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Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) é um retrovírus responsável por 

atacar o sistema imunológico, destruindo as células de defesa do organismo, sendo os 

linfócitos T CD4+ os mais atingidos, causando assim, a síndrome da imunodeficiência 

adquirida, podendo acarretar na perda completa da imunidade celular, deixando o indivíduo 

vulnerável a todos os tipos de microrganismos tais como fungos, bactérias, vírus, parasitas, 

entre outros, podendo levar o indivíduo a óbito devido a infecções oportunistas, sua 

transmissão ocorre por relação sexual sem uso de preservativo, pode ocorrer durante a 

gravidez, no parto, pela amamentação, em transfusões sanguíneas com sangue contaminado, 

por transplantes de órgãos e por compartilhamento e agulhas contaminadas (1). Embora ainda 

não se tenha cura para o HIV, seu tratamento consiste na combinação de medicamentos 

antirretrovirais (ARVs) associado a hábitos e práticas saudáveis com a finalidade de combater 

a multiplicação do vírus e permitir que o indivíduo mantenha seu sistema imunológico 

adequadamente, no entanto, os efeitos colaterais associados à medicação e a necessidade da 

mudança no estilo de vida, muitas vezes acarretam no abandono ao tratamento (2). As 

alterações realizadas no cotidiano do paciente demandam um olhar diferenciado frente a 

mudança de hábitos necessários ao controle da patologia, a presença rotineira na unidade de 

saúde e as aliterações e consequências psíquicas como o temor a morte, , o preconceito 

enfrentado no meio social, o medo das infecções oportunistas e entro outros, dessa forma, a 

consulta de enfermagem pode subsidiar uma melhorar a qualidade de vida ao individuo 

através da flexibilidade e a criatividade na aplicação da consulta através dos mecanismos de 

escuta, o acolhimento e o vínculo estabelecendo o fortalecimento do vinculo e confiança do 

paciente (3). Objetivos: Relatar a experiência vivenciada no campo de estágio, descrevendo a 

importância da enfermagem no acolhimento e no tratamento de pessoas com HIV+ e AIDS. 

Descrição da Experiência: Trata-se de um relato de experiência vivenciada no período de 

abril a maio de 2019, por discentes do oitavo semestre do curso de enfermagem de uma 

Instituição de Ensino Superior particular de Belém através do estagio supervisionado na 

disciplina de atenção básica de saúde em uma unidade de referencia em doenças infecciosas 

adquiridas, localizado no município de Belém/PA. O estagio foi supervisionado pela 

preceptora e enfermeira responsável pelo serviço de enfermagem na unidade. Durante o 

estágio foi possível observar o fluxo e funcionamento do local, as consultas de enfermagem, 

onde ocorrem orientações como: o que é o vírus do HIV e o que ele acarreta na saúde, 

cuidados específicos a serem adotados para a manutenção da saúde, proteção nas relações 

sexuais, hábitos e estilos de vida saudáveis, a importância do uso correto das medicações. Foi 

realizado também o encaminhamento para marcação de exames que apontam o contato ou 

existência da tuberculose, além dos exames de rotina. Ainda nas consultas foram realizados 

testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite A e C. Foi possível conhecer o funcionamento da 

PREP e PEP e com isso o contato diário com os usuários que fazem uso do serviço da 

unidade. Ao decorrer das atividades, foi possível contemplar a relação entre enfermeiro - 

paciente, visto que ao descobrirem seu diagnóstico positivo, seu primeiro contato é com o 
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enfermeiro da instituição para que seja realizado o acolhimento e então sejam encaminhados 

para os outros profissionais integrantes da equipe multiprofissional. No acolhimento foi 

observado o destaque dado ao mecanismo de escuta humanizada e o diálogo aberto com o 

profissional, evidenciando a confiança e a humanização prestada a esses pacientes, tendo em 

vista, que o indivíduo se apresenta emocionalmente e psicologicamente afetado pelo resultado 

positivo para o HIV. Resultados: Durante a experiência vivenciada pelo grupo de acadêmicas 

de enfermagem na unidade de referência, observou-se que muitos pacientes não tem 

conhecimento a respeito do que fazer e o que é o vírus HIV, depois que descobrem que são 

portadores do mesmo. No entanto foi possível constatar o papel fundamental da enfermagem 

e das demais profissões que compõem a equipe multiprofissional que atuam na unidade, como 

por exemplo a orientação sobre o uso de preservativos, a não ingestão de bebidas alcoólicas e 

drogas, e o que o vírus causa no organismo do individuo, evidenciando o que acontece se o 

paciente vier a abandonar o tratamento. Outro ponto que pode ser observado é a fragilidade 

dos pacientes ao contar suas histórias e a confiança que os profissionais conseguem adquirir 

para que os mesmos possam se sentir à vontade ao contar seus relatos. Foi possível vivenciar 

a história de vida desses pacientes e que muitas das vezes são abandonados pelos próprios 

parceiros ao descobrirem que é soro positivo, enfatizando assim o apoio emocional do 

enfermeiro. A consulta de enfermagem é o principal ponto a ser destacado, pois é um 

importante instrumento assistencial, onde os pacientes soropositivos tiveram seu primeiro 

contato, é no consultório de enfermagem onde eles irão desabafar sobre seus medos, 

construindo uma relação de empatia e confiança junto ao profissional, o enfermeiro por sua 

vez, oferece conforto, segurança de forma que o paciente se sinta à vontade a conversar sobre 

o assunto. O HIV acomete qualquer pessoa, independente de classe social ou etnia, 

atualmente pode-se viver muito tempo com o vírus com uma alta qualidade de vida, 

retificando que é necessário seguir um tratamento corretamente. Conclusão: A partir da 

observação realizada no estagio foi possível concluir e notar a importância da assistência de 

enfermagem e do acolhimento adequado para a adesão ao tratamento, tendo em vista que o 

primeiro contato do individuo na unidade de referencia é com o enfermeiro e se estende ao 

longo do tratamento devido a liberação da medicação requerer o carimbo do enfermeiro 

responsável, criando assim um maior vinculo profissional com o individuo que se fortalece ao 

decorrer do tratamento. 

Descritores: Enfermagem, HIV, Acolhimento. 
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