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Resumo
RIBEIRO, E.S.B. Elaboração do protocolo operacional para sistematização do
atendimento dos usuários do Centro de Testagem e Aconselhamento em HIV/DST/AIDS
de Belém 124f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Saúde) – Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará. Belém, 2014.

O presente estudo se propôs a elaborar um protocolo operacional para sistematizar o
atendimento aos usuários do Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/HIV/AIDS do
município de Belém-Pa. A necessidade de elaborar esse instrumento de trabalho surgiu dos
constantes impasses e dificuldades observados e vivenciados pela pesquisadora durante o
atendimento dos usuários desse serviço relacionados à documentação para realização dos
exames, testagem de crianças e adolescentes, acidente ocupacional, cumprimento de fluxos para
exames de hepatites virais e sífilis e acidentes ocupacionais. Essa lacuna na gestão tem resultado
na diversificação das condutas dos profissionais na resolução dos problemas enfrentados,
conflitos entre os setores e principalmente a perda de oportunidade do usuário para realização
do diagnóstico e da prevenção, fatores que em tese podem predispor a uma fragilidade
institucional, pois abalam a qualidade e a credibilidade do serviço. Trata-se de um estudo com
abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação como estratégia metodológica fundamental para a
reflexão e condução da pesquisa em foco, haja vista que esse tipo de abordagem busca soluções
para problemas do cotidiano, descobrindo conhecimento novo, compreensão e transformação
da realidade. Como instrumento de coleta de dados se fez uso de alguns instrumentos auxiliares
como entrevistas e questionários, porém o foco central da pesquisa foram as rodas de conversa
com os trabalhadores do CTA, com o objetivo de elaborar o protocolo de atendimento. O estudo
permitiu ainda apreender as concepções de trabalhadores e usuários do CTA acerca da dinâmica
do processo de trabalho, suas potencialidades e dificuldades vivenciadas, diariamente, e assim
poder estabelecer associações mais amplas dessa realidade com as teorias que estudam esse
processo. O resultado final da pesquisa foi a elaboração do protocolo de atendimento dos
usuários do CTA Belém, cumprindo assim com o objetivo inicial do estudo e a proposta do
mestrado profissional que é a elaboração de um produto.

Palavras-chave: AIDS (doença). Protocolo operacional - HIV. Sistematização do atendimento
- HIV.

Abstract
RIBEIRO, E.S.B. Operating Protocol development for systematic users of the service
Testing and Counseling Center in HIV / STD / AIDS Belém. 124f. Dissertation (Master in
Management and Health) - Foundation Santa Para Mercy House. Belém, 2014.

This work has as objective to elaborate an operational protocol to systematize the treatment
offered to STD/ HIV/ AIDS Counseling and Testing Center’s users from the city of Belém
(PA). The need in constructing this labor’s tool emerged due to frequently deadlocks and
troubles that were observed and experienced by this researcher during the performing of tests,
children and adolescents’ HIV testing, occupational accident and fulfillment of the flow for
viral hepatitis and syphilis’ tests. Such gap within the management affects the diversification in
the behavior of professionals on the resolution of those faced problems, conflicts between
sectors and mostly the loss of patient’s opportunities to obtain his diagnosis and prevention,
factors that in theory may predispose to an institutional fragility since they ruin the service
quality and integrity. The qualitative approach of this study is the action research as
methodological strategy fundamental for the reflection and conduction of this focused research,
considering that this type of approach seeks solutions for daily problems while discovering new
knowledges, comprehension and transformation of reality. As a tool for data collection, this
work used some auxiliary instruments such as interviews and surveys; however, the main focus
of the research were conversation groups with CTA workers, having as objective the elaboration
of the care protocol. Also, this study allowed the learning of CTA workers and users
conceptions about the dynamics of the work process, its potential and the daily difficulties
experienced, thus it can establish wider relations between the current reality and those theories
that study this process. The final result of the research was the elaboration of the care protocol
for Belém CTA users, this way fulfilling the starter, initial objective of the study and the
proposal of professional master’s degree that is the formulation of a product.

Keywords: AIDS (disease). Operational protocol - HIV. Systematization of medical care –
HIV.
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