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As cinco histórias aqui apresentadas fazem parte do conteúdo que 
compõe o curso Manejo do HIV na Atenção Básica, na modalidade 
a distância e autoinstrucional, para livre acesso a profissionais do 
SUS, em especial, para aqueles inseridos na Atenção Básica.

As histórias foram elaboradas com base em situações vivenciadas 
por profissionais que cuidam de pessoas vivendo com HIV/Aids 
(PVHA) em serviços hospitalares, especializados e de Atenção Básica. 
A construção de cada história se deu de forma coletiva, com uma 
equipe multiprofissional composta por docentes e profissionais de 
saúde – médico, enfermeiro, odontólogo, psicólogo e assistente social.  
Nessa construção, consideramos os diversos contextos vivenciados 
nos encontros produzidos entre usuários e profissionais da saúde 
nos serviços de saúde, para que o material produzido pudesse ser 
disparador dos conteúdos desenvolvidos no curso. Neste, as histórias 
são utilizadas como casos problemas para discutir temas diversos, 
tais como vulnerabilidade às IST/HIV, sexualidade, estratégias de 
prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV, entre outros.

A reunião das cinco histórias em uma coletânea, agora disponibilizada 
em formato impresso, tem o propósito de servir como uma 
ferramenta para educação permanente das equipes de saúde frente 
ao desafio de acolher e cuidar das pessoas com HIV na Atenção 
Básica. Ao final de cada história apresentamos algumas questões 
que podem servir para essa reflexão.

Desejamos que faça boa leitura e participe do curso!

PALAVRA DAS ORGANIZADORAS
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33

FECHANDO AS JANELAS 
Será mesmo que vou 

encontrar esse exame na 
Unidade Básica de Saúde?

Como irão me 
receber por lá? 

É aqui... coragem, 
Pedro. Isso 

não pode mais 
esperar.

UBS
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Pronto, agora 
essa bonequinha 

está com as 
vacinas em dia!

Seja bem-vindo. 
Eu me chamo 

Daniela. 

Como se 
chama?

Ando muito 
preocupado desde 

que descobri que um 
antigo namorado tem 
o vírus HIV e está 
internado em um 

hospital da cidade. 

Pedro. 

Entendo.

Claro, meu jovem. 
Cláudia, por favor 
acompanhe-o até a 
sala da enfermeira 

Daniela. 

Gugu
dadá!

Vejo que está 
angustiado... antes 
de qualquer coisa, 
saiba que estamos 

aqui para apoiá-lo e 
ajudar no que for 

possível.

54

Bom dia... eu 
gostaria de ser 
atendido por um 

enfermeiro ou por 
um médico.
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Além disso, eu...
bem... desculpe, 
estou um pouco 
nervoso e com 
vergonha da 

senhora.

Não se 
preocupe, 
Pedro.

Em primeiro lugar, tudo o 
que conversarmos aqui tem 

sigilo absoluto – é uma 
garantia minha e da lei. Em 
segundo lugar, não estou 
aqui para lhe julgar ou 

dar uma bronca, e sim para 
ajudar da melhor maneira 

que puder.

Pode 
deixar.

Vou te fazer algumas 
perguntas e quero 

que você me responda 
com sinceridade, 

tudo bem?

É tipo uma gripe, 
com febre e 
mal-estar. 

E tem também essa 
ferida a boca, que 
está incomodando 

bastante nos 
últimos dias. 

Estou 
apresentando 

alguns sintomas 
parecidos com os 
que ele teve no 

início. 
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Você usava 
preservativo nas 
relações com seu 
antigo parceiro?

Deixei de usar 
por várias 
vezes...

E atualmente? Vem 
se prevenindo com 
outros parceiros 
que já teve depois 

dele?
Nem sempre... pra 

falar a verdade, só 
quando o cara 

já tem.

Você poderia 
me dizer o 
porquê?

Ah, não tenho muito 
dinheiro pra isso... 

também tenho vergonha. 
Sei que em alguns 

lugares distribuem de 
graça, mas não sei onde 

pegar.

Então me responda uma 
coisa: você acha que se 
fizermos um teste rápido 
aqui haveria chances de 

dar positivo?

Não sei! Tenho medo da 
reação da minha família, 
da rejeição dos amigos 

e de morrer.

Estamos aqui 
para apoiá-lo e 
cuidar de você.

E se der 
positivo, Pedro? 
Como você vai 

enfrentar isso?

Hum... 
a-acredito 
q-que sim...

Ouço falar sobre AIDS, 
sífilis, hepatite e outras 
doenças o tempo todo, 
mas nunca imaginei que 

pudesse acontecer 
comigo.

