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RESUMO 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, com objetivo descrever  o processo 

de acolhimento e orientações dos profissionais de enfermagem à pessoa que vive com 

HIV- Vírus da Imunodeficiência Humana e o papel da enfermagem no desenvolvimento de 

assistência prestada com qualidade.  A busca se deu através das bases de dados BDENF, 

SCIELO, e LILACS, entre junho de 2014 e no ano de  2018, a busca dos artigos foi 

realizada por meio do cruzamento dos descritores utilizando o booleano AND. Foram 

analisados 06 artigos, relacionados à temática pesquisada na atenção básica, demonstraram 

que o acolhimento é de grande importância na adesão ao tratamento pois o paciente vai dar 

credibilidade as orientações dos profissionais, possibilitando a ação de escuta e de 

qualidade pela as equipes de enfermagem e necessário que ocorra o acolhimento para que 

possa promover o vínculo entre profissionais e usuários, possibilitando o estímulo ao 

autocuidado, melhor compreensão da doença e com responsabilidade diante do tratamento. 
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ABSTRACT 

The present study corresponds to an integrative review, with the objective of nursing care 

in welcoming people living with HIV - Human Immunodeficiency Virus and the role of 
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nursing in the development of quality care. The search was done through the databases 

BDENF, SCIELO, and LILACS, between June 2014 and June 2019, the search for articles 

was performed by crossing the descriptors using the Boolean AND. We analyzed 06 

articles related to the theme researched in primary care, demonstrated the need for 

welcoming that is able to promote the bond between professionals and users, enabling the 

encouragement of self-care, better understanding of the disease and responsibly before 

treatment. 

DESCRIPTORS 

 

Host. HIV. Nursing.  Primary care. 

   

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, estima-se que no Brasil no período de 2007 até junho de 2018 foram 

notificados no SINAN 247.795 casos de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 

(HIV). Já com a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) de 1980 a junho de 

2018, foram notificados 926.742 casos de AIDS no Brasil. Desde 2013 o número anual de 

casos de AIDS vem diminuindo, quando os números de pessoas afetadas chegaram 43.629 

casos; em 2017 houve uma queda maior, foram registrados 37.791 casos (BRASIL, 2018). 

O HIV apareceu no início da década de 1980 e tornou-se rapidamente um problema de 

saúde pública de proporções mundiais.  

 

A partir de então, o mundo passou a conviver com uma nova doença incurável, 

inicialmente objeto de estudo da epidemiologia, mas que logo se tornou foco da 

microbiologia, da clínica e da sociologia (SOUZA, FREITAS; 2009). Com o avanço das 

pesquisas, descobriu-se a causa da AIDS, desenvolveram-se testes para detecção do vírus, 

mecanismos de prevenção, autoproteção profissional e medicamentos antirretrovirais 

(NOGUEIRA et al; 2015). 

O vírus do HIV, causador da AIDS, ataca o sistema imunológico, responsável por defender 

o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+, e é alterando 

o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os 

linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Ter o HIV não é a mesma coisa 

que ter AIDS (SILVA et al; 2016). 

 

Desde a descoberta do HIV, houve um movimento pela humanização na prestação de 

serviços na atenção primária da saúde e grandes avanços no processo de acolhimento e 



acesso aos serviços de saúde (FERNANDES; BARBAGLIA; SOUZA, 2015). O 

acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos encontros reais 

entre trabalhadores de saúde e pessoas atendidas no SUS, nos atos de receber e escutar, 

podendo acontecer de formas variadas (BRASIL, 2017). 

 

As ações de acolhimento fazem parte do processo de trabalho na Unidade Básica de Saúde 

(USB), e são essenciais para a construção de um vínculo entre o profissional de saúde e o 

usuário/família. (FIGUEIREDO et al., 2014). O acolhimento deve ser implantado como 

prática cotidiana na unidade de saúde, e a postura acolhedora da equipe multiprofissional é 

assistencial para que se estabeleça o acolhimento e a humanização da assistência 

(FERNANDES; BARBAGLIA; SOUZA, 2015). 

