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APRESENTAÇÃO
A situação da saúde, hoje, no Brasil e em Minas Gerais, é determinada por dois
fatores importantes. A cada ano acrescentam-se 200 mil pessoas maiores de 60 anos à
população brasileira, gerando uma demanda importante para o sistema de saúde (MS,
2005). Somando-se a isso, o cenário epidemiológico brasileiro mostra uma transição:
as doenças infecciosas que respondiam por 46% das mortes em 1930, em 2003 foram
responsáveis por apenas 5% da mortalidade, dando lugar às doenças cardiovasculares,
aos cânceres e aos acidentes e à violência. À frente do grupo das dez principais causas da
carga de doença no Brasil já estavam, em 1998, o diabete, a doença isquêmica do coração,
a doença cérebro-vascular e o transtorno depressivo recorrente. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, até o ano de 2020, as condições crônicas serão responsáveis por 60%
da carga global de doença nos países em desenvolvimento (OMS, 2002).
Este cenário preocupante impõe a necessidade de medidas inovadoras, que mudem
a lógica atual de uma rede de serviços voltada ao atendimento do agudo para uma rede de
atenção às condições crônicas.
Para responder a essa situação, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
estabeleceu como estratégia principal a implantação de redes de atenção à saúde em cada
uma das 75 microrregiões do estado que permitam prestar uma assistência contínua à
população. E a pré-condição para a eficácia e a eqüidade dessa rede é que o seu centro de
coordenação seja a atenção primária.
O programa Saúde em Casa, em ato desde 2003, tendo como objetivo a melhoria da
atenção primária, está construindo os alicerces para a rede de atenção à saúde: recuperação
e ampliação das unidades básicas de saúde, distribuição de equipamentos, monitoramento
através da certificação das equipes e avaliação da qualidade da assistência, da educação
permanente para os profissionais e repasse de recursos mensais para cada equipe de saúde
da família, além da ampliação da lista básica de medicamentos, dentro do programa
Farmácia de Minas.
Como base para o desenvolvimento dessa estratégia, foram publicadas anteriormente
as linhas-guias Atenção ao Pré-natal, Parto e Puerpério, Atenção à Saúde da Criança e
Atenção Hospitalar ao Neonato, e, agora, apresentamos as linhas-guias Atenção à Saúde do
Adolescente, Atenção à Saúde do Adulto (Hipertensão e Diabete, Tuberculose, Hanseníase
e Hiv/aids), Atenção à Saúde do Idoso, Atenção em Saúde Mental e Atenção em Saúde
Bucal e os manuais da Atenção Primária à Saúde e Prontuário da Família. Esse conjunto
de diretrizes indicará a direção para a reorganização dos serviços e da construção da rede
integrada.
Esperamos, assim, dar mais um passo na consolidação do SUS em Minas Gerais,
melhorando as condições de saúde e de vida da nossa população.
Dr. Marcelo Gouvêa Teixeira
Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais
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MENSAGEM DE VALIDAÇÃO
A epidemia do HIV e aids trouxe grandes repercussões para todos os setores da
sociedade. Na área da saúde, os avanços ocorridos nesses mais de 20 anos de história
foram significativos. O maior conhecimento da doença permitiu a melhoria do diagnóstico
e tratamento das doenças oportunistas e da própria aids. O tratamento anti-retroviral
altamente eficaz provocou diminuição significativa da letalidade, aumento da sobrevida e
da qualidade de vida dos pacientes.
O Brasil, inquestionavelmente, tem posição de destaque no cenário mundial. A
mobilização dos diferentes setores da sociedade brasileira permitiu oferecer os benefícios
dos avanços da saúde à população brasileira. Infelizmente, a maior parte desses avanços
está relacionada ao tratamento da aids. Pouco impacto foi obtido no que diz respeito à
prevenção da disseminação da infecção pelo HIV.
A situação epidemiológica brasileira atual lança novos desafios para o sistema de
saúde. É preciso avançar na promoção da saúde e na prevenção, ampliando a distribuição
de preservativos masculinos e femininos, expandindo o acesso a programas de redução
de danos e trocas de agulhas e seringas e aprimorando o programa de prevenção da
transmissão materno-infantil. Também é preciso ampliar o diagnóstico precoce da infecção
pelo HIV, combatendo o preconceito e facilitado o acesso aos exames de triagem. Um
percentual elevado dos pacientes chega aos serviços de saúde já doentes e beneficiam-se
pouco do tratamento anti-retroviral.
A atenção básica de saúde é espaço importante para implementação das estratégias
de promoção da saúde e de prevenção. A estrutura descentralizada e capilar da atenção
básica permite a proximidade dos serviços de saúde e da população, o que facilita o acesso
aos profissionais de saúde.
Com a publicação deste Guia, a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais,
através do Programa Estadual de DST e Aids, dá um passo importante para a ampliação
das ações de promoção da saúde e prevenção e do acesso aos testes diagnósticos. Além de
orientações práticas, necessárias aos profissionais de saúde para implementação das ações
do Programa, o Guia permite visualizar claramente a distribuição de recursos e da infraestrutura em Minas Gerais, o que facilita a construção das redes de referência e contrareferência.
A infecção pelo HIV e a aids faz parte do cotidiano dos profissionais de saúde. É
preciso estar atento e preparado para levar aos pacientes todos os benefícios disponíveis
no Sistema Único de Saúde. A Sociedade Mineira de Infectologia parabeniza e apoia a
Secretaria de Estado da Saúde por mais esta iniciativa de grande impacto.
Prof. Antônio Carlos de Castro Toledo Jr.
Presidente – Sociedade Mineira de Infectologia
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INTRODUÇÃO

PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE HIV/
AIDS NA ATENÇÃO BÁSICA EM MINAS GERAIS

INTRODUÇÃO
A epidemia da aids inicia no Brasil em 1980 e até junho de 2005, 371.827 casos
já foram notificados ao Ministério da Saúde, sendo 251.959 homens (68%) e 118.520
mulheres (32%).
O Estado de Minas Gerais, com uma população estimada para o ano de 2005 de
19.237.450 habitantes, distribuídos em 853 municípios, 75 microrregiões de saúde e 13
macrorregiões, registrou o primeiro caso de aids em 1982. Desde então, já foram notificados
21.663 casos de aids, 69% do sexo masculino e 31% do sexo feminino, em 602 municípios,
até outubro de 2005. A taxa de incidência por 100.000 habitantes oscilou entre 9,0 a 10,6
nos últimos cinco anos.
Apesar de já existirem casos de aids notificados em 2/3 dos municípios mineiros,
apenas cerca de 5% oferecem esse atendimento para portadores de HIV/aids, resultando na
concentração de atendimento em poucos municípios. Nem toda microrregião assistêncial
tem essa assistência.
Essa interiorização da epidemia torna necessária a descentralização da assistência e
uma maior preparação dos profissionais de saúde para orientar a população na prevenção
do HIV, bem como manejar o paciente portador de HIV/aids.
A epidemia tem apresentado as mesmas características nacionais de interiorização,
feminização e pauperização, aproximando o portador de aids cada vez mais do perfil
socioeconômico do brasileiro médio. Outra mudança importante foi em relação à forma
de transmissão: no início da epidemia era a relação homossexual a mais importante; hoje,
é a heterossexual.
Outro fato preocupante é a crescente incidência de aids em relação à faixa etária
de 13 a 19 anos do sexo feminino. Tal fato é explicado pelo início precoce da atividade
sexual em relação ao adolescente do sexo masculino, normalmente com homens de maior
experiência sexual e mais exposto aos riscos de contaminação por DST e pelo HIV. É
fundamental desenvolver ações preventivas voltadas para os adolescentes.
Cada vez mais as mulheres estão adquirindo o vírus HIV e podendo transmitir para
seu filho durante a gestação, parto ou amamentação. Estima-se existirem, anualmente,
mais de 1.500 gestantes HIV+ no Estado de Minas Gerais. Identificar essas gestantes é um
desafio, considerando a extensão territorial (558.384 km2), população (19,23 milhões de
13
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habitantes) e o número de municípios do Estado (273 têm menos de cinco mil habitantes).
Mas, é fundamental, considerando ser possível prevenir a transmissão vertical do HIV se o
tratamento for iniciado precocemente na gravidez, o recém nascido não for amamentado
e receber AZT oral.
Com o objetivo de prevenir a transmissão vertical do HIV e da sífilis, 90 maternidades
e hospitais do Estado, onde são realizados cerca da metade de todos os partos, foram
cadastrados para testar durante o parto as gestantes não testadas no pré-natal. Estas
instituições informaram que, de janeiro a outubro de 2005, foram testadas 15.108
parturientes nesta condição, correspondendo a 25% dos partos realizados no período, e o
teste foi positivo em 0,53% delas.
Atualmente, 231 crianças expostas ao HIV estão sendo acompanhadas pelos serviços
estaduais.
Diante do exposto, é fundamental testar toda gestante durante o pré-natal, e garantir
o tratamento adequado daquelas portadoras do HIV, evitando assim a transmissão para
seu filho. Os profissionais de saúde devem estar preparados para o acompanhamento de
toda criança exposta ao HIV.
Vale ressaltar que a detecção precoce do HIV é desejável não apenas para as
gestantes, mas sim para a população em geral. Quanto mais precoce o vírus for identificado
e sendo essa pessoa devidamente acompanhada, é possível postergar a evolução para a
aids. Desde 1996, com a publicação da Lei 9 313, o Brasil oferece o tratamento gratuito a
todo portador do HIV/aids. Hoje, a aids, apesar de não ter cura, tem tratamento e pode ser
considerada como uma doença de evolução crônica. A identificação precoce do estado de
portador do HIV também possibilita prevenir novas transmissões.
Outro fator importante a ser considerado é a coinfecção HIV/tuberculose. Uma
pesquisa realizada em Belo Horizonte em 1996 encontrou essa coinfecção em 12,8% dos
casos de tuberculose. Como esta coinfecção é relativamente comum, todo portador de
tuberculose deve realizar o teste anti-HIV.
O presente guia tem como objetivo orientar os profissionais dos serviços de saúde da
atenção básica do Estado na maneira de conduzir ações de prevenção da transmissão do
HIV, assim como acompanhar estes pacientes e proceder ao encaminhamento dos mesmos
para tratamento especializado.
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1.1 UMA ABORDAGEM SOCIAL

Historicamente, determinadas moléstias graves – especialmente aquelas não
compreendidas e cujo tratamento não é bem sucedido – tornaram-se metáforas para tudo
que não fosse natural, considerado social ou moralmente errado na sociedade. Na Idade
Média, as doenças epidêmicas – como a peste – eram metáforas para a desordem social e
o colapso das ordens religiosa e moral.
Nos dois últimos séculos, a sífilis, a tuberculose e o câncer foram usados como as
mais novas versões das “metáforas do mal”. Já no século XX, o câncer, particularmente,
passou a ser referido (nos meios de comunicação, no discurso literário e popular) como
uma espécie de poder maligno caótico e irrestrito, exclusivo do mundo moderno, composto
de células “primitivas”, “atávicas”, “caóticas” e energéticas, que se comportam de forma
descontrolada, destruindo a ordem do corpo e da sociedade.
Um dos resultados desse modelo moralista são as idéias sustentadas por muitas de
suas vítimas, para as quais a doença é freqüentemente experimentada como uma forma
de possessão demoníaca – os tumores são malignos ou benignos como forças – e por isso
muitos pacientes se dispõem a procurar curandeiros religiosos para serem exorcizados.
As metáforas dos problemas de saúde trazem consigo uma série de associações
simbólicas, que podem afetar profundamente a maneira como as pessoas percebem a sua
doença e o comportamento de outras pessoas com relação às mesmas.
As seguintes metáforas estão associadas ao diagnóstico de aids e explicam o temor
dos pacientes de revelarem seu estado de portador:
 A aids como uma punição moral – segundo esta visão, as vítimas estão divididas,
geralmente, em dois grupos: os ”inocentes” (contaminados através de transfusões
de sangue – crianças e hemofílicos – e os cônjuges de indivíduos bissexuais ou
de praticantes de sexo extraconjugal) e os “culpados” (homossexuais, bissexuais,
indivíduos promíscuos, profissionais do sexo e usuários de drogas intravenosas).
 A aids como uma praga (inicialmente, foi denominada “praga gay” – imagem
que evoca a “pestilência” ou praga medieval, ou seja, a imagem de uma força
destruidora, invisível e avassaladora, que traz consigo o caos, a desordem e o
colapso da ordem social, da vida em família e dos relacionamentos interpessoais,
dentre outras).
Além disso, as metáforas associadas à palavra aids têm sido utilizadas, freqüentemente,
com propósitos políticos, especialmente para estigmatizar ainda mais determinados grupos
na sociedade: homossexuais, imigrantes e usuários de drogas.
Estas metáforas podem impedir que os pacientes recebam o tratamento médico e o
apoio humanitário que merecem. Num período de estresse psicológico importante, ainda
tem de passar pela “morte social” – isolamento e privação de apoio social. E disto buscam
fugir, tentando o anonimato através do sigilo médico e conseqüente solicitação de que seu
caso não seja sequer informado às autoridades sanitárias.
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O paciente procura atendimento nos grandes centros, não só pela estrutura dos
serviços, obtendo uma melhor assistência, mas para assegurar o anonimato, e evitar assim
a “morte social” a que está sujeito, caso seu diagnóstico se torne público.
A equipe de saúde deve estar preparada para lidar com os casos suspeitos e
confirmados de infecção pelo HIV de sua área de abrangência, procurando captar e acolher
estes casos, com total garantia de sigilo da sua condição. A garantia da confidencialidade
no que se refere a qualquer informação de estado de portador de HIV/aids evitará a sua
exclusão social.
É importante que o paciente saiba da garantia deste sigilo e que tome a sua decisão
quanto às pessoas com quem quer compartilhar sua situação de portador.