É muito importante que 
você reconheça isso por si 
próprio, Pedro. Infelizmente 
muita gente pensa assim! 
Deixa eu mostrar uma 

coisa...

Nossa, de repente 
também me toquei de 

que preciso ficar mais 
atento... me proteger... 

fazer sexo com 
camisinha.
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No Boletim Epidemiológico HIV/AIDS do ministério da saúde de 2016 
aparecem algumas populações-chave que representam a maioria dos 

novos casos de HIV...
Você se reconhece em algum desses grupos?

Gays, hsh e pessoas trans

Pessoas que usam drogas...

Profissionais do sexo...

Pessoas em privação de 
liberdade

Por isso é muito 
importante se 

prevenir e alertar 
para que todos que 
você conhece também 

se previnam.
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E então, Pedro? 
Você deseja 
fazer o teste 
rápido hoje?

Apesar do medo do 
resultado, quero fazer 

sim. Tenho que tirar essa 
angústia de dentro de mim 
e, em caso de um resultado 

positivo, arcar com as 
consequências.

Certo, Pedro. 
Podemos aproveitar 
a oportunidade para 

fazer os testes 
para hepatites B 
e C e sífilis. Você 

topa?

Vamos lá. Tenho uma 
boa notícia! Seus exames 
de HIV e hepatites B e C 
foram negativos. Mas o 
de sífilis foi positivo.

Ai, que maravilha!!! 
Estou tão aliviado... 
nem acredito! Mas 
espera... falta 
alguma coisa, 
não falta?

Sim.... precisamos fazer 
o teste confirmatório da 

sífilis. E, se você fez sexo 
sem camisinha nos últimos 30 
dias, pode estar na janela 

imunológica e precisa repetir 
o exame para HIV. 

O Dr. Francisco, 
nosso médico, pode 

dar mais orientações, 
olhar essa ferida na 
boca e solicitar o 
teste confirmatório 
de sífilis. Mas, antes, 
passe no dentista...
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Na consulta médica, 
após a anamnese...

98

... fica na 
próxima 
porta.

É, temos aqui lesões bem 
sugestivas de herpes. Além 
disso, vamos precisar fazer 
restaurações em alguns dos 
seus dentes, Pedro. Rosa, por 
favor agende um retorno para 

continuarmos o tratamento 
deste jovem.

Muito bem, Pedro. Nós 
vamos iniciar o tratamento 
para a herpes, certo? Com 
relação à sífilis e ao HIV, 
precisamos repetir os 

testes para confirmar os 
resultados.

Existe algo que chamamos de 
janela imunológica, um período de 
tempo em que nosso corpo ainda 
está produzindo anticorpos. E, 
nessa fase, o exame é negativo. 
Então, é necessário repeti-lo  

após 30 dias. E não esqueça de 
usar preservativo nas relações 

sexuais.

Mesmo, Dr. 
Francisco?? Quer 
dizer que eu ainda 
posso ter o vírus 

da AIDS?

Não sabia 
disso.
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A enfermeira Daniela já deve 
ter passado muitas informações 

importantes, Pedro, mas 
mesmo assim quero reforçar 
o quanto é fundamental se 

prevenir contra as Infecções 
Sexualmente 

Transmissíveis...

É muito importante 
que você pense 
dessa maneira, 

Pedro. Os cuidados devem 
estar presentes na 
sua vida inteira, mas 
principalmente nos 

próximos 30 dias será 
essencial se prevenir 
para evitar o contágio. 

Caso contrário, tem 
início uma nova janela 

imunológica.

Sim, Dr. 
Francisco... 
pode deixar. 
Entendi muito 
bem o recado!

Infelizmente não 
podemos voltar no 
tempo, doutor, mas 

tudo isso serviu para 
me fazer pensar mais 
sobre o cuidado com 
a minha vida e a dos 

outros.

Continue 
frequentando a 

Unidade de Saúde da 
Família. 

Venha fazer os 
exames periódicos 
e não esqueça de 
levar sempre os 
preservativos!

Quando você voltar, 
daqui a 30 dias, 

traga sua carteira 
de vacinação para 

atualizarmos os dados, 
certo?

Muito 
obrigado!

Ok, 
Doutor!
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Se todos soubessem 
como essas infecções 

podem estar mais 
próximas do que 

imaginamos...

Chega de 
janelas 
abertas!!

Questões para reflexão:

- Como a história relatada pode 
contribuir para sua equipe 

pensar o cuidado às pessoas com 
vulnerabilidade para IST/HIV?

- Como sua unidade tem recebido 
jovens gays ou outros grupos 

da “população chave” em busca de 
cuidado? 