 

Para nortear a pesquisa elaborou-se a seguinte pergunta: Qual a importância do 

acolhimento dos profissionais de enfermagem a pessoa que vive com HIV na atenção 

básica? Logo, este estudo tem como objetivo descrever o processo de acolhimento e 

orientações dos profissionais de enfermagem à pessoa que vive com HIV. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa, que consiste em um método de análise ampla da 

literatura. E de acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008) consta das seguintes etapas: 

a primeira é a identificação do tema, e as seguintes são respectivamente: estabelecimento 

de critérios para inclusão e exclusão de estudos; definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 

interpretação dos resultados e apresentação da revisão. 

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consulta ao portal da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS) incluindo as fontes de informações, que compõe a rede: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados da 

Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Essa busca na 

literatura foi ampliada em outras fontes, tais como os cadernos do Ministério da Saúde. 

As varreduras iniciaram no mês de julho de 2019 e terminaram em agosto do mesmo ano. 

Para constituir a amostra foram selecionados os trabalhos que atenderam aos seguintes 

critérios: tipo de documento artigo científico, textos completos disponíveis online, 



publicação do ano de 2014 a 2018, e em português. E como critérios de exclusão artigos 

duplicados, revisões integrativas, revisões narrativas, monografias, dissertações e teses. 

Como estratégia de busca, foi realizado um levantamento nas bases de dados escolhidas 

(LILACS, BDENF e SCIELO) da combinação dos descritores estruturados com o operador 

booleano “AND”: acolhimento AND HIV, enfermagem AND HIV, atenção básica AND 

HIV. Na tabela 1 foi descrito o total de publicações e número de publicações disponíveis 

de cada descritor utilizado, com os critérios de inclusão e exclusão utilizados.  

Quadro 1. Estratégia de busca eletrônica dos artigos nos bancos de dados LILACS, 

BDENF, SCIELO, correspondente ao período de junho 2014 a 2019. 

 

Atenção 

Básica  

AND 

 HIV 

LILACS 37 1 1 149 

BDEnf 15 1 1 137 

SCIELO 25 1 1 187 

 

Enfermagem 

AND 

 HIV 

LILACS 149 0 0 0 

BDEnf 137 0 0 0 

SCIELO 187 2 2 2 

Total ____ 605 12 11 480 

Estratégia Base Quantidade Título Resumo Íntegra 

Acolhimento 

AND  

HIV 

LILACS 22 2 2 2 

BDEnf 15 4 3 2 

SCIELO 18 1 1 1 



Total sem 

repetições 

 6 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram encontrados nas bases de dados através da busca dos descritores combinados com 

operadores booleanos 208 artigos no banco de dados LILACS, após leitura dos artigos 

foram excluídos 205 e selecionados 03. No banco de dados BDENF, foram encontrados 

167 artigos, destes 164 foram excluídos, apenas 03 foram selecionados. Quanto ao banco 

de dados SCIELO, foram encontrados 229 artigos, e destes 225 foram excluídos e 

selecionados 4. Após exclusão de artigos repetidos foram serão utilizados neste estudo 6 

artigos. 

Do material obtido, procedeu-se a leitura minuciosa de cada artigo, destacando aqueles que 

responderam ao objetivo proposto pelo estudo. Para a organização e tabulação dos dados, 

as pesquisadoras elaboraram um instrumento de coleta de dados. Os artigos selecionados 

encontrassem distribuídos na segunda tabela de acordo com a organização: base de dados, 

autores, título, país de publicação, ano, tipo de estudo e desfecho. 

