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Introdução: O Teste rápido (TR) é um teste sorológico que detecta Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST), como o vírus da imunodeficiência humana (HIV), Sífilis, Hepatites B e 

C (1). Dessa maneira, é uma estratégia que possibilita o diagnóstico precoce e, 

consequentemente, o início do tratamento em tempo oportuno dessas doenças, 

proporcionando assim maior resolubilidade e qualidade no atendimento, principalmente em 

segmentos populacionais mais vulneráveis (2). No contexto da atenção básica a implantação 

do teste rápido ainda constitui um desafio a ser vencido onde, observam-se as dificuldades 

relacionadas a quadros reduzidos de profissionais aptos a realizarem o teste rápido e a falta de 

materiais/insumos para implantação e continuidade do serviço (3). Diante disso, os testes 

rápidos deverão ser realizados por profissionais de saúde devidamente capacitados e o sistema 

submetido a controle de qualidade, como é feito para os laboratórios que realizam a sorologia 

convencional (1). Nessa perspectiva, é fundamental a inserção da educação interprofissional 

(EIP), como estratégia educacional para desenvolver a prática colaborativa. A EIP tem sido 

definida como uma oportunidade em que duas ou mais profissões aprendem com, para e sobre 

a outra para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados (4). A proposta é aproximar o 

estudante de processos de trabalho comuns a todos os profissionais da saúde, não só os 

específicos de sua área de formação. Esta aproximação acontece em grupos de estudantes de 

diversos cursos e promove experiências interprofissionais. Em vários países, experiências de 

EIP na graduação em saúde indicam mudanças no perfil dos profissionais de saúde, os quais 

tornam-se mais aptos para uma prática colaborativa no mundo do trabalho, que resulta em 

melhoria na assistência e exige o fortalecimento de uma prática acadêmica integrada aos 

serviços de saúde, atendendo às demandas da sociedade, visando que se restabeleça a 

coerência entre a formação do profissional da saúde e o SUS (4). Objetivos: Relatar a 

experiência de uma ação educativa com os usuários de uma Estratégia Saúde da Família 

(ESF) em Belém/PA sobre os Testes rápidos e doenças detectáveis. Descrição da 

Experiência: Foi realizada uma atividade de sala de espera entre os participantes do 

PET/Interprofissionalidade que integram os cursos de enfermagem, biomedicina, odontologia 

e serviço social, juntamente com 15 usuários que aguardavam por consultas na Unidade 

Saúde da Família. A prática educativa ocorreu em quatro momentos: No primeiro momento 

foram distribuídos balões verdes e vermelhos para cada participante, onde verde significa 

verdadeiro e vermelho falso para que os usuários pudessem participar ativamente da ação. No 

segundo momento, foram feitas perguntas para os participantes utilizando-se dos balões e seu 

significado e, posteriormente os usuários foram indagados em relação aos seus conhecimentos 

sobre o Teste Rápido. No terceiro momento foi feita uma discussão sobre as patologias são 

detectadas e como é realizado o TR, assim como a diferença entre HIV/AIDS, sífilis e 

hepatites, além dos aspectos éticos relacionados aos profissionais. No quarto momento, foi 

feita uma dinâmica dos mitos e verdades sobre as doenças e sobre o TR , com excelentes 

contribuições pelos participantes da atividade. Resultados: Houve representativo interesse 
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por parte dos usuários que participaram da ação quando foram solicitados. Dos 15 usuários 

presentes, 10 (66,66%) não tinham nenhum conhecimento do que era Teste Rápido e 5 

(33,33%) já tinham ouvido falar, porém não sabiam explicar. Em relação à diferença entre 

HIV/AIDS, 8 (53,33%) presumiam serem termos equivalentes e 7 (46,66%) compreendiam 

que são definições diferentes, sendo que destes apenas 1 pessoa tentou diferenciá-los, citando 

o potencial de agressão como característica definidora. E por fim, 2 usuários comentaram 

sobre experiências com familiares portadores de HIV/AIDS e sobre os preconceitos 

vivenciados pela própria família. Foi percebido construções importantes de conhecimento 

sobre o teste rápido, e as doenças rastreadas, ressaltando a importância da educação em saúde 

como prática emancipadora, além do que os participantes são multiplicadores de 

conhecimentos entre os pares e na comunidade, reforçando desta forma a importância da 

educação em saúde. O uso de ações educativas é uma forte ferramenta que auxilia na 

promoção e prevenção de doenças e agravos a saúde. Desenvolver atividades educativas de 

educação em saúde voltadas para os usuários dos serviços de saúde, é de extrema importância, 

visto que essa prática traz informações concretas, auxilia em melhores hábitos de saúde e em 

práticas preventivas (5). Conclusão: Compreende-se a prática educativa como ferramenta 

fundamental para a promoção da saúde, prevenção de doenças com construção do 

conhecimento, reflexão e criticidade dos sujeitos , enquanto instrumento emancipador sobre 

sua vida e saúde. Nesse contexto, é fundamental que educação em saúde desenvolvida 

mediante vários olhares, seja na perspectiva interprofissional, seja desenvolvida a partir do 

olhar dos profissionais, comunidades e instituições formadoras, pois a partir desse mecanismo 

se constrói processos de ensino- aprendizagem capazes de aperfeiçoar uma realidade e 

alcançar os benefícios que somente o processo educacional pode proporcionar, especialmente 

em populações vulneráveis. A atividade proporcionou aos discentes importantes reflexões 

sobre a importância da educação em saúde, enquanto prática social, assim como possibilitou 

estreitamento entre ensino-serviço- comunidade, permitindo a consolidação de profissionais 

mais críticos e resolutivos nos vários cenários vivenciados no Sistema Único de Saúde. 

 

Descritores: Atenção Primária a Saúde, Diagnóstico Precoce, Educação em Saúde. 
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