipais de DST que se formaram 

também, multiplicadores (identificados como G1’). O terceiro grupo correspondeu a 

quatro coordenadores que atuam apenas na coordenação e não se formaram 

multiplicadores, mas que possuem a formação de executor/aconselhador 

(identificados como G2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Classificação e codificação dos participantes do estudo. 

 
CÓDIGO 

 
IDADE 

 
FORMAÇÃO 

ATUAL SERVIÇO 

LOCAL TEMPO 
(ANOS) 

1. ARRAIA 60 Assistente social PROGRAMA DE DST 10 

2. TILÁPIA 40 Enfermeira  PROGRAMA DE DST 2 

3. LAGOSTA 36 Enfermeira  PROGRAMA DE DST 7 

4. MERLUZA 47 Enfermeira  PROGRAMA DE DST 4 
5. XERELETE 

 
44 Enfermeira  UPA 24 HORAS 2 

6. ESPADA 37 Nutricionista PROGRAMA DE DST 7 

7. PERUÁ 33 Enfermeira  PRONTO SOCORRO 
MUNICIPAL 

4 

8. TAINHA 31 Enfermeira  PROGRAMA DE DST 1 

9. ESPERA MARÉ 
 

48 Enfermeiro ESF-ESTRATEGIA 
SAÚDE DA FAMILIA 

2 

10. MORÉIA 42 Assistente Social PROGRAMA DE DST 2 

11. ANCHOVA 
 

40 Enfermeira  PROGRAMA DE DST 6 

12. GAROUPA 32 Enfermeira ESF- ESTRATEGIA 
SAÚDE DA FAMILIA 

8 

13. PESCADA 38 Enfermeira  PROGRAMA DE DST 1 

TIPO DE PARTICIPANTE 
 

NÚMERO CÓDIGOS 

 
 

MULTIPLICADORES 
 

 
 sem cargo de coordenação  

06 G1. Xerelete  
G1.Espera 
Maré 
G1. Tilápia 
G1. Arraia 
G1.Peruá 
G1.Garoupa 

com cargo de coordenação 03 G1’.Merluza 
G1’.Anchova 
G1’.Espada 

 
COORDENADORES DST  

                                  (executores/aconselhadores) 
 

04 G2 Moreia  
G2 Lagosta  
G2 Tainha  
G2 Pescada 
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5.2. Categoria 1. Formação de multiplicadores: diversidade de perfis  

 

O multiplicador é o profissional de nível superior com habilidades didáticas 

que replica para outros profissionais da região conhecimentos específicos sobre a 

prática do aconselhamento e procedimentos relativos à testagem diagnóstica (HIV, 

sífilis e hepatites B e C). O Manual Orientador da SES indica que o executor pode 

ser profissional de nível superior ou médio. No caso, apenas os de nível superior 

estão habilitados a emitir laudos, mas todos podem ser capacitados para a execução 

do teste rápido e para a prática do aconselhamento nas unidades de saúde da rede 

pública (SES, 2014, p.10). 

O multiplicador regional tem como função formar executores do teste rápido 

para a rede municipal de atenção, englobando, nessa formação, o aconselhamento 

como elemento norteador do enfrentamento das subjetividades e vulnerabilidades 

individuais (Ibidem). 

Para ser intitulado multiplicador, o profissional deve ter sido certificado a partir 

de participação em oficinas estaduais de formação de multiplicadores regionais 

(Ibidem). As oficinas de formação de multiplicadores na região da Baixada Litorânea 

foram propostas pela Secretaria Estadual do Rio de Janeiro (SES-RJ), representada 

pela Gerencia de DST Aids e Hemoderivados em parceria com o LACEN /RJ. Todos 

os multiplicadores indicados para participarem das oficinas foram indicados pelas 

coordenações dos serviços de DST dos municípios pertencentes à regional. Essas 

oficinas foram realizadas nos dias 16, 18 e 19 de julho, no município de Araruama, 

e, no dia 30 de agosto de 2013, no LACEN, no município do Rio de Janeiro.  

Os participantes relataram que as oficinas compreenderam módulos de 

orientação para a prática de aconselhamento e de execução dos testes, incluindo a 

parte laboratorial. A análise do conteúdo programático desses encontros revela a 

abordagem de conceitos e objetivos, bem como de procedimentos técnicos que 

implicam em uma uniformidade de execução de forma a capacitar o profissional a 

emitir laudos que atestam uma sorologia. Outra parte envolve a discussão sobre a 

abordagem de pessoas de conteúdo subjetivo necessária para os momentos de 

aconselhamento pré e pós testagem. Além desses conteúdos específicos, as 

oficinas de multiplicadores também envolveram um módulo pedagógico com o 
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objetivo de orientar o planejamento e a execução das replicações municipais 

(BRASIL, 2013) (Anexo 1). 

Em um último módulo, os candidatos indicados passaram por uma avaliação 

em formato de prova didática tradicional. O objetivo dessa avaliação foi verificar a 

capacidade de cada participante em replicar para outros trabalhadores da região os 

conteúdos e estratégias necessários à formação de aconselhadores e executores. A 

SES emite certificado de multiplicador para todos os que são considerados aptos na 

avaliação final. O quadro 3 indica o número de multiplicadores formados na região 

da BL, de acordo com seus municípios de atuação.   

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Municípios da região da Baixada Litorânea e número de multiplicadores formados pela 

SES em 2013. 

 

Cabe destacar que a Política Nacional de DST/Aids em seu componente 3, 

“Desenvolvimento Institucional e Gestão do Programa”, possui um subcomponente 

denominado treinamento, no qual se encontra o objetivo: “promover a contínua 

capacitação de profissionais de saúde e de outros envolvidos com ações de 

prevenção, assistência, gestão e epidemiologia das DST/HIV/Aids” (BRASIL, 1999, 

p.51). Nesse sentido, a oficina de capacitação pedagógica para a formação de 

multiplicadores do Multiplica SUS ressalta que a educação para a saúde é um 

processo que pressupõe mudanças conceituais, comportamentais e instrumentais, 

cuja qualidade e impacto estão em relação direta com a adequação da pedagogia e 

metodologias adotadas, as quais devem levar em conta a complexidade das ações 

em saúde e a necessidade de abordagens holísticas e interdisciplinares (ROSSI, 

2005).  

Municípios  
Região Baixada Litorânea 

Multiplicadores 
formados  

Araruama 05 

Armação dos Búzios 01 

Arraial 02 

Cabo Frio 01 

Casimiro de Abreu 03 
Iguaba Grande 01 

 Rio das Ostras  02 

São Pedro da Aldeia 01 

Saquarema 01 

TOTAL 17 
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Todos os multiplicadores participantes deste estudo avaliaram positivamente 

sua formação durante as oficinas. Alguns se referiram a estas como um 

aperfeiçoamento ou um aprofundamento do conhecimento já adquirido durante a 

formação como executor/aconselhamento: 

(...) foi boa, foi muito boa, nós discutimos muitos aspectos e eu acho que 
até hoje foi a melhor formação que eu já tive. Melhor inclusive do que as 
que eu já dei pros meus outros grupos. [G1’. Espada] 

(...) eu já tinha passado pela [capacitação] de executora e aconselhamento 
também, mas quando eu passei pela de multiplicadora a visão foi outra. 
[G1’. Merluza] 

Quando a gente faz a de multiplicador você já vai mais a fundo em todos os 
detalhes e isso eu acho que valeu a pena para me dar mais segurança para 
hora de atuar mesmo. Me senti realmente mais segura em relação à 
execução do próprio teste e em relação à parte, por exemplo, do 
aconselhamento que é muita responsabilidade. [G1. Garoupa] 

 

Cabe destacar que, muitas vezes, as práticas educativas voltadas para a 

formação de profissionais de saúde carecem de reflexão sobre processos 

pedagógicos. Considerando as oficinas relacionadas ao objeto deste estudo, 

enquanto multiplicadora formada nesses encontros e estudiosa de processos de 

EPS, a pesquisadora percebeu rigidez nos métodos pedagógicos utilizados na 

condução dos módulos, em especial na etapa de avaliação. Nesses casos, a lógica 

da transmissão de conteúdos prevaleceu com suas clássicas consequências, tais 

como dificuldade em realizar análises críticas da realidade, individualismo e 

competitividade (BORDENAVE, 1987). 

Em especial no módulo avaliativo, o foco esteve na aquisição de aspectos 

cognitivos e de habilidades psicomotoras. Nesse contexto, não se considera a 

necessidade de coerência entre as avaliações de processo (formativas) e as 

avaliações que definem a progressão do aprendiz (somativas) e dessas duas com o 

perfil profissional desejado e os princípios filosóficos, pedagógicos e ideológicos do 

programa (LIMA, 2005). 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) se consolidou enquanto política 

pública no Brasil e como estratégia do SUS de formação e desenvolvimento de 

trabalhadores para o setor saúde (BRASIL, 2004; BRASIL, 2009). No entanto, 

muitos dos programas de formação em saúde, chamados de “educação permanente 

em saúde”, seguem, na verdade, na perspectiva da transmissão de conteúdos ou 

conhecimentos especializados que, no máximo, aproximam o profissional de uma 
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estratégia de replicação de conhecimento técnico. Esses processos subentendem 

certa anulação do indivíduo no que diz respeito à representação de sua realidade, e 

dificultam a construção de um novo conhecimento baseado nas vivências, no 

processo de trocas e de contextualizações de cenários de atuação. 

Nesse horizonte, inscreve-se a teoria da aprendizagem significativa de David 

Ausubel (1982).  Para o autor, o movimento de aprender é mais eficiente nas 

ocasiões em que o “estudante” consegue agregar e incorporar novos conteúdos a 

um repertório de conceitos previamente organizados. Cada aprendiz faz, assim, uma 

filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio e, nesse sentido, 

Ceccim, autor implicado com a construção da EPS no Brasil, apresenta a rede 

pública de saúde como uma rede de ensino-aprendizagem no trabalho e no 

exercício da prática profissional (CECCIM, 2005). 

Cabe atentar para a qualidade da formação dos trabalhadores da saúde que 

assumem a tarefa de executar os testes, aconselhar usuários e formar novos 

executores/aconselhadores. Uma proposta pedagógica de formação desses 

trabalhadores na concepção da EPS precisaria estar fundamentada na 

aprendizagem significativa, partindo dos saberes e práticas individuais e coletivos 

acumulados no exercício cotidiano da relação com o aconselhado/usuário, sem 

perder de vista o aconselhador/trabalhador como sujeito desse processo e potencial 

transformador de sua prática.  

No entanto, os entrevistados relataram que as oficinas de formação de 

multiplicadores das quais participaram foram interessantes e dinâmicas. Segundo os 

participantes, houve transmissão de conteúdos, em especial, no módulo relacionado 

à execução dos testes, que foi alternada com abordagens problematizadoras. Cabe 

ressaltar que a metodologia da problematização está focada, justamente, na reflexão 

sobre o cotidiano, e procura estimular o desenvolvimento de habilidades de 

observação, análise, avaliação e cooperação entre os membros de um grupo 

(BERBEL, 1999). 

Pode-se supor que o fato das oficinas terem abordado conteúdos diretamente 

vinculados à prática desses profissionais, enquanto executores/aconselhadores, fez 

com que elas tivessem significado para os participantes. A percepção de que as 

oficinas os tornaram mais seguros para atuação perante um momento difícil da vida 

de outra pessoa, representando espaços de aprofundamento e ajudando cada um a 
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lidar com dificuldades em suas ações de cuidado e cenários específicos, podem ter 

minimizado, por exemplo, possíveis críticas à abordagem pedagógica e ao sistema 

de avaliação adotado.   