Alguns artigos selecionados trazem referência quanto a importância da atividade de 

educação em saúde como uma estratégia utilizada para assistência ao usuário com 

HIV/AIDS e tudo que engloba esta temática. Um outo tema bastante referenciado é o 

acolhimento que traz como objetivo ouvir todos os pacientes, resolver os problemas mais 

simples ou referenciar os pacientes, se necessário. Implica em atendimento com 

resolubilidade e responsabilização, constituindo um momento de aproximação com o 

usuário e possibilitando o resgate de valores de solidariedade, cidadania, respeito com o 

outro e estabelecimento de vínculo entre os envolvidos (GARUZI; et al, 2014) 

As ações de acolhimento fazem parte do processo de trabalho da atenção básica e são 

essenciais para a construção de um vínculo entre o profissional de saúde e o 

usuário/família. O vínculo pode ser caracterizado como uma relação de cumplicidade entre 

usuários e profissionais, concretizando-se no âmbito do acolhimento e sendo ponto de 

partida para a construção de confiança entre os envolvidos. Para haver vínculo, é 

indispensável que haja empatia e respeito (GARUZI et al., 2014). 



Quadro 2. Distribuição dos artigos relacionados ao acolhimento na atenção básica as 

PVHIV, referente ao período de 2014 a 2019 nos bancos de dados LILACS, BDENF e 

SCIELO. 

Base de 

Dados 

Autores Título, país, ano Tipo de estudo Desfecho 

BDENF NOGUEIRA, 

V.P.F.; GOMES, 

A.M.T.; 

MACHADO, Y. 

Y.; OLIVEIRA, 

D. C 

Cuidado em saúde a 

pessoa que vive 

com HIV/AIDS: 

representações 

sociais de 

Enfermeiros e 

Médicos. Brasil, Rio 

de Janeiro, 2015 

Estudo descritivo 

com abordagem 

quanti/qualitativa 

 

Para os enfermeiros, o 

cuidado está diretamente 

ligado à educação em 

saúde, sendo o ponto de 

partida para qualquer 

ação em saúde o 

aconselhamento, os 

esclarecimentos e 

informações sobre o 

HIV/AIDS e tudo que 

engloba esta temática, 

como a prevenção e o 

tratamento, por meio da 

comunicação e do 

relacionamento 

interpessoal. 

LILACS COLAÇO, A. 

D.; 

MEIRELLES, S. 

B. H.; 

HEIDEMANN, 

S. I. T.; 

VILLARINHO, 

M. V. 

O cuidado à pessoa 

que vive com 

HIV/AIDS na 

atenção primária à 

saúde. Brasil, 

Florianópolis, 2019 

Pesquisa, 

qualitativa, 

exploratória e 

decritiva, 

As tecnologias de 

cuidado presentes na 

Atenção básica como 

longitudinalidade, o 

vínculo, a visita 

domiciliar, e acolhimento 

são estratégia fundamenta 

no cuidado a pessoa com 

HIV/AIDS pós possibilita 

conhecer a realidade do 

outro e a aproximação 

entre serviço de saúde e 

usuário 

SCIELO SANTOS, F. S.; 

SUTO, C. S. S.; 

FREITAS, T. O. 

B,; PIVA, S. G. 

N.; 

NASCIMENTO, 

R. C. D.; 

SOUZA, G, 

SANTOS 

Acolhimento à 

pessoa com o vírus 

da imunodeficiência 

humana: 

representações 

sociais de 

profissionais de 

saúde. Brasil, Bahia, 

2019 

Estudo exploratório 

descritivo, com 

abordagem 

qualitativa 

O aconselhamento é uma 

estratégia de educação 

em saúde e constitui-se 

enquanto momento em 

que acontece a interação 

profissional e usuário/a, a 

criação do vínculo com a 

unidade, a troca de 

informações e de 

sentimentos entre 

aconselhador e 



aconselhado 

 

SCIELO SILVA, Y. T.; 

SILVA, L. B.; 

FERREIRA, 

S. M. 

Práticas de 

aconselhamento 

em infecções 

sexualmente 

transmissíveis/ai

ds: perspectiva 

de profissionais 

de saúde. Brasil, 

2019. 

