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RESUMO 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), conhecido por HIV (sigla inglesa 

para Human Imunodeficiency Virus) é um retrovírus que apresenta dois tipos 

conhecidos: o HIV -1, predominante no Brasil, e o HIV-2. (BRASIL, 2006) O 

HIV provoca uma disfunção grave do sistema imunológico do indivíduo 

infectado pelo vírus. Os linfócitos vão sendo destruídos em três fases: infecção 

aguda, pode aparecer semanas após a infecção inicial e manifestar um quadro 

semelhante ao de uma gripe. Nessa fase o diagnóstico da doença é difícil em 

razão da semelhança com outras doenças virais. A seguir, o paciente entra na 

fase de infecção assintomática que pode durar por alguns anos. A terceira fase, 

da doença sintomática, em que a manifestação mais grave da imunodepressão 

é a Aids compreende diversos sinais e sintomas, como por exemplo: febre 

prolongada, diarréia crônica, perda de peso importante, sudorese noturna, 

astenia, adenomegalia, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose cerebral, 

candidíase, meningite, dentre outras. Os portadores do HIV, especialmente 

aqueles em tratamento, são receptores de drogas que desencadeiam vários 

efeitos colaterais, geralmente sérios e que, às vezes, têm que ser tratados pelo 

resto da vida do indivíduo. (BRASIL, 1999) Outro sério problema com o qual 

nos deparamos em relação ao portador do HIV diz respeito ao preconceito. 

Este pode ser manifestado tanto pelo próprio infectado que se isola da 

sociedade quanto pelos outros que o discriminam. Muitas pessoas, ainda hoje, 

acreditam que o HIV afeta apenas homossexuais e usuários de drogas. Um 

grande equívoco, pois o HIV pode afetar qualquer pessoa, seja ela: bebê, 

mulher, idoso, adolescente, indivíduos de qualquer etnia. O vírus pode ser 

transmitido pelo sangue (via parenteral, da mãe para o filho no curso da 

gravidez, durante ou após o parto), por via sexual (através do esperma e 

secreção vaginal) e pelo leite materno. Desde o momento de aquisição da 

infecção, o portador do HIV é transmissor, entretanto, os indivíduos infectados 

no início (infecção aguda) têm maior concentração do HIV no sangue e nas 

secreções sexuais, transmitindo assim o vírus com maior facilidade. 

(BRASIL,2002). 


