AIDS
O que é HIV? HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da aids, ataca o sistema
imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T
CD4+. E 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.
Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas
e sem desenvolver a doença. Mas, podem transmitir o vírus a outros pelas relações sexuais desprotegidas, pelo
compartilhamento 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.
Biologia – HIV é um retrovírus, classificado na subfamília dos Lentiviridae. Esses vírus compartilham algumas
propriedades comuns: período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção
das células do sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune.
O que é AIDS? A aids é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. 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. O próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado.
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.
Saber precocemente da doença é fundamental para aumentar ainda mais a sobrevida da pessoa. Por isso, o
Ministério da Saúde recomenda fazer o teste sempre que passar por alguma situação de risco e usar sempre o
preservativo.
O que é sistema imunológico? O corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios,
por meio do sistema imunológico. Muito complexa, essa barreira é composta por milhões de células de diferentes
tipos e com diferentes funções, responsáveis por garantir a defesa do organismo e por manter o corpo
funcionando livre de doenças.
Entre as células de defesa estão os linfócitos T CD4+, principais alvos do HIV, vírus causador da aids, e do HTLV,
vírus causador de outro tipo de doença sexualmente transmissível. São esses glóbulos brancos que organizam e
comandam a resposta diante dos agressores. Produzidos na glândula timo, aprendem a memorizar, reconhecer e
destruir os micro-organismos estranhos que entram no corpo humano.
O HIV liga-se a um componente da membrana dessa célula, o CD4, penetrando no seu interior para se multiplicar.
Com isso, o sistema de defesa vai pouco a pouco perdendo a capacidade de responde adequadamente, tornando o
corpo mais vulnerável a doenças. Quando o organismo não tem mais forças para combater esses agentes
externos, a pessoa começar a ficar doente mais facilmente e então se diz que tem aids. Esse momento geralmente
marca o início do tratamento com os medicamentos antirretrovirais, que combatem a reprodução do vírus.
O que é janela imunológica? Janela imunológica é o intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus da aids e a
produção de anticorpos anti-HIV no sangue. Esses anticorpos são produzidos pelo sistema de defesa do organismo
em resposta ao HIV e os exames irão detectar a presença dos anticorpos, o que confirmará a infecção pelo vírus.
O período de identificação do contágio pelo vírus depende do tipo de exame (quanto à sensibilidade e
especificidade) e da reação do organismo do indivíduo. Na maioria dos casos, a sorologia positiva é constatada de
30 a 60 dias após a exposição ao HIV. Porém, existem casos em que esse tempo é maior: o teste realizado 120
dias após a relação de risco serve apenas para detectar os casos raros de soroconversão – quando há mudança no
resultado.
Se um teste de HIV é feito durante o período da janela imunológica, há a possibilidade de apresentar um falso
resultado negativo. Portanto, é recomendado esperar mais 30 dias e fazer o teste novamente.
É importante que, no período de janela imunológica, a pessoa sempre faça sexo com camisinha e não compartilhe
seringas , pois, se estiver realmente infectada, já poderá transmitir o HIV para outras pessoas.
Sintomas e fases da AIDS Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da aids, o sistema imunológico começa
a ser atacado. E é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV - 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 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. Mas que 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 assintomático.
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 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 são: febre, diarreia, 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 aids. 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 camisinha
ou passar por alguma outra situação de risco, aguarde 30 dias (saiba por quê) e faça o teste. Veja onde.

Por 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 soropositivas têm 99% de chance de terem filhos sem o HIV se seguirem o tratamento
recomendado durante o pré-natal, parto e pós-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), nas unidades da
rede pública e nos Centros de Testagem e Aconselhamento - CTA (ver localização pelo país). 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.
Também é possível saber onde fazer o teste pelo Disque Saúde (136).
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.