Cabe lembrar que todos os multiplicadores entrevistados neste estudo são 

executores/aconselhadores e, de diferentes formas e intensidades, atuam na 

interface com usuários. Teixeira e Oliveira (2014) ressaltam que profissionais 

atuantes no campo da saúde desempenham um duplo papel educador. Os autores 

ressaltam que eles são mediadores e facilitadores não apenas em processos de 

trocas e aprendizagens com a população usuária das unidades, como também nos 

processos educativos que se estabelecem entre os próprios profissionais dentro das 

equipes de saúde (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2014). 

Partindo da perspectiva de que conteúdos são mais facilmente incorporados 

às nossas estruturas de conhecimento quando adquirem significado para os 

espaços em que atuamos, pôde-se observar, dentre os multiplicadores 

entrevistados, maior apreço pela prática da execução/aconselhamento em 

detrimento da prática de multiplicação.   

(...) gosto de ficar realizando o teste e estar aconselhando (...), você faz 
com que o paciente tome suas decisões Acho que ninguém aconselha 
ninguém, a gente faz com que ele pense, como ele pode trazer para a vida 
dele, como ele vai se prevenir. [G1. Tilápia] 

(...) no outro dia eu fiquei bastante triste de pegar um garotinho de 2 anos 
que eu não esperava que o teste fosse dar reativo e deu, e [pude] 
oportunizar conforto para aquela família, como também [acontece de] pegar 
uma gestante com HIV e falar para ela que o filho poderá nascer saudável. 
[G1’. Merluza] 

 

Já a atividade da multiplicação foi a preferida dos participantes que atuam 

como coordenadores, relacionando-a ao gosto pela atividade de ensino ou por seu 

potencial de ampliação da oferta do TRD à população: 

Eu gosto de multiplicar porque gosto da parte educacional, gosto de falar. 
[G2. Pescada] 

(...) pela possibilidade que você tem de estar treinando o máximo de 
pessoas possíveis, para que o teste possa ser difundido em toda rede, isso 
é um prisma maravilhoso. [G1’. Merluza] 
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Houve referência à importância do cuidado na etapa de execução do teste, 

apesar de ser uma unanimidade a percepção de que são procedimentos simples, 

repetitivos e de fácil execução: 

(...) furar um dedo... pingar uma gotinha, superimportante..., uma pessoa 
treinada, que sabe ler, contar 1, 2, 3 é capaz de fazer este teste, mas se a 
pessoa fizer o teste rápido e pingar três gotas ao invés de duas, também vai 
dar o resultado errado e isso é grave! [G1. Arraia] 

(...) consigo caminhar bem pelas duas [execução e aconselhamento]... Mas 
[a execução] eu acho que é uma coisa que você pode treinar uma pessoa 
para fazer, é uma coisa mecânica, né? [G1. Arraia] 

 

 No entanto, a maioria dos entrevistados, ressaltou a indissociabilidade entre 

os eventos de execução e aconselhamento:  

(...) a execução não é o teste em si..., a execução é aconselhamento, relato 
da história, entrega do exame, é a possibilidade de iniciar um tratamento 
precoce, para mim a execução é um conjunto. [G1’. Merluza] 

 

Os participantes ressaltaram, também, em diferentes momentos da entrevista, 

a importância do aconselhamento relacionando-o à necessidade de qualificação 

profissional. 

(...) o aconselhamento é a parte fundamental do processo, que se você não 
fizer um bom pré, um bom pós, você pode comprometer todo o processo 
(...), não é todo mundo que consegue fazer um bom aconselhamento e no 
aconselhamento você pode ganhar ou perder aquele usuário. Você pode 
ganhar a oportunidade de orientar ele ou não. [G2. Lagosta] 

(...) acho que muito mais difícil, talvez não muito valorizado é a coisa do 
aconselhamento, do conversar (...) no meu entendimento é uma coisa 
importantíssima. Já teve gente que me falou: “olha, se não fosse você eu 
tinha me matado”. [G1. Arraia] 

 

Andrade ressalta que a abordagem do aconselhamento se origina na tradição 

humanista (PATERSON; EISENBERG, 1995), e consiste na promoção de uma 

reflexão sobre as formas pelas quais os sujeitos produzem, no contexto da Aids, 

significados, e representam a si mesmos e aos outros suas relações como parte do 

contexto em que vivem.  

Cabe lembrar que o caminho dessa reflexão, sobre estratégias de avaliação 

dos próprios riscos e adoção de práticas mais seguras, não deve ser apontado a 

priori pelo aconselhador ou feito solitariamente pelo sujeito. É por meio da mediação 

do aconselhador, em um processo de parceria, que as condições para a superação 
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e/ou ampliação de uma dada percepção sobre a sua condição se produzem 

(ANDRADE, 2014). 

Nesse caso, cabe analisar a fala de um participante que se acredita capaz de 

“passar verdades” no sentido de “ajudar o paciente a se ver como pessoa, e a 

reconstruir sua história”:  

(...) naquele momento eu sou a possibilidade de passar verdades, a 
tranquilidade... Sei que eu vou fazer a diferença naquela historia... A gente 
gostaria que nenhum resultado fosse positivo, mas a possibilidade de saber 
que a gente pode pegar o fio da meada daquele paciente e ajudar ele a se 
ver como pessoa e reconstruir a história dele a partir de um resultado 
reativo, isso é impar para mim. [G1’. Merluza]  

 

Há ainda, sob o contexto de aconselhamento, certa interpretação da prática 

pelo profissional de enfrentamento das dificuldades pessoais do outro, relacionadas 

ou não ao contexto das DST, como se o aconselhador exercesse, além de sua 

função, um critério de resgate, de promover ao sujeito a possibilidade do reencontro 

consigo. 

Eu gosto de ser executor porque é uma forma de eu estar direto com o 
cliente, uma forma de eu resgatar ele, seja ele usuário de droga (...) fazendo 
o teste eu posso resgatar ele da condição que ele esta vivendo, tenho já 
muita experiência neste sentido e um resultado positivo. Da mesma forma 
se for um paciente HIV positivo, por já trabalhar há 12 anos com pessoas 
soropositivas, [tem] como resgatar estas pessoas para não irem por um 
caminho desconsolador, isto me engrandece e me deixa muito feliz como 
executor. [G1. Espera Maré] 

   

 Em 1982, pesquisadores norte-americanos denominaram de “4H” o grupo de 

fatores de risco – homossexuais, haitianos, viciados em heroína e hemofílicos. O 

objetivo era evitar o contato entre os infectados e os suscetíveis de modo a barrar a 

transmissão do HIV, que acabara de ser descoberto. Essa identificação acabou por 

gerar estigmatização daqueles que estavam inseridos nesses grupos. 

Posteriormente, esse conceito de grupo de risco foi substituído pelo de 

comportamento de risco, que envolve atitudes decorrentes da falta de informações, 

do acesso a serviços de saúde, da posição social e cultural de cada indivíduo e do 

meio ambiente em que esse cidadão está inserido (AYRES et al., 2003; GALLO, 

2006). 

Percebe-se que a fala do multiplicador se situa nessa concepção uma vez 

que acredita que é seu dever combater o comportamento de risco das pessoas. Hoje 
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em dia, o comportamento de risco tem sido visto como parte de conceito mais 

amplo, e procura-se evitar a ideia de que o fato de um indivíduo estar exposto ou ter 

se contaminado com uma DST decorre de sua própria responsabilidade, fazendo 

com que a culpabilidade recaia somente sobre essa pessoa. O conceito adotado é o 

de vulnerabilidade.  

A Aids mudou de identidade ao longo de sua história, transformando-se em 

uma doença crônica. As pessoas, hoje, vivem com o HIV, mas, apesar dessa 

mudança, permanece todo um significado de que os portadores ainda carregam: 

vergonha, ira e medo de serem portadores de uma doença que dizia muito mais que 

o diagnóstico, dizia sobre quem era a pessoa que a adquiria, sobre os hábitos que 

possuía e sobre seu estilo de vida. Portanto, o que se conclui é que a Aids, desde 

sempre, além de ser uma doença viral, é também uma doença social, sendo 

considerada, ainda hoje, como um dos mais sérios problemas de saúde pública 

(OLIVEIRA, 2011).   

Assim, o aconselhamento para as DST/Aids precisa se constituir como um 

diálogo entre o profissional de saúde e o usuário do serviço acerca das vivências 

deste em relação aos riscos de infecção pelo HIV e das possibilidades de adoção de 

medidas preventivas. É preciso que esse profissional esteja atento para ouvir as 

histórias de vida dos usuários, suas experiências, dificuldades, dúvidas e crenças, 

sem preconceitos ou estigmas, pois é isso que lhes permitirá identificar 

conjuntamente os contextos de vulnerabilidade e os riscos presentes na vida de 

cada pessoa que busca o serviço, bem como as possibilidades de proteção de que 

cada uma dispõe. 

Moreno (2006) ressalta que o aconselhamento trata de um tipo de intervenção 

que incorpora o apoio psicológico às pessoas afetadas pela doença, servindo como 

suporte emocional para as questões como morte, luto, manifestação de doenças 

oportunistas e suas consequências para a adaptação das pessoas a uma nova 

condição corporal e social, adesão às terapias medicamentosas, entre outras. 

 Mesmo a vulnerabilidade sendo considerada a mais adequada definição para 

a contextualização de como as práticas individuais e coletivas interagem na 

susceptibilidade às infecções sexuais, ela também apresenta limitação. O cuidado a 

se tomar é o de não vitimizar segmentos populacionais mais expostos e, também, 

evitar o efeito paralisante de considerar o conceito tão amplo e complexo que se 
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torne difícil transformar as situações de vulnerabilidade identificadas. É necessária, 

então, a atuação na perspectiva do direito das pessoas (entitlement) e da 

participação política e institucional (empowerment) (FRANÇA JÚNIOR et al., 2003; 

BERTOLOZZI et al., 2009). 

Em estudo sobre aconselhamento no campo da Aids, Araújo e Camargo Jr. 

(2004) reconhecem-no como espaço privilegiado no sistema público de saúde, 

distanciando-se de um mero processo informativo. Galindo (2013) chama a atenção 

para o fato de que o aconselhamento parece se inscrever em um paradoxo que 

merece atenção. O aconselhador, objetivando diminuir as infecções, precisa estar 

atento, pois tanto lida com a tendência de normatizar e disciplinar comportamentos, 

como, em outra direção, acolhe, escuta as singularidades, e sinaliza para uma 

abertura à diferença. Trata-se de um encontro de subjetividades.  

O autor ressalta que a subjetividade é, prioritariamente, definida como 

identidade a partir das práticas sexuais do sujeito, ainda que uma concepção de 

subjetividade cidadã se anuncie “fragilmente”. A eficácia do aconselhamento é 

associada à condição de que o sujeito fale de si. Mecanismos de controle das 

subjetividades são identificados, inscrevendo o aconselhamento como dispositivo da 

biopolítica, a serviço da avaliação, cálculo e antecipação de riscos, comuns a uma 

sociedade de segurança (GALINDO et al., 2013).  

