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HIV/AIDS 

Diagnóstico - investigação laboratorial após a suspeita de risco de 
infecção pelo HIV.  
 

janela imunológica é o período de tempo entre a exposição ao vírus até 
que a detecção por marcadores virais ou antivirais se tornem detectáveis 
(média 30 dias); 

 

soroconversão é o período que denota no processo de 
desenvolvimento de anticorpos contra um patógeno específico. 

 

Obs: detecção por ELISA; Com teste de Western Blot,  Caso não ocorra a 
soroconversão no intervalo de 30 dias, o indivíduo deve ser considerado 
como não infectado 



HIV/AIDS 

Infecção aguda: diagnóstico pouco realizado; viremia elevada, resposta 

imune intensa e rápida queda na contagem de linfócitos T CD4+ de 

caráter transitório; podem apresentar sintomas de infecção viral, como 

febre, faringite, mialgia, artralgia, rash cutâneo; ulcerações mucocutâneas, 

envolvendo mucosa oral, esôfago e genitália; hiporexia, cefaleia, 

fotofobia, perda de peso, náuseas e vômitos. Menos comum: Candidíase 

oral, neuropatia periférica; Sintomas em média 14 dias; 



HIV/AIDS 

Fase assintomática - Pode durar de alguns meses a alguns anos, e os 

sintomas clínicos são mínimos ou inexistentes. Os exames sorológicos 

para o HIV são reagentes e a contagem de linfócitos T CD4+ pode estar 

estável ou em declínio.  

 

Fase sintomática inicial - sinais e sintomas inespecíficos Há uma elevação 

da carga viral e a contagem de linfócitos T CD4+ já pode se encontrar 

abaixo de 500cel/mm3. 



HIV/AIDS 

Doenças oportunistas 
 

 Vírus - Citomegalovirose, Herpes Simples, leucoencefalopatia multifocal 
progressiva; 
 Bactérias - Micobacterioses (Tuberculose e complexo Mycobacterium 
avium-intracellulare), pneumonias (S. pneumoniae), salmonelose; 
 Fungos - Pneumocistose, candidíase, criptococose, histoplasmose;  
Protozoários - Toxoplasmose, criptosporidiose, isosporíase. 
Tumores mais frequentemente: sarcoma de Kaposi, linfomas não 
Hodgkin, neoplasias intra-epiteliais anal e cervical; câncer de colo do 
útero = indicativas de Aids, no sexo feminino; 



HIV/AIDS 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida = O aparecimento de infecções 
oportunistas e neoplasias é definidor da aids. Nessas situações, a 
contagem de LT-CD4+ está abaixo de 200 células/mm³, na maioria das 
vezes. 
 

Alterações neurológicas induzidas pelo HIV  
Nas fases mais avançadas da infecção: comum neuropatias periféricas e 
quadro de atrofia cerebral e demência progressiva, todas relacionadas 
com a ação do HIV e do próprio sistema imune no tecido nervoso central 
e periférico. 
 

À medida que a infecção se agrava, a carga viral se eleva e a contagem de 
linfócitos T CD4+ diminui de forma significativa. 



HIV/AIDS 

Confirmação diagnóstica laboratorial: 
 
< 18 meses: RNA viral plasmático (carga viral) ou a  detecção do DNA 
pró-viral e carga viral entre 1 e 6 meses, sendo um destes após o 4º mês 
de vida.  Será considerada infectada quando se obtiver resultado 
detectável em duas amostras obtidas em momentos diferentes. Caso a 
carga viral esteja abaixo de 10.000 cópias/ml, a situação deve ser 
cuidadosamente analisada, porque pode se tratar de um resultado falso-
positivo. 
 
 



HIV/AIDS 

Confirmação diagnóstica laboratorial: 
 
A partir de 18 meses, adolescentes e adultos: ELISA (triagem sorológica)  - 
REAGENTES OU INCONCLUSIVOS: Imunofluorescência indireta, 
Imunoblot ou Western blot (Testes de Diagnóstico); 
 
O diagnóstico será confirmado por meio da realização de um teste de 
triagem para detecção de anti-HIV-1 e anti-HIV-2 e pelo menos um teste 
confirmatório. Em caso de resultado positivo, uma nova amostra deverá 
ser coletada para confirmar a positividade da primeira amostra. 
 



HIV/AIDS 

Confirmação diagnóstica laboratorial: 
 
2 testes rápidos positivos = diagnóstico positivo 
1 positivo e 1 negativo = fazer o 3 teste para confirmar o diagnóstico  
 
 
Para mais informações consultar o documento “Recomendações para 
terapia antirretroviral em crianças e adolescentes infectados  pelo HIV”, 
disponível no site www.aids.gov.br 



HIV/AIDS 

Tratamento 
 
Os objetivos do tratamento são: prolongar a sobrevida e melhorar a 
qualidade de vida, pela redução da carga viral e reconstituição do sistema 
imunológico. O atendimento é garantido pelo SUS, por meio de uma 
ampla rede de serviços.  
 

O Brasil é um dos poucos países que disponibiliza, integralmente, a 
assistência ao paciente com Aids.  As diretrizes do tratamento para 
HIV/Aids, são constantemente revisadas, sendo  disponibilizadas no 
endereço eletrônico www.Aids.gov.br.  



HIV/AIDS 

Recomendações para início de terapia antirretroviral em pessoas vivendo 
com HIV/aids (PVHA)  
 
 Todas as PVHA, independentemente da contagem de CD4 = Estimular 
início imediato da Terapia Anti Retro viral (TARV), na perspectiva de 
redução da transmissibilidade do HIV, considerando a motivação da 
PVHA.  

 
 Sintomáticos (incluindo tuberculose ativa), independentemente da 
contagem de CD4 = Iniciar TARV 

 
 Assintomáticos CD4 ≤ 500 células/mm3 = Iniciar TARV 



HIV/AIDS 

 CD4 > 500 células/mm3 = Iniciar TARV na coinfecção HIV-HBV com 
indicação de tratamento para hepatite B  

 
Considerar TARV nas seguintes situações:  
• neoplasias não definidoras de aids com indicação de quimioterapia ou 
radioterapia  
• doença cardiovascular estabelecida ou risco cardiovascular elevado 
(acima de 20%, segundo escore de Framingham)  
• coinfecção HIV-HCV  
• carga viral do HIV acima de 100.000 cópias/mL Sem contagem de 
LTCD4+ disponível Na impossibilidade de se obter contagem de CD4, 
não se deve adiar o início do tratamento 



HIV/AIDS 

Gestantes = Iniciar TARV 
 

Esquema de terapia inicial – primeira linha  
 

TDF + 3TC + EFV 
dose fixa combinada, sempre que disponível 

 
 
Esquema detalhado: 
 

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS 
PARA MANEJO DA INFECÇÃO PELO HIV EM ADULTOS  
 
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2013/55308/guia_rapido_protocolo07_2015_pdf_29479.pdf 