- Que estratégias sua equipe tem 
utilizado para acolher e cuidar 
desses casos? Como é feita a 

oferta de preservativos e teste 
rápido para HIV? 

Ainda bem que temos 
pessoas pra nos 

acolher e orientar 
em situações assim.

10

UBS
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Da triste revelação para 
o Projeto de Felicidade

amanhã é a minha primeira 
consulta do Pré-natal.

Tomara que dê tudo certo 
e não demore muito. Vou 

avisar logo 
a dona Odete.

1312

Certo, Joana... se cuide 
e cuide do bebê. Quando 

chegar, por favor, lembre 
de colocar o lixo 

para fora.

Sete da manhã

Ok, dona 
Odete. 
Tchau.

Oi, dona Odete. É Joana. 
amanhã vou chegar 
um pouco atrasada. 

Preciso ir ao Posto de 
Saúde do bairro fazer 

meu pré-natal.

Caramba, o posto 
abriu. Cheguei bem 

na hora. Tomara que 
o atendimento não 

demore muito.
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Bom dia. Nome 
completo, por 

favor.

Ok, Joana. 
Aguarde um 
momento.

Bom dia... 
é Joana da 

Silva.

Preciso chegar 
logo ao 

trabalho...

Você será a 
primeira a 

ser atendida.

É só aguardar ali em 
frente àquela sala. 

A enfermeira Alice vai 
chamar.

Ah, ótimo! 
Obrigada!

Miolo_27_03_17.indb   13 19/04/17   14:47



1514

Joana da 
Silva?

Entre aqui, 
por favor.

Nossa! 
todas essas 
doenças?

Joana, vamos 
iniciar nossa 
conversa?

Oi, sou 
eu!
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Estou vendo no seu 
prontuário que você está 

com 21 anos e teve um 
aborto espontâneo há um 

ano. É isso mesmo?

Você tem 
um parceiro 

fixo?

Sou casada há 
dois anos. Ele 

foi meu primeiro 
namorado...

Você está com 
algum corrimento 
ou sente dores 

abdominais?

Não. Tenho 
me sentido 

bem.
Na sua família ou 
na do seu marido 
tem algum caso de 
diabetes, pressão 

alta...?

Que eu 
saiba, 
não.

Sim, é verdade. E estou 
grávida de novo, por isso 
vim procurar atendimento 
para a primeira consulta 

do pré-natal.
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E o seu marido, 
como está?

Suas 
vacinas 
estão em 

dia?

Sim. Aqui minha 
carteira de 
vacinação. 

no pré-natal a 
gente solicita 
vários exames, 
entre eles os 
testes para 
HIV, sífilis e 
hepatites 
B e C..

Como 
assim?

toda mulher grávida 
precisa fazer esses 
testes para proteger 

o bebê. Você sabe 
como se pega essas 

doenças?

Não são as 
doenças que 

pegamos 
fazendo sexo?

Sim, isso mesmo! 
vc acha que um 
desses exames 

pode dar 
positivo?

Está ótimo. Ele só 
não veio hoje porque 

ficou em casa dormindo. 
Wellington chega em 
casa de madrugada, 

coitado. Ele trabalha 
como garçom em um 

restaurante japonês.

ESSAS QUESTÕES 
DESENCADEARAM REFLEXãO 
SOBRE A VIDA SEXUAL DE 
JOANA E UMA AUTOANÁLISE 

SOBRE O RISCO DE UM 
POSSÍVEL EXAME POSITIVO.
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Agora vou furar seu dedo 
para colher o sangue e 
realizarmos os testes 

de HIV, sífilis e Hepatites. 
você jÁ sai daqui com seus 

resultados. 

15 minutos 
depois...

Pronto, Joana. 
Vamos lá? os testes 

para sífilis e hepatites 
foram negativos... 

 no entanto, como 
o primeiro teste 

para HIV foi positivo, 
vamos precisar 
refazê-lo para 

confirmar se você 
tem ou não o vírus, 

OK?

Calma... sei 
que você está 

preocupada. Estou 
aqui para lhe 
apoiar e cuidar 

de você. 

Primeira coisa: esse 
resultado ainda  não 
é definitivo. Vamos 
esperar você se 
acalmar e aí sim 

faremos o segundo 
teste para confirmar 

ou não.

O resultado nos diz que 
você está soropositiva. 

Diante disso,  seu pré-natal 
será acompanhado por 

nossa equipe e pela equipe 
do serviço especializado. 

Cuidaremos de você e do seu 
bebê.

Eu tenho 
AIDS?!

Ai, meu Deus! 
como assim? 
será que eu 
tenho aids?
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Que serviço 
especializado 

é esse?

