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RESUMO 

 

A Infecção por HIV é responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana 

(AIDS, sigla em inglês), causadora de 35 milhões de mortes registradas. A propagação do 

HIV e da AIDS é considerada uma emergência global pela ONU, que estabeleceu a meta de 

pôr fim a esta epidemia até 2030. No Brasil, desde o início da epidemia de AIDS, o cuidado 

das pessoas que vivem com HIV/AIDS era realizado pelos Serviços de Atenção 

Especializados, que se encontram hoje em situação de superlotação em algumas localidades, 

dado o aumento expressivo da demanda por atendimento. Considerou-se, então, a Atenção 

Básica (ATB) para albergar parte desta demanda, em especial aquela com menor nível de 

complexidade, já que este atendimento apresentou várias experiências exitosas.  A detecção 

de um caso com testagem positiva para HIV no distrito de Jubaia na cidade de Maranguape-

CE, em uma área sem registros prévios para esse tipo de agravo e com população 

apresentando baixa adesão ao uso de preservativos, alta rotatividade de parceiros, implicando 

alto risco para disseminação de DSTs, desperta a atenção para o desenvolvimento de uma 

intervenção, por parte da ATB, no município citado. Urge, desse modo, realizar a promoção 

do cuidado para HIV/AIDS em uma comunidade do interior do Ceará, incluindo o processo 

de busca ativa por meio da oferta do teste rápido para HIV, aumentando o número de adeptos 

ao uso do preservativo entre jovens, assim, tornando a população consciente dos riscos 

causados pelas DSTs e reduzindo o risco de transmissão destas na comunidade. 

  

Palavras-chave: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Atenção Primária à Saúde. 

Educação em Saúde. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

HIV Infection is responsible for the Human Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), 

responsible for 35 million deaths and spread of HIV and AIDS by 2030. In Brazil, since the 

beginning of the AIDS epidemic, the people living with HIV / AIDS was carried out by 

Specialized Attention Services, which today are overcrowding in some localities, given the 

significant increase in demand for care, returning the discussion to PHC to accommodate part 

of the demand especially those with low level of complexity, already presenting several 

successful experiences. Promoting an intervention by the PHC in the municipality of 

Maranguape, following the detection of a HIV positive test case registered in the district of 

Jubaia in the city of Maranguape-CE, in a covered area without registries of cases and with. 

The population presenting low adherence to the use of condoms, besides the high turnover of 

partners, implies a high risk for the spread of STDs. There is an urgent need to promote HIV / 

AIDS care in a community in a country city of Ceará, including the search process through 

the provision of rapid HIV testing, an increase in condom use among young people, Aware of 

the risks caused by STDs, reducing the risk of transmitting them to the community. 

 

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome. Primary Health Care. Health Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Infecção por HIV, é a causa da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana 

(AIDS, sigla em inglês) responsável por 35 milhões de mortes já registradas. Desse modo, são 

organizados esforços coletivos a nível nacional e internacional para o bloqueio da epidemia da 

AIDS, particularmente intensificada neste ano, em que se observou um aumento na incidência 

entre os jovens menores de 25 anos (ONU, 2016). 

Em 2015, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS na 

sigla em inglês) organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) entrou em uma nova 

fase para o combate da epidemia de AIDS.  O programa convocou as nações, entre elas o 

Brasil, a atingirem a meta dos 90-90-90: até 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com HIV 

saberão o diagnóstico; 90% de todas as pessoas diagnosticadas com HIV receberão terapia 

antirretroviral ininterruptamente; e 90% de todas as pessoas em tratamento terão supressão 

viral. Com essa meta, busca-se atingir o fim da epidemia da AIDS em 2030 (UNAIDS, 2015). 

A propagação do HIV e da AIDS é considerada uma emergência global pela ONU, 

fato ratificado pela assembleia geral realizada em junho de 2016, quando foi estabelecida a 

meta de pôr fim a epidemia de AIDS até 2030. Nesta ocasião, reconheceu-se também como 

causa e consequência dessa propagação a pobreza e a desigualdade. A ONU estabeleceu como 

metas, até 2020, reduzir a incidência de infecção por HIV no mundo em menos de 500.000 

habitantes por ano e o número de óbitos por causas relacionadas à AIDS para menos de 

500.000 por ano, além do compromisso com o Plano Global 2016-2020. (ONU, 2016). 