1.2 A AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO –
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TRANSMISSÃO DO HIV
A infecção pelo HIV, após a fase aguda, passa por um longo período assintomático
ou de latência clínica, até os primeiros sintomas surgirem e evoluir para a aids. Desta
maneira, pessoas infectadas pelo HIV apresentam-se sem sintomas por um grande período
de tempo. Esse é o estágio em que a pessoa é chamada de portadora do HIV. Quando
evolui para um grau importante de imunodeficiência, passa a ser portadora de aids.
Logo após a infecção aguda até um período que varia de um a três meses, o
teste ELISA anti-HIV pode resultar negativo. Isto porque a pessoa ainda não apresenta
anticorpos em nível suficiente para ser detectado pelo teste. Este período é chamado de
janela imunológica.
Como é importante a detecção precoce do HIV, todas as pessoas deverão ser
aconselhadas a testar e ter acesso ao teste. É importante ressaltar que a realização do teste
só pode ser feita após o consentimento da pessoa e o sigilo é obrigatório. Deverá ser dada
maior ênfase neste aconselhamento para testar as gestantes, portadores de tuberculose,
de outra doença sexualmente transmissível e pessoas com sintomas relacionados com
aids como diarréia crônica, perda de peso, anemia/plaquetopenia, polilinfoadenopatia
crônica, Herpes Zoster recorrente, candidíase crônica e doenças indicativas de aids como
pneumocistose e sarcoma de Kaposi.
Também deverá ser dada ênfase para testar pessoas expostas a situações de risco
como uso de drogas injetáveis (UDI) com compartilhamento de seringas e agulhas ou
parceiro de UDI; relações sexuais desprotegidas; parceiro portador de HIV; filhos de
mulheres infectadas; pessoas hemotransfundidas e profissionais do sexo.
Os profissionais de saúde devem realizar o chamado aconselhamento, que é
um conjunto de orientações fornecidas ao paciente no momento de solicitar os testes,
esclarecendo sobre os possíveis resultados e suas implicações, as formas de prevenção e
sobre o controle da infecção. É um processo de escuta ativa, individualizado e centrado
18
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no cliente. Pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os
interlocutores. Tem como objetivo a reflexão, que possibilite a percepção dos próprios
riscos e a redução do nível de estresse, quando a pessoa esteve exposta a situação de risco
ou se recebe um resultado positivo.
Deve ser realizado em duas etapas: aconselhamento pré-teste e pós-teste.
1. Aconselhamento pré-teste – Devem ser descritas as formas de transmissão do HIV
e as medidas de prevenção disponíveis.Os benefícios da realização do teste devem
ser destacados, tanto com relação ao alívio de um resultado negativo, como dos
melhores resultados de um acompanhamento médico precoce de uma pessoa
infectada.
2. Aconselhamento pós-teste – O profissional pode se deparar com um resultado
negativo, positivo ou indeterminado.
No caso de resultado negativo, deve-se explicar ao cliente que não está
infectado ou que a infecção é tão recente que ainda não produziu anticorpos
em níveis suficientes para serem detectados pelo teste (esclarecer o conceito de
“janela imunológica”). Nesse caso, deve ser orientado a realizar novo exame após
um mês. É importante deixar claro que não é imune ao vírus e que poderá vir a se
infectar se compartilhar seringas e agulhas (em caso de ser UDI) ou outros objetos
contaminados com material biológico e se não adotar práticas sexuais seguras.
Deve ser dada uma ênfase especial quanto ao uso correto do preservativo como:
 Usar apenas preservativos com selo de garantia do Inmetro, dentro da validade
estipulada pelo fabricante e com a embalagem em boas condições; não cortar a
embalagem com a boca para não furar o preservativo;
 Usar desde o início da relação até o fim e ser cuidadoso ao término, segurando
o preservativo masculino contra o pênis para que não escape ao ser retirado da
vagina ou reto;
 Usar apenas lubrificantes à base de água. Não usar lubrificantes à base de óleo
mineral ou petróleo.
 Usar apenas um preservativo (masculino ou feminino) de cada vez.
No caso de resultado positivo, enfatizar que a aids não tem cura, mas tem
tratamento; conversar sobre sentimentos comuns como a associação da aids com
punição, morte levando a culpa, rejeição, dentre outros. Reforçar que deve adotar
práticas sexuais seguras, tanto para seu próprio benefício, evitando receber novas
cargas virais, apressando a evolução da doença ou adquirindo outras doenças
sexualmente transmissíveis, quando para o benefício do (a) parceiro (a), pois pode
transmitir o vírus para o resto de sua vida, estando assintomático ou sintomático.
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Mediante um resultado indeterminado, o profissional deverá propor um novo
exame para daí a 30 dias, para excluir a possibilidade de processo de viragem
sorológica (início da produção de anticorpos). Também nesta ocasião deve
aproveitar para orientar o paciente sobre as medidas de prevenção.
Uma atenção especial deve ser dada ao adolescente no momento do aconselhamento
pré e pós-teste. Deve-se tomar cuidado para que não sejam feitas exigências que impeçam os
adolescentes a terem acesso aos serviços de saúde do SUS, conforme determina o Estatuto
da Criança e do Adolescente. Não há necessidade nem de autorização do responsável nem
da presença deste, segundo manifestação do Conselho Federal de Medicina, para a coleta
de sangue em menor de 18 anos. Entretanto, é imprescindível que o aconselhamento seja
feito, similar ao que se recomenda para adultos.
Quando o resultado for positivo, lembrar que, de acordo com o Código de Ética
Médica (Art. 103) é ilícito “revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade,
inclusive a seus pais e responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar
seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a
não-revelação possa causar danos para o paciente”. Assim, como regra geral, o direito ao
diagnóstico e ao sigilo profissional é do adolescente, não devendo ser revelado aos pais
ou responsáveis legais, salvo se o médico entender que o paciente não tem condições de
suportar sozinho o resultado do exame e de submeter-se ao tratamento.
Portanto, diante de um resultado positivo em adolescente, além dos tópicos a serem
enfatizados de maneira similar ao adulto, é importante buscar seu consentimento para
comunicar à família. Caso não concorde, sua decisão deve ser respeitada e a equipe de
saúde deve acompanhar de perto seu tratamento, dando todo o apoio necessário. Se for
imprescindível revelar à família, para a proteção da vida desse adolescente, é necessário
que a equipe de saúde discuta o assunto com o Programa Municipal de DST/aids onde
houver e com a autoridade de saúde local para juntos encontrarem a melhor forma para
informar a família.
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Após um resultado HIV positivo, é necessário dar um primeiro atendimento a esse
paciente na unidade local e, a seguir, referenciar o paciente para um serviço de atendimento
especializado ou serviço municipal que tenha médico capacitado para atender HIV/aids.

FLUXOGRAMA – A INTERPRETAÇÃO DE TESTE ANTI-HIV
ACONSELHAMENTO

TESTE ELISA ANTI-HIV
Negativo

Indeterminado

Positivo – já confirmado

Colher nova amostra em
30 dias e repetir.
Negativo

Positivo

ACONSELHAMENTO PÓS-TESTE
ENCAMINHAMENTO PARA
ACOMPANHAMENTO.

ACONSELHAMENTO
PÓS-TESTE.

OBS: Sempre aconselhar para se testar o parceiro; e avaliar a necessidade de repetir o exame negativo,
posteriormente.
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FLUXOGRAMA – O ATENDIMENTO AO PORTADOR DO VÍRUS HIV
TESTE ELISA ANTI-HIV

Avaliação imediata do caso
pela equipe de saúde
Atendimento médico
e psicológico
imediato.

Avaliação clínica
Laboratorial e radiológica

Paciente HIV com sinal
de evolução para aids ou
complicação em paciente portador
de aids (Quadros 07 e 08)

Sim

Não
Encaminhamento ROTINEIRO
para serviço de referência

Encaminhamento PRIORITÁRIO
para serviço de referência

Seguimento conjunto do caso
pela equipe de saúde

Este primeiro atendimento deverá constar de exame médico, com avaliações clínicas e
laboratoriais, elaborando um relatório para encaminhar o paciente ao serviço de referência.
Deverá também garantir suporte psicológico local, quando disponível na unidade de saúde,
ou referir para o serviço de saúde mental.
O profissional de saúde deve disponibilizar preservativos, para prevenir a transmissão
do HIV.
Também deve acompanhar os atendimentos de referência, em especial para garantir
a realização dos exames de monitoramento da infecção pelo HIV e dar suporte em caso de
intercorrências, como eventos adversos aos medicamentos, quando for o caso e assegurar
uma boa adesão ao tratamento.
O sigilo deve sempre ser garantido ao paciente. Compete a ele decidir com quem
compartilhar seu estado.
Quanto aos usuários de drogas endovenosas, devem ser encaminhados a programas
de reabilitação.
Após o primeiro atendimento (com ou sem a avaliação dos exames complementares
a serem solicitados), a equipe já terá condições de estabelecer a necessidade urgente de
referenciar para o serviço especializado ou se é possível aguardar esse atendimento segundo
o agendamento rotineiro.
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As consultas na UBS devem ser intercaladas com as consultas realizadas nos serviços
de referência e deverão ser programadas segundo a evolução de cada caso (vide Quadros
07 e 08) sendo que o período entre as consultas não deve ser mais do que seis meses para
os portadores de HIV e mais de 30 dias para os portadores de aids.

2.1 O ROTEIRO PARA A PRIMEIRA CONSULTA
 O usuário deverá ser avaliado clínica e laboratorialmente na unidade de saúde,
logo após o resultado do teste.
 Esta avaliação deverá ser encaminhada ao serviço que acompanhará esse
paciente.

O exame médico
Deverá constar de:
 Anamnese detalhada, procurando estabelecer o período decorrido entre a infecção
aguda e a realização do teste sorológico;
 Exame clínico minucioso, avaliando temperatura, peso, estatura, pressão arterial,
presença de linfoadenopatia generalizada ou localizada em uma cadeia específica
(cervical ou axilar, por exemplo);
 Realizar avaliação cardio-pulmonar (lembrar que a tuberculose é uma coinfecção
muito comum no nosso meio);
 Exame do tegumento (observar a existência de infecções fúngicas, virais,
Kaposi);
 Exame da cavidade oral (candidíase; leucoplasia pilosa da língua; aftas, sarcoma
de Kaposi);
 Avaliar o abdome e, no caso de paciente do sexo feminino, realizar exame
ginecológico (deverá ser realizado a cada seis meses, com realização de citologia
oncótica tendo em vista a rápida evolução do HPV nesta população).

Os exames complementares necessários
 Hemograma completo com contagem de plaquetas;
 Função renal – dosagem de creatinina e uréia;
 Função hepática – transaminases pirúvica e oxalacética, bilirrubinas e fosfatase
alcalina;
 Função pancreática – amilase e lipase;
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 Colesterol total e frações;
 Urina Rotina;
 Parasitológico de fezes;
 Glicemia de jejum;
 Sorologia para sífilis (VDRL);
 Sorologia para toxoplasmose;
 Sorologia para Hepatite B e C;
 Raios-X de tórax;
 PPD
 Observação: os exames de contagem de linfócitos T CD4+ e quantificação de
Carga Viral serão solicitados no serviço de referência. Entretanto, uma prioridade
para referenciar esse paciente deve ser dada, ainda que esteja assintomático,
quando no hemograma apresentar o total de linfócitos abaixo de 1.000/mm3,
especialmente se a dosagem de hemoglobina estiver abaixo de 13 g/dl, pela grande
probabilidade de estar a contagem de linfócitos T-CD4+ abaixo de 200 células/
mm3 e, portanto, necessitar iniciar o tratamento anti-retroviral e as profilaxias para
as infecções oportunistas.

A evolução natural da infecção pelo HIV
 Caracteriza-se por intensa e contínua replicação viral em diversos compartimentos
celulares e anatômicos, que resulta, principalmente, na destruição e disfunção de
linfócitos T que expressam o antígeno de membrana CD4 (linfócitos T-CD4+) e
de outras células do sistema imune.
 A depleção progressiva dos linfócitos T-CD4+, em conjunto com outras alterações
quantitativas e qualitativas do sistema imune, leva à imunodeficiência, que em
sua forma mais grave manifesta-se pelo surgimento de infecções oportunistas e
neoplasias que caracterizam a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids).
 Assim, a supressão máxima e contínua da replicação viral é desejável para reduzir
ou reverter o dano imunológico.
 O principal objetivo da terapia anti-retroviral é retardar a progressão da
imunodeficiência e/ou restaurar, tanto quanto possível, a imunidade, aumentando
o tempo e a qualidade de vida da pessoa infectada.
 É recomendada para todos os pacientes infectados pelo HIV que sejam sintomáticos,
independentemente da contagem de linfócitos T-CD4+, e, no caso de adultos,
para aqueles assintomáticos com contagem de linfócitos T-CD4+ abaixo de 200/
mm3 (Quadro 1).
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 Quando o paciente assintomático apresenta contagem de linfócitos T-CD4+ entre
200 e 350/mm3, o início da terapia anti-retroviral pode ser considerado de acordo
com a evolução dos parâmetros imunológicos (contagem de linfócitos T-CD4+)
e virológicos (carga viral) e com outras características do paciente (motivação,
capacidade de adesão, co-morbidades).
 Dentro dessa faixa, o monitoramento clínico-laboratorial e a reavaliação da
necessidade do início da terapia antiretroviral devem ser mais freqüentes, já que
a queda dos linfócitos T-CD4+ para menos de 200/mm3 é indesejável, por estar
associada ao aumento acentuado na incidência de infecções oportunistas e à
resposta terapêutica menos duradoura.
 Alguns pacientes, numa primeira avaliação, poderão estar completamente
assintomáticos e outros podem já estar apresentando sinais e sintomas da aids.
 Entretanto, a terapia anti-retroviral em indivíduos com infecção estabelecida pelo
HIV não é uma emergência e não deve ser iniciada antes que as devidas avaliações
clínica e laboratorial sejam realizadas para determinar o grau de imunodeficiência
já existente e o risco de progressão.

