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O que é o HO que é o HO que é o HO que é o H    IIII    VVVV    ????    
 
      HIV é a sigla em inglês que indica o vírus da imunodeficiência vírus da imunodeficiência vírus da imunodeficiência vírus da imunodeficiência 
humana.humana.humana.humana. Causador da AIDS, ele ataca o sistema imunológico, 
responsável por defender o organismo de doenças. As células mais 
atingidas são os linfócitos T CD4+. 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. 
       

O que é aO que é aO que é aO que é a        AAAA    IIII    DDDD    SSSS    ????    
 
      AIDS é a SíndromeSíndromeSíndromeSíndrome da Imunodeficiência Humanada Imunodeficiência Humanada Imunodeficiência Humanada Imunodeficiência Humana. A AIDS se 
caracteriza pelo enfraquecimento do sistema de defesa do corpo e 
pelo aparecimento de doenças oportunistas. A Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida, como também é chamada, é causada 
pelo HIV. Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso 
corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas doenças, de um 
simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose ou 
câncer. Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma 
sentença de morte. Mas, hoje em dia, é possível ser soropositivo e 
viver com qualidade de vida. Basta tomar os medicamentos 
indicados e seguir corretamente as recomendações médicas. 
       

É tudo a mesma coisa?É tudo a mesma coisa?É tudo a mesma coisa?É tudo a mesma coisa?    
       
      Não.Não.Não.Não. Ser portador do HIV não é a mesma coisa que ter AIDS, 
que é o estágio avançado da infecção. Há muitos soropositivos que 
vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. 
Mas é possível transmitir o vírus através de relações sexuais 
desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou 
de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação. Por isso, é 
sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as 
situações.  
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Formas de contágioFormas de contágioFormas de contágioFormas de contágio    

    
Como o HIV, vírus causador da AIDS, está presente no 

sangue, sêmen, secreção vaginal e leite materno, a doença pode ser 
transmitida de várias formas: 

 
• SexoSexoSexoSexo    semsemsemsem    camisinhacamisinhacamisinhacamisinha - tanto vaginal quando anal ou oral. 
• Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a Da mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a 

amamentaçãoamamentaçãoamamentaçãoamamentação – chamada de transmissão vertical. 
• Uso da mesma seringa ouUso da mesma seringa ouUso da mesma seringa ouUso da mesma seringa ou    agulha contaminadaagulha contaminadaagulha contaminadaagulha contaminada por mais de uma 

pessoa. 
• Transfusão de sangue contamTransfusão de sangue contamTransfusão de sangue contamTransfusão de sangue contaminadoinadoinadoinado com o HIV. 
• Instrumentos que furam ou cortam,Instrumentos que furam ou cortam,Instrumentos que furam ou cortam,Instrumentos que furam ou cortam, não esterilizados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar a doença não é difícil. Basta usar camisinha em todas usar camisinha em todas usar camisinha em todas usar camisinha em todas 

as relações sexuais e não compartilhar seringa, agulha e outro as relações sexuais e não compartilhar seringa, agulha e outro as relações sexuais e não compartilhar seringa, agulha e outro as relações sexuais e não compartilhar seringa, agulha e outro 
objeto cortante com outras pessoasobjeto cortante com outras pessoasobjeto cortante com outras pessoasobjeto cortante com outras pessoas.  
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Por que fazer o teste de AIDSPor que fazer o teste de AIDSPor que fazer o teste de AIDSPor que fazer o teste de AIDS????    

 
Saber do contágio pelo HIV precocemente aumenta a 

expectativa de vida do soropositivo. Quem busca tratamento 
especializado no tempo certo e segue as recomendações do médico 
ganha em qualidade de vida. 

 
Além disso, as mães smães smães smães soropositivas têm 99% de chance de oropositivas têm 99% de chance de oropositivas têm 99% de chance de oropositivas têm 99% de chance de 

teremteremteremterem    filhos sem o HIVfilhos sem o HIVfilhos sem o HIVfilhos sem o HIV    se seguirem o tratamento recomendado se seguirem o tratamento recomendado se seguirem o tratamento recomendado se seguirem o tratamento recomendado 
durante o prédurante o prédurante o prédurante o pré----natal, parto e pósnatal, parto e pósnatal, parto e pósnatal, parto e pós----parto.parto.parto.parto. Por isso, se você passou 
por uma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido ou 
compartilhado seringas, faça o exame! 

 

 
 
O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta 

de sangue. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes 
rápidos, que detectam os anticorpos contra o HIV em até 30 
minutos, colhendo uma gota de sangue da ponta do dedo. Esses 
testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

Os exames podem ser feitos inclusive de forma anônima. 
Nesses centros, além da coleta e da execução dos testes, há um 
processo de aconselhamento, antes e depois do teste, para 
facilitar a correta interpretação do resultado pelo paciente. A 
infecção pelo HIV pode ser detectada com, 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 sangue. Esse 
período é chamado de janela imunológica. 
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O que é a janela imunológica?O que é a janela imunológica?O que é a janela imunológica?O que é a janela imunológica?    
 