Cabe à Atenção Básica de Saúde (ATB), desde os princípios da Declaração de Alma-

Ata (1978), proporcionar proteção, cura e reabilitação conforme necessidade em vista dos 

principais problemas de saúde da comunidade. Para tanto, vale-se da educação como uma 

ferramenta capaz de promover a máxima autoconfiança, participação comunitária e individual 

no planejamento, organização e controle dos cuidados primários em saúde, tornando o 

indivíduo participante ativo da execução do seu cuidado. 

No Brasil, os cuidados das pessoas vivendo com HIV/AIDS eram realizados pelos 

Serviços de Atenção Especializados, que se encontram hoje em situação de superlotação em 

algumas localidades, dado o aumento expressivo da demanda por atendimento. Isso fez com 

que se direcionasse a discussão para ATB, em especial aquelas com menor nível de 

complexidade, já que foram apresentadas várias experiências exitosas como nas cidades de 

Fortaleza- CE, Rio de janeiro-RJ, Curitiba-PR e Porto Alegre- RS (MS, 2015; MS, 2014). 



8 

 

 

2 PROBLEMA 

 

Detecção do primeiro caso de testagem positiva para HIV registrado no distrito de 

Jubaia na cidade de Maranguape-CE. O paciente é jovem, em idade reprodutiva, estando entre 

15-25 anos, diagnosticado através de acompanhamento na UBS, em uma área coberta sem 

registros prévios de casos e com população apresentando baixa adesão ao uso de preservativos 

masculino ou feminino com método contraceptivo. Vale ressaltar que a alta rotatividade de 

parceiros na faixa etária identificada implica em alto risco para a disseminação de DSTs, em 

particular neste caso do HIV. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Com base na informação de que a epidemia de HIV/AIDS é uma emergência global, 

dados os potencias agravos, letalidade e infectividade, diante da presença de um caso índice 

de HIV em uma comunidade com ambiente de risco para disseminação do mesmo, dada a 

baixa adesão aos métodos preservativos e a verificação de um aumento global dos casos de 

HIV/AIDS nas faixas etárias menores de 25 anos como o caso identificado, deve-se seguir 

uma linha de cuidado de descentralização, em que  a ATB passa a praticar o acompanhamento 

desses casos, através do auxílio diagnóstico, prevenção e cuidado. Neste caso, faz-se valer a 

soma dos esforços nacionais e internacionais empregados para o controle do HIV/AIDS. 

Assim, tais fatos justificam a intervenção em educação em saúde voltada para prevenção e 

cuidado para HIV/AIDS. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar promoção do cuidado para HIV/AIDS em uma comunidade do interior 

do Ceará, incluindo o processo de busca ativa por meio da oferta do teste rápido para HIV. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Capacitar os profissionais de saúde da UBS Maria Zélia no distrito de Jubaia 

em Maranguape-CE sobre a importância da prevenção do HIV/AIDS e da busca ativa 

na comunidade; 

 Promover ações de educação em saúde sobre HIV/AIDS com palestras e 

atividades lúdicas em escolas e locais estratégicos do distrito; 

 Sensibilizar a comunidade acerca da importância do uso do preservativo 

masculino ou feminino para evitar a transmissão das DST’s; 

 Ofertar o teste rápido para HIV às pessoas sexualmente ativa presentes na 

comunidade durante as ações promovidas. 
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5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A infecção pelos vírus HIV 1 e 2, retrovírus, pode levar à síndrome da 

imunodeficiência adquirida, gerada pelo ataque causado preferencialmente às células T CD4. 

Essas células são destruídas pelo vírus, tornando as pessoas mais suscetíveis a infecções e ao 

desenvolvimento de câncer. Esta doença não possui cura, sendo o tratamento baseado no uso 

de ante retrovirais que evitam a replicação do vírus, diminuindo sua carga viral e a 

consequente destruição das células CD4. Este Tratamento vem sendo realizado com êxito no 

prolongamento da expectativa e da qualidade de vida dos pacientes portadores de HIV. 

