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Resumo

A AIDS é uma infecção causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

constituindo-se atualmente em um dos grandes problemas de saúde pública do mundo. 

O presente estudo, de natureza qualitativa, tem por objetivo analisar as concepções de 

estudantes de Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre HIV/AIDS, 

bem como identificar o grau de contribuição acadêmica no tocante a esta temática. Um 

questionário foi aplicado entre doze formandos de Enfermagem, no período de setembro 

a outubro de 2006. Os resultados mostraram que os universitários têm conhecimento geral 

sobre HIV/AIDS, mas necessitam de maior aprofundamento nos aspectos de transmissão, 

meios de prevenção e tratamento. A pesquisa mostra que esta temática é rodeada de medos, 

anseios, dúvidas e necessita ser debatida com mais veemência no espaço universitário, antes, 

durante e após as vivencias acadêmicas dos estudantes.
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FEIRA DE SANTANA STATE UNIVERSITY NURSING STUDENTS’ CONCEPTS ABOUT HIV/
AIDS

Abstract

Aids is an infection caused by the human immunodeficiency virus (HIV), leading 

to one of the most important public health problems in the world. This qualitative study aims at 

analyzing the concepts that Feira de Santana State University nursing college students have about 

HIV/AIDS, identifying their level of academic contribution concerning this topic. A questionnaire 

was to be filled in by twelve students registered in the last semester of the undergraduate 
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Nursing program, from September to October 2006. Results pointed out that students have 

general knowledge about HIV/AIDS. However, it is necessary to emphasize transmission paths, 

prevention and treatment procedures. This research presents some results that show that this 

issue is still surrounded by fears, anxiety and doubts, requiring a more profound debate within 

the academic universe.

Key words: HIV/SIDA. Nursing students.

INTRODUÇÃO

A AIDS constitui-se numa infecção causada pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV). Expõe seus portadores a um prognóstico sombrio, pois ainda não há vacina 

ou cura. Como apresenta indistintamente elevado potencial de disseminação entre todos 

os grupos sociais, constitui-se atualmente num dos grandes problemas de saúde pública 

mundial.1

Segundo Gir, Morival, Hayashida e Duarte1 a prevenção é a medida mais eficaz 

a ser assumida contra esta doença, daí a importância da educação como instrumento básico 

para informar e auxiliar na mudança de atitude das pessoas. Para Vitiello apud Gir, Morya, 

Figueiredo, Duarte e Carvalho2 educar não é simplesmente informar, orientar ou aconselhar; 

o processo educativo vai além, proporcionando ao educando condições e meios para que ele 

cresça interiormente. 

A aprendizagem do papel educativo dos profissionais de saúde é um processo 

complexo que deve envolver o comunicador (profissional), a comunicação (diálogo) e a 

audiência (cliente) para que os objetivos sejam atingidos. Antes de tudo, faz-se necessário 

que estes profissionais tenham um conhecimento mais amplo para poder transferi-lo livre de 

conceitos inadequados.2

A população de estudantes universitários, especialmente aquela que poderá vir a 

atuar na área de saúde, percebe a epidemia do HIV sob dois ângulos: como ser humano, com 

probabilidade de se infectar, a depender da exposição aos riscos; e como futuro profissional, 

que prestará assistência aos pacientes infectados.2 Esta percepção reforça a necessidade de 

um estudo aprofundado sobre as contribuições da formação acadêmica dos estudantes de 

Enfermagem, quanto ao seu conhecimento técnico e específico sobre este assunto e suas 

implicações éticas e humanistas no exercício da profissão. 

Este estudo tem como objetivo analisar a concepção dos estudantes de 

Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre HIV/AIDS, identificando 

lacunas no conhecimento desses estudantes. Este artigo representa um recorte de uma 

pesquisa mais ampla que aborda conhecimentos sobre sexualidade.
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CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Em seus aspectos conceituais e históricos, Xavier, Leite, Braga e Nunes3 afirmam 

que a AIDS é uma doença sexualmente transmissível, com seu primeiro reconhecimento 

oficial publicado em 1981, no diário do Center for Disease Control do Serviço de Saúde dos 

Estados Unidos. Dois anos depois, o agente responsável pela AIDS foi isolado pela primeira 

vez. Tratava-se de um retrovírus humano, atualmente denominado vírus da imunodeficiência 

humana/ HIV-1. 