Pesquisa 

qualitativa.  

O estudo indica a 

necessidade de 

superar os modelos 

instrumentais e 

prescritivos de 

aconselhamento para 

se produzir um 

processo dialógico de 

cuidado e cor 

responsabilização. 

SCIELO BARBOSA, 

T. L. A.; 

GOMES, L. 

M.; 

HOLZMANN

, A. P. F.; 

PAULA, A. 

M. B.; 

HAIKAL, D. 

S. A. 

Aconselhamento 

em doenças 

sexualmente 

transmissíveis na 

atenção primária: 

percepção e 

prática 

profissional. 

Brasil, 2015. 

Estudo 

qualitativo. 

Os profissionais 

percebem o 

aconselhamento 

como uma prática 

relevante, porém 

acompanhada de 

limitações e barreiras 

na realização. 

SCIELO ROCHA, K. 

B.; EW, R. A. 

S.; MORO, L. 

M.; 

ZANARDO, 

G. L. P.; 

PIZZINATO, 

A. 

Aconselhamento 

na perspectiva de 

profissionais da 

atenção básica: 

desafios na 

descentralização 

do teste rápido 

HIV/Aids. 

Brasil, 2018. 

Estudo 

qualitativo, de 

caráter 

exploratório, 

descritivo e 

analítico. 

O estudo mostra que 

um dos principais 

desafios para eficácia 

do aconselhamento é 

adequação da 

abordagem as 

necessidades dos 

usuários. 

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Os resultados estão organizados em três categorias: Acolhimento no processo de trabalho 

do enfermeiro (a) na Atenção Básica; Aconselhamento como estratégia de capitação 

precoce do usuário na Atenção Básica e A educação em saúde como instrumento do 

cuidado em saúde. 

Acolhimento no processo de trabalho do enfermeiro (a) na atenção básica 



O acolhimento propicia universalização do acesso, fortalece o trabalho multiprofissional, 

qualifica a assistência, humaniza as práticas e estimula o combate ao preconceito 

(BARBOSA et al., 2015). De acordo com Nogueira e outros autores (2015) para os 

enfermeiros, o núcleo central da representação do cuidado à PVHIV está pautado na 

educação em saúde, ou seja, no relacionamento e comunicação com o outro, um papel 

próprio do enfermeiro, por intermédio da preocupação com a autoproteção profissional, 

atitudes e ações de cuidado. 

Ainda, tendo-se em vista esses três significados dados ao trabalho da enfermagem, destaca-

se a perspectiva subjetiva da atuação do enfermeiro nas questões da infecção pelo HIV, 

uma vez que se insere no acolhimento do usuário, na escuta qualificada, na empatia e no 

vínculo (COLAÇO et al., 2019). Rocha e outros autores (2018) dizem que para os 

profissionais o suporte emocional e o vínculo produzidos no aconselhamento são 

essenciais para auxiliar os usuários a se perceberem em situações de risco, assim como 

oportunizar o preparo para o diagnóstico. 

Brasil (2013) enunciou a importância de garantir espaços mais reservados para escuta e 

identificação de riscos, como o atendimento individual de enfermagem. Silva, Silva e 

Ferreira (2019) destacam que a postura, o vínculo e o tipo de relação estabelecida entre 

usuário-aconselhador e sua articulação com práticas de prevenção influenciam as 

mudanças de comportamento e a adesão ao tratamento das ISTs por parte dos pacientes. 

Acolher PVHIV significa incluí-las no serviço de saúde, considerando suas expectativas e 

necessidades, e a experiência em lidar com pessoas vivendo com outras doenças crônicas 

confere à equipe da Atenção Básica um saber-fazer que pode ser ampliado para o cuidado 

às PVHIV (BRASIL, 2017). Segundo Nogueira e outros autores (2015) o acolhimento é 

uma ação técnico-assistencial a fim de atender a todos os que procuram os serviços de 

saúde, sendo, portanto, acolhidos e ouvidos quanto às suas necessidades, o que implica um 

atendimento prestado com resolutividade. Isto fica claro ao analisarmos os resultados da 

tabela. 