A imunização
 Visando à prevenção de infecções oportunistas, já nesta primeira consulta, é
importante abordar a questão imunizações.
 Caso o paciente tenha registro de vacinas (cartão de vacina), esse deve ser
analisado.
 As vacinas faltantes deverão ser indicadas, após avaliação clínica e laboratorial
desse paciente.
Considerações
 Deve-se evitar o uso de vacinas com agentes biológicos vivos ou atenuados,
particularmente em pacientes com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave.
Nestes casos, avaliar o uso de vacinas inativadas, imunização passiva e/ou outras
medidas profiláticas. No caso da vacina de vírus vivo contra a poliomielite (Sabin),
ainda que esse paciente portador do HIV esteja bem do ponto de vista imunológico
e clínico, é recomendado não administrar esta vacina e sim a vacina de vírus
inativado contra a poliomielite (Salk) caso tenha contato domiciliar com o portador
de imunodeficiência grave devido ao risco de evento adverso neste contato.
 Se houver forte indicação de imunização com agentes biológicos vivos (ex:
risco elevado de contágio; viagem para área de risco) deve-se postergar, sempre
que possível, a administração de vacina em pacientes sintomáticos ou com
imunodeficiência laboratorial grave (baixas contagens de linfócitos T CD4+) até
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que um grau satisfatório de reconstrução imune seja obtido com o uso de terapia
anti-retroviral combinada, com o objetivo de melhorar a resposta e reduzir o risco
de evento adverso pós vacina.
 Em relação à vacina contendo imunógenos não-vivos (inativados), não há contra
indicação em pessoas com imunodeficiência celular, embora a maioria delas não
tenha tido sua eficácia e segurança extensamente avaliados em pacientes infectados
pelo HIV. É possível que a resposta imune não seja adequada, dependendo do
grau de imunodeficiência. Portanto, a vacinação com imunógenos inativados
deve ser realizada precocemente nos infectados assintomáticos ou com contagem
de linfócitos T CD4+ próxima do normal, considerando sempre o contexto
epidemiológico e o risco benefício em cada caso.
 Deve-se adiar a vacinação com imunógenos inativados em pacientes adultos
sintomáticos ou com imunodeficiência laboratorial grave (contagem de linfócitos T
CD4+ < 200/mm3 ou <15%), até que seja obtida uma reconstrução imunológica
satisfatória com o uso de terapia anti-retroviral combinada, com o objetivo de
obter melhor resposta e reduzir o risco de evento adverso pós vacina.
Para as crianças, as vacinas indicadas estão no Quadro 05.
Para os adultos, são as seguintes as vacinas indicadas.
 Anti-influenza, uma vez ao ano, antes do inverno;
 Antipneumocócica (dose única para os pacientes com contagem de linfócitos T
CD4+ >200; para aqueles com LT-CD4+ <200 são duas doses com intervalo de
05 anos);
 Anti-hepatite A (duas doses, com intervalo de seis meses entre elas) e Anti-hepatite
B (três doses, com intervalo de um mês entre as duas primeiras e de seis meses
entre a segunda e terceira dose);
 Toxóides Tetânico e Anti-Diftérico – Dupla tipo Adulto (três doses no esquema
inicial e um reforço a cada dez anos).
 Para a prevenção de tuberculose, consultar o Quadro 09.

2.2 AS CONSULTAS SUBSEQÜENTES –
DETECÇÃO DE SINAIS DE ALERTA
Durante o acompanhamento dos pacientes portadores de HIV/aids, é importante
que a equipe de saúde aborde algumas questões fundamentais para o sucesso da terapia:
 Aparecimento de sinais ou sintomas de evolução para aids, nos portadores de
HIV, ou de complicações da má evolução da doença, nos portadores de aids. Isto
porque são situações que necessitam de avaliação especializada.
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 Ocorrência de eventos adversos aos medicamentos (tanto os anti-retrovirais quanto
os medicamentos para a profilaxia ou tratamento de infecções oportunistas podem
produzir eventos adversos, levando, inclusive, ao abandono do tratamento).
 A adesão do paciente ao tratamento, pois a não adesão é a causa mais comum de
falha terapêutica.
NÍVEIS DE PRIORIDADES NA ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE HIV/aids
Situações

Classificação de risco

Sinais de alerta

 sinais de desidratação; insuficiência
Complicações da aids

Emergência

Emergência

respiratória por infecção pulmonar;
sinais de infecção generalizada ou de
meningoencefalite.

 pancreatite aguda ou hepatite ou
nefrolitíase; neuropatia periférica;
sinais de hipersensibilidade
(síndrome de Stevens-Johnson
ou necrose epidérmica tóxica, e
sintomas sistêmicos respiratórios e/ou
gastrointestinais)

Eventos adversos aos
medicamentos
Urgência

 tonturas, dificuldade de concentração,
insônia, sonolência, sonhos anormais,
nervosismo, ansiedade, depressão;
náusea, vômito, dor abdominal e
diarréia.

 diarréia com mais de um mês de
Evolução para a aids ou
complicações da aids

Encaminhamento rápido

Má adesão do paciente ao
tratamento

Encaminhamento rápido

Paciente com resultado de
teste anti-HIV positivo

duração e perda > 10% do peso
corporal; infecções respiratórias de
repetição; alterações psicomotoras;
astenia e febre com mais de mês de
duração; anemia e leucopenia com
linfopenia (<1.000 linfócitos/ml).

 história de abandono de tratamento ou
uso irregular dos medicamentos.

 bom estado clínico e psicológico, sem
Não urgência

sinais clínicos de imunodeficiência
avançada.

Seja neste primeiro atendimento ou nas consultas subseqüentes, é importante estar
alerto para sinais ou sintomas em portador do HIV sugestivos de evolução para a aids
como:
 Contagem de linfócitos T CD4+ < 350 cels/mm3;
 Emagrecimento importante, astenia, diarréia e febre crônicas;
 Doença oportunista definidora de aids.
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São as seguintes as principais doenças oportunistas associadas aà aids e a seus
agentes etiológicos:
1. Bactérias: tuberculose, pneumonias, salmoneloses;
2. Fungos: pneumocistose, candidíase, criptococose, histoplasmose;
3. Neoplasias: sarcoma de Kaposi, linfomas não Hodgkin, câncer de colo de útero
em mulheres, neoplasias intra-epiteliais anal e cervical;
4. Protozoários: toxoplasmose, criptosporidiose, isosporíase;
5. Virus: citomegalovírus, herpes simples, leucoencefalopatia multifocal progressiva.
Um portador de aids pode, portanto, apresentar–se com sinais de desidratação,
infecção generalizada, insuficiência respiratória por infecção pulmonar, sintomas de
meningoencefalite, dentre outros. É necessário encaminhar a um hospital, para tratamento,
com o objetivo de melhorar seu estado geral. Em seguida, deverá ser referido a um serviço
especializado, para introduzir a terapia anti-retroviral ou fazer as alterações necessárias em
terapia já instituída, se for o caso.
Para maiores detalhes, consultar o Quadro 07.
No paciente portador de aids em uso de anti-retrovirais pode ocorrer um evento
adverso/intolerância aos medicamentos.
Os eventos adversos aos anti-retrovirais, muitos deles desconhecidos no passado,
são cada vez mais freqüentes e, em grande parte, são os principais responsáveis pela
não adesão à terapia. Podem piorar consideravelmente a qualidade de vida do indivíduo
infectado pelo HIV, como a lipodistrofia e a dislipidemia, resultantes do uso prolongado de
alguns medicamentos.
Outros são mais graves, alguns podem ocorrer logo no início da terapia e requerem
referir imediatamente o paciente para o serviço especializado como:
1. Alterações neuropsiquiátricas (tonturas, dificuldade de concentração, insônia,
sonolência, sonhos anormais, nervosismo, ansiedade, depressão);
2. Intolerância gastrointestinal com sintomas como: paladar alterado, náusea, vômito,
dor abdominal e diarréia;
3. Sinais sugestivos de pancreatite aguda ou hepatite ou nefrolitíase;
4. Neuropatia periférica;
5. Sinais de hipersensibilidade, que podem ser desde uma farmacodermia leve a
grave, inclusive síndrome de Stevens-Johnson ou necrose epidérmica tóxica, a
sintomas sistêmicos respiratórios e/ou gastrointestinais, em geral com febre e sem
acometimento de mucosas.
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Para maiores informações referentes aos eventos adversos associados aos antiretrovirais, consultar o Quadro 08.
Uma causa importante de falha terapêutica é a não adesão aos medicamentos. Os
profissionais de saúde devem estar atentos, em especial quando se trata de paciente mais
vulnerável como usuário de drogas, portador de sofrimento mental ou em situação social
de risco. Quando houver suspeita de abandono ou má adesão, deve receber apoio médico
e psicológico na própria unidade e, se necessário, encaminhar para o serviço onde recebe
o tratamento especializado, com relatório para a equipe.

2.3 A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS
Os exames ELISA anti-HIV para o diagnóstico do HIV podem ser realizados em
diversos municípios mineiros, através de laboratórios próprios municipais ou conveniados
e laboratórios estaduais.
Está sendo implantada a rede de laboratórios para o diagnóstico do HIV do Estado,
e nove das treze sedes de macrorregiões (também sedes de Diretorias Descentralizadas de
Atenção à Saúde – DADS) já têm laboratório de gestão estadual para realização dos testes
ELISA e confirmatórios, doze municípios têm seus próprios laboratórios e muitos utilizam
rede conveniada SUS. Os municípios que não têm laboratórios próprios podem pactuar
com um município ou com o laboratório estadual mais próximo.
São as seguintes as cidades sedes de macrorregionais onde existem laboratórios
estaduais que realizam esses testes: Belo Horizonte (na Fundação Ezequiel Dias – FUNED);
Barbacena; Diamantina; Governador Valadares; Juiz de Fora; Montes Claros; Pouso Alegre;
Teófilo Otoni e Uberaba.
Quanto aos exames de monitoramento da infecção pelo HIV, na rotina, estão previstos
três exames/paciente/ano (contagem de linfócitos T CD4+ e quantificação de Carga Viral
do HIV).
Entretanto, podem ocorrer variações na necessidade desses exames, como nos
pacientes assintomáticos, com contagem de linfócitos T CD4+ maior que 500 células e
Carga Viral do HIV menor que 30.000 cópias, que poderão realizar seus exames a cada
seis meses.
Em Minas Gerais, as cotas de exames e os medicamentos são alocados nos serviços
de atendimento, e os exames são realizados de maneira regionalizada, conforme está no
Quadro 06 e no Mapa 01.
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MAPA 01
Diagnóstico Laboratorial do HIV em Minas Gerais por Macrorregião
ELISA – Laboratórios gestão estadual
Montes Claros
Diamantina

Teóﬁlo Otoni

Uberaba

Legenda:

Gov. Valadares

Genotipagem
Carga Viral
Contagem LT CD4+

Pouso Alegre
Belo Horizonte

RENAGONO
ELISA anti HIV

Juiz de Fora

Barbacena

IFI
Western Blot

Fonte: CE de DST/Aids de MG
Para atualizações periódicas, consultar o site www.saúde.mg.gov.br

2.4 OS SERVIÇOS PARA O ATENDIMENTO AOS
PORTADORES HIV/AIDS
O Estado conta hoje com 55 serviços para o atendimento ao portador de HIV/aids
em 47 municípios e todas as 13 macrorregiões.
O paciente deve ser referenciado para o serviço mais próximo, em um município de
sua macrorregião, sempre que possível. Os municípios devem formalizar essa referência
entre si, para garantir acesso à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para
todos os pacientes.
Estão no Mapa 02 os municípios que têm esse serviço e a lista desses municípios com
os endereços, nos Quadros 10 e 11.
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MAPA 02
Municípios com serviços de atendimento aos portadores de HIV/aids em
Minas Gerais

Montes Claros

Araguari
Teóﬁlo Otoni
Diamantina
Araguari

Patos de Minas

Uberlândia

Ituiutaba

Sete Lagoas

Uberaba

João Monlevade

Araxá
Passos

Frutal
Três Corações
– Três Pontas e
Varginha

Gov. Valadares

Itabira

Divinópolis

S. Sebastião
do Paraíso

Alfenas

Ponte Nova

Luz
Lavras

Cons. Lafaiete
Barbacena
Santos Dumont

Poços de Caldas
São Lourenço

Pouso Alegre e
Santa Rita do
Sapucaí

Juíz de Fora

São João del Rei
Extrema

Fonte: CE de DST/Aids de MG
Para atualizações periódicas, consultar o site www.saúde.mg.gov.br
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2.5 A NOTIFICAÇÃO EM ADULTOS E CRIANÇAS,
CASOS
Todos os casos de aids em adultos e crianças, assim como os casos HIV em gestantes
expostas, ainda que acompanhados em serviços especializados, devem ser notificados
ao serviço municipal de saúde, utilizando as respectivas fichas de notificações do SINAN
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

2.6 A PARTICIPAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES
NÃO-GOVERNAMENTAIS (ONG)
Organizações Não-governamentais são aquelas sem fins lucrativos; portanto, não
dividem entre os seus sócios, associados e/ou diretores, quaisquer lucros ou dividendos,
aplicando-os integralmente nos projetos e programas sociais desenvolvidos pelas
organizações.
Muitas ONG’s surgiram em decorrência da epidemia do HIV/aids. Unidas com o
objetivo de combater o preconceito e a exclusão, garantindo assim os direitos humanos dos
portadores do HIV.
As ONG’s/aids do Estado de Minas Gerais (vide Mapa 3) desenvolvem projetos
relacionados com o HIV e aids, além das outras DST, oferecendo aos portadores do HIV/
aids e às populações mais vulneráveis:
 Suporte psicológico (terapia individual e em grupo)
 Assistência jurídica
 Programas alimentares
 Programas de prevenção às populações mais vulneráveis
 Oficinas informativas/educativas de sexo seguro
 Planos de adesão ao tratamento
 Reintegração social do portador (na sociedade e na família)
 Programas de fisioterapia
 Programas de musculação e exercícios aeróbicos (visando ao combate à
lipodistrofia)
 Programas de redução de danos (direcionado ao usuário de drogas)
 Oficinas para geração de renda e sustentabilidade dos usuários e da instituição.
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MAPA 03
MUNICÍPIOS COM ONG EM MINAS GERAIS

Montes Claros

Uberlândia
Itabira
Belo Horizonte
Sabará

Uberaba

São João Del Rei
Barbacena

Alfenas

Ipatinga

Muriaé

Juiz de Fora

Belo Horizonte: ASTRAV – CS REFUGIO – CLIN. AMMOR – CLIN NS CONCEIÇÃO – G SOLIDARIEDADE – GAPA
– G VHIVER – FUND MDC – CELLOS – REDAMIG – SALLUS – C C TERRA VERDE – ASA – CMP
Sabará: RNP – SABARÁ
Itabira: ASIPA
Ipatinga: ASSOC MISSÃO RESGATE – GASP – AGLBTS – ASSAMDICI
Muriaé: CASP (CS DE APOIO PARA SOROPOSITIVOS)
Barbacena: Abba
São João Del Rei: Grupo HIVita
Juiz de Fora: Casa Viva-ADCA-GEDAE-Grupo Casa-MGM-CAIA-Convhivendo e Aprendendo
Alfenas: MGA
Uberlândia: SHAMA
Uberaba: Associação Acalanto SR Mulher
Montes Claros: Grapa

Fonte: CE de DST/Aids de MG
Para atualizações periódicas, consultar o site www.saúde.mg.gov.br
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QUADROS INFORMATIVOS

QUADRO 01 – RECOMENDAÇÕES PARA INICIAR A TERAPIA ANTI-RETROVIRAL EM
ADULTOS E ADOLESCENTES INFECTADOS PELO HIV – 2004
RECOMENDAÇÕES PARA INÍCIO DE TERAPIA ANTI-RETROVIRAL
Assintomáticos sem contagem de linfócitos T-CD4+ disponível

Não tratar

Assintomáticos com CD4 > 350 células/mm3

Não tratar

Assintomáticos com CD4 entre 200 e 350 células/mm3

Considerar tratamento

Assintomáticos com CD4 <200 células/mm3

Tratar + quimioprofilaxia para IO*

Sintomáticos

Tratar + quimioprofilaxia para IO*

Fonte: Consenso 2004 adultos – PN DST/aids.
*IO = infecções oportunistas; neste caso, pneumonia por P. carinii e toxoplasmose.