Assim, profissionais de saúde que realizam o aconselhamento realmente 

necessitam de preparação teórica e técnica. Ligia Pupo (2007) chama a atenção 

para a importância desses profissionais terem referências tanto da psicologia clínica 

e social, como da educação (PUPO, 2007). 

(...) banaliza-se esta atividade como uma ação que qualquer pessoa com o 
mínimo de compreensão sobre os objetivos propostos, com um pouco de 
bom senso e com um rápido treinamento, pode realizar e não se discute 
quais conhecimentos são necessários para que os aconselhadores 
consigam promover reais mudanças de comportamento, manejar situações 
de crise, identificar bloqueios afetivos, cognitivos e manejá-los de forma 
consistente, fornecer suporte psico social, ou promover uma ação educativa 
de forma crítica e contextualizada, ou seja, uma ação educativa que não 
equivalha a um repasse acrítico de informações. (Ibidem, p. 79) 

 

O estudo da autora analisou manuais de aconselhamento, tanto nacionais 

quanto internacionais, em pesquisa sobre a história e o desenvolvimento dessa 

prática, e percebeu fragilidades nas orientações sobre o aconselhamento pelo MS, 
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além de uma deficitária articulação dessas orientações com a fundamentação 

teórica da abordagem centrada na pessoa como referência para tal prática (Ibidem).   

Dessa forma, acredita-se que promover debates, viabilizar discussões 

teóricas e metodológicas permanentes sobre aconselhamento com trabalhadores da 

saúde, independentemente de serem profissionais da rede especializada em 

DST/Aids, se faz mister para a construção de boas práticas nos serviços de saúde. 

A partir da análise dos dados referentes à preferência dos participantes no 

exercício da multiplicação ou da execução /aconselhamento, pôde-se reconhecer 

três tipos principais de atividades: técnica, cuidadora e educacional (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Atividades identificadas a partir das preferências manifestadas pelos entrevistados e 
principais argumentos que os sustentam. 

 

 

 

ATIVIDADE PREFERÊNCIA ARGUMENTOS 
 

TÉCNICA 
 

EXECUÇÃO Defendem a importância  da correta execução do teste  para o  
diagnostico; Apreciam o fato de que este envolve 
procedimentos padronizados e não subjetivos; Não se sentem 
confortáveis com os  aspectos subjetivos de maior 
complexidade do aconselhamento;  Conferem importância à  
produção do laudo que faz a diferença na historia do paciente.   

CUIDADORA 
 
 

 

ACONSELHAMENTO Compreendem a execução como um procedimento técnico e  
repetitivo que pode ser realizado por qualquer pessoa; 
Defendem o aconselhamento como  possibilidade de criação 
de  vínculo, de quebra de tabus e de oferta de apoio 
psicológico;   Consideram o momento como prioridade para o 
investimento em mudança comportamental no caso de  
sorologias não reagentes;  Demonstram segurança e gosto 
pelo  contato com pessoas 

EXECUÇÃO/ 
ACONSELHAMENTO 

Não separam a execução do teste e os momentos de 
aconselhamento.; Relatam desconforto com alguns aspectos 
do papel do multiplicador relacionando-o à atuação 
pedagógica (timidez, insegurança) 

EXECUÇÃO/ 
ACONSELHAMENTO 
E MULTIPLICAÇÃO 

Acreditam que a prática enriquece a ação de formação; 
Percebem que as atuações de execução, aconselhamento e 
multiplicação estão ligadas e se auto alimentam e enriquecem  

EDUCACIONAL MULTIPLICAÇÃO Referem apreço pela atividade pedagógica; Acreditam na 
multiplicação como perspectiva de potencializar e ampliar o 
acesso da população ao TRD ;  Demonstram segurança e gosto 
pela formação de pessoas, de falar e levá-las à refletir 
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Uma primeira a atividade pode ser associada à afinidade pela execução do 

procedimento técnico, percebendo-se a segurança favorecida pela atuação objetiva 

e protegida do ambiente laboratorial. Cabe ressaltar que o grau de subjetividade que 

perpassa o momento do aconselhamento envolve uma habilidade relacional na 

abordagem de uma situação pessoal para a qual muitas vezes os entrevistados não 

se sentem preparados. 

Por outro lado, um segundo tipo de atividade apareceu fortemente nas falas 

da maior parte dos entrevistados que mostram apreço e se sentem felizes com o 

papel desempenhado durante a prática do aconselhamento, da escuta ativa, da 

troca de vivências e da criação de vínculos. Nesses casos, prevalece o interesse em 

atividades cuidadoras. Não há ameaça pela proximidade com o outro em 

vulnerabilidade e por lidar com situações de difícil manejo, em especial nos casos de 

sorologias positivas. A esses momentos são creditadas oportunidades para o vínculo 

e a proteção à saúde das pessoas.   

 Um terceiro tipo de atividade pôde ser identificado em partes de falas que 

expressam o gosto pela abordagem didático-pedagógica, aqui considerada 

educacional. De certa forma, pode-se considerar que tal abordagem já é exercitada 

durante a prática do aconselhamento, mas, para os participantes, essa atuação é 

potencializada na perspectiva da formação de outros profissionais como 

multiplicadores regionais. 

Cabe ressaltar que, nessa análise, não se intencionou atribuir a qualquer 

participante um perfil específico. Becker (2007) ensina que ninguém age 

completamente segundo um papel designado por seu tipo:  

(...) falar sobre tipos de pessoas é adotar o pressuposto forte e 
empiricamente infundado de que as pessoas agem de modo coerente, de 
maneiras determinadas (...) as atividades [por sua vez] são respostas a 
situações particulares, e as relações entre situações e atividades têm uma 
coerência que permite generalização (BECKER, 2007, p.70, grifo do autor). 

 

O autor esclarece que tipificar pessoas é uma maneira de explicar a 

regularidade nas suas ações, enquanto que tipificar atividades é um caminho 

diferente: “(...) o foco em atividades e não em pessoas desperta em nós um 

interesse pela mudança, e não pela estabilidade; por ideias de processo e não de 

estrutura.” (Ibidem, p.71). 
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Assim, de diferentes maneiras e intensidades, todos os participantes são 

perpassados pelas características das três atividades, conforme ilustrado pela fala 

de Espada: 

(...) temos que atuar nas três áreas para que uma complemente e enriqueça 
a outra. Tem momentos em que eu topo fazer as capacitações como 
multiplicador, mas eu procuro no dia-a-dia exercer a função de executor e 
aconselhador não só para não perder o treino, mas também, para agregar 
mais conhecimento, mais experiência e com isso levar para as 
capacitações. [G1’. Espada] 

 

5.3. Categoria 2. Replicação e descentralização do TRD/HIV: entre críticas e 

obstáculos   

 

Libâneo (1997; 2001) utiliza o termo Sociedade Pedagógica para se referir à 

extensão das práticas pedagógicas e da produção de conhecimento para outros 

campos além do âmbito das instituições escolares. Sobre o tema, Beillerot (1995) 

divide os agentes da ação pedagógica em três grandes grupos. O primeiro reúne 

professores de todos os níveis de ensino, monitores, educadores – profissionais que 

se preparam e se dedicam essencialmente à atividade pedagógica. No segundo 

grupo, o autor situa os especialistas, ministrantes de cursos e capacitações ou 

consultores – profissionais que, ocasionalmente, lidam com atividades pedagógicas 

ou que realizam ações educativas menos explícitas, mas que de alguma forma estão 

ligados à transmissão de um saber ou de uma prática. Por fim, no terceiro grupo, 

localiza os agentes que desenvolvem práticas educativas no contexto social e da 

vida privada como, por exemplo, nas interações familiares, nas ruas, nas cidades, 

movimentos e organizações de lazer entre outros. 

Nesse contexto, pode-se localizar o multiplicador, pois todos os profissionais 

de saúde indicados pelos municípios para a realização de testes rápidos, como 

diagnóstico da infecção pelo HIV, devem ser capacitados exclusivamente pelos 

multiplicadores regionais treinados para a replicação da técnica. Merhy (1997), ao 

analisar as tecnologias do campo da saúde, considera a dimensão sempre inédita e 

artesanal dos dois fazeres “o trabalho em saúde é centrado no trabalho vivo em ato 

permanentemente, um pouco à semelhança do trabalho em educação” (MERHY, 

1997, p.120). 



60 
 

 

Na análise pelos participantes das oficinas de replicação nos municípios, 

surgiram críticas relativas à diminuição da carga horária dessa formação. As 

primeiras oficinas de formação de executores/aconselhadores aplicadas pela SES 

eram realizadas em três dias, porém, por dificuldade de obter liberação em seus 

municípios de atuação, os multiplicadores têm feito a replicação em dois dias com o 

aval da SES. Assim, o conteúdo sofreu ajustes em virtude da redução do tempo para 

as abordagens inicialmente previstas.  

Além disso, as opiniões foram divergentes. Para os multiplicadores já 

formados executores/aconselhadores em oficinas anteriores, considerando a 

complexidade da formação, que envolve aspectos objetivos ligados à execução, e 

subjetivos, ligados ao aconselhamento, existe um grande risco de perda de 

qualidade na formação de novos executores/aconselhadores quando se diminui a 

carga horária destinada à replicação.  

Especialmente sobre a prática do aconselhamento diante da diminuição da 

carga horária:  

(...) acaba comprometendo um pouco o processo, principalmente na 
questão do aconselhamento (...). Uma técnica de repetição, treinando você 
consegue fazer, mas em uma capacitação e um treinamento curto você 
acaba pulando etapas que são importantes. [G2. Lagosta] 

(...) foi um período muito curto. Se fossem assim, uns 4 ou 5 dias talvez 
tivesse mais validade, a gente iria executar mais e tirar mais duvidas sobre 
o teste mesmo em si. [G2. Tainha] 

A formação dos executores deveria voltar a uma carga horária maior, 
porque (o adotado atualmente) é um período muito curto e a gente sabe que 
faz falta porque os profissionais nunca realizaram e nunca trabalharam no 
programa não sabem mesmo como funciona. [G2. Tainha] 

(...) a gente já descentralizou para alguns lugares, mas a gente ficava com o 
profissional aqui até ele dizer: to bem, e a gente perceber também esta 
resposta: você já está pronto para levar para tua unidade. [G2. Lagosta] 

 

 Por outro lado, em especial os coordenadores municipais de DST 

entrevistados, elogiaram tal diminuição da carga horária diante da pouca 

disponibilidade de multiplicadores regionais. Esses sujeitos argumentaram que, na 

hipótese das oficinas exigirem um período maior do que dois dias, aumentaria a 

dificuldade de se garantir liberação dos multiplicadores de seus espaços de trabalho. 

(...) tirar um profissional de casa, de seus afazeres, de seu trabalho por três 
dias, seja aqui, ou seja, no Rio fica muito complicado. Agora se você chega, 
sai daqui e em um dia você sai de lá qualificado, nossa seria maravilhoso. 
[G2. Moreia]  
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Tal relato expressa um dos maiores obstáculos na percepção dos 

participantes do estudo, à replicação na região. Os coordenadores referem que os 

multiplicadores são trabalhadores municipais e, como tais, precisam ser liberados 

em seus espaços de atuação para realizar a replicação. Lembrando que esta, por 

orientação da SES, envolve pelo menos dois dias de atividade presencial, sem 

contar com o tempo necessário ao planejamento do processo de formação e com o 

fato de que as oficinas devem ser conduzidas por um grupo de multiplicadores 

proporcional ao número de alunos, que não deve exceder 25 trabalhadores. O 

módulo laboratorial, especialmente, exige um número maior, de no máximo quatro 

alunos por multiplicador. 