Aconselhamento como estratégia do cuidado e captação precoce do usuário na 

atenção básica 



De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS - UNAIDS 

(2015), todo o processo de cuidado e tratamento do HIV começa no dia em que uma 

pessoa é diagnosticada com infecção pelo vírus. O tratamento eficaz contra o HIV, não 

sugere apenas o uso de drogas, mas também abrange o acesso a serviços básicos e 

especializados que promovam a saúde e garantam a fixação do paciente ao longo do 

tratamento e consigam a eliminação duradoura da carga viral. 

Ainda de acordo com o órgão não-governamental internacional, a rápida expansão do 

tratamento do HIV pode cooperar consideravelmente para o objetivo global de amortizar as 

desigualdades na saúde em todo o mundo. Apesar dos resultados obtidos até a data, medida 

em termos de aumento da esperança de vida, sejam genuínos, certas populações estão a se 

beneficiar muito menos do que outras (UNAIDS, 2015). 

Em um contexto de desconhecimento e medo, com relação ao HIV/AIDS, foram criados 

no Brasil durante a década de 1980, Centros de Orientação e Aconselhamento Sorológico 

em DST/AIDS (COAS), posteriormente conhecida como CTA. Nestes serviços é possível 

realizar testes para detectar HIV, sífilis e hepatite B e C gratuitamente, além de 

disponibilizar o serviço de aconselhamento individual ou coletivo pré ou pós-teste aos 

usuários com o intuito de auxiliar no enfrentamento das IST/HIV/AIDS (BRASIL, 2008; 

2010). 

Existe aconselhamento individual, coletivo, para casais e continuado, para pessoas que 

aguardam os resultados dos exames, sendo esses, pré ou pós-teste. O aconselhamento pré-

teste é uma parte do acolhimento, estabelecimento de vínculos, orientação sobre os testes e 

análise de vulnerabilidade, preservando o direito de o usuário querer ou não utilizar esse 

serviço. O pós-teste tem o objetivo de auxiliar adequadamente os usuários no 

enfrentamento do diagnóstico, bem como estimular práticas preventivas, 

independentemente dos resultados (BRASIL, 2010). 

Dentre os tópicos que compõem o aconselhamento, todos os profissionais caracterizam o 

aspecto informativo como parte de sua abordagem, que inclui: informações sobre o teste, 

infecções, formas de transmissão e prevenção, processo de aplicação e janela imunológica. 

Assim, os serviços enfatizam no aconselhamento pré-teste o repasse de informações gerais 

e a recomendação do uso de preservativo (ROCHA et al., 2018) 



Apesar de tantas discussões acerca do HIV usuário (a) sofre com o estigma. Na medida em 

que os profissionais de saúde atribuem valor a um termo tão presente no início da 

epidemia, podem estar desconsiderando as mudanças que ocorreram com o passar dos anos 

e consolidando aspectos negativos ainda arraigados em suas representações. Nesse sentido, 

os profissionais de saúde devem buscar estratégias que possibilitem garantir os direitos 

humanos de usuários (a) do serviço, pois têm encargo de refletir e combater toda e 

qualquer forma de preconceito e discriminação (SANTOS et al., 2019). 

Conforme aborda Silva, Silva e Ferreira (2019) desenvolver o aconselhamento a partir da 

escuta das demandas do usuário, combinando saberes convencionais sobre HIV/Aids e 

relacionais, como comunicação e empatia, parece ser o desafio atual para os profissionais. 

Na comunicação dos resultados de IST e HIV, constatou-se o medo devido as 

consequências da revelação do resultado e o despreparo dos profissionais, principalmente 

na comunicação de resultados de ISTs as mulheres e a não aceitação do diagnóstico pelos 

parceiros (BARBOSA et al., 2015). 