QUADRO 02 – CLASSIFICAÇÃO DA INFECÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES < DE 13 ANOS
ALTERAÇÃO
IMUNOLÓGICA

N = AUSÊNCIA
DE SINAIS E/
OU SINTOMAS
CLÍNICOS

A = SINAIS E/
OU SINTOMAS
CLÍNICOS
LEVES

B = SINAIS E/
OU SINTOMAS
CLÍNICOS
MODERADOS

C = SINAIS E/
OU SINTOMAS
CLÍNICOS
GRAVES

Ausente (1)

N1

A1

B1

C1

Moderado (2)

N2

A2

B2

C2

Grave (3)

N3

A3

B3

C3

Fonte: Consenso 2004 pediátrico – PN DST/aids

QUADRO 3 – CATEGORIAS IMUNOLÓGICAS DA CLASSIFICAÇÃO DA INFECÇÃO PELO
HIV EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 13 ANOS
ALTERAÇÃO
IMUNOLÓGICA
Ausente (1)
Moderada (2)
Grave(3)

CONTAGEM DE LT-CD4+
IDADE
< 12 meses

1 a 5 anos

6 a 12 anos

> 1500 (> 25%)

> 1000 (> 25%)

> 500 (> 25%)

750 – 1499 (15-24%)

500-999 (15-24%)

200 – 499 (15-24%)

< 750 (< 15%)

< 500 (<15%)

<200 (<15%)

Fonte: Consenso 2004 pediátrico – PN DST/aids
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QUADRO 4 – INDICAÇÕES PARA INÍCIO DE TERAPIA ANTI-RETROVIRAL EM CRIANÇAS
INFECTADAS PELO HIV (DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO CDC/1994)
Alteração Imunológica

N

A

B

C

Ausente (1)

N1

A1

B1

C1

Moderada (2)

N2

A2

B2

C2

Grave (3)

N3

A3

B3

C3

Legenda
Não tratar, observar
Considerar tratamento
Tratar

QUADRO 5 – CALENDÁRIO DE IMUNIZAÇÕES PARA CRIANÇAS INFECTADAS PELO HIV
IDADE (MESES)
0 (RN)

VACINA (NO DA DOSE)
HepB(1), BCG ID

1

HepB (2)

2

DTP ou DTPa (1), Hib (1), VIP ou VOP (1), VP7 (1)

4

DTP ou DTPa (2), Hib (2), VIP ou VOP (2), VP7 (2)

6

DTP ou DTPa (3), Hib (3), HepB (3), VOP (3), Infl. (1), VP7 (3)

7

Influenza (2)

12

Hib (4), HepB (4), Hep A (1), TV (1), Va (1), VP7(4)

15

DPT ou DPTa (4), VIP (3) ou VOP (4),Va (2)*

18

Hep A (2)

24

23PS (1)

48

TV (2)

60

23PS (2), DTP ou DTPa (5), VIP (4) ou VOP (5)

A partir dos 06 meses

Influenza: anualmente em duas doses, com intervalo de 30 dias, no primeiro
ano de aplicação e uma dose nos anos subseqüentes.

HepB = hepatite B; Hib = Haemophilus influenzae tipo b; DTP = difteria, tétano e pertussis;
DTPa = difteria, tétano e pertussis acelular; VIP = vacina injetável contra pólio; VOP = vacina oral
contra pólio; VP7 = vacina contra pneumococo 7-valente; Hep A = hepatite A; TV = vacina tríplice
viral (sarampo, caxumba e rubéola); Va = vacina contra varicela; 23PS = vacina polissacarídica contra
pneumococo 23-valente.
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Observações:
 Esse calendário deve ser adaptado às circunstâncias operacionais ou
epidemiológicas, sempre que necessário.
 Esse calendário se aplica em sua totalidade somente às crianças comprovadamente
infectadas pelo HIV.
 BCG ID: deve-se administrar ao nascimento ou o mais precocemente possível.
Para as crianças que chegam aos serviços ainda não vacinadas, a vacina só deve
ser indicada para crianças assintomáticas e sem imunodepressão. Não se indica a
revacinação de rotina.
 Vacina contra hepatite B: iniciar ao nascimento, preferencialmente nas primeiras
12 horas de vida. Se a mãe for HbsAg positiva, aplicar simultaneamente, em outro
local, imunoglobulina humana hiperimune contra hepatite B. Em caso de criança
comprovadamente infectada pelo HIV, aplicar uma quarta dose de 6 a 12 meses
após a terceira, mesmo que a mãe não seja HbsAg positiva. Para as crianças com
evidência clínica ou laboratorial de imunodeficiência, recomenda-se a utilização
do dobro da dose de rotina.
 Vacina contra poliomielite: deve-se dar preferência para vacina inativada (VIP),
duas doses com intervalos de 02 meses, iniciando aos 02 meses de idade, com
reforço aos 15 meses e entre 04 e 05 anos. As doses da série primária (03 doses no
primeiro ano de vida e quarta dose aos 15 meses) podem ser feitas com a vacina
oral (VOP), caso não esteja disponível a vacina inativada. Em crianças maiores
ou naquelas que apresentarem sinais de imunodeficiência deve-se usar a vacina
inativada (VIP), completando-se quatro doses. A criança que convive com pessoa
imunodeficiente deve receber a vacina inativada.
 Caso esteja disponível, prefere-se a utilização da DTPa (componente pertussis
acelular), por ser menos reatogênica.
 Pode-se utilizar vacinas combinadas como a DTP/Hib, DTPa + Hib + VIP e DTPa
+ Hib + VIP + HepB, com indicação potencial em casos de discrasias sangüíneas
como plaquetopenia. Deve-se ressaltar, no entanto, a inexistência de estudos de
imunogenicidade deste esquema em crianças infectadas.
 Quando a vacina combinada que contenha DTP ou DTPa + Hib for utilizada
na vacinação de rotina no primeiro ano de vida, obrigatoriamente deverá ser
aplicada a quarta dose da Hib a partir dos 12 meses de idade.
 Vacina contra varicela: deve ser aplicada em crianças nas categorias N1 e A1.
Recomenda-se, caso disponível, uma segunda dose, com um intervalo mínimo de
um mês e máximo de três meses.
 Vacina contra Hib: as crianças maiores de 12 meses e menores de 18 anos, nunca
vacinadas, devem receber duas doses, com intervalo de 12 meses.
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 Vacina contra influenza: deve ser aplicada a partir dos seis meses de idade e
repetida em dose única anual, levando-se em conta a sazonalidade da infecção.
Utiliza-se meia dose (0,25 ml) até 36 meses de idade e após essa idade, 0,5 ml. As
crianças com menos de nove anos de idade, ao receberem a vacina pela primeira
vez, requerem duas doses com intervalo de quatro a seis semanas.
 Vacina contra pneumococo: as crianças entre 12 e 23 meses não vacinadas ou
com esquema vacinal incompleto no primeiro ano de vida deverão receber duas
doses da vacina conjugada 7-valente (VP7), com oito semanas de intervalo. As
crianças entre dois e 10 anos de idade deverão receber duas doses da vacina
polissacarídica (23PS), com intervalo de três anos, mesmo que tenham feito
anteriormente a VP7. Os maiores de 10 anos devem receber duas doses da vacina
23PS, a segunda cinco anos ou mais após a primeira. Não se deve aplicar mais de
duas doses da vacina 23PS.
 Vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola): não deve ser aplicada nas
crianças com sintomatologia grave (categoria clínica C) ou imunodepressão grave
(categoria imunológica 3). Caso tenha recebido duas doses, não há necessidade
de dose adicional.
 Vacina contra hepatite A: indicada a partir dos 12 meses de idade, em duas doses
com intervalo entre seis e 12 meses.
 Vacina contra febre amarela: a eficácia e a segurança para os pacientes portadores do
HIV não estão estabelecidas. Pode ser recomendada, levando-se em consideração
a condição imunológica do paciente e a situação epidemiológica local.
 A vacina conjugada contra o meningococo C, aos 3, 5 e 7 meses e a partir de
12 meses em dose única, deve ser recomendada de acordo com as condições
epidemiológicas regionais ou locais.

QUADRO 06 – LABORATÓRIOS PARA O MONITORAMENTO DA INFECÇÃO PELO
HIV EM MINAS GERAIS
LOCALIZAÇÃO DOS
LABORATÓRIOS

REGIÃO DE ABRANGÊNCIA

Belo Horizonte

Norte, Nordeste, Vale do Aço, Região Metropolitana de Belo Horizonte
e Centro do Estado.

Uberaba

Triângulo, Noroeste e Sudoeste de Minas Gerais.

Juiz de Fora

Sul e sudeste de Minas Gerais (zona da Mata)

Pouso Alegre

Sul de Minas Gerais
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QUADRO 07 – MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE IMUNODEFICIÊNCIA EM PACIENTES
ADULTOS (> 13 ANOS) COM DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO PELO HIV
Evidências de imunodeficiência
 Perda de peso > 10% do peso corporal.
 Diarréia crônica sem etiologia definida, com duração de mais de um mês.
 Febre (intermitente ou constante), sem etiologia definida, por mais de um mês.
 Candidíase oral.
 Candidíase vaginal recorrente.
 Leucoplasia pilosa oral.
 Herpes zoster.
 Infecções recorrentes do trato respiratório (pneumonia, sinusite).
Evidências de imunodeficiência grave
 Candidíase do esôfago, traquéia, brônquios ou pulmões.
 Criptococose extrapulmonar.
 Criptosporidíase com diarréia persistente, por mais de um mês.
 Doença por citomegalovírus de um órgão que não seja o fígado, o baço ou os linfonodos.
 Histoplasmose extrapulmonar ou disseminada.
 Infecção pelo vírus herpes simples, com acometimento mucocutâneo, por mais de um mês, ou visceral
de qualquer duração.
 Isosporíase com diarréia persistente, por mais de um mês.
 Leishmaniose visceral em adulto.
 Leucoencefalopatia multifocal progressiva.
 Linfoma primário do cérebro.
 Micobacteriose atípica disseminada.
 Outros linfomas não-Hodgkin de células B.
 Pneumonia por Pneumocystis carinii.
 Reativação da doença de Chagas.
 Sarcoma de Kaposi.
 Sepse recorrente por salmonela (não-tifóide).
 Toxoplasmose cerebral.
 Tuberculose extrapulmonar ou disseminada.
Fonte: Consenso 2004 adultos – PN DST/aids.
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QUADRO 08 – ABORDAGEM DOS EVENTOS ADVERSOS AOS ANTI-RETROVIRAIS
EFEITO ADVERSO
Acidose láctica, esteatose
hepática
com hiperlactatemia

Neuropatia periférica

Pancreatite aguda

Alterações neuropsiquiátricas
(tonturas, dificuldade de
concentração, insônia,
sonolência, sonhos anormais,
nervosismo, ansiedade,
depressão)

Citopenias (particularmente
anemia e leucopenia)

ARV

CONDUTAS E OBSERVAÇÕES

ITRN
(especialmente
d4T e ddI)

Suspensão da TARV. Tratamento de suporte,
com reposição de vitaminas e coenzimas. Após
resolução, reiniciar TARV, substituindo o ITRN
causador. Os ITRN com menor potencial para
esta toxicidade são ABC, 3TC e TDF.

d4T, ddC, ddI

Avaliar indicação de ajustes de dose em relação
ao peso. Identificar e corrigir outras possíveis
causas (nutricionais, medicações concomitantes,
etc). Dependendo da gravidade e das opções
terapêuticas de ARV, considerar substituição por
ITRN com pouca toxicidade neuropática (ABC,
AZT, 3TC ou TDF). Tratamento sintomático e
com suporte de vitamina B6 (resposta costuma
ser insuficiente, especialmente nos casos graves e
crônicos).

d4T, ddI

Interromper TARV. Tratamento de suporte e
monitorização laboratorial. Reiniciar TARV com
ITRN com baixo risco de toxicidade pancreática
(ABC, AZT, 3TC ou TDF).

EFV

Geralmente autolimitadas, e.g. não há
necessidade de interrupção da TARV. Adequar
horário da dose p/ 12 a 15 h antes do horário em
que o paciente precise estar ativo. Tratamento
sintomático, se necessário. Efeitos podem ser
potencializados pelo uso de álcool e outras
drogas psicoativas.

AZT

Se grave (Hb<8,0 g% e/ou PMN<500/mm3)
substituir por ARV com baixo risco de toxicidade
medular (ex.: d4T ou TDF ou ABC) e considerar
transfusão ou uso de eritropoetina ou filgrastrima
(GCS-F).

Diarréia

Geralmente autolimitada, e.g. não há
ddI, NFV, LPV/r necessidade de interrupção da TARV.Tratamento
, RTV, APV,
sintomático (farelo de aveia, psyllium,
SQV/r, ZDV
loperamida). Cálcio e pode controlar a diarréia
associada ao NFV.

Intolerância gastrointestinal,
com sintomas como: paladar
alterado, náusea, vômito, dor
abdominal e diarréia

Todos ARV
(infreqüente
com d4T, 3TC,
ABC e TDF)

Geralmente autolimitada, e.g. não há
necessidade de interrupção da TARV. Tratamento
sintomático. Uso de ddC está associado com aftas
orais.

Todos ARV

Elevações intensas de transaminases, associadas
a quadro clínico foram descritas com NVP e RTV,
entretanto alterações de qualquer intensidade
podem ser observadas com todos ARV, mediadas
por diversos mecanismos.
Se ALT > 5 vezes o valor basal, interromper
TARV e monitorar provas de função
hepática. Após resolução, substituir ARV mais
provavelmente associado.