Em 1986 foi identificado um segundo agente etiológico, também retrovírus, 

estreitamente relacionado ao HIV-1, denominado HIV-2. Embora não se conheça ao certo 

a origem do HIV-1 e do HIV-2, sabe-se que uma grande família de retrovírus relacionados a 

eles está presente em primatas na África Subsahaariana.4 No ano seguinte, a demonstração do 

papel causal desse agente na AIDS foi aceita por toda a comunidade científica.

A AIDS ataca o sistema imunológico das pessoas. É uma doença crônica e sua 

evolução geralmente é lenta, podendo levar muitos anos entre a contaminação e o momento 

em que a pessoa desenvolve a doença.3

A história natural da doença compreende algumas etapas: a primo-infecção, 

a fase silenciosa e a doença clínica. Os mecanismos de transmissão do HIV são os que 

dependem do sangue ou derivados e do relacionamento sexual, através do esperma e da 

secreção vaginal. Outro mecanismo refere-se à amamentação do recém-nato pela mãe 

infectada.3

Até o momento, inibir a transcriptase reversa (TR) tem sido o objetivo principal 

da terapêutica antiretroviral. Dentre outras formas de tratamento descobertas posteriormente, 

temos: didanosina (ddI); zalcitabina (ddc); estavudina (d4T). Estes são inibidores da (TR), 

mas este tipo de tratamento, quando associado a inibidores da protease (IP), como Indinavir, 

Ritonavir e Nelfinavir determina diminuição significativa da morbimortalidade da doença.5

Como ainda não existe tratamento definitivo para a AIDS, a prevenção é 

um fator de extrema relevância. A prevenção bem sucedida se baseia em três elementos: 

informação e educação, serviços de saúde e assistência social adequados às necessidades da 

comunidade.3

O vírus da imunodeficiência símia (SIV), presente com muita frequência nos 

macacos verdes africanos, é muito próximo ao HIV-2, sugerindo que ambos evoluíram de uma 

origem comum. Por estes fatos, supõe-se que o HIV tem origem geográfica africana e que sua 

disseminação se deve às características da sociedade contemporânea.4 
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A AIDS acomete majoritariamente adultos jovens em idade reprodutiva,6 fato 

que reforça a importância da informação e da orientação sobre os meios de prevenção e 

comportamento de risco, especialmente para esses jovens. O combate ao HIV/AIDS exige a 

adoção de “[...] uma postura que compreenda a AIDS como uma ameaça social que necessite 

de uma verdadeira revolução científica, de uma política de solidariedade, baseada no respeito 

à diferença cultural e na luta por justiça social.”3:66

Segundo Silva apud Gir, Morival, Hayashida e Duarte1 pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde, revelou que o brasileiro tem hoje um razoável conhecimento sobre 

AIDS, mas ainda se considera distante do risco, acreditando que a doença está mais próxima 

dos amigos do que dele próprio.

No município de Feira de Santana, em 2005, foram registrados 24 casos de 

AIDS, sendo 602 o número de casos notificados até hoje.7 

Observamos que a AIDS é um tema que ainda necessita de maiores 

esclarecimentos, levando em conta os aspectos biológicos e também os psicossociais em sua 

abordagem, tendo em vista as numerosas crenças e valores que permeiam a particularidade 

de cada indivíduo.

O indivíduo é um ser único, inserido num contexto geográfico, social, 

econômico e cultural distinto e, consequentemente, com grau de saúde diferenciado.

Nesse contexto, Gir, Morival, Hayashida e Duarte1 consideram o universitário 

da área de saúde como futuro prestador de cuidados ao portador de HIV/AIDS. É, portanto, 

imprescindível que ele tenha conhecimentos acerca desta doença e de formas de prevenção, 

a fim de desenvolver uma consciência crítica sobre suas atitudes, tanto no que diz respeito às 

ações que visam sua autoproteção, como também a do seu cliente/paciente, precavendo-se, 

inclusive, de atitudes não éticas e não humanistas.