É um serviço 
de Saúde  que 

atende grávidas 
com HIV positivo, 
consideradas de 

Risco.

será que eu  peguei 
do meu marido?? bem 
que eu desconfiava... 

Wellington tá me 
traindo???

e agora? tenho que 
conversar com meu 
marido. se eu não 

tiver coragem você me 
ajuda? posso vir com 

ele aqui?

Pode 
deixar. 

É claro! vamos precisar 
mesmo conversar  com 

seu marido... inclusive ele 
precisará fazer exames. Vou 

ficar aguardando.
pode me procurar.

Olhe, Joana vai voltar 
aqui com o marido. Quando 
eles chegarem, encaminhe 

para mim ou para a 
Assistente Social.
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Casa de dona Odete

vamos precisar 
mesmo conversar  
com seu marido... 

inclusive ele 
precisará fazer 

exames.

Wellington, preciso que 
você me acompanhe numa 
consulta amanhã às 13h.

Estou entrando agora 
no trabalho, não dá 
pra falar muito. Está 

tudo bem?

Achei que 
você não 

vinha mais.

No dia 
seguinte... 

Vamos 
entrar.

Oi, Joana. vou falar 
com a Assistente 
social  que vocês 
chegaram. Aguarde 

um pouquinho.

Amanhã a gente 
conversa, então. 
Bom trabalho.

O ônibus demorou 
muito, o trânsito estava 

pesado.
Meu chefe quase não 
me liberava hoje, 

porque tinha um almoço 
importante lá.
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Joana, pode 
entrar.

Sala da 
assistente 

social

Conversei com 
a Enfermeira 

sobre o seu caso, 
Joana. Esse é o 

seu marido?

É sim. Este é 
Wellington, 
meu marido.

O que vocês já 
conversaram 

sobre os exames? 
seu marido está 

sabendo?

O que tá 
acontecendo, 

doutora?

Na realização dos 
exames do Pré-

Natal de Joana, foi 
descoberto que ela 

está com HIV
Positivo. 

Estou aqui para 
esclarecer  o que 

você quiser e tomar 
os cuidados que são 

necessários para Joana, 
você e o bebê. Hoje, você 
será atendido também por 
outros profissionais da 

nossa equipe.

Joana tá com 
Aids? e... será 
que eu estou 

também?

Joana está com o HIV 
positivo... vamos  cuidar  
dela para não ter Aids. 
No seu caso, ainda hoje  
vamos fazer o teste 
e você vai ter essa 

resposta. Depois de todos 
os esclarecimentos, vou 

lhe encaminhar 
ao médico.

Boa tarde, 
casal. Já estou 
ciente do caso 

de vocês. Gostaria de fazer 
algumas perguntas 
e dar orientações. 
Que dúvidas vocês 
têm no momento?...
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Agora que você já sabe 
que joana está com o HIV, é 
necessário que também faça 
o teste rápido. Após esta 

conversa vou lhe encaminhar 
para isso.

Isso está me 
preocupando muito. O 
nosso bebê também 

corre o risco de ser 
soropositivo?

Boa pergunta! Existe 
risco sim... mas 
vamos tomar as 

medidas necessárias 
para protegê-lo. a 

participação de vocês é 
muito importante.

Primeiro, nós iniciaremos 
o tratamento 

antirretroviral que age 
contra o vírus.. Isso 

significa que você tomará 
alguns medicamentos 

antirretrovirais.

Mas como? O 
que devemos 

fazer?

Vamos continuar 
esclarecendo 
sobre seu 
tratamento.

Então, existe 
chance de o 
bebê não ser 
contaminado?

Onde vou fazer 
esse tratamento, 

doutor?

Exatamente, Joana, vamos 
fazer o possível para 
isso. Os medicamentos 
vão diminuir as chances 
de transmissão vertical. 

quando o bebê nascer, você 
não poderá amamentá-lo, 

pois o leite materno também 
pode passar o vírus.

Fique tranquila! A 
partir de agora, tanto 
o tratamento quanto as 
orientações no decorrer 
da gravidez serão feitas 
no Serviço especializado, 

juntamente conosco.
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Peço que a partir de 
agora faça sexo com 

preservativo. Não importa 
o resultado do exame. 

Se der positivo, mais um 
motivo. Você tem que 

pensar em se proteger, 
proteger sua mulher e 
o bebê. e por estar com 

baixa defesa. 

Por que não 
pensei nisso 
antes? agora 
estou com 

medo!

Wellington, Além de 
sua esposa, você tem 
outras parceiras? 

E se tem, usa 
preservativo?

Você acha que tem 
risco do seu exame 

dar positivo?