A gente sabe que enquanto multiplicador da Baixada Litorânea a gente tem 
que estar à disposição para outros municípios... Se eu for solicitada, eu vou 
ter que me “virar nos 30” para organizar minha vida pra me dedicar, porque 
é complicada a disponibilidade de tempo. [G1. Peruá] 

(...) não dá para fazer com um multiplicador só, então eu fico correndo atrás 
dos outros dois... [o problema é] fazer com que tenham tempo disponível 
pra isso, porque é um trabalho feito de graça, entre aspas, entendeu? Então 
é muito complicado, porque às vezes você treina as pessoas e o próprio 
município, de acordo com a demanda, com a necessidade, muda, transfere. 
Tem gente que diz que quer trabalhar com isso, mas acaba não 
trabalhando, tem gente que é mandado embora, tem gente que é 
substituído, e aí? [G2. Moreia]  

 

Os coordenadores entrevistados também se ressentiram do fato de que 

percebem em alguns dos trabalhadores municipais indicados para a formação como 

multiplicadores regionais certa indisposição/desmotivação para compor grupos de 

replicação.   

(...) ficou duas vagas para cada município da região dos lagos, e uma 
pessoa daqui não concluiu... E aí eu fico sempre na mão de outros 
profissionais que às vezes nem estão mais na rede SUS de seus municípios 
para poder reunir e fazer [a multiplicação]. Então, muito complicado. Quem 
eu coloquei foram dois concursados, um desistiu (...) então quer dizer, eu 
perdi a vaga para uma pessoa que poderia estar ajudando. Então (meu 
município) perdeu nisso. Tem gente que diz que quer trabalhar com isso, 
mas acaba não trabalhando. [G2. Moreia] 

Alguns são muito interessados e realmente vestiram a camisa pra 
multiplicar... têm perfil pra isso, alguns fizeram mas não preenchem muito o 
perfil, então também isto dificulta muito. [G2. Tainha] 

(...) tem gente que quer botar no currículo: curso de multiplicador, e na 
verdade não abraça a causa, não corre atrás. [G2. Moreia] 

(...) um treinamento despende tempo e a gente não consegue reunir... Se 
depende muito do multiplicador para isso... Os multiplicadores têm 
dificuldades de liberação no município deles, porque é difícil falar que você 
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vai lá pro outro município que não é o seu, que não te pagam, que não é 
seu contrato, para multiplicar em outro município. Falta o entendimento das 
chefias de que um alguém de outro município também vem treinar 
(multiplicar) o município dele. [G2. Tainha] 

E ninguém recebe a mais por estar desempenhando esta função. Então é 
muito complicado! Ainda mais no serviço público alguém fazer alguma coisa 
por amor... Tem que haver uma valorização desse profissional, que se 
especializa, afinal de contas tá lidando com a vida de pessoas, não só com 
aquela que recebe o resultado positivo, reativo para HIV, mas com todo 
mundo que está envolvido com suas relações sociais. [G2. Moreia] 

 

Reiterando a questão da pouca disponibilidade dos multiplicadores regionais, 

os coordenadores de DST participantes do estudo criticaram o limite de duas vagas 

por município estabelecido pela SES para a participação na oficina de formação de 

multiplicadores. Eles argumentam que a SES deveria promover periodicamente tais 

oficinas de modo a ampliar o número de multiplicadores, diminuindo a dependência 

dos municípios da disponibilidade dos multiplicadores regionais.  

E aí que eu tô sempre precisando de gente para trabalhar comigo e as 
pessoas que às vezes eu tenho não têm como oferecer o curso... Pedi, 
recebi uma negativa: não, nós já fizemos um curso na região, procure os 
multiplicadores de sua região. Então a resposta do estado é de que já foi 
feito, “pronto e acabou”... Então foi ruim... acho que se fosse oferecido uma 
vez ou duas vezes no ano seria de grande valia.  [G2. Moreia] 

(...) autonomia é bom... Aqui nós temos pessoas que querem fazer, só que 
eu queria treinar 20, então eu tenho que estar esperando... Hoje, em um, 
amanhã em outro município. Será que as pessoas vão ter disponibilidade de 
ir? Se tivesse aqui entendeu? Já estava em nosso ambiente de trabalho, 
seria mais fácil. [G2. Pescada] 

Eu acho que a SES deveria fazer pelo menos uma vez ao ano, porque tem 
tanta gente que gostaria de ir pra fazer, até mesmo com o recurso do 
município ou com recurso próprio, por que não? [G2. Moreia] 

Se tivesse uma proposta de todo ano realizar um treinamento para 
multiplicadores pelo Estado seria interessantíssimo, porque aqui no nosso 
município a gente só tem uma, mas se a gente tivesse pelo menos mais uns 
três, dava pra realizar mais treinamentos com mais frequência. Então 
seriam mais profissionais treinados porque a rotatividade é muito alta no 

município, acho que isto acontece na maioria dos municípios. [G2. Tainha] 

 

O número de multiplicadores formados na região da BL está especificado no 

quadro 3. Cabe ressaltar que cabe à Gerência Estadual de DST/Aids avaliar a 

necessidade de cada região ou município através do acesso ao seu banco de dados 

de multiplicadores e, a partir daí, ofertar vagas para a formação desses profissionais. 

Por sua vez, cabe aos programas de DST/Aids municipais indicar os trabalhadores 

que se tornarão multiplicadores regionais, de acordo com os critérios, perfis e vagas 

disponíveis definidas pela SES (SES, 2014, p.13). 
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Pode-se perceber, na fala do coordenador abaixo, argumentos favoráveis à 

lógica de formação de um grupo regional, porém, ela logo se soma à crítica a 

respeito do limite de vagas na região, e defende a formação de um número maior de 

multiplicadores em nome de uma maior autonomia municipal:   

(...) eu sei que a gente tem que interagir, isto é muito importante porque é 
uma oportunidade da gente estar vendo a realidade dos nossos colegas, 
trocar informações (...) mas é muito difícil a gente depender dos municípios 
vizinhos... a gente mesmo poderia estar fazendo o processo. [G2. Pescada] 

Demonstrando percepção da dificuldade em relação à disponibilidade para a 

replicação pelos multiplicadores e numa perspectiva de minimizar a necessidade de 

maiores deslocamentos, os participantes relataram que estabeleceram uma 

estratégia regional:   

(...) a gente dividiu de três em três municípios as capacitações. E foi 
fazendo este revezamento para que a gente pudesse dar conta de capacitar 
o maior número de pessoas. [G2. Lagosta] 

(...) a gente resolveu fazer três oficinas dividindo três municípios por cada 
região geográfica próxima. Ficou Iguaba, Araruama e Saquarema. Depois 
ficou São Pedro, Arraial e Cabo Frio e Búzios, Casimiro e Rio das Ostras.  
[G1’. Merluza] 

 

Em princípio, os multiplicadores se dividiriam em cada uma dessas sub-

regiões, de forma a multiplicar para o maior número de interessados sem se 

sobrecarregar. No entanto, considerando que as entrevistas deste estudo 

aconteceram em outubro e novembro de 2014, um ano após a formação dos 

multiplicadores, quando perguntados sobre o número de oficinas municipais das 

quais haviam participado nesse período, os entrevistados informaram uma 

quantidade que variou entre nenhuma e quatro. Quatro multiplicadores disseram ter 

participado de apenas uma oficina, dois relataram ter participado de duas oficinas, e 

uma multiplicadora relatou já ter composto a multiplicação em quatro oficinas.  

Dentre as multiplicadoras que responderam não ter participado de nenhuma oficina, 

uma disse que tal impossibilidade ocorreu devido à coincidência de data com 

compromissos de campanha de vacinação e outra não apresentou justificativa 

(Quadro 5). 
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Quadro 5: Número de replicações realizadas nos municípios por multiplicador regional. 

 

 A partir desse quadro, pôde-se perceber, dentre os participantes, uma 

autocrítica: 

(...) a multiplicação realmente está um pouco parada. Nós chegamos a 
multiplicar aqui dois grupos e temos planos de multiplicar mais agora em 
Janeiro. [G1. Peruá] 

(...) tenho hoje cinco enfermeiras de PSF treinadas, dentre elas uma é 
multiplicadora, mas eu tenho 12 unidades, então eu acho que está muito 
atrasado, a gente poderia estar muito mais atuante. [G2. Pescada]   

 

Uma das coordenadoras conseguiu expressar bem uma percepção unânime 

entre os entrevistados, de que a ação de multiplicação é importante pela perspectiva 

de ampliar o acesso da população a um método rápido de diagnóstico e à lógica do 

aconselhamento, dando resolutividade e agilidade à atenção dispensada ao usuário.   

No nosso sistema de saúde a gente tem aquela coisa de depender do 
médico, a gente tem que solicitar o exame, depois vai ter que ir ao 
laboratório, esperar o tempo até ter esse resultado de volta..., e o teste 
rápido ele é muito importante porque tem o resultado na hora. [G2. 
Pescada] 

(...) é difícil quando a gente fala de HIV Aids, Hepatites Virais e Sífilis, a 
pessoa às vezes não quer saber..., mas com jeitinho com aquele resultado 
na hora, então a gente não perde a oportunidade. Na realidade o teste 
rápido faz com que a gente aproveite as oportunidades. [G2. Pescada] 

 

Percebe-se, no entanto, que, apesar do reconhecimento generalizado da 

importância da replicação pelos multiplicadores e coordenadores participantes, todos 

 CÓDIGO DO 
MULTIPLICADOR 

Número de oficinas de 

multiplicação realizadas 

G1. XERELETE 0 

G1’. ESPADA 2 

G1. GAROUPA 1 

G1’. MERLUZA 4 

G1. PERUÁ 2 

G1. ARRAIA 1 

G1. ESPERA MARÉ 1 

G1. TILÁPIA 1 

G1’. ANCHOVA 0 
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se referem de maneira incisiva às dificuldades relacionadas à ausência de apoio 

político da gestão municipal para a efetivação das oficinas, tanto na questão da 

liberação e deslocamento dos multiplicadores regionais, quanto na viabilização de 

infraestrutura para a sua realização, o que pode contribuir para o baixo número de 

oficinas replicadas no período de um ano.  

Tem a questão da alimentação, muitos municípios não querem concordar 
que faz parte do conjunto, que eles têm que ajudar também. [G1. Peruá] 

Infraestrutura! Da ultima vez inclusive quem pagou o almoço fui eu! A gente 
fez todo o processo e não saiu [o almoço]... Então isto é dificultoso porque a 
gente está gerando profissionais capacitados para as unidades e a gestão 
tinha que reconhecer, né? É chato porque eu gostaria de poder oferecer 
mais qualidade. [G1’. Merluza] 

 

Dentre os participantes multiplicadores/coordenadores, há os que encontram 

soluções numa perspectiva de trabalho colaborativo e boa vontade dos envolvidos 

no processo de replicação.   