Tipos de exames Os testes para diagnóstico da infecção por HIV são produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz, do
Ministério da Saúde, e realizados gratuitamente nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e em outras unidades
das redes pública de saúde, incluindo um grande número de maternidades. Ligue para o Disque Saúde (136) e veja o
melhor local para fazer o teste.
De laboratório
Teste Elisa
É o mais realizado para diagnosticar a doença. Nele, profissionais de laboratório buscam por anticorpos
contra o HIV no sangue do paciente. Se uma amostra não apresentar nenhum anticorpo, o resultado
negativo é fornecido para o paciente. Caso seja detectado algum anticorpo anti-HIV no sangue, é necessária a
realização de outro teste adicional, o teste confirmatório. São usados como testes confirmatórios, o Western Blot,
o Teste de Imunofluorescência indireta para o HIV-1 e o imunoblot. Isso porque, algumas vezes, os exames
podem dar resultados falso-positivos em consequência de algumas doenças, como artrite reumatoide, doença
autoimune e alguns tipos de câncer.
Nesse caso, faz-se uma confirmação com a mesma amostra e o resultado definitivo é fornecido ao paciente. Se o
resultado for positivo, o paciente será informado e chamado para mais um teste com uma amostra diferente. Esse
é apenas um procedimento padrão para que o mesmo não tenha nenhuma dúvida da sua sorologia.
Independentemente do resultado do exame, positivo ou negativo, o paciente é encaminhado ao aconselhamento
pós-teste – conversa com o profissional do CTA ou do posto de saúde que orienta sobre prevenção, tratamento e
outros cuidados com a saúde.
O Elisa é feito com uma placa de plástico que contém proteínas do HIV absorvidas ou fixadas nas cavidades em
que cada amostra de soro ou plasma (que são frações do sangue) será adicionada. Após uma sequência de
etapas, em que são adicionados diferentes tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio de leitura óptica,
em um equipamento denominado leitora de Elisa.
Teste western blot
De custo elevado, o western blot é confirmatório, ou seja, indicado em casos de resultado positivo no teste Elisa.
Nele, os profissionais do laboratório procuram fragmentos do HIV, vírus causador da aids.
Para a realização do Western Blot, utiliza-se uma tira de nitrocelulose em que serão fixadas proteínas do HIV. O
soro ou plasma do paciente é adicionado, ficando em contato com a tira de nitrocelulose. Depois da adição de
vários tipos de reagentes, o resultado é fornecido por meio de leitura visual, pelo profissional do laboratório.
Teste de imunofluorescência indireta para o HIV-1
Também confirmatório, o teste de imunofluorescência indireta para o HIV-1 permite detectar os anticorpos antiHIV. Nele, o soro ou plasma do paciente é adicionado a uma lâmina de vidro que contém células infectadas com o
HIV, fixadas nas cavidades. Após uma sequencia de etapas, em que são adicionados diferentes tipos de reagentes,
o resultado é fornecido por meio da leitura em um microscópio de imunofluorescência.
Teste rápido
Possui esse nome, pois permitem a detecção de anticorpos anti-HIV na amostra de sangue do paciente em até 30
minutos. Por isso, pode ser realizado no momento da consulta. Os testes rápidos permitem que o paciente, no
mesmo momento que faz o teste, tenha conhecimento do resultado e receba o aconselhamento pré e pós-teste. O
teste rápido é preferencialmente adotado em populações que moram em locais de difícil acesso, em gestantes que
não fizeram o acompanhamento no pré-natal e em situações de acidentes no trabalho.
Fatores que causam resultados falso-positivos Alguns dos exames existentes no Brasil para diagnosticar a
infecção pelo HIV buscam anticorpos anti-HIV nas amostras de sangue. Apesar de sua eficácia, podem apresentar
resultados falso-positivos em alguns casos. Por isso, é importante o paciente se submeter a um novo teste.
Especialistas de laboratórios identificaram alguns fatores que interferem no resultado dos exames. São eles:
•
Vacina contra influenza A H1N1;
•
Artrite reumatoide;
•
Doenças autoimunes (lupus eritematoso sistêmico, doenças do tecido conectivo e esclerodermia);
•
Colangite esclerosante primaria;
•
Terapia com interferon em pacientes hemodialisados;
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Síndrome de Stevens-Johnson;
Anticorpo antimicrossomal;
Anticorpos HLA (classe I e II);
Infecção viral aguda;
Aquisição passiva de anticorpos anti-HIV (de mãe para filho);
Tumores malignos;
Outras retroviroses;
Múltiplas transfusões de sangue;
Anticorpo antimúsculo liso.

Diagnóstico do HIV
Gestantes A testagem para HIV é recomendada no 1º trimestre. Mas, quando a gestante não teve acesso ao
pré-natal adequado, o diagnóstico pode ocorrer no 3º trimestre ou até na hora do parto. As gestantes que
souberem da infecção durante o pré-natal têm indicação de tratamento com os medicamentos para prevenir a
transmissão para o feto.
Crianças e adolescentes O diagnóstico da infecção pelo HIV transforma a vida de qualquer um. Quando se trata
de uma criança, o cuidado deve ser maior. Dependendo da idade, a revelação é fundamental para o sucesso do
tratamento desses jovens. Família e equipe médica precisam respeitar o momento de cada um, levando em conta
o nível de informação, o contexto psicossocial e familiar.
Idosos A fragilidade do sistema imunológico em pessoas com mais de 60 anos dificulta o diagnóstico de infecção
por HIV, vírus causador da aids. Isso ocorre por que, com o envelhecimento, algumas doenças tornam-se
comuns. E os sintomas da aids podem ser confundidos com os dessas outras infecções. Por isso, é importante
realizar o teste sempre que houver uma situação de risco.
Quais são os antirretrovirais Os medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 1980, para impedir a
multiplicação do vírus no organismo. Eles não matam o HIV , vírus causador da aids , mas ajudam a evitar o
enfraquecimento do sistema imunológico . Por isso, seu uso é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade
de vida de quem tem aids.
Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente o coquetel antiaids para todos que necessitam do tratamento.
Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 200 mil pessoas recebem regularmente os remédios para tratar a
doença. Atualmente, existem 21 medicamentos divididos em cinco tipos.
Para combater o HIV é necessário utilizar pelo menos três antirretrovirais combinados, sendo dois medicamentos
de classes diferentes, que poderão ser combinados em um só comprimido. O tratamento é complexo, necessita de
acompanhamento médico para avaliar as adaptações do organismo ao tratamento, seus efeitos colaterais e as
possíveis dificuldades em seguir corretamente as recomendações médicas, ou seja aderir ao tratamento . Por isso,
é fundamental manter o diálogo com os profissionais de saúde, compreender todo o esquema de tratamento e
nunca ficar com dúvidas.