(MAARTENS; CELUM; LEWI, 2014) 

Segundo o Sharp e Hahn (2011), a origem do vírus vem sendo desvendada a partir de 

estudos comparativo com Lentivirus causadores da síndrome da imunodeficiência nos Símios. 

Evidenciou-se, por meio de estudos genéticos e populacionais, que esses vírus passaram por 

um longo processo de seleção natural, quebrando as barreiras entre as espécies de Símios e 

chegando aos homens, o que gerou o surgimento dos vários tipos de vírus HIV 1 e 2, sendo o 

HIV-1 M o grande responsável pela pandemia da SIDA. 

O Global AIDS, que mapeia a situação da infecção por HIV e AIDS no mundo, 

realizado pela UNAIDS (2016), aponta que em 2015 cerca de 36,7 milhões de pessoas 

estariam vivendo com o HIV. No entanto, apenas 17 milhões estariam em tratamento. Isso 

aponta que 46,38% dos portadores de HIV iniciam um tratamento regular. Comparando esses 

dados com os de 2010, pode-se observar como a cobertura do tratamento foi ampliada, 

dobrando o valor percentual dos pacientes em tratamento que, na época, era em torno de 

22,52%. 

No Brasil, o número de pessoas vivendo com HIV em 2015 era estimado em 

827.000, sendo 715.000 com diagnóstico comprovado e estando 455.000 em tratamento. Isso 

equivale a 63% do total infectado diagnosticado, sendo que 410.000 apresentam carga viral 

indetectável, ou seja, 90,3% dos infectados em tratamento. (UNAIDS, 2015). 

No Ceará, foram notificados 16.790 casos de AIDS entre os anos de 1983 e 2016. 

Em 2016,  foram notificados 460 casos de HIV/AIDS. 44% (202/460) destes são casos de 

AIDS e 56% (258/460) de HIV. O maior número de casos entre os anos de 2007 a 2016 

concentra-se no sexo masculino, no entanto, 23 municípios do estado (12,5%) apresentam 

aumento no número de mulheres acometidos pela AIDS comparado com o número de 

homens. (CEARÁ, 2016) 
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Com uma população estimada em 123.570 habitantes em 2015, a cidade de 

Maranguape-CE, local onde planejamos o projeto de intervenção, conta com 82 casos de 

AIDS diagnosticados e registrados no SINAM de 1980 a 2015, com registro de 32 óbitos por 

causa de AIDS entre 1980 e 2014. Os dados revelam a alta letalidade deste agravo nesta 

população, além da crescente taxa de mortalidade causada por essa doença entre os anos de 

2011 e 2014, últimos com registro no SIM, chegando em 2014 a 3,3 óbitos por 100.000 

habitantes (MS, 2016).  

Segundo a portaria do Ministério da Saúde brasileiro n°236 de 1985, a AIDS é: 

[...] o conjunto de alterações provocadas pela perda de imunidade medida por    

células, a partir da ação de um agente viral, provavelmente o HTLV-III ou LAV e 

que se manifestam pelo aparecimento de infecções oportunistas e/ou neoplasias, 

particularmente o Sarcoma de Kaposi.  

 

Responsável por 35 milhões de mortes registradas, sendo 1,1 milhão só em 2015, a 

AIDS apresenta-se como uma epidemia global de gravidade singular, mas capaz de ser 

controlada se houver assistência integral, do ponto de vista medicamentoso, financeiro e 

psicossocial, através de ações integradas entre as nações e iniciativas locais (ONU, 2016; 

UNAIDS, 2015).  

O Programa Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS) foi criado a partir da 

publicação da Portaria nº 236, em maio de 1985, três anos após a notificação do primeiro caso 

de AIDS no Brasil. O programa foca no combate à epidemia do HIV/AIDS, voltado para 

inclusão do sujeito acometido na sociedade e como parte ativa no seu processo saúde-doença. 

Incentiva, assim, atividades de prevenção, assistência e promoção dos direitos humanos. Traz 

ainda como grande trunfo a distribuição gratuita de alguns dos principais anti-retrovirais pelo 

SUS, a liberação do teste de genotipagem para os casos de resistência e a disponibilização dos 

testes sorológicos rápidos nas Unidades Básicas de Saúde e maternidades.  (BRASIL, 2007). 