Deveria começar 
a pensar... pois 
você faz sexo 
desprotegido!

Sabe como é, doutor...
Tenho outras sim. 

E quem não tem? Às 
vezes uso camisinha, 

às vezes não.

Sabe que eu 
nunca parei pra 
pensar sobre 

isso?

Agora que Joana foi 
agendar as consultas, 

vamos conversar 
francamente.

 você está 
soropositivo, ou 
seja, o HIV está 

circulando em seu 
organismo...
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Por que não 
usei camisinha?

o que isso 
significa? Eu 
tenho ou não 
tenho HIV?

O primeiro teste 
deu um tracinho de 
positivo. vou lhe 

mostrar. 

só posso lhe dizer 
daqui a quinze 

minutos, depois do 
segundo teste rápido 

confirmatório.

É, Wellington, 
seu exame 

confirmou... 

 você está 
soropositivo, ou 
seja, o HIV está 

circulando em seu 
organismo...

Mas como 
assim?

E o que 
eu faço 
agora?

Calma, Wellington! Estou aqui 
para lhe escutar e esclarecer 
suas dúvidas. no momento vocÊ 
está bem, cheio de vida. Vamos 
cuidar cedo e manter o HIV que 

está aí, quietinho, sem 
lhe causar a Aids.  

Minha mulher vai ter 
certeza que eu a traí 
e passei o vírus pra 
ela. O que eu vou 

dizer?  

15 minutos depois...

15 minutos depois...

Vamos Precisar 
fazer um 

segundo exame, 
Wellington!
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Quanto à sua questão com 
Joana, realmente é uma situação 

delicada para vocês como 
casal... mas é fundamental 
que vocês dialoguem sobre 
o assunto, lembrando que 

precisarão estar juntos para 
enfrentarem o vírus e cuidarem 

do bebê que vai chegar. 

Joana, precisamos 
conversar... não 

podemos ficar nesse 
clima! Não vai fazer 
bem para o bebê.

Wellington, não 
quero conversar 

agora. Tenho 
coisa muito mais 

importante para me 
preocupar.

Então vamos 
para casa...

após um incansável diálogo... o casal concluiu que era 
possível superar aquele 
momento, construir um 
projeto de felicidade... e tocar a vida adiante.

Questões para reflexão:

- No cuidado do pré-natal da sua unidade faz-se, de rotina, testes rápidos para HIV e sífilis 
na primeira consulta? Se não, por quê?

- Como sua equipe tem cuidado das gestantes com HIV?
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Que vida, 
Juninho?

Nada 
não.

VIDA QUE SEGUE 
Bom dia, 
D. Cida!

Bom dia, 
Juninho! 

Menino, você 
está tão 

abatido. Está 
doente?

Ele está assim 
por conta dessa 

vida que vem 
levando faz 
quatro anos.

Pode falar, 
Juninho.

Juninho, você está 
realmente abatido. 

Tomei um susto quando 
vi você. Dê uma 

passadinha na unidade 
de saúde pra gente 
fazer uns exames.

Não sei, Cida. O 
pessoal da rua 
está sempre 
lá e vai ficar 

falando.

Então passe no 
CAPS-ad no centro 
da cidade, Só pra 
gente ver como 
vai sua saúde.

Tá bem, Cida. 
Só porque 
você pediu.

É que eu e meus 
amigos estamos 

usando umas coisas 
há um tempo, mas 
nem é sempre. Aí 
minha mãe fala 

que isso está me 
fazendo mal.
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Três meses depois...

Parabéns, 
Juninho. 

Hoje faz 3 meses 
que você vem se 

tratando conosco e 
1 mês que não usa 

nada.

É, realmente.. 
tenho me sentido 
até mais disposto. 

Vocês tinham 
razão, eu não 
estava bem.

Juninho, estive 
pensando no que você 
falou sobre não usar 
camisinha e por isso 
vou lhe encaminhar 

para fazer uns 
testes de HIV, Sífilis e 

Hepatites. 

Acho que 
não precisa.

Precisa, sim. ter 
vida sexual ativa e 
desprotegida é um 

comportamento de risco 
e você tem que verificar 

como anda sua saúde 
regularmente.

Ok...

Por isso, vou 
encaminhar você pra 
USF do seu bairro. 

Vou tentar falar com 
alguém de lá aqui pelo 
telefone. Aguarde um 

instante.

Infelizmente não 
ofertamos esse 
serviço aqui. 
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Quinta-feira, 14h...

Boa tarde! 
no que posso 

ajudá-lo?

Boa tarde... 
vim falar com 
a enfermeira 

Lourdes. tenho 
hora marcada.

Boa tarde. 
em que posso 

ajudá-lo?

ok.