Como afirmam Gillon, Kelly e Rodrigues apud Gir, Morival, Hayashida e Duarte1 

alguns profissionais de saúde, ao se depararem com portadores de HIV/AIDS, reagem, 

demonstrando arrogância, impotência e discriminação, assumindo atitudes inadequadas e até 

se recusando a assistir tais pacientes.

MATERIAL E MÉTODO

O tipo de pesquisa neste trabalho é o qualitativo e descritivo. Segundo Triviños,8 

o foco essencial do estudo descritivo reside no desejo de conhecer uma determinada 

comunidade, sua educação, seus valores e conhecimentos, descrevendo os fatos e fenômenos 

de determinada realidade. 
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Este trabalho foi encaminhado à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da UEFS, conforme recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde.9 Está registrado sob o Protocolo n. 27/2006.

Esta pesquisa foi realizada com estudantes do 9º semestre do curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), situada no município de 

Feira de Santana, Bahia. A escolha destes sujeitos deveu-se ao fato de se encontrarem no final 

do curso e de já possuírem conhecimentos e contribuições das diversas disciplinas, além de 

terem cursado estágios curriculares em diferentes áreas temáticas.

Devido às diversas atividades desenvolvidas pelos estudantes no último semestre 

da graduação, contamos com a participação de doze acadêmicos (dois de sexo masculino e os 

demais de sexo feminino), que concordaram voluntariamente em participar da pesquisa após 

conhecerem seus objetivos.

A coleta dos dados se processou durante os meses de setembro e outubro de 

2006, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Foi utilizado como instrumento 

um questionário não identificado, com perguntas abertas e fechadas, contendo questões de 

conhecimento geral sobre HIV/AIDS, aspectos gerais da formação acadêmica em Enfermagem 

e espaço destinado a sugestões e comentários.

Os dados obtidos nesta pesquisa foram analisados mediante a análise de 

conteúdo,10 sendo esta parte da pesquisa incluída na categoria “concepções sobre HIV/AIDS”. 

A análise dos dados desenvolveu-se com base na articulação entre as falas dos atores sociais 

envolvidos na pesquisa e o referencial teórico pesquisado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A AIDS é uma doença difícil de ser encarada, pois ainda não tem cura e uma das 

suas formas de transmissão é por via sexual, o que leva a muitas especulações e julgamentos.

Segundo Xavier, Leite, Braga e Nunes3 a AIDS é uma doença que causa pânico 

e, ao mesmo tempo, suscita problemas a serem investigados. Ela não é apenas um problema 

de saúde, mas um objeto de estudo complexo, que envolve aspectos biológicos, sociais, 

psicológicos e especialmente éticos e legais.

É necessário conhecer como o vírus HIV é transmitido para compreender-se 

as formas de prevenção à Aids. De acordo com Ribeiro, Toledo, Greco, Antunes, Ferreira 

e Ferraz11 a transmissão do HIV ocorre através do contato direto com fluidos corporais 

contaminados com o vírus, tais como o leite materno, o sangue e seus derivados, o sêmen e 

as secreções vaginais. Outra forma é a transmissão vertical, que pode ocorrer no momento do 

parto, quando a mãe é portadora do vírus HIV.
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Quanto às formas de transmissão do HIV, de uma maneira geral, os alunos 

entrevistados mostraram-se esclarecidos, embora o sêmen e a secreção vaginal não tenham 

sido citados como forma de transmissão por um dos estudantes. Isso mostra que estas 

informações merecem ser mais exploradas e que os estudantes devem estar sempre se 

atualizando e relembrando os conhecimentos adquiridos.

No dia a dia, no exercício profissional em Enfermagem, podemos ter contato 

com portadores de HIV e precisamos ter conhecimento acerca do tratamento desta patologia, 

o que nos fornecerá, Inclusive, maior segurança e embasamento para lidar com esses 

pacientes.