Hepatite
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Dislipidemia e Hiperglicemia

Lipoatrofia (face e
extremidades) e acúmulo de
gordura central (abdome, giba,
mamas)
Nefrolitíase (hematúria, piúria,
cólica nefrética, atrofia Renal)

Farmacodermia (leve a
grave, inclusive síndrome de
Stevens-Johnson ou necrose
epidérmica tóxica)

Reação de hipersensibilidade
com sintomas sistêmicos
respiratórios e/ou
gastrointestinais, em
geral com febre e sem
acometimento de mucosas.
Apresentação inicial pode ser
confundida com manifestações
clínicas de infecção viral.

IP e EFV

Considerar substituição do ARV suspeito por
drogas com menor risco de toxicidade metabólica.
Dieta e exercício físico. Drogas antilipêmicas, se
triglicérides > 500 – 750 mg% e/ou colesterol LDL
> 130-160 mg%. Hipoglicemiantes, se glicemia de
jejum > 140 mg%.

ITRN (d4T) e IP
(papel relativo
das drogas não
definido)

Considerar tratamento estético e exercícios físicos.
Substituição do(s) ARV(s) suspeito(s) (D4T por
outro ITRN e IP por ITRNN): experiência ainda
escassa.
Interromper IDV temporariamente. Hidratação,
monitoramento laboratorial e tratamento
sintomático (taxa de recorrência de 50%).
Considerar substituição do IDV.

IDV

NVP, EFZ

Nos casos muitos leves, sob observação
estrita, pode haver regressão sem necessidade
de alteração terapêutica. Se exantema leve/
moderado, não progressivo e sem acometimento
de mucosas ou sinais sistêmicos, considerar
simples troca de ITRNN (ex.: NVP por EFZ).
Nos casos moderados e graves, suspender
TARV e proceder a tratamento de suporte. Após
resolução, reiniciar TARV com 2 ITRN + IP.

ABC

Interromper definitivamente ABC. Tratamento
sintomático. A re-exposição pode levar a quadro
grave, inclusive fatal.

ITRN = inibidor da transcriptase reversa análoga de nucleosídeo
AZT = zidovudina; ddI = didanosina; d4T = estavudina; 3TC = lamivudina;
ABC = abacavir; TDF = tenofovir
ITRNN = inibidor da transcriptase reversa não-análogo de nucleosídeo
EFV = efavirenz; NVP = nevirapina
IP = inibidor da protease; r = ritonavir como adjuvante farmacológico; IDV = indinavir;
ATV= atazanavir; NFV = nelfinavir; RTV = ritonavir; SQV = saquinavir; APV = amprenavir;
LPV = lopinavir
Fonte: Consenso 2004 adultos – PN DST/aids.
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QUADRO 09 – QUIMIOPROFILAXIA PARA TUBERCULOSE EM PACIENTES HIV +
Indicações (1)

Indivíduo sem sinais ou sintomas sugestivos de tuberculose:

A.

Com radiografia de tórax normal, e: 1) reação ao PPD maior ou igual a 5mm(2);
2) contatos intradomiciliares ou institucionais de tuberculose bacilífera; ou 3) PPD
não-reator ou com enduração entre 0-4 mm, com registro documental de ter sido
reator ao teste tuberculínico e não submetido a tratamento ou a quimioprofilaxia
na ocasião.

B.

Com radiografia de tórax anormal: presença de cicatriz radiológica de TB sem
tratamento anterior (afastada possibilidade de TB ativa por meio de exames de
escarro e de radiografias anteriores), independentemente do resultado do teste
tuberculínico (PPD).

Esquema (3)

Isoniazida, VO, 5-10 mg/kg/dia (dose máxima: 300mg/dia), por seis meses
consecutivos.

Fonte: Consenso 2004 adultos – PN DST/aids.

1. A quimioprofilaxia com isoniazida (INH) reduz o risco de adoecimento a partir
da reativação endógena do bacilo, mas não protege contra infecção exógena
após a sua suspensão. Portanto, em situações de possível reexposição ao bacilo
da tuberculose, o paciente deverá ser reavaliado quanto à necessidade de
prolongamento da quimioprofilaxia (caso esteja em uso de INH) ou de instauração
de nova quimioprofilaxia (caso esta já tenha sido suspensa).
2. Recomenda-se investigar cuidadosamente tuberculose ativa (pulmonar ou
extrapulmonar), antes de se indicar a quimioprofilaxia.
3. Indivíduos HIV + contatos de pacientes bacilíferos com tuberculose resistente
devem ser monitorados durante o uso da isoniazida, devido ao maior risco de
falha dessa profilaxia. Não está recomendado esquema alternativo de profilaxia
com rifampicina + pirazinamida.
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QUADRO 10 – CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM HIV/aids EM MINAS GERAIS
Município

Nome do Serviço

Endereço
Praça José Rodrigues Alves,
s/n Centro.
Rua Calimério Guimarães,
850 – Centro.

CEP

Telefone

38.440-248

(34)3690-3023
3241-8808 fax

38.183-184

(34)3691-7081

36.200-000

(32) 3339-2093
3339-2147

31.030-200

(31)3277-5757

30.622-020

(31) 3383-8000
R – 160

Araguari

CTA/SAE de Araguari

Araxá

CTA de Araxá

Barbacena

Policlínica de
Referência de
Barbacena

Belo Horizonte

CTA/BHTE

Belo Horizonte *

Hospital Eduardo de
Menezes

Rua Joaquim Felício, 141
– sala 23 Sagrada Família.
Av. Dr. Cristiano Rezende,
2213 – Bom Sucesso.

Betim

CTA – Centro de
Convivência Cazuza

Av. Brasil, 60 – Jd. Casa
Branca.

32.550-770

(31) 3531-5533
3532-3341 fax

Contagem

CTA

Av. João César de Oliveira,
2.889 – Eldorado.

32.340-001

(31)3395-4614

Frutal

CTA

Av. Marechal Deodoro, 245
– B. Princesa Isabel

38.200-000

(34)3421-8290

Rua Belo Horizonte, 585
– Centro.

35.010-050

(33) 3271-3048
3271-6836 fax

Av Monteiro Lobato, 826
– Cidade Nobre.

35.162-399

(31)3829-8590
(31)3829-8585

Governador
Valadares
Ipatinga

Centro de Referência
em Atenção Especial à
Saúde – CRASE
CCDIP – Centro de
Controle de doenças
Infecto- parasitas

Praça Conde de Prados, S/N
– Centro.

Ituiutaba

CTA

Avenida 45, nº 128 Bairro
Elândia

38.304-244

(34) 3268-2391
3268-0387 Fax

João
Monlevade

CISMEPI

Rua Santa Lúcia, 291
– Aclimação.

35.930-117

(31)3852-2970

Juiz de Fora

CTA de Juiz de Fora

Rua Marechal Deodoro, 496
– 7º andar – Centro.

36.013-001

(32)3690-7484
3215-7764

Passos

Ambulatório Escola da
FAENPA

Rua Sabará, 164 – Centro.

37.900-106

(35)3521-8029
3529-8001 fax

Patos de Minas

CTA

Rua Dona Luiz, 710 Bairro
Lagoa Grande

38.700.164

(34) 3822-9629
3822-9811

Poços de
Caldas

CTA- Poços de Caldas

Rua: Pernambuco, 495
– Centro.

37.701-021

(35) 3697-2274
(35) 3697-2272

Pouso Alegre

Policlínica Municipal
de Pouso Alegre

Rua Prof. Dr. Jorge Beltrão,
147 – Centro.

37550-000

(35)3449-4386
não tem fax

Ribeirão das
Neves

CTA

Rua Jaime Corsino Pereira,
129 – São Pedro

33.800-000

(31) 3624-1023
Fax: 3627-3668

Teófilo Otoni

Policlínica Dr. Nerval
de Figueiredo.

Av. José Paulo de Carvalho,
69 – Altino Barbosa

39.800-000

(33) 3521-2508

Uberaba

CTA Dr. Dioclécio
Campos Júnior.

Rua: Bernardo Guimarães,
185 – Centro.

38.015-150

(34) 3321-8750
3333-7787 Fax

Uberlândia

CTA- Ambulatório
Herbert de Souza

Rua: Avelino Jorge do
Nascimento, 15 Bairro
Roosevelt

38.406-173

(34) 3215-2444
3239-2419 -fax

Fonte: CE de DST/Aids de MG
Para atualizações periódicas, consultar o site www.saúde.mg.gov.br
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QUADRO 11 – SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS
PORTADORES DE HIV/aids EM MINAS GERAIS
MUNICÍPIO

NOME DO
SERVIÇO

ENDEREÇO

CEP

TELEFONE

Alfenas

Policlínica
CISLAGOS

Rua: Coronel Pedro Corrêa,
234 – Centro

37.130-000

(35) 3292-2152
(35) 3291-3831

Araguari

CTA-SAE de
Araguari

Rua Jaime Gomes, 62
– Centro.

38.440-000

(34)3690-3023

Belo Horizonte

Centro de Referência
Oreste Diniz

Alameda Ver. Álvaro Celso,
241 – Santa Efigênia.

30.150-260

(31)3248-9547

Belo Horizonte

Fundação Benjamim
Rua Juramento, 1464
Guimarães – Hospital
– Saudade.
da Baleia

30.285-000

(31)3489-1509

Hospital Eduardo de

Rua Dr. Cristiano Rezende,

Menezes

2213 – Bom Sucesso.

Belo Horizonte

PAM Sagrada Família

Rua Joaquim Felício, 101
– Sagrada Família.

31.030-200

(31)3481-4020

Betim

Centro de
Especialidade Divino
Ferreira Braga

R. Leozino de Oliveira, 75
– Filadélfia.

32.510-000

(31) 3531-2300

Contagem

SAE – Iria Diniz

Av. João César de Oliveira,
2.889 – Eldorado.

32.340-001

(31)3352-5768

Governador
Valadares

Centro de Referência
em Atenção Especial
à Saúde – CRASE

Rua Belo Horizonte, 585
– Centro.

35.010-050

(33) 3271-3048

Ipatinga

CCDIP – Centro de
Controle de doenças
Infecto parasitárias

Av Monteiro Lobato, 816
– Cidade Nobre.

35.162-399

(31)3829-8590/
8585

Itajubá

CAP – Centro
de Assistência e
Prevenção

Rua Comendador
Schumann, 392 – Centro.

37.500-000

(35)3692-1741
3692-1740

Ituiutaba

Serviço de
Assistência
Especializada de
Ituiutaba

Rua 45, 165 –Bairro Elândia 38.304-244

(34) 3268-2391
(34) 3268-2516

João
Monlevade

Centro de Saúde
Padre Hidelbrando

Rua 17, S/N – Vila Tanque.

35.930-428

(31) 3859-2107
/ 3851-2934

Juiz de Fora

Serviço de
Assistência
Especializada

Rua Marechal Deodoro,
496/Térreo – Centro.

36.013-001

(32)3690-7527

Belo Horizonte
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Juiz de Fora

DIP – Hospital
Universitário de Juiz
de Fora

Rua Catulo Breviglieri, S/N
– Santa Catarina

36.036-110

(32)3229-3069
/ 3030

Montes Claros

Policlínica Dr.
Hermes de Paula
– UNIMONTES

Rua Dr. Veloso, 678
– Centro.

39.400-072

(38)3229-8020/
8021

Passos

Ambulatório Escola
da FAENPA

Rua Sabará, 164 – Centro.

37.900-106

(35)3521-8028

Patos de Minas

Centro de Saúde Dr. Rua Dona Luíza, 710
Euphrásio Rodrigues. – Centro.

38.700-164

(34)3822-9629

Poços de
Caldas

Programa Municipal
de DST/aids

Rua Pernambuco, 495
– Centro.

37.701-021

(35) 3697-2274
/ 2272

Pouso Alegre

CTA/SAE – Pouso
Alegre

Rua Prof. Dr. Jorge Beltrão,
147 – Centro.

37.550-000

(35)3449-4158

Ribeirão das
Neves

SAE/CTA

Rua Jaime Corfino , Nº 129
33800-000
– Centro

31) 3624-1023
Fax (31) 36273668

Sete Lagoas

Policlínica Municipal
de Sete Lagoas

Rua Leopoldina, nº 45
– Santa Helena

35.700-170

(31) 3772-1370

Teófilo Otoni

Policlínica Dr. Nerval
de Figueiredo.

Av. José Paulo de Carvalho,
69 – Centro.

39.800-000

(33) 3521-2981

Uberaba

Ambulatório de
Especialidades em
DST/Aids – Dr.
Dioclécio Campos
Júnior.

Rua Bernardo Guimarães,
185 – Centro.

38.015-150

(34) 3333-7787

Uberaba

SAE/DIP Hospital
Escola – Faculdade
de Medicina do
Triângulo Mineiro

Av. Getúlio Guaritá, S/N
– Abadia.

38.025-440

(34) 33185247/ 5272 /
5000

Uberlândia

Ambulatório de
Moléstias Infecciosas
/FAEPU/UFU

Av. Pará, 1720 –
Umuarama.

38.400-902

(34)3218-2111/
2367

Uberlândia

Ambulatório de
Moléstias Infecciosas
– Herbert de Souza

Rua Avelino Jorge
Nascimento, 15 – Presidente 38.401-216
Roosevelt de Oliveira.

(34)3215-2444

Fonte: CE de DST/Aids de MG
Para atualizações periódicas, consultar o site www.saúde.mg.gov.br

49

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO – HIV / AIDS

QUADRO 12 – OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA EM DST/HIV/aids
EM MINAS GERAIS
MUNICÍPIO

NOME DO
SERVIÇO

ENDEREÇO

CEP

TELEFONE

Alfenas

Ambulatório Cruz
Preta- Unifenas

Rua Geraldo
Freitas da Costa,
120 Cruz Preta

37.130-000

(35) 3299-3582

Andradas

Policlínica de
Andradas

Rua Tiradentes, 55
– Centro.

37.795-000

(35)3731-1802

Araçuaí

Policlínica
Municipal Afonsina
Nunes de Araújo

Rua: Amazonas
– Vila Graça Melo

39.600-000

(33) 3731-1178
(33) 3731-1777

Araxá

Policlínica de
Especialidades

Rua Dr. Edmar
Cunha 135 – Santa
Terezinha

38.183-296

(34) 3691 713
(34) 361 7138

Barbacena

Policlínica de
Referência de
Barbacena

Praça Conde de
Prado, s/n – Centro

36.200-000

(32) 3339-2093

Belo Horizonte
somente DST

Serviço de
Referência em
DST – Policlínica
Centro-Sul

Rua Carijós, 528 /
7º andar – Centro.