(...) o local a gente tem a parceria, por exemplo, eu fazia na escola 
politécnica que é nossa parceira municipal também, a gente sempre 
consegue o datashow. [G1’. Merluza]  

(...) eu vou fazer na cara e na coragem, né? Com parceria, então, por 
exemplo, a casa que ajuda pessoas vivendo com HIV Aids faz o almoço, aí 
eu vou lá e compro um frango e fazem um salpicão...  As pessoas ficam 
muito gratas e não se incomodam de levar um biscoito. [G1’. Merluza] 

(...) dentro do meu município eu procurei mostrar qual é a importância desta 
oficina, que ela pode capacitar profissionais, melhorar a atenção à saúde do 
município, trazer mais dividendos em termos de financiamento. E, enfim, 
procurei trabalhar desta forma, mas mesmo assim nós tivemos dificuldades. 
[G1’. Espada] 

(...) a gente procurou dividir entre os municípios. Cada um fica responsável 
pelo material, um município fica responsável pela alimentação. A gente 
conseguiu conduzir... Mas tem resistência. [G1. Peruá] 

(...) às vezes a gente tem o espaço, mas às vezes a gente não tem aquele 
apoio todo, então a gente se une com o município que já esteja fazendo. A 
gente leva um datashow ou participa com os insumos... Vamos colaborar, 
lógico que isto é justo, né? [G2. Pescada] 

(...) a gente teve algumas dificuldades por questão de logística... Incentivos 
municipais às vezes são poucos, então acabei me mobilizando para trazer 
alguma coisa: um café... E aí cada município que estava presente deu 
alguma coisa de material, enfim, a gente procurou estar se dividindo para 
pode estar executando este treinamento. [G2. Lagosta] 

 

Ressalta-se que apareceu fortemente, nas falas dos entrevistados, a defesa 

da perspectiva de aumento da autonomia regional na formação de 

executores/aconselhadores associada à descentralização do processo de testagem 
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rápida e a uma consequente ampliação da oferta do TRD para os usuários nos 

serviços. Mas não há como rever e/ou introduzir novos “saberes” sem discutir os 

“fazeres” já consolidados (SONTAG, 2003).  

(...) muito válido porque o Estado dá autonomia ao município e isso é muito 
bom, não só para nós profissionais, mas principalmente para o paciente... o 
teste rápido dá liberdade para que a gente possa estar agilizando este 
processo: ah deu positivo, beleza! Então, eu já tenho que criar um fluxo...  
Se for positivo, o que eu faço? [G2. Pescada] 

 

Nesse aspecto, cabe destacar a fala da multiplicadora/coordenadora que 

participou do maior número de oficinas na região (04): 

(...) quarta feira a gente vai fazer mais uma turma e eu vou ter 100% dos 
PSF com capacitação. É o primeiro município que vai ter isso. 
Descentralizar os testes para as unidades básicas está [por exemplo] em 
consonância com a questão da Rede Cegonha. [G1’. Merluza] 

 

A Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à 

mulher e à criança o direito à atenção humanizada durante o pré-natal, 

parto/nascimento, aborto seguro, puerpério e atenção infantil em todos os serviços 

de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Toma diversas ações empreendidas 

locorregionalmente, mais especificamente aquelas relacionadas às maternidades e 

redes perinatais no campo da redução da mortalidade materna e infantil, e amplia a 

qualificação das práticas para o cenário da Atenção Básica (BRASIL, 2012). O 

diagnóstico oportuno da infecção pelo HIV, durante o período gestacional, é 

fundamental para a redução das taxas de transmissão vertical. Nesse sentido, 

verifica-se a necessidade de que as equipes de Atenção Básica realizem os testes 

rápidos para o diagnóstico de HIV no âmbito da atenção ao pré-natal para as 

gestantes e suas parcerias sexuais. Os testes rápidos estão inseridos no âmbito do 

componente pré-natal da Rede Cegonha como uma das ofertas que objetivam 

qualificar o cuidado materno-infantil (BRASIL, 2013). 

A ampliação da formação de executores/aconselhadores municipais pode 

contribuir para a organização das redes de atenção. Porém, alguns coordenadores 

relacionaram a morosidade no processo de descentralização da testagem rápida 

para os municípios com o pequeno número de multiplicadores formados na região e 

sua pouca disponibilidade.  
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Aqui no município [temos] 75 mil habitantes, mas nós só temos uma 
multiplicadora... Eu acho que este teste deveria se estender mais porque 
dentro de nosso próprio município nós temos vários profissionais da área da 
saúde e temos várias unidades de saúde e o ideal é que este teste venha 
ser descentralizado. Hoje, o teste é centralizado, por quê? Porque nós não 
temos profissionais capacitados. Como a gente capacita? Se nós temos 
multiplicadores dentro do nosso município e a gente tem autonomia junto ao 
estado para treinar nossos profissionais, a gente pode descentralizar este 
serviço, e corresponsabilizar as unidades. [G2. Pescada] 

 

A descentralização é um dos princípios norteadores dos processos de 

organização político-territorial do Sistema Único de Saúde (SUS). O princípio 

redefine responsabilidades entre os entes governamentais e envolve a transferência 

de poder decisório, da gestão de prestadores e de recursos financeiros, antes 

concentrados na esfera federal para estados e, principalmente, para os municípios 

(LIMA et al., 2012).   

Os municípios têm ocupado um papel de destaque no Sistema de Saúde por 

serem, em seus territórios, os responsáveis diretos pela saúde da população, o que 

lhes impõe planejar e executar políticas de promoção e organizar a rede de serviços 

para o atendimento das demandas e necessidades da população. Para o 

fortalecimento desse papel, um grande número de políticas tem buscado transferir 

aos níveis locais uma parcela expressiva das atribuições que se encontravam sob 

responsabilidade federal e estadual (VIANA; MACHADO, 2009). 

Apesar de compreenderem a necessidade da descentralização do TRD, os 

participantes chamam a atenção para o fato de que há unidades municipais sem 

condições para a sua implantação e que existiria a necessidade dos serviços serem 

(re)organizados para a recepção e realização do TRD: 

(...) a gente não tem muito como descentralizar... as unidades não têm 
geladeira para receber o teste. [G1. Arraia] 

(...) a gente ainda não tem o teste rápido descentralizado nas unidades... A 
intenção da gente era que a descentralização acontecesse pra facilitar o 
acesso e dar uma força realmente ao programa. [G2. Tainha] 

 

O estudo de Grangeiro et al. (2012), no qual um dos objetivos foi analisar as 

características das ações de prevenção, assistência, gestão e apoio às 

organizações da sociedade civil induzidas nos Estados e municípios, mostrou uma 

baixa proporção de secretarias estaduais (48,2%) e municipais (32,6%) que 

contemplaram, concomitantemente, ações de prevenção para a população geral, 
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assim como ações para o diagnóstico do HIV, tratamento de pessoas infectadas e 

prevenção da transmissão vertical.  

Os coordenadores entrevistados apontaram que uma consequência deletéria 

desse quadro é a desmotivação dos executores/aconselhadores municipais 

formados diante da desorganização dos serviços nas unidades. 

(...) ele não vai desenvolver dentro do trabalho dele, então ele se 
desinteressa: poxa eu fiquei lá [na oficina de formação] três dias e ninguém 
me deu oportunidade para desenvolver isso dentro do meu trabalho, da 
minha unidade, ou para ir [pra outra unidade] para desenvolver lá. [G2. 
Moreia]  

(...) a gente até agora só fez uma [oficina de multiplicação]... Até houve 
demanda, mas por um processo de trabalho nosso, falei: não, a gente 
precisa capacitar sim, mas eu preciso garantir que estas pessoas estejam 
executando o teste... Capacitamos um monte de gente e na hora da 
execução são poucas as pessoas que executam. [G2. Lagosta] 

(...) quero garantir que estas pessoas estejam fazendo, estejam 
conseguindo levar o teste para a ponta porque senão, não tem função você 
ficar desenvolvendo oficinas. E quantas pessoas realizam o teste? De vez 
em quando, a gente refaz este caminho. Eu capacitei quantas? 20, 30. Mas 
quem faz efetivamente? Duas pessoas! Então, não tem função. É um 
desperdício de tempo de profissional, de material, enfim, da logística toda 
que a gente precisa utilizar para isso, né? [G2. Lagosta] 

 

Pode-se observar, na fala de uma coordenadora, a tentativa de sensibilizar a 

instância estadual para as dificuldades encontradas na efetivação da multiplicação 

regional:  

Nas reuniões do Estado com coordenadores é como se fosse um muro de 
lamentações, porque todo mundo reclama da dificuldade de sala, de 
espaço, de apoio em relação ao carro para a entrega de insumos. [G2. 
Moreia] 

Então é algo que não sai, porque o estado não tem o poder de virar pro 
Secretário (municipal) e dizer: você tem que apoiar! Isso é importante! 
Então o estado faz o quê? Vem em cima de mim: por que você não fez? E 
não importa a minha resposta, não importa a minha dificuldade! Você 
entendeu? Então, eu sou a parte mais fraca da questão. Eu acho injusto, 
muito injusto! [G2. Moreia] 

 

Percebe-se que, para que a replicação aos municípios aconteça, são 

necessários movimentos frequentes de sensibilização, desde as instâncias de 

gestão/gerência, até as equipes de saúde. Sobre a questão, Costa (1994) ressalta 

que é preciso aumentar a porosidade e consequente acolhida de novas formas de 

atuar solidariamente no fazer saúde. 
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Aprendizagens  

 

      

Imagem 4: Mesa de brunch montada pela pesquisadora para o Encontro Regional de Multiplicadores 

da Baixada Litorânea originado pelo estudo. Fonte: Acervo pessoal. 
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6. PRODUÇÃO DE ENCONTRO REGIONAL: POTENCIALIDADES DA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE  

 

No percurso de pesquisa, através de diagnósticos permitidos pelas falas dos 

sujeitos, impliquei-me com a responsabilidade de constituir um espaço onde as 

trocas de vivências, boas práticas, dificuldades e fortalezas na aplicação dos 

processos de formação de multiplicadores e replicação da formação de 

aconselhadores/executores para os municípios fossem debatidas.  

            Durante as entrevistas, foi unânime a manifestação do interesse na 

construção de algum tipo de encontro dessa natureza. Tal movimento era desejado, 

tanto pela necessidade dos multiplicadores terem um retorno sobre o processo 

replicado nos municípios, quanto pela perspectiva de mobilização de conhecimentos 

e práticas pelo próprio grupo. Foi ressaltada a necessidade desse encontro 

acontecer em algum município da própria região pela dificuldade de deslocamento:  

Às vezes você esta fazendo de uma forma e não imagina que outra pessoa 
pode estar fazendo de forma mais fácil, talvez tenha mais eficácia, mais 
eficiência. [G2. Moreia]  

Outros colegas passando exemplos do que viveram seria enriquecedor, 
bem interessante... Acho que necessário. [G1. Xerelete] 

Você faz todo o processo de multiplicação, passa tudo o que aprendeu lá, 
mas o retorno você não tem. [G1. Tilápia] 

Superimportante esta questão de ter reuniões entre o grupo da Baixada 
Litorânea, entre nós. Que tivessem mais reuniões para a gente poder estar 
discutindo. Acho que seria bom pensar alguma forma de conscientização do 
município a partir do próprio grupo. [G1. Peruá] 

     

  Os coordenadores entrevistados relataram algumas iniciativas regionais e da 

SES para manter um canal de comunicação, mas estas iniciativas não se 

sustentaram, e pôde-se perceber, em suas falas, a vontade e a disposição para 

participar e até organizar encontros: 

Nós tínhamos o fórum de coordenadores da Baixada Litorânea com a 
participação de um membro da SES, hoje não tem mais.  Precisamos nos 
reunir pelo menos duas ou três vezes por ano para fazer essas reflexões, 
planejar essas ações. [G1’. Espada] 