Boa tarde. Sou 
Juninho, e venho do 
CAPS-ad para fazer 
o teste da AIDS. Aqui 

está o encaminhamento.
Ah, sim. Eu estava lhe 

aguardando. Vamos fazer 
um teste rápido para 

verificar não só HIV, mas 
também sífilis e hepatite B 

e C. É rapidinho. 

Em torno de 15 
minutos sai o 

resultado, vai ser 
só uma furadinha na 

ponta do dedo. 
Tudo bem?

vou começar pelo teste 
rápido para HIV. caso 
este primeiro teste 
dê positivo, vamos 

realizar o 2º teste para 
confirmar. 

a senhora me 
mostra como 
eu sei se está 
positivo ou 
negativo?

Mostro, sim. 
Vamos juntos 
acompanhar o 
resultado.

tenho medo de morrer 
com essas doenças e 

não quero que ninguém 
saiba que fiz esses 

exames.

quanto aos exames, garanto 
sigilo. quanto ao risco de 

morte, não é assim, juninho... 
no caso do HIV, ainda não existe 
cura, mas controle e tratamento 
sim, como Diabetes e Hipertensão. 

Já a sífilis tem cura.

Por 
favor, me 
acompanhe.
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15 minutos depois...

APÓS 15 MINUTOS

Sim, deu positivo. mas, 
como falamos,  ainda 
não posso confirmar 
que você está com o 

vírus HIV.

Vamos fazer, agora, 
o segundo teste 

para confirmar ou 
não se você está 

soropositivo.

E... será 
que vai dar 

positivo outra 
vez?

É... Juninho, o segundo 
teste também deu 
positivo. Isso quer 
dizer que você está 
com o HIV no seu 

organismo.

Vejo que 
acendeu dois 
tracinhos... 

isso quer 
dizer que deu 

positivo?
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Agora... o que precisamos 
é cuidar de você para 
mantê-lo saudável. Por 

que você está tão calado? 
Quais são seus medos, 

suas dúvidas? O que você 
quer saber?

Como é o 
tratamento? 

O médico vai lhe examinar, 
solicitar sua Carga Viral, CD4 
e outros exames. dependendo 
dos resultados, você  será 

encaminhado ao Serviço 
Especializado ou permanecerá 
acompanhado aqui mesmo, na 

nossa Unidade... agora você tem 
duas equipes para lhe ofertar 

cuidados: a do CAPS e nós aqui da 
USF... todos torcemos pela sua 

saúde e felicidade. 
Sabe por quê?

Questões para reflexão:

- Como sua equipe tem cuidado de jovens usuários de drogas? 
A vulnerabilidade para as IST/HIV é considerada?

- Como se dá a articulação da equipe com outros pontos de 
atenção específicos para cuidar desses jovens(CAPS-AD, CRAS, 

Consultório na rua, outros)?

- Reflita sobre as dificuldades que a equipe enfrenta para 
cuidar desses usuários, desde a oferta do teste rápido a outras 

abordagens relativas à redução de danos.

Juntos, podemos seguir na vida 
com atenção e cuidado!
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Uma história a ser  
compartilhada

A primeira vez que Jacira pisou 
na USF, estava muito abatida. 

Ela foi acompanhada de sua mãe 
Geruza, que parecia muito triste 
e acabara de descobrir que sua 

filha usava crack há 1 ano.

Jacira não queria estar lá, mas 
já não aguentava a vida que 

vinha levando. 

Sentia que estava perdendo 
o interesse por tudo e 

que a vida girava em torno 
do desejo cada vez mais 
crescente de usar crack.

Ela não conseguia mais 
manter suas atividades 
normalmente e passou a 
ser agressiva com a mãe, 

coisa que nunca foi. 

Jacira, em seus poucos 
momentos sóbrios, não 
reconhecia mais a si 

mesma. 

Nos últimos 6 meses 
passou a se prostituir 
para conseguir dinheiro 
sem que a mãe notasse. 
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Afinal, ela já havia vendido 
muitas de suas coisas e 

a mãe estava desconfiada, 
dando por falta de objetos 

da casa.

Geruza disse que em alguns 
momentos achou que seria uma 
crise comum da adolescência, 
mas depois percebeu que não 

era bem assim. 

Ainda mais nos últimos 2 
meses, quando sua filha 
começou a ter febre toda 

tarde, tosse cheia e a 
perder muito peso em 

apenas 1 mês.

Em um momento de desespero, contou 
tudo pra mãe: achava que a febre 

tinha a ver com o uso de crack. Ela 
queria se livrar disso, mas tinha 
medo de ir ao médico, medo de ser 

julgada, medo de se expor.