O acompanhamento dos pacientes com HIV pela estratégia de saúde da família, nas 

unidades básicas de saúde, é uma das saídas para resolver o problema da superlotação dos 

serviços especializados, onde consultas para os portadores de HIV podem demorar até mais 

de 06 meses em espera. O foco desta transição está na gestão compartilhada do cuidado do 

portador do HIV entre a rede primária (UBS) e a rede secundária, na qual o paciente com HIV 

assintomático, CD4 alto, carga viral baixa e sem doença oportunista, seria acompanhado pelos 

profissionais da UBS previamente capacitados e com contato direto ao serviço secundário por 

meio do matriciamento (BRASIL, 2014).  
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6 METODOLOGIA 

 

O início do projeto se dará a partir da capacitação dos profissionais que prestam 

assistência na UBS Maria Zélia a respeito da importância do cuidado às pessoas com 

HIV/AIDS e da educação da população a respeito desta doença. A capacitação será realizada 

em dois momentos: a exposição acerca do tema HIV/AIDS na Atenção Básica; e uma roda de 

conversa em que serão colocados em discussão os pontos de risco e os locais estratégicos para 

desenvolvimento das atividades de educação em saúde com foco nas pessoas de idade entre 

15 e 25 anos. 

Na comunidade, serão selecionados locais de risco e pontos estratégicos para dar 

suporte a um dia de atividades educativas divididas em um momento de exposição, por parte 

dos profissionais da saúde atuantes na localidade, a respeito do tema e outro momento em que 

será realizada roda de conversa em pequenos grupos com a presença de facilitadores para 

fomentar as discussões. Neste momento, também será ofertado a realização do teste rápido 

para HIV e orientação sobre a disponibilidade do mesmo para aqueles que tiverem interesse 

em realizar o teste após avaliação médica. 

Na unidade, serão realizados os testes rápidos e revelado, individualmente, o 

resultado para cada paciente que optou por realizá-lo. Para os casos em que o teste for 

positivo, será repetido o exame, como segundo teste, conforme a recomendação do MS 

(2016). Em caso de positivar a segunda amostra do teste, o paciente será orientado sobre a 

possibilidade da doença, além disso, será encaminhado ao serviço especializado para a 

realização do teste específico para detecção do HIV e confirmação do diagnóstico da 

infecção. 

A avaliação do desempenho da intervenção será realizada pelo registro do número de 

preservativos retirados pelos usuários na unidade e o número de usuários não gestantes que 

buscaram o teste rápido para HIV. Serão comparados esses dados antes e depois da 

intervenção. 

 

 

 

 

 



14 

 

 

7 CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE 

ATIVIDADES 
         

Atividades 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 1/17 2/17 3/17 4/17 

Elaboração do Projeto x x X X x     

Treinamento da Equipe      x x   

Ação na comunidade        x  

Realização dos testes        x X 
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8 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Custo da unidade (em 

reais) 

Quantidade Custo total (em reais) 

Teste Rápido HIV 1 e 

2 

20,00 150 3.000,00 

Datashow 2000,00 1 2.000,00 

Banners 20,00 10 200,00 

Impressão 0,50 250 125,00 

Total   5.325,00 

 

Os materiais Datashow, testes rápidos para HIV 1 e 2 e parte do material impresso 

serão disponibilizado pela prefeitura de Maranguape e pela Secretaria de Saúde do município, 

pois há disponibilidade dos mesmos para uso dos profissionais que irão desempenhar 

atividades de educação em saúde. Os gastos que não forem subsidiados pela prefeitura serão 

financiados pelo próprio autor do projeto. 
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9 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com esta intervenção, pretende-se aumentar o número de adeptos ao uso de 

preservativos entre jovens, tornando a população consciente dos riscos causados pelas DSTs, 

em particular do HIV/AIDS. Espera-se reduzir concomitante o risco de transmissão desse 

vírus na comunidade. Através da oferta dos testes rápidos, objetiva-se identificar novos casos 

suspeitos de HIV e iniciar seu tratamento e acompanhamento adequado. 
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