Antigamente, aconteciam os fóruns regionais que, em algumas regiões, 
ainda permanecem formados pelos coordenadores municipais daquela 
região e sempre um representante da gerência estadual que a gente 
chamava de mediador. A gente brincava: “fala aí, chefe”, “o que você 
manda?” e tal. Mas a gente minimamente tinha um momento de articulação 
dos municípios e estado por região, que é importante, porque o problema de 
Rio das Ostras não é o mesmo problema de Paraty, e Angra, a gente 
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discutia os problemas pertinentes à Baixada Litorânea, e isso era legal para 
a gerência e vice-versa também. A gerência tinha uma pessoa nesse grupo 
que trazia/levava, levava e trazia. [G2. Lagosta] 

Ano passado, a gente fez algumas reuniões com os coordenadores e 
multiplicadores. Alguns multiplicadores não puderam estar presentes por 
conta de outras atividades, mas a maioria dos coordenadores compareceu. 
A gente sempre trocava as dificuldades de cada município. [G2. Tainha] 

A gente perdeu. A gente perdeu este espaço de discussão, porque a gente 
perdeu nosso técnico de referência que precisou se afastar. Eu venho, 
desde então, cobrando da gerência estadual uma outra pessoa para 
substituir, mas a gente ainda não tem. Então, o que acabou acontecendo: a 
gente até se encontra em reuniões estaduais e conversa: “gente, vamos 
voltar nosso fórum, a gente mesmo sozinho, porque a gente ficou um pouco 
prejudicado”. [G2. Lagosta] 

O ideal seria que, pelo menos, a gente construísse um fórum trimestral, 
alguma coisa assim que pudesse estar mostrando as boas práticas, um 
seminário. [G1’. Merluza] 

 

Mobilizada por essas falas, iniciei, através de contatos telefônicos e por e-

mails no mês de julho de 2015, articulações visando encontrar uma data comum 

para a realização do encontro regional. A ideia era que, nesse encontro, eu pudesse 

apresentar os achados da pesquisa na expectativa de que esses dados ativassem 

discussões sobre a estratégia de multiplicação na região da BL.   

Tal qual uma festa ou casamento, comecei pela construção da “lista de 

convidados”. Já era certo que esse encontro não seria restrito aos participantes da 

pesquisa. Na perspectiva da EPS, a intenção era incluir, ao máximo, sujeitos ligados 

à questão do HIV/Aids, à formação de multiplicadores regionais, aconselhadores e 

executores municipais em TRD.  

Comecei pela Secretaria Estadual de Saúde. Através de contatos via e-mail, 

compartilhei com a Gerência Estadual de DST, Sangue e Hemoderivados o desejo 

de realização da devolutiva aos participantes do estudo com a presença dos 

diversos atores envolvidos, dentre eles a SES. Esta me informou as datas em que a 

SES poderia disponibilizar transporte para a participação no encontro.  

Sabendo dessa disponibilidade, passei a contatar multiplicadores e 

coordenadores por e-mails com o objetivo de encontrar uma data comum. A cada 

confirmação de participante, a lista era repassada em cópia a fim de manter todos 

atualizados. Em três semanas, ficou definido pelo grupo que o encontro seria no dia 

25 de agosto de 2015.  
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Informei a data à representante da SES, e recebi a confirmação de seu 

interesse e apoio para a concretização do evento, inclusive se dispondo a reforçar a 

divulgação do encontro regionalmente, já que a ideia era ampliar a participação a 

todos os multiplicadores e coordenadores sem que isso estivesse atrelado à 

participação na pesquisa. Elaborei um convite (Apêndice 2) e o remeti via redes 

sociais e e-mails, além de ter feito, por telefone, convite pessoal a cada um dos 

entrevistados.    

Tive dificuldade em fazer contato com os multiplicadores/coordenadores dos 

municípios de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio e Saquarema, não 

tendo obtido resposta quanto as suas possibilidades de comparecimento. 

Confirmaram presença os representantes dos municípios de Araruama, Casimiro de 

Abreu, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras. 

Paralelamente a esse movimento, iniciei articulações regionais com vistas a 

definir a infraestrutura para o encontro. Considerando a necessidade de 

deslocamento das pessoas de seus municípios, acabei optando por marcar o início 

para às 10h e término às 15h. Optei, também, por procurar um local mais central e 

de fácil acesso a todos da região.  Seriam necessários recursos audiovisuais para a 

projeção dos resultados de pesquisa, além de cadeiras soltas para a conformação 

de uma roda de discussão. Fiz, então, contato com o Polo Universitário de Rio das 

Ostras da Universidade Federal Fluminense (PURO/UFF) visando reservar um 

possível espaço, uma vez que, no passado, o mesmo polo havia viabilizado a 

elaboração da primeira multiplicação em Rio das Ostras (Apêndice 3).  

Na época, as universidades públicas se encontravam em greve. Somado a 

isso, o PURO relatou estar com salas desativadas e sem energia por conta de 

problemas com o gerador. Mesmo diante dessa problemática, fomos acolhidos e 

autorizados a realizar o evento, sendo-nos destinada uma sala equipada com 

datashow. Considerando a dificuldade de obter apoio financeiro para a viabilização 

de alimentação para os participantes, decidi viabilizar um brunch na própria 

instituição com recursos próprios. 

Ao mesmo tempo em que articulava e procurava motivar regionalmente 

coordenadores e multiplicadores municipais, comecei a investir na participação da 

Comissão de Integração Ensino Serviço (CIES) da região da BL, considerando 

minha intenção de ativar a discussão regional sobre a formação de multiplicadores 
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na perspectiva da EPS. Socializei, via e-mail, o convite com os demais participantes, 

e fiz o contato por telefone com a coordenadora da CIES da BL, falando da proposta 

de encontro e enfatizando a importância da presença dessa instância no evento. A 

coordenadora lamentou o fato de estar comprometida com outro evento nesse 

mesmo dia, mas se prontificou a enviar um representante que pudesse garantir a 

interlocução da CIES com os sujeitos participantes. 

Usualmente, as práticas educativas promovidas no âmbito dos programas 

dirigidos a grupos populacionais pretendem contribuir para os serviços de saúde 

através da atualização do conhecimento dos profissionais. Essas práticas de 

educação continuada diferem do que a produção teórica no campo da saúde 

identifica como educação permanente, por não criarem condições para que um 

conhecimento seja reelaborado frente às condições reais dos próprios serviços.  

Cabe ressaltar que:  

(...) uma das ferramentas mais importantes para a qualidade na prestação 
de serviços de saúde é a abordagem educativa, direcionada aos 
profissionais de saúde e aos vários setores da sociedade, na perspectiva da 
capacitação ética e técnica, para ações eficazes de gestão, promoção, 
prevenção, assistência e formação profissional (ROSSI, 2005, p.7). 

 

A intenção era promover um espaço de discussão e autoanálise na 

perspectiva da Educação Permanente em Saúde. Já se discutiu que a EPS tem, 

como objeto de transformação, o processo de trabalho, orientado para a melhoria da 

qualidade dos serviços e para a equidade no cuidado e no acesso aos serviços de 

saúde. Parte, portanto, da reflexão sobre o que está acontecendo no serviço e sobre 

o que precisa ser transformado.  

Cabe destacar que a materialização da educação permanente, enquanto 

política pública brasileira na saúde, se deu a partir da publicação da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) instituída pela Portaria 

GM/MS nº. 198, de 13 de fevereiro de 2004. A proposição da referida política teve 

por base uma leitura crítica dos processos de formação e capacitação dos 

profissionais de saúde, pelo reconhecimento da limitação da capacidade de impacto 

nas instituições formadoras e de promover transformação nas práticas de saúde no 

âmbito do SUS. 
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A portaria ressalta a importância da integração entre o ensino e serviço, a 

necessidade do fortalecimento do controle social e o papel fundamental da 

educação permanente como indutora de transformação das práticas de saúde e da 

rede de serviços em uma rede-escola (BRASIL, 2004a, p.1). 

A portaria nº. 198/2004 apresenta o seguinte conceito de EPS: “A Educação 

Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho” (Ibidem, p. 6). A portaria 

converge para uma educação profissional voltada para a realidade local e para as 

transformações das práticas saúde, rompendo com a verticalização e imprimindo a 

ideia de um trabalho em rede. O texto deixa clara a necessidade de fazer 

desaparecer a diferença entre o que sabe e o que não sabe, entre o possuidor da 

teoria e o que emerge da prática.  

  Fundamentada por esta concepção, feitos os convites, confirmado o espaço, 

equipamentos e brunch para o dia eleito, passei a me dedicar na construção de um 

recorte dos resultados da pesquisa para apresentação no evento. Precisaria ser uma 

síntese feita de forma a provocar os participantes para a discussão. Assim, optei por 

uma apresentação em Power Point simples e direta (Apêndice 4).  

Na véspera do dia do encontro, fui recepcionar a representante da SES e, já 

nessa hora, pudemos iniciar uma conversa sobre alguns resultados da pesquisa e a 

situação regional e estadual perante o processo de descentralização do TRD/HIV.   

No dia 25 de agosto, então, nos reunimos pela manhã, eu, a coordenadora de 

Rio das Ostras, as coordenadoras/multiplicadoras dos municípios de Araruama e 

São Pedro d’ Aldeia, um multiplicador de Rio das Ostras, a representante da 

CIES/BL e a representante da SES. Duas multiplicadoras do município de Casimiro 

de Abreu que haviam confirmado presença justificaram sua impossibilidade de 

comparecimento pela ausência de liberação de transporte pelo município. Dessa 

forma, fizemos o evento com seis participantes.  

Conforme a programado, iniciei apresentando uma síntese dos resultados da 

pesquisa. Nos slides, relacionei pontos levantados a partir das entrevistas: 

diminuição da carga horária da oficina de replicação; quantitativo de multiplicadores 

regionais formados; dificuldades para a realização da replicação municipal; 

obstáculos à descentralização do TRD para as unidades municipais; ativação de 
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espaços para troca de informações, experiências e análises (iniciativas 

descontinuadas; desconhecimento de efeitos/impactos da replicação nos 

municípios).     

Na sequência, convidei os presentes para a organização da roda de 

conversa, e começamos a debater os achados do estudo frente às diferentes 

realidades dos municípios, região e estado, procurando constituir elementos de 

fortalecimento das práticas e possíveis soluções diante das dificuldades apontadas. 

Cabe destacar que, dentre os pontos relacionados durante minha apresentação 

inicial, apenas o relativo à diminuição da carga horária da oficina de replicação não 

foi retomado na roda de conversa, o que pode indicar um certo consenso de que 

uma maior carga horária dificultaria ainda mais a liberação dos profissionais de seus 

locais de atuação. Todos os demais pontos geraram debates e reflexões.  

Uma das primeiras questões debatidas foi a reafirmação da dificuldade de se 

cumprir o compromisso dos municípios na liberação dos multiplicadores para a 

replicação regional. Essa questão apareceu com frequência nas falas dos 

participantes da pesquisa. A representante da SES manifestou a necessidade de se 

reforçar, com cada gestor municipal, a importância da atuação regional desse 

profissional e do apoio as suas ações. Esta se comprometeu a discutir, na Gerência 

de DST/Aids da SES/RJ, sobre o envio de um ofício com o nome dos multiplicadores 

de cada município, ratificando a importância de que esses profissionais sejam 

liberados de suas funções municipais nos dias das oficinas de replicação.    

