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Resumo: A hepatite é um problema de saúde pública não só no Brasil, mas 

também no mundo. É caracterizada pela inflamação do fígado e é causada por 

algumas doenças, vírus, remédios e drogas, muito facilmente disseminada. No 

nosso país as mais frequentes são as desencadeadas pelos vírus A, B e C. 

Uma das formas importantes de prevenção e percepção precoce das hepatites 

são os testes rápidos disponibilizados na Atenção Primária á Saúde, que 

acontece por meio de orientações pré-teste. O objetivo desse trabalho é relatar 

a experiência vivenciada por acadêmicas do curso de enfermagem no que 

concerne a realização e aconselhamento de testes rápidos para hepatites B e 

C no contexto da Atenção Primária á Saúde. Trata-se de um relato de 

experiência que é determinado por um texto que discorre exatamente 

determinada experiência que possa colaborar de forma significativa para a 

formação acadêmica. A atividade foi desenvolvida em estágio da Universidade 

Regional do Cariri em Iguatu - Ceará, referente à disciplina saúde coletiva II. A 

ação ocorreu na Estratégia Saúde da Família, a proposta era proceder com 
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aconselhamento pré e pós-testes, e simultaneamente pôr em prática um plano 

de educação em saúde a respeito dos temas Hepatites B e C. Foi promovida a 

ação com os usuários do serviço em sala de espera, e realizado uma revisão 

em grupo sobre o assunto antes. Após a conscientização da importância dos 

testes rápidos para detecção precoce, de como identificar os sintomas, como 

prevenir e evitar a transmissão da doença foi proposto à realização dos testes, 

e todos se mostraram colaborativos. Com essa experiência, compreendeu-se o 

quão é importante à comunicação com os usuários, pois durante o processo foi 

perceptível a falta de conhecimento, muitos nem sabiam oque era a doença e 

como se transmitia. Todo processo da ação vivenciado veio a contribuir na 

formação das acadêmicas positivamente, pois ficou claro que é fundamental a 

realização de ações que disseminem o conhecimento entre as pessoas, e que 

a comunicação não só nesse aspecto, como em todos os pontos no que se 

refere à equipe e gerência, é a base para prevenção e promoção da saúde e 

uma assistência de qualidade. 
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