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HIV/AIDS 

• um dos maiores problemas de saúde da atualidade =  caráter 
pandêmico e de sua gravidade; 
 

• Vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
 

• Grave disfunção do sistema imunológico  
 

• Destruição dos linfócitos T CD4+  importante marcador dessa 

imunodeficiência    utilizada tanto para estimar o prognóstico e 

avaliar a indicação de início de terapia antirretroviral, quanto para 

definição de casos de Aids; 



HIV/AIDS 

O HIV ataca e destrói os glóbulos brancos (Linfócitos T CD4) do sangue, 
causando um defeito do sistema imunológico do corpo 

Fonte: google.com.br/imagens 



HIV/AIDS 

Brasil: Terapia antirretroviral = 1996; 
 
 
 
 
 

aumento da sobrevida dos pacientes = reconstrução das funções do 
sistema imunológico  

 
redução de doenças secundárias =  melhorando a qualidade de vida dos 

pacientes. 



HIV/AIDS 

Reservatório - O homem 

Agente etiológico - HIV-1 e HIV-2, retrovírus da família Lentiviridae.  

Sinonímia - Sida, doença causada pelo HIV, síndrome da imunodeficiência 
adquirida.  



HIV/AIDS 

 Modo de transmissão - por via sexual (esperma e secreção vaginal); 
pelo sangue (via parenteral e vertical); e pelo leite materno; 

 
 indivíduos com infecção muito recente (“infecção aguda”) ou 
imunossupressão avançada têm maior concentração do HIV no sangue 
(carga viral) e nas secreções sexuais, transmitindo com maior facilidade o 
vírus; 

 
 Alguns  processos infecciosos e inflamatórios favorecem a transmissão 
do HIV (exemplo: DST como a sífilis, o herpes genital e o Cancro Mole); 



HIV/AIDS 

Outros fatores de risco associados aos mecanismos de transmissão do 

HIV são:  

 
 Tipo de prática sexual: relação desprotegida; 
 Utilização de sangue e seus derivados não testados; 
 Recepção de órgãos ou sêmen não testado; 
 Reutilização ou compartilhamento de agulhas e seringas; 
 Acidente ocupacional com pérfuro-cortantes contaminados com 
sangue ou fluidos; 
 Gestação em mulheres HIV positivo; 



HIV/AIDS 

Período de incubação - Compreendido entre a infecção pelo HIV e o 
aparecimento de sinais e sintomas da fase aguda, podendo variar de 5 a 
30 dias.  
 
Período de latência - É o período após a fase de infecção aguda, até o 
desenvolvimento da imunodeficiência. Esse período varia entre 5 e 10 
anos, média de seis anos.  
 
Período de transmissibilidade - O indivíduo infectado pelo HIV pode 
transmiti-lo em todas as fases da infecção, risco esse proporcional à 
magnitude da viremia.  


