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Introdução: A epidemia HIV/AIDS em pessoas idosas no Brasil tem emergido como um problema de saúde pública. A isto se  

 

deve o aumento da notificação de casos de transmissão após os 60 anos de idade e o envelhecimento de pessoas infectadas. 
Este estudo é de interesse da população-alvo e dos profissionais de saúde, pois visa qualificar o trabalho do Centro de testagem 
e Aconselhamento (CTA) em relação à prevenção e ao atendimento prestado. A identificação do perfil da população-alvo 
facilitará o acesso para os programas de prevenção. Objetivos: Investigar os principais motivos que levaram a população-alvo a 
buscar o CTA Paulo Cesar Bom Fim, na cidade de Porto Alegre. Observar se as influências de comportamento; de 
mídia/campanhas de prevenção de saúde; da revelação de pessoas infectadas do seu convívio social; a história pregressa e a 
retomada da vida sexual são os fatores de motivação para a realização do teste de HIV. Materiais e Métodos: Trata-se de um 
estudo exploratório, a partir de fontes secundárias, que se constitui na utilização do Formulário de Atendimento do CTA, aplicado 
no momento da pré-testagem para o HIV, em atendimento individual e sigiloso. O formulário é padrão, de uso nacional, 
específico para a realização do pré-teste, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. O formulário contém trinta e 
quatro questões de múltipla escolha, de itens sim-não, masculino-feminino. Resultados e Conclusão: Os dados coletados 
referem-se ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, numa população de 121 usuários que realizaram o teste para o 
HIV. Foram observados que destes, 81 são homens e 38 mulheres. No âmbito de saúde pública, os instrumentos aplicados nos 
CTAs são necessários para a qualificação no serviço do local, e para verificação do perfil de atendimento.   