30.120-060

(31)3201-6700

Carangola

Policlínica
Municipal de
Carangola

Rua Olímpio
Machado, 148
– Centro.

36.800-000

(32)3741-1316

Conselheiro
Lafaiete

Centro de
Promoção a Saúde

Rua Narciso Júnior,
390 – Campo
Alegre.

36.400-000

(31)3769-2541

Coronel Fabriciano

Policlínica
Municipal Santa
Terezinha

Rua 21, 195
– Santa Terezinha.

35.170-000

(31)3846-7721

Diamantina

Policlínica Regional Praça Cel. Alves
Dr. Lomelino
Ramos Couto, 17
Ramos Couto.
– Centro.

39.100-000

(38)3531-1756

38.200-000

(34) 3421-8290

Frutal

SAE/CTA

Av. Rio de Janeiro,
1079 – B. N. Sa
Aparecida

Divinópolis

Policlínica
Municipal
de Saúde de
Divinópolis

Rua Getulio
Vargas, 550
– Centro.

35.500-007

(37)3221-3735

Extrema

Policlínica Aldo
Olivott

Rua Presidente
Kennedy, 355
– Centro.

37.640-000

(35)3435-1894
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Itabira

Policlínica
Municipal de
Itabira

Lavras

Centro de
Especialidades

Luz
Muriaé
Ponte Nova

Sabará
Santa Rita do
Sapucaí
Santos Dumont

São João Del Rei

São Lourenço

São Sebastião do
Paraíso

Timóteo

Timóteo

Três Corações
Três Pontas
Varginha

Rua Luiz Ventura,
75 – Vila Piedade.

Rua Ernesto
Matiolli, 885
– Santa Efigênia.
Rua Nossa Senhora
Serviço Municipal
de Fátima, 766
de DST/aids
– Centro
Núcleo de
Rua coronel Izalino,
epidemiologia
68 – Centro.
Praça Getúlio
Policlínica Milton
Vargas, 136
Campos
– Centro.
Rua Francisco de
SAE
Assis Pereira, 191
– Centro
Rua Capitão João
Centro de Saúde
Antônio Dias, 122
Santa Rita
– Centro.
Rua João Gomes,
Grupo Projeto Vida
70 – Centro
DIP –
Departamento
Rua Frei Noberto,
de Infectologia e
13 A Centro
Parasitologia
Policlínica
Rua Jaime Sotto
Municipal de São
Mayor, 221
Lourenço
– Federal.
Ambulatório
Municipal de São
Rua Stela, 289
Sebastião do
– Vila Santa Maria.
Paraíso
Unidade de
Saúde – Programa Av Ana Moura, 550
municipal de DST/ – Timotinho.
aids
Fundação de Ação
Social de Timoteo- Praça 29 de Abril,
Raimundo Alves
S/N – Centro Sul.
Carvalho
Centro de Saúde
Rua General
Aurelio Gazzola
Ozório, 74, Cotia
Rua Osvaldo
Núcleo de Apoio
Campos Reis, 13
Psico-social
– B. São Francisco
Policlínica Central
Rua João Manoel
Varginha
Azze, 40 – Centro
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35.900-205

31-38392287/2688

37.200-000

(35)3694-4133

35.595-000

(37)3421-2306

36.880-000

(32)3722-4276

35.430-002

(31)3881-2922

34.505-360

(31) 3671-5462

35.540-000

(35)3471-7112 – rl:
213

36.240-000

(32)3251-1562

36.300-000

(32) 3372-8097

37.470-000

(35)3349-8332

37.950-000

(35)3539-1057

36180-000

(31)3847-7622

35.180-000

(31)3847-7600

37.410-000

(35)3691-1077

37.190-000

(35)3266-1076

37.002-370

(35)3690-2158
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QUADRO 13 – HOSPITAIS CREDENCIADOS PARA ATENDER AOS PACIENTES
PORTADORES DE HIV/aids EM MINAS GERAIS
Município

Nome do Serviço

Endereço

CEP

Telefone

Praça Dr. Pedro Martins
Siqueira, 50 – Centro.

37.130-000

(35)3291-3175

37.130-000

(35)3299-3561
3299-3582

Alfenas

Casa de Caridade de
Alfenas N.S. Perpetuo
Socorro.

Alfenas

Hospital Universitário
Rua Geraldo Freitas
Alzira Velano – Fundação da Costa, 120 – Cruz
Ensino Tecnologia Alfenas Preta.

Barbacena

Centro Hospitalar
Psiquiátrico – FHEMIG

Praça Pres. Eurico
Gaspar Dutra, 374
– Brogoto.

36.202-376

(34)3332-1477

Belo Horizonte

Centro Geral de Pediatria

Alameda Ezequiel Dias,
345 – Santa Efigênia.

30.130-110

(31)3239-9000/
9001

Belo Horizonte

Clínica Nossa Senhora da Rua Além Paraíba, 181
Conceição*
– Lagoinha.

31.210-120

(31)3422-6122

Belo Horizonte

Fundação Benjamim
Guimarães – Hospital da
Baleia

Rua Juramento, 1464
– Saudade.

30.285-000

(31)3489-1509

Belo Horizonte

Hospital das Clínicas da
UFMG

Av. Professor Alfredo
Balena, 110 – Santa
Efigênia.

30.130-100

(31)3248-9300

Belo Horizonte

Hospital Eduardo de
Menezes

Rua Dr. Cristiano
Rezende, 2213 – Bom
Sucesso.

30.622-020

(31)3383-8000/
3277-9046

Belo Horizonte

Hospital João XXIII

Av Professor Alfredo
Balena, 400 – Santa
Efigênia.

30.130-100

(31)3239-9228/
9250

Belo Horizonte

Rua Dr. Cristiano
Hospital Julia Kubitscheck Rezende, 312
– Milionários.

30.620-470

(31)3322-2127

Belo Horizonte

Hospital Municipal Odilon Rua Formiga, 50 – São
Behrens
Cristóvão.

31.110-430

(31)3277-6186

Belo Horizonte

Maternidade Odete
Valadares

Avenida do Contorno,
9.494 – Prado.

30.110-130

(31)3337-9436

Belo Horizonte

Santa Casa de
Misericórdia de Belo
Horizonte

Av. Francisco Sales,
1.111 – Santa Efigênia.

30.150-221

(31)3238-8104

Betim

Hospital Público Regional Av. Edméia Mattos
Prof. Oswaldo Franco
Lazzarotti, 2888.

32.632-090

(31) 3539-8107

Conselheiro
Lafaiete

Hospital e Maternidade
São José

36.400-000

(31)3769-1012

Av. Dom Pedro I, 340
– São Sebastião.

* Não é conveniada pelo SUS; atendimento gratuito.
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Contagem

Hospital Municipal José
Lucas Filho

Av. João César de
Oliveira, 4.495

32.341-001

3352-8827

Governador
Valadares

Hospital Municipal de
Governador Valadares
– Fundação de Serviço
Hospitalar

Rua Teófilo Otoni, 361
– Centro.

35.020-600

(33) 32718266/ 7231

Ipatinga

Fundação São Francisco
Xavier/Hospital Márcio
Cunha

Av Eng. K. Tsunawaki,
41 – Das águas.

35.160-158

(31)3829-9000

Itacarambi

Hospital Municipal
Gerson Dias

Rua Januária, S/N
– Centro.

39.470-000

(38)3613-1444/
1392

Janaúba

Fundação de Assistência
Social de Janaúba

Avenida Santa Mônica,
349 – São Gonçalo.

39.440-000

(38)3821-2716/
1011

João
Monlevade

Hospital Margarida

Rua Dr. Geraldo Soares
de Sá, S/N – Vila
Tanque.

35.330-437

(31) 3851-3144

Juiz de Fora

Hospital Universitário
– Univ. Federal de Juiz de
Fora

Rua Catulo Breviglieri,
S/N – Santa Catarina.

36.036-110

(32)3229-3069/
3030

Juiz de Fora

Sanatório Dr. João
Penido

Avenida Juiz de Fora,
2.555 – Grama.

36.048-000

(32)3224-7233

Leopoldina

Casa de Caridade
Leopoldinense

Rua Padre Júlio, 138
– Centro.

36.700-000

(32)3441-4625

Montes Claros

Hospital Universitário
Clemente Faria –
UNIMONTES

Rua Cula Mangabeira,
562 – Santo Expedito.

39.401-002

(38)3229-8200

Muriae

Hospital São Paulo

Rua Coronel Izalino,
187 – Centro

36.880-000

(32)3722-2600

Passos

Santa Casa de
Misericórdia de Passos

Rua Santa Casa, 164
– Santa Casa.

37.904-020

(35)3529-1300

Patos de Minas

Hospital Regional
Antônio Dias

Rua Travesso José
Reis, S/N – Centro.

38.700-001

(34)3823-3200

Piumhi

Santa Casa de
Misericórdia de Piumhi

Praça Guia Lopes, 53
– Centro.

37.925-000

(37)3371-1765

Avenida Edmundo
Cartilho. 3.003
– Bianucci

37.706-106

(35)3722-1717

37.701-027

(35)3729-6000

Hospital, Maternidade
Poços de Caldas e Pronto Socorro Santa
Lúcia.

Irmandade da Santa Casa
Avenida Francisco
Poços de Caldas de Misericórdia de Poços
Escobar, s/n – Centro.
de Caldas
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Ponte Nova

Fundação Filantrópica
e Beneficente de Saúde
Arnaldo Gavazza Filho

Av. Dr. José Grossi, 16
– Guarapiranga.

35.430-213

(31)3817-1386

Pouso Alegre

Hospital das Clínicas
Samuel Líbano

Rua Comendador José
Garcia, 777 – Centro.

37.550-000

(35)3422-2345

São João Del
Rei

Hospital Nossa Senhora
das Mercês

Praça Barão Itambé, 31
36.300-134
– Centro.

(32)3379-2800

São João Del
Rei

Santa Casa de
Misericórdia de São João
Del Rei

Rua Comendador
Bastos, 43 – Centro.

36.307-318

(32)33792000/2074

São Sebastião
do Paraíso

Santa Casa de
Misericórdia de S.
Sebastião do Paraíso

Praça Comendador
João P. Figueiredo
Westin, 92 –
Mocoquinha.

37.950-000

(35)3531-1822

Teófilo Otoni

Associação Hospitalar
Santa Rosália

Rua Alto da Catedral,
S/N – Centro.

39.800-000

(33)3529-1500

Uberaba

Fundação de Ensino e
Pesquisa de Uberaba

Rua Getúlio Guarita,
381 – Abadia.

38.025-440

(34)3312-0600

Uberlândia

Fundação de Assistência
Estudo e Pesquisa de
Uberlândia

Avenida Pará, 1720
– Umuarama.

38.400-000

(34)3218-2258

Varginha

Hospital Bom Pastor

Rua Tancredo Neves,
500 – Bom Pastor.

37.014-460

(35)3690-1000/
1004

Fonte: CE de DST/Aids de MG
Para atualizações periódicas, consultar o site www.saúde.mg.gov.br
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QUADRO 14 – HOSPITAIS E MATERNIDADES CADASTRADAS PARA A PREVENÇÃO DA
TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV/aids EM MINAS GERAIS
Município

Nome da Maternidade

Endereço Completo

Telefone

Alfenas

Casa de Caridade de Alfenas
N. S. do Perpétuo Socorro

Pça Dr. Pedro Martins Siqueira,
50 – Centro – Cep 37.130-000

(35) 3291-3175

Alfenas

Hospital Universitário Alzira
Velano

Rua Geraldo Freitas da Costa,
120 – Cep 37.137-000

(35) 3299-3551

Almenara

Fundação Deraldo Guimarães

Rua Hermano Souza, 549
Cep. 39.900-000

(33) 3721-3503

Araçuaí

Hospital São Vicente de Paulo

Av. Graça Melo, s/n – Centro
– Cep 39.500-000

(33) 37311333

Araguari

Santa Casa de Misericórdia de
Araguari

Pça Dom Almir Marques Ferreira,
02 – Rosário – Cep 38.440-036

(34) 32416782

Araxa

Santa Casa de Misericórdia de
Araxá

Pç Dr. Ayres Maneira, 19 – Centro (34) 36625700

Barbacena

Santa Casa de Misericórdia de
Barbacena

Rua Padre Toledo, s/n

(32) 33322377

Belo Horizonte

Hospital das Clínicas UFMG

Av. Prof. Alfredo Balena, 110 – 4º
Andar – Santa Efigênia – Cep
30130-100

(31) 32489380

Belo Horizonte

Hospital Júlia Kubtscheck

Av. Dr. Cristiano Rezende, 312
– Milionário – Cep 30.620-470

(31) 33222744

Belo Horizonte

Hospital Municipal Odilon
Behens

Rua Formiga, 50 – Cep 31.110430

(31) 32776208

Belo Horizonte

Hospital Santa Lúcia

Rua Joaquim de Figueiredo, 140
– Cep 30.640-090

(31) 33841000

Belo Horizonte

Mater Clínica Ltda.