 A respeito da questão do envolvimento pessoal dos multiplicadores, a 

representante da SES reforçou a necessidade de articulação entre os 

multiplicadores da BL de modo a aumentar sua adesão às oficinas de replicação. 

Sugeriu, ainda, a formulação conjunta de um calendário de oficinas de replicação 

para a região. 

Outro ponto bastante discutido tratou da falta de autonomia em relação à SES 

nos processos de formação de multiplicadores. Esse ponto também apareceu 

intensamente nos resultados do estudo, quando os participantes apontaram a 

necessidade da SES revisar o processo de formação dos multiplicadores 

viabilizando maior número de vagas e oficinas com maior periodicidade.  
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O grupo utilizou o argumento de que já havia aparecido nas entrevistas 

quando alegou que existe certo grau de perda do quantitativo de multiplicadores 

formados, em função de questões ligadas ao término de contrato, desistência por 

dificuldades diversas, dentre elas a de deslocamento, causas políticas, troca de 

função ou cargo, dentre outras. Nesse sentido, o grupo apresentou a perspectiva de 

que os próprios multiplicadores regionais formassem novos multiplicadores, dando à 

região total autonomia nos processos de formação. A representante do estado 

assumiu discutir essa possibilidade junto aos responsáveis deste processo formativo 

na SES RJ, e retornar ao grupo sobre a viabilidade da proposta.  

O grupo levantou o fato de que as oficinas de replicação são ofertadas em um 

município, contando com multiplicadores de outros municípios. Foi questionado o 

fato de que os municípios que enviam seus representantes multiplicadores não são 

mencionados na declaração de término de curso – o que seria razoável, uma vez 

que o trabalhador está sendo liberado de forma colaborativa por seu município de 

origem.  A solução apontada pelo grupo seria a criação de uma identidade visual do 

próprio grupo de multiplicadores regionais da BL que chancelaria essa formação na 

região, evitando-se, assim, disputas entre os municípios.  

Os coordenadores presentes solicitaram a reativação do fórum da Baixada 

Litorânea, espaço importante que foi descontinuado. Tratava-se de um canal de 

comunicação permanente e facilitado entre as coordenações municipais e estadual 

de DST/Aids. Essa queixa apareceu também nas entrevistas, quando participantes 

referiram que, no passado, teria existido um técnico da SES que ativava as 

discussões regionais. A representante da SES reconheceu a importância do espaço 

de interação e articulação, mas informou a dificuldade de manterem profissionais 

técnicos nessa função devido ao quadro atual de carência de pessoas na Gerência 

Estadual de DST/Aids. 

O grupo iniciou um debate sobre a importância de se construir uma identidade 

regional na discussão sobre DST/Aids. Nessa direção, os coordenadores indagaram 

à representante sobre a possibilidade de ser constituído um Grupo de Trabalho (GT) 

específico na CIES. Esse movimento poderia garantir a legitimidade desejada pela 

representatividade da CIES perante os municípios e os programas de DST e pela 

perspectiva de se garantir pauta sobre DST nas discussões da Atenção Básica.  

Esse GT estaria trabalhando e ativando, regionalmente, discussões a respeito de 
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processos de educação permanente e continuada, descentralização do teste, 

realização dos fóruns, entre outros.  

A representante da SES apoiou e reiterou a importância do investimento em 

uma maior legitimidade regional perante o estado, e considerou que, minimamente, 

os coordenadores de DST/Aids da BL deveriam ser convidados a participar das 

reuniões dos GT já existentes na CIES, em especial quando a temática estivesse em 

pauta.  

A representante da CIES, aprovando a iniciativa, explicou como a proposta da 

criação do GT deveria ser encaminhada à CIES, e sugeriu que essa demanda fosse 

apresentada na reunião de setembro de 2015, agendada para o dia 23, às 14h, na 

cidade de São Pedro de Aldeia. A representante se comprometeu a sensibilizar a 

plenária do GT da Atenção Básica para a possibilidade de criação de um GT do 

grupo de DST/Aids, argumentando que tal proposta poderia colaborar para uma 

maior legitimidade ao grupo e apoio nos processos de multiplicação. As discussões 

apontaram que seria uma boa forma do grupo se organizar regionalmente numa 

perspectiva de construção de identidade.    

Um coordenador presente se prontificou a participar, e definiu-se que ele 

apresentaria a proposta de criação do GT específico. A representante da CIES 

avaliou com o grupo que, no caso de inviabilidade da criação do GT, os 

coordenadores de DST municipais poderiam ser convidados a compor/participar das 

reuniões do GT da Atenção Básica, proposta acolhida por todos. 

Durante o momento do brunch, montado no salão de entrada do PURO/UFF, 

as discussões se intensificaram. Em especial, foram aprofundadas as dificuldades 

relacionadas à descentralização da testagem rápida para as unidades municipais, 

envolvendo questões políticas, de infraestrutura e de pessoal.  

Ao final, os participantes avaliaram o encontro com o apoio de um pequeno 

formulário (Apêndice 5), cuja análise permitiu reforçar a compreensão de que, para o 

grupo, foi importante a realização de encontros como o realizado, uma vez que estes 

são capazes de provocar a reflexão coletiva sobre soluções ou encaminhamentos de 

questões regionais, estreitando parcerias e fomentando a troca de experiências.  

Decidiu-se que as decisões pactuadas seriam registradas em documento com 

o objetivo de oficializar o encontro e socializar com os demais multiplicadores e 
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coordenadores impossibilitados de participarem do evento as decisões consolidadas 

(Apêndice 6). 

Avalio que todo o movimento foi muito importante! Apresentar os achados da 

pesquisa para os próprios trabalhadores, viabilizando espaço para que pudessem 

analisá-los, foi muito interessante para todos. Os resultados que encontrei 

correspondem à realidade desses trabalhadores, e foi importante perceber o quanto 

a pesquisa ajudou a sistematizar e organizar as percepções de cada um, 

transformando-as em uma fala coletiva estruturada. Pude, também, perceber o 

quanto todas as pessoas que se deslocaram até o PURO para o encontro são 

compromissadas e parceiras na construção de um SUS resolutivo, voltado às 

necessidades da população.  

Fiquei me perguntando se a ausência dos convidados poderia ser decorrente 

do convite para o encontro ter sido feito por mim, pesquisadora, e não pela SES-RJ. 

Enquanto arrumava a mesa do brunch, e recepcionava as pessoas no PURO, um 

pouco frustrada com a baixa frequência dos trabalhadores, pensei na dificuldade 

(inclusive financeira) de se realizar encontros acolhedores e o quanto ela aumenta 

se tais encontros são pensados na perspectiva regional. Refletia, também, sobre a 

importância e necessidade dos trabalhadores se ouvirem em seus espaços de 

atuação a partir de uma demanda antiga de serem ouvidos por seus representantes 

gestores envolvendo questões do cotidiano das ações e dos serviços de saúde.  

Por alguns minutos, deixei-me dominar pela sensação de abandono, 

isolamento, deslocamento, por uma percepção de ausência de força, desunião. Ao 

redor daquela mesa arrumada, poderíamos ter reunido muitos outros sujeitos, 

poderíamos ter potencializado outras tantas discussões. Acredito que eu tenha 

deixado transparecer tais sentimentos, pois, foram os próprios participantes que me 

resgataram:  

Vamos começar? Queremos ouvir o que você tem a falar. O que importa é 

que quem veio quer decidir em beneficio da região. [G2. Lagosta] 

 

Que, a partir desse encontro, outros ocorram, e se fortaleçam as redes, 

vontades e ações do grupo. Sigamos em caminhada...  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo pretendeu contribuir para a formação de multiplicadores em 

TRD/HIV promovida na região da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro. A 

pesquisa deu voz e espaço a percepções e demandas dos multiplicadores regionais 

e coordenadores municipais de DST no que diz respeito à formação e às replicações 

para os municípios, na perspectiva da descentralização do TRD/HIV, além de uma 

consequente ampliação dessa oferta aos usuários.   

A escolha temática se deu a partir da minha vinculação com tal estratégia 

como multiplicadora indicada por um município da região, e teve como pano de 

fundo a defesa da qualidade da atenção à saúde do cidadão brasileiro e o estímulo 

ao protagonismo e emancipação do trabalhador da saúde.  

A experiência da formação de multiplicadores requer, ainda, maior 

investigação. Na região, uma única oficina, que formou os dezessete multiplicadores 

regionais, revelou impacto inferior ao esperado na ampliação da oferta de serviços 

de testagem rápida nos serviços municipais de saúde. A pesquisa apontou 

multiplicadores desmotivados e isolados entre si que puderam ser compreendidos 

segundo afinidade com as atividades técnica, cuidadora e educacional. Apesar 

disso, a força e a propulsão para reflexões e análises, quando existem, partem dos 

coordenadores de DST – em sua maioria militantes antigos que, muitas vezes, 

acumulam o papel de multiplicadores. Nesse sentido, é necessário investir na 

ampliação da formação desses profissionais, articulando as diversas experiências 

municipais em EPS. 

Rovere (1994) sintetiza a EPS como “a educação no trabalho, pelo trabalho e 

para o trabalho nos diferentes serviços com a finalidade de melhorar a saúde da 

população”. Desde uma perspectiva pedagógica, a EPS se situa no contexto de uma 

virada no pensamento da educação profissional, na qual o processo de trabalho é 

revalorizado como centro privilegiado da aprendizagem. Ao tomar como objeto de 

transformação e de investigação o processo de trabalho, a EPS não procura reduzir 

os problemas a questões educacionais, mas busca as lacunas de conhecimento e 

as atitudes que são parte da estrutura explicativa das situações identificadas na vida 

cotidiana dos serviços. 
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É certo que a incorporação das ações de aconselhamento, em diferentes 

espaços de atenção à saúde, associada à ampliação da oferta de testagem 

sorológica rápida para HIV, implica no consequente incremento de qualificação das 

equipes para o desempenho das novas tarefas. Porém, a pesquisa alerta para o fato 

de que a formação de trabalhadores é uma parte importante, porém não é, por si só, 

capaz de garantir a descentralização do Teste Rápido Diagnostico.  A qualificação 

de equipes se torna uma questão menor diante das dificuldades do processo de 

descentralização em movimento. Nesse cenário, destaca-se a necessidade da 

articulação dos serviços no que diz respeito a estratégias locais de garantia de 

atendimento da população com relação às demandas em torno do HIV, da Aids e/ou 

das DST.  

 Percebe-se que dificuldades encontradas no processo estão atreladas ao 

contexto da organização dos serviços. Falta de estrutura ou de condições básicas 

para a implantação do TRD nas unidades tornam a formação de 

executores/aconselhadores municipais uma prática destituída de valor. Assim, 

reforça-se que a formação exige ação articulada de equipes envolvidas com o 

cuidado, com a gestão, com a educação permanente em saúde, entre outros.  

O encontro promovido pela pesquisa aproximou representante da SES e da 

CIES regional de sujeitos participantes. Nele, ficou acordada a produção de maior 

legitimidade nos processos de formação em âmbito regional com a perspectiva de 

criação de Grupo Técnico na CIES, além da reafirmação do compromisso entre a 

SES e os gestores de liberação dos multiplicadores para a realização das atividades 

de formação regional. Foi ratificada a importância da proposição de ações capazes 

de articular sujeitos envolvidos com as ações programáticas, fortalecendo 

estratégias de aproximação em âmbito regional, promovendo a prática reflexiva e 

possibilitando espaços de produção de saberes e enfrentamento de fragilidades na 

concepção da Educação Permanente em Saúde. 

