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 HIV/AIDS 

 A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS, do inglês 

acquired immune deficiency syndrome) é causada pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV, do inglês human 

immunodeficiency virus); 

 O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae. 

Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns: período 

de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da 

doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e 

supressão do sistema imune; 
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SÍNDROME é um grupo de sinais e sintomas que, considerados em 

conjunto, caracterizam uma doença; 

 

IMUNODEFICIÊNCIA é um distúrbio, ou uma doença, na qual a 

resposta imune está diminuída ou ausente. É caracterizada pela 

incapacidade de produzir uma resposta efetiva ao desafio de 

antígenos, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, células 

tumorais etc; 

 

ADQUIRIDA significa que não é congênita, ou seja, o indivíduo não 

nasceu com a imunodeficiência; 
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 O HIV, causador da aids, ataca o sistema imunológico, responsável 

por defender o organismo de doenças; As células mais atingidas 

são os linfócitos TCD4+; E é alterando o DNA dessa célula que o 

HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os 

linfócitos em busca de outros para continuar a infecção; 

 Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a aids; 

 Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e 

sem desenvolver a doença, mas podem transmitir o vírus pelas 

relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas 

contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a 

amamentação;  
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 OMS 2012 -> dentre os infectados, aproximadamente 1,6 milhão de 

pessoas morrem, por ano, em decorrência da AIDS no mundo; 

 35 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS, no mundo; 

 Os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados no início da década 

de 1980. A doença disseminou-se pelo mundo, tornando-se uma 

pandemia; 

 No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi identificado clinicamente em 

São Paulo, em 1982. No início, a epidemia atingiu principalmente os 

usuários de drogas injetáveis, homens que faziam sexo com homens 

e pessoas que tinham recebido transfusão de sangue e de 

hemoderivados contaminados; 
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 Brasil: 656.701 casos de aids registrados até junho de 2012; 

 Em 2011, foram notificados 38.776 casos da doença e a taxa de 

incidência de aids no Brasil foi de 20,2 casos por 100 mil 

habitantes; 

 A faixa etária em que a aids é mais incidente, em ambos os 

sexos, é a de 25 a 49 anos de idade;  

 Na metade dos anos de 1990, verificou-se que a epidemia 

assumiu outro perfil: a transmissão heterossexual passou a ser a 

principal via de transmissão do HIV;  
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 Atualmente, ainda há mais casos da doença entre os homens do 

que entre as mulheres, mas essa diferença vem diminuindo ao 

longo dos anos; 

• nas mulheres, 86,8% dos casos registrados em 2012 decorreram 

de relações heterossexuais com pessoas infectadas pelo HIV; 

• entre os homens, 43,5% dos casos se deram por relações 

heterossexuais, 24,5% por relações homossexuais e 7,7% por 

bissexuais; 

• O restante ocorreu por transmissão sanguínea e vertical; 
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Taxa de incidência da epidemia da AIDS por regiões do Brasil por 100 

mil habitantes nos anos de 2001 e 2011 
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 Transmissão: 

• Sexual - Fatores que aumentam o risco de transmissão do HIV 

numa relação heterossexual: 

o Alta viremia (durante a fase da infecção primária e na 

imunodeficiência avançada); 

o Relação anal receptiva; 

o Relação sexual durante a menstruação; 

o Presença de outra DST;  
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• Transmissão sanguínea 

o O uso de drogas injetáveis, associado ao compartilhamento de 

seringas e agulhas, apresenta alta probabilidade de transmissão 

sanguínea do HIV; 

• Transmissão vertical 

o Entre os exames essenciais do pré-natal inclui-se a 

obrigatoriedade da oferta do teste anti-HIV a todas às gestantes, 

com aconselhamento pré e pós-teste. O diagnóstico precoce 

permite o controle da doença materna e a prevenção da 

transmissão vertical do HIV; 
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 Fases da Doença 

1. Infecção Aguda 

• É definida como as primeiras semanas da infecção pelo HIV, até o 

aparecimento dos anticorpos anti-HIV (soroconversão), que 

costuma ocorrer em torno da quarta semana após a infecção; 

• Nessa fase, bilhões de partículas virais são produzidas 

diariamente, a viremia plasmática alcança níveis elevados e o 

indivíduo torna-se altamente infectante;  
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• Como em outras infecções virais agudas, a infecção pelo HIV é 

acompanhada por um conjunto de manifestações clínicas, 

denominado Síndrome Retroviral Aguda (SRA), que se apresenta 

geralmente entre a primeira e terceira semana após a infecção; 