Foi a enfermeira do bairro 
quem convenceu Jacira 
a ir. Disse que ela seria 
bem cuidada e que não  

precisaria ter medo de nada.

No dia seguinte, 
lá estavam 
Jacira e sua 

mãe na unidade 
de saúde. 

Foram ver o 
médico e ele 

desconfiou que 
Jacira estivesse 
com tuberculose 

pulmonar. 
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Ele pediu que ela fizesse um teste 
rápido e aí veio o grande susto:  

o resultado deu HIV positivo. Jacira 
estava tão debilitada que mal 

conseguiu chorar. Foi diretamente 
encaminhada para internação.

No hospital foi 
confirmado o diagnóstico 

de tuberculose e 
detectada a existência de 

candidíase oral. 

As coisas só pareciam 
piorar. Foi quando Jacira viu 
sua mãe chorando enquanto 

conversava com uma 
enfermeira. 

Decidiu que seria forte e 
que passaria por todo o 

tratamento. Assim, começou 
a cuidar da tuberculose e 

da candidíase oral.

um dia a enfermeira leu para ela: “Foi 
solicitado Carga Viral (CV) e CD4/CD8. 
os resultados revelaram uma Carga 
Viral de 150.000 cópias e CD4 de 180 
cel/mm3”. Jacira sorriu e disse que 

não entendeu nada. 

Depois de um tempo, Jacira foi 
melhorando. Às vezes pedia para que 
a enfermeira lesse para ela o seu 
prontuário. brincava que precisava 
recuperar os neurônios perdidos, 
porque o crack tinha tomado sua 

capacidade cognitiva. 

Era sua maneira de passar por 
aquele sofrimento com um pouco 
de sorrisos, de ter companhia 
e de entender o que estava lhe 

acontecendo.
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A enfermeira passou a 
mão por seu cabelo e 
disse que o médico iria 
conversar com ela e 

explicar tudo.

O sorriso de 
Jacira se desfez. 
ela quis desistir, 

mas lembrou 
de sua mãe e 

resolveu que não 
poderia fazer 

isso.

O médico sorriu de 
volta. Ela ficou sabendo 
que “a profilaxia para 

Pneumocistose foi iniciada com 
sulfametoxazol+trimetoprima”.
Jacira não fazia ideia do que 

era aquilo. 

O que importava 
era que, depois de 
30 dias, ela já se 
sentia bem melhor. 

Teve melhora 
radiológica e o exame 
de diagnóstico para 
tuberculose tinha 

dado negativo. 

Depois dessa 
notícia, o médico 
falou que ela 

iria iniciar a TARV 
e que já estava 
programando sua 

alta.

Depois soube que era uma 
infecção oportunista, em 
que fungos atacavam os 
pulmões. Coisas comuns 
para quem está em caso 

avançado de Aids. 

Mas quando ele 
veio, a notícia não 

era boa. o médico traduziu 
aquele trecho como 
“condição avançada 

da Aids”.

tentou esboçar um 
sorriso e respondeu: “Ok, 
doutor, vamos aprender 
mais palavras novas. O 

que iremos fazer?”
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Quando o dia da alta 
chegou, Jacira abraçou 
sua mãe e, dessa vez, 

não viu lágrimas, mas um 
sorriso no rosto dela.

Dali pra frente, Jacira 
voltou à USF e recebeu 

apoio de outros serviços 
nas redes de atenção. 

Ela conheceu novas 
siglas: caps-ad, SAE 

e NASF.

Mas essa história não acabou Assim. Jacira 
conheceu também muitas outras pessoas 
que passaram pelo mesmo que ela, que 

sofreram o mesmo que ela. 
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percebeu que essa 
brincadeira de palavras 
novas era um sinal e que 
poderia ir muito além de 

um passatempo. 

Jacira descobriu 
que poderia ajudar 
outras pessoas. 

Ela criou um blog 
e escreveu esta 
história que você 
está lendo agora. 

Passou a conscientizar 
pessoas, compartilhar 
informações e também 

seus sentimentos.

Eu sou Jacira de 
Oliveira.

Limpa há dois anos 
e contando esta 

história pra você.

Questões para reflexão:

- Sua equipe tem feito teste rápido 
para HIV em todos os casos de 
tuberculose? Se não, por quê?

- Como sua equipe tem coordenado o 
cuidado de pessoas com coinfecção 
HIV-tuberculose tratadas no SAE?

- O que a equipe da AB pode fazer 
para melhorar a adesão dos 

pacientes aos tuberculostáticos e 
à TARV?

É uma grande história, 
não é mesmo?

Ah... e quem sou eu?

