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Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o causador da AIDS. Um vírus 

que acomete o sistema imunológico, em especial as células de defesa linfócitos T CD4+, as 

quais são responsáveis pela defesa do organismo contra doenças oportunistas [1]. O vírus é 

transmitido pelas relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas 

ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação [1]. Conhecer o quanto antes a 

sorologia positiva para o HIV aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa que vive 

com o vírus, pois permite o início do tratamento precocemente, o que colabora para a redução 

do agravamento da doença. Em todos os casos, a infecção pelo HIV pode ser detectada em, 

pelo menos, 30 dias a contar da situação de risco. Isso porque o exame (o laboratorial ou o 

teste rápido) busca por anticorpos contra o HIV no material coletado. Esse período é chamado 

de janela imunológica [2]. É na primeira fase da infecção, chamada de infecção aguda, que 

ocorre a incubação do HIV (tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros 

sinais da doença, variando de três a seis semanas. Os primeiros sintomas são muito 

inespecíficos, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida. A 

próxima fase é marcada pela forte interação entre as células de defesa e as constantes e 

rápidas mutações do vírus. O organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções 

comuns. A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta redução dos linfócitos T CD4+ 

(glóbulos brancos do sistema imunológico) que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por 

mm³ de sangue. Em adultos saudáveis, esse valor varia entre 800 a 1.200 unidades. Os 

sintomas mais comuns nessa fase são: febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento [3]. A 

baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebem esse nome por 

se aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, atinge-se o estágio mais avançado da 

doença, a AIDS. Quem chega a essa fase, por não saber da sua infecção ou não seguir o 

tratamento indicado pela equipe de saúde, pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, 

pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. O diagnóstico da infecção pelo HIV é 

feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral [2]. No Brasil, temos os exames 

laboratoriais e os testes rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 

minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas 

unidades da rede pública e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), onde os 

mesmos podem ser feitos de forma anônima [2]. Nesses centros, além da coleta e da execução 

dos testes, há um processo de aconselhamento, para facilitar a correta interpretação do 

resultado pelo(a) usuário(a). É oportuno destacar que também é possível saber onde fazer o 

teste pelo Disque Saúde (136) [2]. Além da rede de serviços de saúde, é possível fazer os 

testes por intermédio de uma Organização da Sociedade Civil, no âmbito do Programa Viva 

Melhor Sabendo. O tratamento é feito com uso de medicamentos antirretrovirais (ARV), os 

quais agem inibindo a multiplicação do HIV no organismo e, consequentemente, evitam o 

enfraquecimento do sistema imunológico [4]. O desenvolvimento e a evolução dos 

antirretrovirais para tratar o HIV transformaram o que antes era uma infecção quase sempre 

fatal em uma condição crônica controlável, apesar de ainda não haver cura. Por isso, o uso 
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regular dos ARV é fundamental para garantir o controle da doença e prevenir a evolução para 

a AIDS. A boa adesão à terapia antirretroviral (TARV) traz grandes benefícios individuais, 

como aumento da disposição, da energia e do apetite, ampliação da expectativa de vida e o 

não desenvolvimento de doenças oportunistas [4]. Desde 1996, o Brasil distribui 

gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) todos os medicamentos antirretrovirais e, 

desde 2013, o SUS garante tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, 

independentemente da carga viral. Também se pode dizer que o tratamento pode ser usado 

como uma forma de prevenção muito eficaz para pessoas vivendo com HIV, evitando, assim, 

a transmissão do HIV por via sexual [4]. Objetivos: Fortalecer a importância das práticas de 

educação em saúde por discentes do curso bacharelado de enfermagem no acompanhamento 

de pessoas vivendo com HIV/AIDS em uma unidade de referência de Belém/Pa, com ênfase 

na importância da adesão ao tratamento. Descrição da Experiência: Estudo descritivo do tipo 

relato de experiência, realizado em um Centro de Referência de Belém/Pa no mês de Maio de 

2018. Participaram portadores do Vírus HIV de ambos os sexos e que fazem tratamento e 

acompanhamento de forma regular no local. Foi realizada uma atividade educativa, com 

auxílio de cartazes explicativos sobre a temática, frisando os benefícios que o tratamento 

correto pode trazer para à saúde, assim como os malefícios que podem causar caso não siga o 

tratamento corretamente. Ao final da atividade foi realizada uma roda de conversa, 

possibilitando a explanação de dúvidas, as quais foram sanadas pelos discentes. Resultados: 

Estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado em um Centro de Referência de 

Belém/Pa no mês de Maio de 2018. Participaram portadores do Vírus HIV de ambos os sexos 

e que fazem tratamento e acompanhamento de forma regular no local. Foi realizada uma 

atividade educativa, com auxílio de cartazes explicativos sobre a temática, frisando os 

benefícios que o tratamento correto pode trazer para à saúde, assim como os malefícios que 

podem causar caso não siga o tratamento corretamente. Ao final da atividade foi realizada 

uma roda de conversa, possibilitando a explanação de dúvidas, as quais foram sanadas pelos 

discentes. Conclusão: Apesar do curto tempo para o desenvolvimento da atividade educativa, 

ressaltamos a importância do processo de educação em saúde realizada pelo discente do curso 

de enfermagem no acompanhamento desses pacientes, focalizando no esclarecimento, 

orientação desse público sobre a importância da adesão correta ao tratamento, além da 

prevenção do agravo da doença, orientação e conscientização dos mesmos a respeito de sua 

saúde. 
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