• Entre 50% a 90% dos indivíduos infectados apresentam SRA; 

• Principais achados clínicos de SRA: febre, adenopatia, faringite, 

exantema, mialgia e cefaléia; 

• A SRA é autolimitada e a maior parte dos sinais e sintomas 

desaparece em três a quatro semanas;  
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• A presença de manifestações clínicas mais intensas e prolongadas 

(superior a 14 dias) pode estar associada à progressão mais 

rápida da doença. Os sinais e sintomas que caracterizam a SRA, 

por serem muito semelhantes aos de outras infecções virais, são 

habitualmente atribuídos a outra etiologia e a infecção pelo HIV 

comumente deixa de ser diagnosticada; 
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2. Latência clínica e fase sintomática 

• Na fase de latência clínica, o exame físico costuma ser normal, 

exceto pela linfadenopatia, que pode persistir após a infecção 

aguda; 

• Além disso, anemia (normocrômica e normocítica) e leucopenia 

leves podem estar presentes; 

• Enquanto a contagem de linfócitos T-CD4+ (LT-CD4+) 

permanece acima de 350 células/mm3 , os episódios infecciosos 

mais frequentes são geralmente bacterianos, como as infecções 

respiratórias ou mesmo tuberculose;  
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• Com a progressão da infecção, apresentações atípicas das 

infecções, resposta tardia à antibioticoterapia e/ou reativação de 

infecções antigas começam a ser observadas; 

• À medida que a infecção progride, os sintomas constitucionais 

(febre baixa, perda ponderal, sudorese noturna, fadiga), diarreia 

crônica, cefaleia, alterações neurológicas, infecções bacterianas 

(pneumonia, sinusite, bronquite) e lesões orais, como a 

leucoplasia oral pilosa, tornam-se mais frequentes, além de 

herpes-zoster;Nesse período, já é possível encontrar diminuição 

na contagem de LT-CD4+, situada entre 200 e 300 células/mm³;  
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• A candidíase oral é um marcador clínico precoce de 

imunodepressão grave; 

• Diarreia crônica e febre de origem indeterminada, bem como 

leucoplasia oral pilosa, também são preditores de evolução para 

aids; 
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3. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

• O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é defi 

nidor da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids); 

• Entre as infecções oportunistas destacam-se: pneumocistose, 

neurotoxoplasmose, tuberculose pulmonar atípica ou 

disseminada, meningite criptocócica e retinite por 

citomegalovírus; 

• As neoplasias mais comuns são sarcoma de Kaposi, linfoma não 

Hodgkin e câncer de colo uterino, em mulheres jovens; 
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• Nessas situações, a contagem de LT-CD4+ está abaixo de 200 

células/mm³, na maioria das vezes; 

• Além das infecções e das manifestações não infecciosas, o HIV 

pode causar doenças por dano direto a certos órgãos ou por 

processos inflamatórios, tais como miocardiopatia, nefropatia e 

neuropatias que podem estar presentes durante toda a evolução 

da infecção pelo HIV-1; 



 
 

 
 

 
 
 
 

Atenção Básica e Saúde da Família 

 Testes diagnósticos: 

• ELISA (ensaio imunoenzimático): facilidade de automação, custo 

relativamente baixo e elevada sensibilidade e especificidade; 

• Imunofluorescência indireta: utilizado na etapa de confirmação 

sorológica; 

• Western-blot: considerado “padrão ouro” para confirmação do 

resultado reagente na etapa de triagem. Tem alta especificidade e 

sensibilidade, mas, comparado aos demais testes sorológicos, tem 

um elevado custo; 

• Testes rápidos: dispensam em geral a utilização de equipamentos 

para a sua realização, sendo de fácil execução e leitura visual; 
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• Os testes rápidos são ensaios imunoenzimáticos simples que 

podem ser realizados em até 30 minutos; 

• São de simples realização, dispensando a atuação de profissionais 

especializados e de equipamentos de laboratório, permitindo o 

conhecimento dos resultados e assistência imediata aos 

pacientes; 

• A Portaria n° 29 de 17 de dezembro de 2013 normatiza o 

algoritmo para o diagnóstico da infecção pelo HIV utilizando 

exclusivamente testes rápidos;  
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• Fluxograma utilização de 2 testes rápidos realizados em sequência 
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 Tratamento 

• A instituição da terapia antirretroviral (TARV) tem por objetivo 

diminuir a morbidade e mortalidade das PVHA, melhorando a 

qualidade e a expectativa de vida, e não erradicar a infecção pelo 

HIV;  