Rua Padre Pedro Pito, 1543 –
Belo Horizonte – Cep 31.510-000

(31) 34512300

Belo Horizonte

Maternidade Odete Valadares

Av. do Contorno, 9494 – Belo
Horizonte

(31) 33355841

Belo Horizonte

Maternidade Sofia Feldman

Av. Antônio Bandeira, 1060
– Tupi – Cep 31.884-130 –

(31) 34331589

Belo Horizonte

Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte / Maternidade
Hilda Brandão

Av. Francisco Sales, 1111 – Santa
Efigênia – Cep 30.150-221

(31) 32388104

Betim

Hospital e Maternidade
Av. Edméia Mattos Lazzaretti
Regional de Betim Dr. Osvaldo
– Cep 32.632-090
Franco

(31) 35398197

Betim

Maternidade Pública Municipal
de Betim

Rua Gaturama, 180 – Jardim
Teresópolis – Cep 32.680-130

(31) 35913411

Bocaiúva

Hospital Municipal Dr. Gil
Alves

Pça Zico Caldeira, 50 – Cep
39.390-000

(38) 32511875

Brasília de Minas

Hospital Municipal Senhora
Sant’ana

Av. Bias Fortes, s/n – Bairro Dna
Joaquina – Cep 39.330-000

(38) 32311299

Buritizeiro

Hospital Municipal Dr. Rodolfo
Malard

Rua Josias Carneiro, 531 – Cep
39.280-000

(38) 37421116
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Capelinha

Hospital Municipal São Vicente
Av. JK, 221 – Cep 39.680-000
de Paulo

Cássia

Instituto São Vicente de Paulo

Rua Monsenhor Geraldo, s/n
– Cep 37.980-000

Cataguases

Hospital de Cataguases /
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Cataguases

Av. Coronel Antônio Augusto, 442
(32) 34221555
– Cep 36.770-000

Congonhas

Associação Hospitalar Bom
Jesus

Av. Padre Leonardo, 147 – Centro
(31)3731-1820
– Cep 36.415-000

Conselheiro
Lafaiete

Hospital e Maternidade São
José

Rua Dom Pedro I, 340 – Cep
36.400-000

(31) 37691000

Contagem

Maternidade

Av. Maria da Glória, 491 –
Cep 32.240-050

(31) 3363-5298
(31) 3223-0084

Curvelo

Hospital Imaculada Conceição

Rua Tibira, 590 – Tibira – Cep
35.790-000

(38) 37211211

Diamantina

Santa Casa de Caridade de
Diamantina

Rua da Caridade, 106 – Cep
39.100-000

(38) 35311303

Diamantina

Hospital Nossa Senhora da
Saúde

Pça Redelvim Andrade, 564
– Cep 39.100-000

(38) 35311357

Divinópolis

Hospital São João de Deus
– FGG

Praça Flávio Heitor Assunção,
100 – Cep 38.200-000

(34) 3421-8777
(34) 3421-8778

Frutal

Hospital Municipal Frei Gabriel

Rua Pio XII, 448 – Cep 38.200000

(34) 34218546

Governador
Valadares

Fundação Hospitalar de
Governador Valadares

Rua Teófilo Otoni, 361 – Centro
– Cep 35.020-600

(33) 32717231

Guanhães

Hospital Regional Imaculada
Conceição

Av. Capitão Bernardo, 257
– Centro – Cep 39.740-000

(33) 34211747

Ipatinga

Hospital Márcio Cunha

Av. Eng. Kiyoshi Tsunawaki, 41
– Bairro das águas – Cep 35.160-158

(31) 38299288

Itabira

Hospital Nossa Senhora das
Dores

Av. João Soares da Silva, 135
– Penha – Cep 35.900-062

(31) 38316000

Itajubá

Santa Casa de Misericórdia de
Itajubá

Av. Cesário Alvim, 632 – Cep
37.504-970

(35) 36220011

Itamarandiba

Hospital de Itamarandiba

Rua Santa Lúcia, 49 – Centro
– Cep 39.670-000

(38) 35211000

Itaobim

Hospital do Vale do
Jequitinhonha

Rua Minas Novas, 387 – São
Jorge – Cep 39.625-000

(33) 37341258

Itaúna

Casa de Caridade Manoel G.
S. Moreira

Av. Dr. Miguel Augusto Gonçalves,
(37) 32421011
1902 – Cep 35.681-147

Ituiutaba

Hospital São José da S.S.V.P

Av. 3, nº 196 – Cep 38.300-160

(34) 32681533

Janaúba

Fundação de Assistência Social
de Janaúba

Av. Santa Mônica, 349 – Cep
39.440-000 – Janaúba

(38) 38211011

Januária

Hospital Municipal de Januária

Rua Coronel Serão, 105 – Centro
– Cep 39.480-000

(38) 36211113

Jequitinhonha

Hospital São Miguel

Rua Frei Emiliano Soed, 300
– Cep 39.960-000

(33) 37411415

João Monlevade

S.M.S P. M. João Monlevade /
Hospital Margarida

Rua Dr. Geraldo Soares de Sá, s/n
(31) 38523144
– Cep 38.930-437
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João Pinheiro
Juiz de Fora
Juiz de Fora
Lavras
Leopoldina

Hospital Municipal Antônio
Carneiro Valadares
Maternidade Therezinha de
Jesus
Santa Casa de Misericórdia de
Juiz de Fora
Santa Casa de Misericórdia de
Lavras
Casa de Caridade
Leopoldinense

Machacalis

Hospital Cura D’Ars

Manhuaçu

Hospital César Leite

Medina

Associação Beneficiente
Hospitalar Santa Rita

Minas Novas

Hospital Dr. Badaró Júnior

Mirabela
Montes Claros
Montes Claros
Montes Claros
Muriaé
Paracatu
Passos

Patos de Minas

Patrocínio
Pedra Azul
Pirapora
Pirapora
Ponte Nova
Porteirinha
Pouso Alegre

Hospital Municipal São
Sebastião
Hospital Universitário
Clemente Faria
Irmandade Nossa Senhora das
Mercês de Montes Claros
Fundação Hospitalar de
Montes Claros – Aroldo
Tourinho

Av. Zico Dornelas, 124 – Santa
Cruz – Cep 38.770-000
Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33
– São Mateus – Cep 36.025-000
Av. Barão do Rio Branco, 3353
– Cep 36.021-630
Rua Monsenhor Aureliano, 20
– Cep 37.200-000
Rua Padre Júlio, 138 – Centro
– Cep 36.700-000
Rua JK, 118 –
Cep 39.873-000
Pça. Dr. César Leite, 383 – Cep
36.900-000
Rua Dr. Geraldo Magela, 180
– Cep 39.620-000
Av. Israel Pinheiro, s/n – Cep
39.650-000
Av. Waldemar Rabelo da Silva, s/n
– Cep 39.420-000
Av. Cula Mangabeira, 562 – Santo
Expedito – Cep 39.401-002
Pça Honorato Alves, 22 – Centro
– Cep 39.400-000
Av. João XXIII, 1207 – Edgar
Pereira – Cep 39.400-162

Rua Coronel Izalino, 187 – Cep
36.880-000
Av. Olegário Maciel, 560 – Cep
Hospital Municipal de Paracatu
38.600-000
Santa Casa de Misericórdia de Rua Santa Casa, 164 – Cep
Passos
37.900-000
Rua Maestro Randolfo, 60 – Cep
Hospital São Lucas Ltda.
38.700-000
Travessa José Reis, S/N – Centro
Hospital Regional Antônio Dias
– Cep 38.700-001
Irmandade Nossa Sra. do
Praça Honorico Nunes, 522 – Cep
Patrocínio
38.740-000
Av. Dr. Álvaro Neves, 369 – Cep
Hospital Ester Faria de Almeida
39.970-000
Hospital São Paulo

Hospital Pronto Socorro São
Sebastião

Av. Jefferson Gitirana, 1054 –
Nova Pirapora – Cep 39.270-000

Hospital Municipal Dr. Moisés
Magalhães Freire
Hospital Nossa Senhora das
Dores
Santa Casa de Misericórdia e
Hospital São Vicente de Paulo
Hospital das Clínicas Samuel
Libânio

Rua Montes Claros, 1237 – Cep
39.270-000
Rua Dr. Leonardo, 200 – Centro
– Cep 35.430-004
Rua Belo Hoizonte, 1000 – Cep
39.520-000
Rua Comendador José Garcia,
777 – Centro – Cep 37.550-000
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(38) 35611180
(32) 32322277
(32) 32292222
(35) 38216355
(32) 34414625
(33) 36271181
(33) 33396900
(33) 37531254
(33) 37641103
(38) 32391291
(38) 32298200
(38) 32292030
(38) 3229-9000
(32) 37222600
(38) 36711282
(35) 35291433
(34) 38218888
(34) 3823-3200
(34) 38391050
(33) 37511463
(38) 37413222
(38) 37496227
(31) 38171290
(38) 38311099
(35) 34222345
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Ribeirão das
Neves

Hospital São Judas Tadeu /
Fundação Municipal de Saúde Rua Waldemar José Alves, 65
e Assistência Social de Ribeirão – Bairro Status – Cep 33.880-190
das Neves

(31) 36277068

Rio Piracicaba

Hospital Júlia Kubtscheck de
Rio Piracicaba

(31) 38541033

Salinas

Hospital Municipal Dr. Osvaldo Av. Antônio Carlos, 1099 – São
Prediliano Santana
Geraldo – Cep 39.560-000

Santa Luzia

Hospital de São João de Deus

Av. Floriano Peixoto, 333 – Centro
(31) 36412071
– Cep 33.010-030

Santos Dumont

Maternidade Ana Maria /
Hospital de Santos Dumont

Rua Vieira Braga, 01 – Centro
– Cep 36.240-000

(31) 32513755

São Francisco

Unidade Mista Municipal

Av. Dom Pedro de Alcantara, 626
– Centro – Cep 39.300-000

(38) 36311416

São João Del Rei

Santa Casa da Misericórdia

Rua Comendados Bastos, 43
– Cep 36.307-318

(32) 33792066

São João do
Paraíso

Fundação de Saúde de São
João do Paraíso

Rua Sebastião da Costa Pereiras,
s/nº – Cep 39.540-000

(38) 3832.1125

Pça Comendador João P. F.
Westin, 92 – Cep 37.950-000

(35) 35311822

São Sebastião do Santa Casa de Misericórdia de
Paraíso
S. Sebastião do Paraíso

Pça Moacir Bruzzi Felipe, 40
– Centro – Cep 35.940-000

(38) 38411460

Sete Lagoas

Irmandade Nossa Senhora das
Graças

Rua Teófilo Otoni, 224 – Centro
– Cep 35.700-007

(31) 37741200

Sete Lagoas

Casa de Saúde e Maternidade
Santa Mônica Ltda.

Rua Souza Viana, 380 – Centro
– Cep 35.700-015

(31) 37711100

Taiobeiras

Fundação Taiobeiras – Hospital Riua Grão Mogol, 194 – Centro
Santo Antônio
– Cep 39.550-000

(38) 38451311

Teófilo Otoni

Associação Hospitalar Santa
Rosália

Rua Alto da Catedral, s/n – Centro
(33) 35291500
– Cep 39.800-000

Timóteo

Soc. Beneficiente São Camilo
– Hosp. e Maternidade Vital
Brazil

Rua José Júlio Lage, s/n – Bairro
Timirim – Cep 35.180-320

(31) 38482709

Três Corações

Fundação Hospitalar São
Sebastião

Rua Pedro Bonésio, 436 – Cep
37.410-000

(35) 32311366

Três Pontas

Santa Casa de Misericórdia do
Hosp. São Francisco de Assis

Rua Barão da Boa Esperança,
484 – Cep 37.190-000

(35) 32651357

Ubá

Associação Beneficiente
Rua Frei Cornélio, 200 – Centro
Católica / Hospital Santa Isabel – Cep 36.500-000

(32) 35391188

Uberaba

Fundação de Ensino e Pesquisa Rua Capitão Domingos, 320
de Uberaba
– Cep 38.025-010

(34) 33185000

Uberaba

Associação Portuguesa de
Beneficência 1º de Dezembro

Praça Comendador Quintino, 222
(34) 33332600
– Cep 38.015-410

Uberlândia

Hospital de Clínica UFU/
FAEPU

Av. Para, 1720 – Bairro
Umuarama – Cep 38.405-320

(34) 32182258

Varginha

Hospital Regional do Sul de
Minas NAMI/UBS/SEMUS

Av. Rui Barbosa, 158 – Centro
– Cep 37.002-140

(35) 32223022

Viçosa

Casa de Caridade de Viçosa /
Hospital São Sebastião

Rua Tenente Kummel, 36
– Centro – Cep 36.570-000

Fonte: CE de DST/Aids de MG
Para atualizações periódicas, consultar o site www.saude.mg.gov.br
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QUADRO 15 – ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA –
RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE SAÚDE
RESPONSABILIDADES

ATIVIDADES
 Captar os usuários da UBS;
 Realizar atividades educativas/ preventivas;
 Disponibilizar preservativos para prevenir a transmissão da DST/HIV/
aids;
 Classificar o risco de infecção pelo HIV/aids;
 Oferecer os exames Elisa anti-HIV para todos os usuários da unidade de
saúde, dando ênfase para:
- Gestantes
- Portadores de tuberculose
- Portadores de outra DST
- Pessoas com sintomas relacionados com aids

Acolhimento

- Herpes Zoster recorrente
- Candidíase crônica
- Doenças indicativas de aids como pneumocistose e sarcoma de
Kaposi;
- UDI (usuários de drogas injetáveis)
- Parceiro de UDI
- Relações sexuais desprotegidas
- Parceiro portador de HIV
- Filhos de mulheres infectadas
- Pessoas hemotransfundidas
- Profissionais do Sexo
 Solicitar os exames Elisa anti-HIV
 Viabilizar a realização dos exames Elisa anti-HIV.
 Garantir o aconselhamento antes e após a realização dos exames;
 Orientar sobre os possíveis resultados e suas implicações, as formas de
prevenção e sobre o controle da infecção;
 Reafirmar sobre o caráter confidencial e o sigilo das informações;

Aconselhamento

 Proporcionar um momento de reflexão, que possibilite a percepção dos
próprios riscos e a redução do nível de estresse, quando a pessoa esteve
exposta à situação de risco ou recebe um resultado positivo;
 Realizar o aconselhamento em duas etapas: aconselhamento pré-teste e
aconselhamento pós-teste.
 Reafirmar o caráter confidencial e o sigilo das informações;

Aconselhamento
Pré-teste

 Esclarecer as formas de transmissão do HIV e as medidas de prevenção
disponíveis;
 Enfatizar os benefícios da realização do teste, tanto com relação ao
alívio de um resultado negativo, como dos melhores resultados de um
acompanhamento médico precoce de uma pessoa infectada;
 Reforçar a necessidade de testar o (s) parceiro (s) sexual (is).
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Aconselhamento
Pós-teste

 Reafirmar o caráter confidencial e o sigilo das informações;
 Resultado negativo:
Lembrar que o resultado negativo significa que a pessoa não está
infectada ou que a infecção é tão recente que ainda não produziu
anticorpos em níveis suficientes para serem detectados ( janela
imunológica ).
Esclarecer que o paciente não é imune ao vírus que poderá vir a se
infectar se não adotar práticas seguras.
 Resultado positivo
Permitir ao usuário o tempo necessário para a assimilação do diagnóstico
e expressão das dúvidas e sentimentos.
Enfatizar que a aids não tem cura, mas tem tratamento.
Conversar sobre sentimentos comuns como a associação da aids com
punição, morte levando a culpa, rejeição, dentre outros.
Reforçar que, deve adotar práticas sexuais seguras, tanto para seu
próprio benefício, evitando receber novas cargas virais, apressando
a evolução da doença, adquirindo outras doenças sexualmente
transmissíveis, quando para benefício do (a) parceiro (a), pois pode
transmitir o vírus para o resto de sua vida, estando assintomático ou
sintomático.
 Encaminhar o paciente portador do HIV ao serviço para atendimento
clínico e psicológico.
 Resultado indeterminado.
Propor um novo exame após 30 dias, para excluir a possibilidade de
viragem sorológica (início da produção de anticorpos)