Desse modo, se faz necessário que os profissionais da atenção básica sejam capacitados 

para conversar e explicar a importância da presença do parceiro(a), assim quebrando a 

cadeia de transmissão, através de ações que permitam a orientação e o incentivo da relação 

sexual segura, tendo-se como necessário a utilização de preservativos durante as relações 

sexuais, assim como a disponibilização do acesso ao diagnóstico acompanhado pelo 

aconselhamento pré e pós-teste anti-HIV (BRASIL, 2011; BARBOSA et al., 2015). 

Educação em saúde como instrumento do cuidado ao portador de HIV/Aids 

Segundo Santos e outros autores (2019) a prática do aconselhamento pode ser entendida 

como um tipo especial de acolhimento. Em uma pesquisa realizada por Nogueira e outros 

autores (2015) fica evidente que, para os enfermeiros não é possível cuidar sem educar: por 

meio da troca de conhecimentos, pode-se auxiliar a PVHIV no enfrentamento da doença e 

das barreiras que ela pode provocar.  

A educação em saúde envolve sensibilização, esclarecimento e viabilizando um 

vocabulário claro, mais próximo da realidade do usuário (a), para que as informações 

disponibilizadas sejam acessadas (SANTOS et al., 2019). Na educação em saúde, o 

profissional transmite conhecimentos ao cliente para que aprenda mais sobre sua condição 



de saúde, tenha curiosidade de conhecer mais sobre a infecção pelo HIV, como proteger-se 

e cuidar de si, adaptando-se ao tratamento com o objetivo de alcançar mais qualidade de 

vida (NOGUEIRA et al., 2015). 

Rocha e outros autores (2018) afirmam que a prática informativa e educativa se configura 

em uma atividade de alta complexidade, que requer o uso de tecnologias leves, como a 

habilidade de personalizar a abordagem considerando as práticas, crenças e conhecimentos 

dos sujeitos. E de acordo com Nogueira e outros autores (2015) para os enfermeiros, o 

núcleo central de sua representação sobre o cuidado em HIV, demonstra que o cuidado está 

diretamente ligado à educação em saúde, esta representação pode estar atrelada à formação 

do profissional, que é formado para cuidar por meio da educação, escuta e prevenção. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Acolhimento é de grande importância na adesão ao tratamento pois o paciente vai dar 

credibilidade as orientações dos profissionais, possibilitando a ação de escuta e de 

qualidade pela as equipes de enfermagem. devem estar voltadas para um envolvimento 

direcionado às necessidades da pessoa que vive com HIV de modo a lhes proporcionar 

melhor qualidade de vida. Destacam-se também ações voltadas para as famílias das 

pessoas que vivem com HIV/AIDS por acreditarem que, através do acolhimento das 

famílias e amigos que cercam os pacientes, a adesão à TARV será mais bem-sucedida. 

O aconselhamento ele é essencial para a continuação do tratamento assim sabemos que 

quando recebemos de forma acolhedora ouvimos suas queixas necessariamente não seria 

só da sua doença, mas de problemas externos só procuram a unidade pra sentisse acolhida 

naquele    a pessoa que vive com HIV ele tem mais chance de continuar o seu tratamento   

O estudo mostra que o aconselhamento não é uma tarefa fácil de execução pois exige do 

profissional de enfermagem, uma capacidade de concentração, diálogo e escuta sensível 

sua eficácia depende das condições gerais de atenção à saúde, educação continuada dos 

trabalhadores, além das características de seus clientes. Porém foi constatado que muitos 

profissionais ainda não se sentem preparados para prestar um bom acolhimento. Sendo 



assim, surge a necessidade de formação continuada para os profissionais com abordagem 

tanto na prevenção de HIV, quanto na redução de danos após a infecção. 
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