Considerando o grupo de multiplicadores entrevistados, parece lhes faltar a 

percepção de seu papel político na região. A proposta de criação de um GT 

específico em DST e Aids na CIES talvez pudesse contribuir para ancorar esses 

processos formativos regionais à concepção de Educação Permanente em Saúde, 

facilitando a esses trabalhadores a perspectiva de visualizar demandas e perceber 
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diferentes realidades, projetando alternativas mediante análises de processos de 

trabalho e promovendo fortalezas a partir das fragilidades.   

Segundo Ribeiro e Mota (1996), a ausência de impacto das formações 

municipais em curso pode ser analisada sob a ótica de que as iniciativas de EPS 

não trazem resultados quantificáveis em curto prazo, particularmente sobre a 

produtividade e a eficiência dos serviços, apontando para a necessidade de 

construção de padrões de avaliação de natureza qualitativa, e que incluam a 

valorização dos trabalhadores em saúde.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Roteiro de Entrevistas 

Roteiro de Entrevista - Multiplicador BAIXADA LITORÂNEA 

1. CARACTERIZAÇAO DO PARTICIPANTE 

CODIGO: Qual a sua idade? 
  

Qual a sua formação (graduação/pós-graduação):   
 

Qual o seu município de atuação: 
 

Qual o seu 
município de 
moradia: 
 

Onde atua no atual serviço: 
 

Quanto tempo de serviço público: 
 
 

Quanto tempo no atual 
serviço: 
 
 

Sua oficina de formação como multiplicador aconteceu quando? 
(mês e ano) 

Onde aconteceu sua oficina de formação (município?): 

Sua multiplicação foi feita pela SES RJ?  (se não, por quem?) 

PARTE 1 

1. Você gosta mais de atuar como executor, aconselhador ou 
multiplicador? Por quê? 

2. O que você achou da sua formação?   

3. Você já participou/conduziu quantas oficinas como 
multiplicador?  

4. Quem participou com você na composição do grupo de 
multiplicação? (SES, outros multiplicadores)   

5. Você se deparou com dificuldades na realização das oficinas 
de multiplicação?   

6. Como você manejou/ lidou com as dificuldades?  

PARTE 2 
7. Em sua opinião, como você acha que poderíamos promover 
trocas de experiências entre os multiplicadores e fortalecer as 
ações e reflexões regionais? Se sim, gostaria de participar desta 
construção? 
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Apêndice 2: Convite aos multiplicadores regionais da BL. 
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Apêndice 3: Carta ao PURO/UFF. 
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Apêndice 4: Slides da apresentação. 
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Apêndice 5: Enquete final. 

 

AVALIAÇÃO 

1) O que você achou deste encontro? 
           (    )                         (   ) 
 
Por quê?  
 
 
 
 
 
 
2) Você já havia participado da construção 
coletiva de alguma atividade com o objetivo 
de refletir sobre problemas da região da BL?  
          SIM (    )                                    NÃO  (   ) 
 
 
3) Na sua opinião, o que facilitaria ou 
dificultaria a realização de encontros como o 
de hoje com mais frequência?  
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Apêndice 6: Consolidado das discussões do encontro. 

 

No dia 25 de agosto de 2015, no Polo Universitário de Rio das Ostras 

PURO/UFF, sala 3, reuniram-se com objetivo de socializar e discutir os resultados 

de pesquisa da dissertação de mestrado intitulada FORMAÇÃO E PRÁTICA DE 

MULTIPLICADORES EM TRD/HIV NA REGIÃO DA BAIXADA LITORÂNEA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, do curso de Mestrado Profissional em Educação 

Permanente em Saúde- MPES/UFF- Niterói, as profissionais Kyra Vianna Alóchio 

(Multiplicadora da BL/ aluna do MPES-UFF), a Representante da Gerência de 

DST/Aids - SES-RJ, a representante da CIES (PMRO-Secretaria Municipal de Saúde 

de Rio das Ostras/ Departamento de Responsabilidade Técnica dos Profissionais de 

Saúde), Arraia, Lagosta e Merluza. A participante Kyra Vianna realizou a exposição 

dos resultados de pesquisa, socializando as análises procedidas no âmbito da 

Baixada Litorânea sobre os processos de replicação/formação de multiplicadores em 

TRD (Testes Rápidos Diagnósticos). Após a exposição, a mesma convidou os 

participantes a organizarem-se em uma roda de conversa. Foi realizada pela 

participante a pergunta sobre os encaminhamentos que poderiam ser sugeridos em 

relação adesão dos multiplicadores nos processos de multiplicação. A participante 

Merluza sugeriu que o Estado remetesse aos municípios uma listagem dos 

multiplicadores regionais pertencentes à região da Baixada Litorânea, 

reafirmando/oficializando o compromisso de liberação para a realização das 

capacitações, fortalecendo as ações que buscam a ampliação do acesso ao 

diagnóstico de HIV aos munícipes da Baixada Litorânea e a formulação de um 

calendário das capacitações entre os multiplicadores da região. A representante da 

SES questionou o que poderia contribuir para superação das dificuldades existentes 

relativas à interlocução do grupo e a multiplicação das capacitações pelo grupo de 

multiplicadores. Reforçou a necessidade de fortalecimento da interlocução entre os 

multiplicadores da BL para a formulação conjunta de um calendário de multiplicação 

das capacitações e também para trocarem experiências sobre o processo de 

implantação do TR HIV na rede de saúde. Foi retomada pelos coordenadores 

presentes a necessidade de retorno do Fórum da Baixada Litorânea, onde o canal 

de comunicação entre as Coordenações municipais e estadual de DST/Aids era 

facilitado e continuado. Foi informada pela representante da instância Estadual a 

dificuldade de manterem profissionais técnicos na função de articuladores da BL, 

devido à carência atual de recursos humanos na Gerência Estadual de DST/Aids. A 

participante Lagosta corroborou a sugestão da participante Merluza. E 

conjuntamente discutiram a possibilidade do grupo adquirir um status de Grupo 

Técnico (GT) Regional. A representante SES concordou com o processo de criação 

de maior legitimidade dos municípios para com o Estado. E o grupo concordou que a 

instância promotora desta possibilidade seria a CIR (Colegiado de Intergestores 

Regionais) e CIES (Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço). A 

representante da CIES, Sra. Márcia Maria, explicitou o processo de como enviar a 
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proposta da criação do GT pela CIES, apresentando à plenária a sugestão e 

explicando as razões e necessidades para tal. Foram explicitadas pelo grupo as 

dificuldades de participação nas reuniões dos GT da Atenção Básica na região, pela 

própria composição da agenda destas e envio de memorando prévio com o nome 

dos representantes que participarão. A representante da SES refletiu sobre a 

importância de minimamente os coordenadores de DST/Aids serem convidados a 

participarem das reuniões dos GT existentes na CIES quando a temática em pauta 

for relacionada às DST/Aids. A participante Merluza explicitou as dificuldades na 

interlocução das informações em relação à infraestrutura dos serviços no 

armazenamento dos materiais (testes) em épocas de campanha.  A participante 

Merluza reforçou que a constituição de um GT específico de DST/Aids na CIES seria 

um espaço legitimado que garantiria a representatividade necessária para os 

programas de DST, onde as discussões ocorreriam entorno de fatos primordiais que 

envolvem desde as capacitações, a descentralização do teste, a realização dos 

fóruns.  Com a criação do GT especifico para o DST se constituiria pauta para 

discussões no GT da atenção Básica. A representante do Estado questionou à 

representante da CIES quais seriam as prerrogativas / critérios para constituição de 

GT específicos no âmbito da CIES. A representante da CIES sugeriu levar esta 

demanda do grupo na próxima reunião da CIES prevista para 23 de setembro de 

2015, às 14h, na cidade de São Pedro de Aldeia, onde é sediada. E se 

comprometeu, mesmo com a pauta completa, em apresentar/sensibilizar a demanda 

justificando a inserção do tema a pauta. Informou que as reuniões da CIES ocorrem 

toda 2ª quarta feira do mês, mensalmente. E convidou a participante Merluza a 

participar. A criação do GT e a representatividade gerada pela sua criação são 

apontadas pelos participantes como fomento para o aprimoramento do grupo e troca 

de experiência, como por exemplo, na realização de fóruns e seminários e apoio nas 

capacitações. A participante Lagosta, mediante a impossibilidade de agenda no dia 

23/09/15 da participante Merluza, prontificou-se em representar o grupo nesta 

reunião. Ambas realizaram trocas de contatos telefônicos. A representante do 

Estado se comprometeu em discutir na Gerência de DST/Aids/SES RJ o envio de 

um ofício aos secretários municipais com os nomes dos multiplicadores de cada 

município, reafirmando o compromisso que envolve a execução de suas ações de 

multiplicação no âmbito da região da Baixada Litorânea, em relação à liberação de 

serviço para as capacitações, oficializando a informação. O grupo de participantes 

refletiu sobre a possibilidade de revisão do processo de formação de novos 

multiplicadores, sob a possibilidade de que os próprios multiplicadores regionais 

formassem novos multiplicadores regionais, dando a região autonomia do Estado 

nos processos de formação. A representante do estado assumiu discutir esta 

possibilidade junto aos responsáveis por este processo de formação de 

multiplicadores na SES RJ e retornar ao grupo sobre a viabilidade desta proposta. 

Os participantes questionaram a falta de autonomia no processo de formação em 

relação ao engessamento do processo de formação. Fato este que ratifica a 

necessidade de revisão dos processos de formação. E citam que os multiplicadores 

formados são sujeitos a processos que envolvem a continua troca de função ou 
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perda de seu cargo devido à gestão/política (rotatividade), perdas por morte, 

desistência, dificuldades no transporte, o que reduz o quantitativo de profissionais 

atuantes. Foi retratada a criação de um logo da Baixada Litorânea para a colocação 

no diploma dos participantes, desta forma, a menção de formação será do grupo da 

Baixada Litorânea e não de um município em específico. A criação do GT é 

entendida e ratificada pelo grupo como circunstância de representatividade e 

legitimidade onde não haveria menção de município em específico, reduzindo as 

disputas municipais. Em relação à impossibilidade da criação do GT, é apontada 

pela representante do Estado uma segunda alternativa de solução, que seria a CIES 

informar/convidar os coordenadores a participarem das reuniões da atenção básica 

sempre que o eixo temático referir-se às DST/Aids. Foram trocadas experiências 

(boas práticas) de capacitações sob modalidade de treinamento em serviço. A 

criação de um grupo de Whatsapp para veiculação de informações de capacitações 

na região é descartada pelo grupo. A reunião foi encerrada às 14h28min, após o 

fechamento e ratificação das presentes pactuações (estado, representantes 

municipais presentes, CIES). 

 

 (Gerência de DST/Aids SES RJ) 

 (CIES/BL) 

Lagosta  

Arraia 

Merluza 

Kyra Vianna Alóchio (Mestranda/Multiplicadora TRD Casimiro de Abreu) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo 2: Módulo de treinamento estabelecido pela Rede Cegonha. 

 

 

 

 
Fonte: Guia Orientador para a realização das capacitações para executores e multiplicadores em 

Testes Rápidos para HIV e Sífilis e Aconselhamento na Atenção Básica para Gestantes – Ministério 
da Saúde, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