A janela imunológica é o intervalo de tempo decorrido entre a 
infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpos anti-HIV 
produzidos pelo sistema sistema sistema sistema imunológicoimunológicoimunológicoimunológico do organismo. Na maioria 
dos casos a duração da janela imunológica é de 30 dias. Porém, a 
duração desse período pode alterar dependendo da reação do 
organismo do indivíduo frente à infecção e do tipo do teste (quanto 
ao método utilizado e sensibilidade). 

 
Se um teste para detecção de anticorpos anti-HIV é 

realizado durante o período da janela imunológica, há a 
possibilidade de gerar um resultado não reagente. Desta forma, 
recomenda-se que o teste seja feito 30 dias após a exposição à 
situação de risco de contágio. É importante ressaltar que,É importante ressaltar que,É importante ressaltar que,É importante ressaltar que,    no no no no 
período daperíodo daperíodo daperíodo da    janela imunológica, o vírus janela imunológica, o vírus janela imunológica, o vírus janela imunológica, o vírus do HIV já pode ser do HIV já pode ser do HIV já pode ser do HIV já pode ser 
transmitido.transmitido.transmitido.transmitido.    
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Sintomas e fases daSintomas e fases daSintomas e fases daSintomas e fases da        AAAA    IIII    DDDD    SSSS    

Quando ocorre a infecção pelo HIV, o sistema imunológico 
começa a ser atacado. É na primeira fase, chamada de infecção infecção infecção infecção 
agudaagudaagudaaguda, que ocorre a incubação do HIV – o tempo da exposição ao 
vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse 
período varia de 3 a 6 semanas. E o organismo leva de 30 a 60 
dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. 
Os primeiros sintomasprimeiros sintomasprimeiros sintomasprimeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, 
como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa 
despercebido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A próxima fase é marcada pela forte interação entre as 
células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus. 
Esta fase não enfraquece o organismo o suficiente para permitir 
novas doenças, pois os vírus amadurecem e morrem de forma 
equilibrada. Esse período, que pode durar muitos anos, é chamado 
de assintomáticoassintomáticoassintomáticoassintomático. 
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Com o frequente ataque, as células de defesa começam a 
funcionar com menos eficiência até serem destruídas. O organismo 
fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns. A 
fase sintomásintomásintomásintomática inicialtica inicialtica inicialtica 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 e 1.200 
unidades. Os sintomas mais comuns são: febre, diarréia, suores 
noturnos e emagrecimento. 

 

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 AAAAIDSIDSIDSIDS. Quem chega a essa fase, por não 
saber ou não seguir o tratamento indicado pelos médicos, pode 
sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e 
alguns tipos de câncer. Por isso, sempre que você transar sem Por isso, sempre que você transar sem Por isso, sempre que você transar sem Por isso, sempre que você transar sem 
camisinha ou passar por algucamisinha ou passar por algucamisinha ou passar por algucamisinha ou passar por alguma outra situação de risco, aguarde ma outra situação de risco, aguarde ma outra situação de risco, aguarde ma outra situação de risco, aguarde 
30 dias30 dias30 dias30 dias    eeee    faça o testefaça o testefaça o testefaça o teste....        
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Como é o tratamento?Como é o tratamento?Como é o tratamento?Como é o tratamento?    
    

O tratamento inclui acompanhamento periódico com 
profissionais de saúde e a realização exames. A pessoa só vai 
começar a tomar os medicamentos anti-retrovirais quando 
exames clínicos e de laboratório indicarem a necessidade. Esses 
remédios buscam manter o HIV sob controle o maior tempo 
possível. A medicação diminui a multiplicação do HIV no corpo, 
recupera as defesas do organismo e, consequentemente, aumenta a 
qualidade de vida do soropositivo. Para que o tratamento dê certo, 
o soropositivo não pode se esquecer de tomar os remédios ou 
abandoná-los. O vírus pode criar resistência e, com isso, as opções 
de medicamentos diminuem. A adesão ao tratamento é fundamental 
para a qualidade de vida. 

 
Precauções adicionais incluem usar camisinha em todas as 

relações sexuais para evitar a reinfecção por vírus já resistente 
aos medicamentos - a reinfecção traz complicações sérias para a 
saúde. Além disso, a camisinha protege de outras doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), como hepatite e sífilis. O 
soropositivo precisa ter uma alimentação equilibrada e praticar 
atividades físicas. Isso previne complicações futuras e melhora as 
defesas do organismo. 
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Mesmo em tratamento, a pessoa com AIDS pode e deve levar 

uma vida normal, sem abandonar a sua vida afetiva e social. Ela 
pode trabalhar, namorar, beijar na boca, transar (com camisinha), 
passear, se divertir e fazer amigos. E, lembreE, lembreE, lembreE, lembre----se, o tratamento está se, o tratamento está se, o tratamento está se, o tratamento está 
disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e é um direito de disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e é um direito de disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e é um direito de disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e é um direito de 
todos.todos.todos.todos.    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: http://www.aids.gov.br/ 
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