Os pacientes com infecção pelo HIV têm hoje uma melhor qualidade de vida 

devido ao desenvolvimento da terapia antiretroviral, como também por causa das estratégias 

de prevenção utilizadas e do tratamento de complicações associadas.5

A zidovudina (AZT) foi o primeiro inibidor da transcriptase reversa (TR) testado 

clinicamente, sendo este o alvo mais importante da terapêutica antiretroviral.5 Acreditamos 

que, pela popularidade deste medicamento, ele foi o único citado pelos entrevistados como 

forma de tratamento.

“Uso de AZT.” (E 7).

“[...] o antiviral AZT.” (E 12).

Podemos considerar que o conhecimento acerca da terapêutica da AIDS ainda é 

vago e necessita ser aprimorado, principalmente quando verificamos a seguinte colocação:

“Sei que há um coquetel antiviral que é distribuído de forma gratuita pelo 

governo aos soropositivos.” (E 6).

Esta fala expressa o conhecimento comum da população, mas esperávamos um 

conhecimento técnico mais aprofundado para universitários concluintes da graduação em 

Enfermagem. Isso mostra que é necessário que o curso de graduação reforce o enfoque à 

terapêutica da AIDS.

Após muitos anos de estudo sobre a AIDS, sabemos que os indivíduos portadores 

do vírus HIV não apresentam, necessariamente, mudança física aparente. A manifestação da 

doença varia de forma individual por conta de fatores diversos, como: nível de virulência, 

qualidade de vida, condições gerais de saúde, acesso às medicações, entre outros. Sobre esta 

questão, os alunos pontuaram:
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“Não existe aparência física diferenciada. A aparência é a mesma que pode ter 

qualquer outro indivíduo que pode ter uma ou outra doença infecciosa que 

provoque mudança na aparência.” (E 3).

“[...] HIV não tem cara e não vem estampado na testa de seus portadores [...]” (E 6).

Consideramos estas observações muito significativas, pois se criou um 

estereótipo em torno do paciente portador do HIV, cuja aparência física de debilidade 

extrema, permitiria identificá-lo facilmente. A desconstrução desse mito tem sido o alvo de 

muitas campanhas educativas e preventivas sobre a AIDS, que buscam esclarecer a população 

sobre a importância da prevenção, especialmente na relação sexual, pois a AIDS está presente 

indistintamente em todos os grupos sociais, étnicos, religiosos e etários.

Mesmo após a realização de vários estudos e pesquisas, a AIDS continua sendo 

um assunto polêmico e estigmatizante, e é muito difícil falar sobre o assunto, principalmente 

de pessoas portadoras de HIV/AIDS, por conta dos estigmas, dos preconceitos e da culpa 

associados a estas pessoas, quando do aparecimento da AIDS no final da década de 1980, 

e das discussões apresentadas na mídia sobre as formas de transmissão do vírus e dos 

“comportamentos e grupos de riscos” — termos usados anteriormente, hoje substituídos por 

situações de vulnerabilidade à AIDS.

Quando questionados sobre o contato com alguém HIV positivo, o preconceito 

não foi referido, mas houve dificuldade em discorrer sobre o assunto, observando-se que foi 

citada a intensificação dos cuidados quando foram referidos pacientes portadores de HIV.

“Ela é uma pessoa que passa roupa na minha casa. A filha de 3 anos também é 

HIV positivo; quando elas estão lá em casa não falo sobre o assunto [...]” (E 2).

“Já tive relação profissional com um portador de HIV, tratando com a mesma 

atenção que dedico aos demais clientes, redobrando, no entanto os cuidados ao 

realizar qualquer procedimento.” (E 11, grifos nossos).

Segundo Fernandes,12 a percepção das pessoas sobre o HIV/AIDS influencia 

fortemente não só na própria quantidade e qualidade da informação, como também se 

reflete nas atitudes assumidas frente à situação. A questão do cuidado excessivo no trato com 

o paciente HIV positivo pode se refletir tanto no preconceito com relação à doença/doente, 

como também na falta de conhecimento e, consequentemente, na insegurança ao atendê-lo.
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Na prática hospitalar, durante os estágios, podem acontecer acidentes com 

materiais perfuro-cortantes. Neste caso, deve-se imediatamente realizar uma avaliação de 

base para o HIV ou, no mínimo, armazenar soro o mais cedo possível após a exposição. 