Atendimento Clínico
e Psicológico

 Realizar o exame físico avaliando: a temperatura, peso, estatura,
pressão arterial, presença de lindofoadenopatia, realizar a avaliação
cardio-pulmonar, exame de tegumento, exame da cavidade oral, exame
ginecológico (paciente feminino), avaliar o abdômen;
 Orientar sobre o direito ao sigilo;
 Solicitar os exames complementares, após confirmar o diagnóstico
sorológico de infecção, pelo HIV;
 Elaborar um relatório para encaminhar ao serviço de referência que
acompanhará o portador de HIV;
 Garantir suporte psicológico local, quando disponível na unidade de
saúde ou referir para o serviço de saúde mental;
 Encaminhar o paciente ao serviço de referência para HIV / aids.
 Acompanhar este atendimento de referência dos pacientes portadores de
HIV/aids, abordando as seguintes questões:
1 – Aparecimento de sinais ou sintomas de evolução para aids, nos
portadores de HIV, ou de complicações da má evolução doença, nos
portadores de aids.
2 – A adesão do paciente ao tratamento.
3 – Ocorrência de eventos adversos os medicamentos.
 Informar que a terapia anti-retroviral em indivíduos com infecção
estabelecida pelo HIV não é uma emergência e não deve ser iniciada
antes que as devidas avaliações clínica e laboratorial sejam realizadas
para determinar o grau de imunodeficiência já existente e o risco de
progressão.
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QUADRO 16 – ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
ACOLHIMENTO
ATRIBUIÇÕES
a) Captar os usuários da UBS
b) Realizar atividades educativas/ preventivas
c) Disponibilizar preservativos para prevenir a
transmissão da DST/HIV/aids;
d) Classificar o risco de infecção pelo HIV/aids
e) Oferecer os exames Elisa anti-HIV para todos
os usuários da unidade de saúde;
f) Solicitar exames Elisa anti-HIV.
g) Viabilizar a realização dos exames Elisa antiHIV.
* quando houver

PROFISSIONAIS
a) Equipe de saúde, com ênfase para o ACS.
b) Médico, enfermeiro, psicólogo* assistente social* e
auxiliar de enfermagem.
c) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.
d) Médico e enfermeiro
e) Médico e enfermeiro
f) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.
g) Médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem.

ACONSELHAMENTO
ATRIBUIÇÕES
a) Garantir o aconselhamento antes e após a
realização dos exames;
b) Orientar sobre os possíveis resultados e suas
implicações, as formas de prevenção e sobre o
controle da infecção;
c) Reafirmar sobre o caráter confidencial e o sigilo
das informações;
d) Proporcionar um momento de reflexão, que
possibilite a percepção dos próprios riscos e a
redução do nível de estresse, quando a pessoa
esteve exposta a situação de risco ou recebe
um resultado positivo;
e) Realizar o aconselhamento em duas etapas:
aconselhamento pré-teste e aconselhamento
pós-teste.
* quando houver

PROFISSIONAIS
a) Médico, enfermeiro, psicólogo*, assistente social* e
auxiliar de enfermagem;
b) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.

c) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.
d) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.

e) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.

ACONSELHAMENTO PRÉ-TESTE
ATRIBUIÇÕES

PROFISSIONAIS

a) Reafirmar o caráter confidencial e o sigilo das
informações;
b) Esclarecer as formas de transmissão do HIV e
as medidas de prevenção disponíveis;
c) Enfatizar os benefícios da realização do teste,
tanto com relação ao alívio de um resultado
negativo, como dos melhores resultados de
um acompanhamento médico preço de uma
pessoa infectada;
d) Reforçar a necessidade de testar o(s) parceiro(s)
sexual (is))

a) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.
b) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.
c) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.

d) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.

* quando houver
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ACONSELHAMENTO PÓS-TESTE
ATRIBUIÇÕES
a) Reafirmar o caráter confidencial o sigilo das
informações;
b) Resultado negativo
c) Resultado positivo
d) Resultado indeterminado

PROFISSIONAIS
a) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.
b) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.
c) Médico, enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.
d) Médico e enfermeiro, psicólogo* e assistente social *.

* quando houver
ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO
ATRIBUIÇÕES
a) Realizar o exame físico avaliando: a
temperatura, peso, estatura, pressão arterial,
presença de lindofoadenopatia, realizar
a avaliação cardio-pulmonar, exame de
tegumento, exame da cavidade oral, exame
ginecológico (paciente feminino), avaliar o
abdômen;
b) Orientar sobre o direito ao sigilo;
c) Solicitar exames complementares, após
confirmar o diagnóstico de sorológico de
infecção pelo HIV;
d) Elaborar um relatório (avaliação clínica e
laboratorial) para encaminhar ao serviço de
referência que acompanhará o portador de
HIV/aids;
e) Garantir suporte psicológico local, quando
disponível na unidade de saúde ou referir para
o serviço de saúde mental;
f) Acompanhar este atendimento de referência
dos pacientes portadores de HIV/aids;
g) Informar que a terapia anti-retroviral em
indivíduos com infecção estabelecida pelo HIV
não é uma emergência e não deve ser iniciada
antes que as devidas avaliações clínica e
laboratorial sejam realizadas para determinar o
grau de imunodeficiência já existente e o risco
de progressão.

PROFISSIONAIS
a) Médico

b) Médico enfermeiro, psicólogo* , assistente social*
e auxiliar de enfermagem.
c) Médico

d) Médico

e) Médico, enfermeiro, psicólogo * e assistente social *.

f) Médico, enfermeiro, psicólogo * e assistente social *.
g) Médico

* quando houver
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QUADRO 17 – PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO
RESULTADO ESPERADO

ATIVIDADES
Identificar os resultados positivos
para o HIV.
Realizar aconselhamento pósteste.

100 % dos portadores do
HIV/aids conhecidos da área de
abrangência da unidade básica
de saúde com acompanhamento/
tratamento garantido

100 % dos portadores do HIV/
aids conhecidos da área de
abrangência da unidade básica
de saúde com acompanhamento/
tratamento garantido

PARÂMETROS

100% dos portadores do HIV
testados na UBS acolhidos.
100% dos portadores do HIV
testados na UBS aconselhados.
100% dos portadores do HIV
Encaminhar para atendimento
testados na UBS encaminhados
psicológico, quando houver.
para atendimento psicológico.
100% dos portadores do HIV
Realizar 1º atendimento na UBS
da área de abrangência da UBS
com exame médico.
conhecidos encaminhados para
atendimento médico.
100% dos portadores do HIV
Solicitar exames complementares da área de abrangência da UBS
para avaliar o estado de saúde do conhecidos e que passaram por
paciente.
atendimento médico avaliados
com exames laboratoriais.
Elaborar relatório para
encaminhar o paciente a um
100% dos portadores do HIV
serviço especializado ou serviço
da área de abrangência da UBS
municipal que tenha médico
conhecidos e que passaram
capacitado para atender HIV/aids,
por atendimento médico
que avaliará e solicitará exames
encaminhados para um serviço
complementares, decidindo, ou
especializado.
não pelo início da medicação
antiretroviral.
Acompanhar atendimento
especializado desses pacientes,
observando a realização de
100% dos portadores do HIV
exames complementares, sinais
da área de abrangência da UBS
e sintomas da doença, adesão
conhecidos sendo ofertado o
ao tratamento, eventos adversos
acompanhamento pela UBS.
aos medicamentos e outras
intercorrências.
Disponibilizar mensalmente
Preservativos distribuídos
preservativos masculinos,
mensalmente (9 / mês população
priorizando as populações mais
de modo geral – 13/ mês
vulneráveis.
profissional do sexo, UDI, etc...)
Sensibilizar sobre a importância
de seus/ suas parceiros (as)
testarem e se tratarem e do
100% dos portadores do HIV
uso do preservativo para se
da área de abrangência da UBS
proteger de uma re-infecção
conhecidos sensibilizados.
e/ou coinfecção que pode
apressar a evolução da doença e
comprometer o tratamento.
100% dos portadores do HIV
Encaminhar o portador do HIV
da área de abrangência da UBS
às ONG, nos locais onde
conhecidos encaminhados para
houver.
ONG, onde houver.
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100% da população da área de
abrangência da Unidade Básica
de Saúde informada sobre
prevenção de DST/HIV/aids

Captar a população da área
de abrangência da Unidade
Básica de Saúde para ações de
prevenção.
Sensibilizações ou campanha
de prevenção, com relação ao
HIV e a aids, realizando ações
educativas e preventivas.
Realizar aconselhamento préteste.
10% da população da área de
abrangência da UBS aconselhada
no pré-teste.
Solicitar e viabilizar a realização
do teste anti-HIV.
Realizar aconselhamento no
pós-teste.
Disponibilizar mensalmente
preservativos masculinos
Captar 100%das gestantes da
área de abrangência da Unidade
Básica de Saúde.
Sensibilizar quanto à importância
de se testar / aconselhamento
pré-teste.
Solicitar e viabilizar o teste antiHIV no pré-natal.
No caso de resultado positivo,
encaminhar para atendimento
psicológico, quando houver.

Redução da transmissão vertical
pelo HIV.

Realizar exame médico e
laboratorial.
Encaminhar a gestante para
atendimento especializado ou
serviço municipal com médico
capacitado para tratar HIV.
Acompanhar atendimento
especializado dessas gestantes,
observando a realização de
exames complementares, sinais
e sintomas da doença, adesão
ao tratamento, eventos adversos
aos medicamentos e outras
intercorrências.
Encaminhar para o parto
a gestante; acompanhar o
tratamento do recém-nascido, que
não pode ser amamentado.
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100% da população sexualmente
ativa da área de abrangência da
UBS captada/ano.
100% da população da área
de abrangência da UBS
sensibilizada/ano.

1,7% da população da área de
abrangência da UBS testada/ano,
exceto gestante.
1,7% da população da área de
abrangência da UBS aconselhada
no pós-teste/ano, exceto gestante.
Preservativos distribuídos
mensalmente (9/mês pop. modo
geral 13/mês prof. do sexo).
100% das gestantes da área de
abrangência da UBS captadas.
100% das gestantes da área
de abrangência da UBS
sensibilizadas e aconselhadas.
100% das gestantes da área de
abrangência da UBS testadas.
100% das gestantes portadoras
do HIV da área de abrangência
da UBS com oferta de
acompanhamento psicológico.
100% das gestantes portadoras
do HIV da área de abrangência
da UBS com garantia de
atendimento médico e de exames
laboratoriais.
100% das gestantes portadoras
do HIV da área de abrangência
da UBS encaminhadas para
atendimento especializado.

100% das gestantes portadoras
do HIV da área de abrangência
da UBS sendo garantido o
acompanhamento.

100% das parturientes e recémnascidos sendo acompanhados.
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Captar 100% da população
considerada mais vulnerável da
área de abrangência da Unidade
Básica de Saúde.

100% da população considerada
mais vulnerável da área de
abrangência da UBS captada/
ano.

Realizar ou participar de
sensibilização ou campanha
de prevenção, com relação ao
HIV e a aids, realizando ações
educativas e preventivas.

100% da população considerada
mais vulnerável da área
de abrangência da UBS
sensibilizada/ano.

Realizar aconselhamento sobre
a importância da realização do
teste.
100% da população considerada
mais vulnerável, como os
portadores de tuberculose,
usuários de drogas injetáveis,
os profissionais do sexo, bem
como os parceiros de portadores
de DST/HIV/aids da área de
abrangência da Unidade Básica
de Saúde informada sobre o HIV
e aconselhada a realizar o teste
Elisa anti-HIV/ano.

100% da população considerada
mais vulnerável da área de
abrangência da UBS aconselhada
no pré-teste.
Solicitar e viabilizar a realização
do teste anti-HIV.
100% da população considerada
mais vulnerável da área de
abrangência da UBS testada/ano.
Realizar aconselhamento no
pós-teste.

100% da população considerada
mais vulnerável da área de
abrangência da UBS aconselhada
no pós-teste/ano.

Encaminhar para ONG, nos
locais onde houver, para
participarem de trabalhos de
prevenção.

100% da população
mais vulnerável da área
de abrangência da UBS
encaminhada a ONG, onde
houver.

Disponibilizar mensalmente
preservativos masculinos.

Preservativos distribuídos
mensalmente (9 / mês população
de modo geral – 13/ mês
profissional do sexo)
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE
COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST E AIDS
Diretório de Telefones
Unidade
Coordenação Geral

Telefone
(+5561) (61) 3448-8004 / 3448-8005 / 3448-8006 (61) 3448-8224 – fax

Informática

(61)3448-8031 / 3448-8162-fax 3448-8143

Monitoramento e
Avaliação Preventiva

(61) 3448-8011 / 3448-8035

Prevenção

(61) 3448-8014 / 3448-8013 / 3448-8184 – 3448-8059 / 3448-8084 (HSH)
– 3448-8074 / 3448-8014 – 3448-8074 / 3448-8327

Diagnóstico,
Assistência e
Tratamento

(61) 3448-8008 / 3448-8009 – 3448-8080 / 3448-8058 / 3448-8057- fax /
3448-8070 / 3448-8008 / 3448-8071 / -3 448-8050 / 3448-8009 / 3448-8060
/ 3448-8053

Assessoria de
Comunicação

(61) 3448-8018 / 3448-8016 / 3448-8092

Cooperação Externa

(61) 3448-8019

Treinamento

(61) 3448-8023 / 3448-8028/ 3448-8089 / 3448-8131 / 3448-8114

Sociedade Civil e
Direitos Humanos

(61) 3448-8024 / 3448-8026 / 3448-8123
Planejamento/ASPLAM (61) 3448-8021 / 3448-8022 / 3448-8118 / 34488117 / 3448-8114 3448-8115 / 3448- 8119-fax

Financeiro

(61) 3448-8035

Epidemiologia

(61) 3448-8037 / 3448/8038 / 3448-8133 / 3448-8228 / 3448-8156-Fax

Administração

(61) 3448-8033

DST

(61) 3448-8068
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