Miolo_27_03_17.indb   35 19/04/17   14:48



3736

Por mim e pelos 
meus filhos

É, Maria, a 
pressão está ok. 
Mas você está 
parecendo um 
pouco abatida. 
Como está se 

sentindo?

Não sei. Ando meio 
indisposta... Sem coragem 

para fazer as coisas. 
Está difícil manter o ritmo 
na loja, sabe? Carregar 

caixas leves mesmo, 
organizar o estoque... 

Acho que é a idade.

Acho melhor 
você procurar 
a USF e marcar 
uma consulta.

Está 
bem.

Vem sentindo 
dor de cabeça?

Tem algum 
problema 

respiratório?

Não. 

Sim, sem 
problemas.

Está urinando 
e evacuando 

regularmente?

E como está a 
menstruação?

Normal.

Faz 15 
dias.

Quando foi a 
última?

Não. Às vezes tenho 
febre, mas fraquinha. 
Nem tomo remédio e já 

passa.
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Bem, a senhora disse 
que também não tem 

pessoas hipertensas e 
nem cardíacas na família, 

mas que fez alguns 
exames ano passado. Do 

que se tratavam?
Apareceram umas 

manchas no 
tórax. Eu fui ao 

médico, ele passou 
remédio e depois 

de um tempo 
melhorou.

Vamos 
examinar, 

então. Deite 
ali na cama e 
tire a blusa.

Pele sem outras lesões 
além da cicatriz do zoster 

no tórax. Abdome sem 
visceromegalias. Palidez 
cutâneo mucosa ++/4+, 
gânglios de 1 a 2 cm, 

elásticos e indolores nas 
cadeias cervical, axilar 
e Inguinal. Cavidade oral 
com lesão sugestiva de 

candidíase.

Aquela moça 
esperando a 

senhora lá fora é 
sua filha, Maria?

Sim. Minha moça, 
tem 18 anos. Tenho 

um rapazinho 
também de 16.
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Hum, que 
bacana! E a 
senhora é 
casada?

E como 
anda a vida 
sexual?

E está sem 
parceiro 
desde 
então?

Sim. 

OK.

Não anda. A minha 
última relação 
foi com meu ex-
marido, antes de 

me separar.

Não, estou separada 
há 5 anos. Joel é 

caminhoneiro, aí sabe 
como é... vivia mais 

longe da família do que 
em casa...

Olhe, pelo que eu vi, parece 
ser alguma doença crônica, 

mas só vou poder saber mais 
detalhes com outros exames. 
Por isso, vou solicitar que 

você faça exames gerais, como 
o de sangue, para eu ver seu 

hemograma completo. 

Além disso, é 
importante que 
você faça um 

teste rápido que 
vai diagnosticar 

sífilis, HIV e 
hepatites B e C.

Está preparada para 
fazê-los? Então, 
vamos lá! Vamos 

conversar sobre as 
possibilidades dos 

resultados?

Mesmo eu não 
tendo relações 

sexuais, 
doutora?

Está 
bem.

Sim, Maria. É melhor 
garantir, não é 

verdade? O teste é 
rápido, não dói e sai 

em 15 minutos.
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Ai, meu 
Deus... e esse 

resultado 
que não sai?

MAIS 15 MINUTOS 
E A MÉDICA TRAZ 
O RESULTADO 

FINAL...

Calma, mãe. Deu 
15 minutos agora. 

Vai ficar tudo 
bem.

Tomara, 
minha filha, 
tomara...

Maria, seus testes 
para sífilis e Hepatites 
B e C foram negativos. 

No entanto, vamos 
precisar repetir o 

teste de HIV.

Mas como 
assim? Eu 

tenho AIDS?

Sim, obrigada. Vou 
fazer todos os 
exames, todo o 
tratamento... 

Questões para reflexão:

- Como a história aqui relatada pode 
contribuir para sua equipe pensar no 
diagnóstico de HIV a partir de sinais 
e sintomas inespecíficos (ex: febre 
prolongada, astenia, perda de peso, 

diarreia, anemia)?

- Conhecer os aspectos clínicos e 
epidemiológicos da infecção pelo HIV 

contribui para uma anamnese qualificada, 
que facilita o diagnóstico e tratamento 
das PVHA. Convidamos a equipe a refletir 
sobre a necessidade de atualização de 

conhecimentos sobre o tema. 

...Por mim e 
pelos meus 

filhos.

Maria, seu teste para 
HIV foi positivo. Então, 
vamos solicitar outros 
exames para avaliar 
a sua saúde. Mas não 
se preocupe! Qualquer 
que seja a situação, 

nós estamos aqui para 
ajudá-la.

Maria 
da Silva 
Oliveira.
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