Testes subsequentes para o HIV são geralmente realizados com seis semanas, três meses e seis 

meses. Quando o paciente-fonte tem sorologia positiva ou potencialmente positiva, testes 

subsequentes são extremamente úteis na documentação do caso. 

De acordo com os discursos, os estudantes não sabem o que fazer em caso de 

acidentes com materiais perfuro-cortantes.

“[...] não conheço bem os procedimentos a serem realizados a respeito.” (E 6).

“Profilaxia com o antiviral AZT [...]” (E 12). 

Estas falas refletem novamente a necessidade de aprofundamento dos 

conhecimentos específicos sobre a AIDS entre os profissionais de saúde. 

Como mecanismos de prevenção à AIDS, o Centro de Controle de Doenças 

recomenda prática sexual segura e mudanças no comportamento, tais como: evitar contatos 

com fluidos corpóreos, gravidez e doação de sangue, para minimizar o potencial de 

transmissão por um período de seis meses após a exposição.4

Quando questionados quanto aos seus conhecimentos sobre HIV/AIDS na 

qualidade de futuros profissionais de saúde, encontramos lacunas. Os próprios estudantes 

reconhecem, com base nos questionamentos feitos nesta pesquisa, que há falhas na formação 

acadêmica quanto ao conteúdo relativo à AIDS, inclusive nas atividades de estágio curricular, 

cuja função deve ser treinar para a prática profissional.

A formação universitária desses enfermeiros para lidar com o paciente 

soropositivo deixa a desejar, enfatizando a visão biológica da doença, o que implica na 

qualidade do cuidado prestado por este. Ao refletirem sobre a formação acadêmica referente 

à AIDS e sobre a relação do conteúdo teórico na prática, os alunos consideraram: 

“É uma lacuna que percebo no curso. Não temos contato nem com a temática, 

nem com o cliente soropositivo para HIV. Questionam a nossa destreza manual 

e o risco de contaminação. O conhecimento acerca do HIV depende do esforço 

do aluno.” (E8).

“A academia pouco aborda o ‘soro-positivo’ [...] As poucas informações que 

são passadas não condizem com a prática, pois o preconceito existe e o medo 
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de ser responsabilizado por provável contaminação nos afasta desse tipo de 

paciente.” (E5).

A assistência ao indivíduo soropositivo ainda é cercada de medos, estigmas 

e preconceitos, e isso, com certeza, acaba por interferir na prática do cuidado holístico 

disseminado pela Enfermagem.13

Para Gir, Morival, Hayashida e Duarte1 deve-se intensificar o ensino e as 

orientações sobre AIDS nos cursos de graduação, tanto a nível curricular como extracurricular, 

para que os futuros profissionais desenvolvam o senso de responsabilidade acerca da AIDS 

desde a sua formação acadêmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento sobre HIV/AIDS apresentado pelos estudantes de Enfermagem 

da UEFS apresenta algumas lacunas, principalmente quando falamos em divulgar o 

conhecimento adquirido, surgindo insegurança, medo e dúvida.

O estudo demonstrou que os alunos que participaram da pesquisa têm 

conhecimento sobre AIDS de uma maneira geral, no entanto maior ênfase deve ser dada à 

transmissão, meios de prevenção e tratamento, face à importância que o profissional de saúde 

exerce na sociedade enquanto veículo de informação. O tema precisa ser debatido mais 

profundamente, tanto no seu aspecto biológico quanto no cuidado ao paciente portador desta 

patologia, e também nos cuidados que o profissional deve ter na sua prática.

Reconhecemos a necessidade de se aprofundarem o estudo e as discussões 

sobre esta temática, devido à atuação cotidiana do enfermeiro, cuja prática está relacionada 

ao cuidado do indivíduo. Entendemos também que essa abordagem junto ao paciente deve 

se dar de maneira holística.
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