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A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a doença causada pela infecção do 

HIV. O surgimento da AIDS se deu no começo da década de 1980, onde a população afetada 

era basicamente formada por homossexuais e usuários de drogas injetáveis, no entanto ao 

longo dos anos o perfil clínico-epidemiológico dos portadores de HIV é diferente daqueles 

observados inicialmente. Com isso, o enfrentamento dessa doença continua sendo um grande 

desafio, tanto à complexidade clínica quanto às questões que envolvem o preconceito. 

Portanto, é notável a importância do profissional farmacêutico no acompanhamento 

farmacoterapêutico dos portadores de HIV/AIDS, para estar aconselhando e orientando sobre 

o uso correto dos medicamentos, contribuindo para uma melhor adesão farmacológica, 

gerando resultados positivos, melhorando a qualidade de vida do paciente. Nesse contexto, o 

objetivo geral dessa pesquisa busca traçar o perfil clínico-epidemiológico dos portadores de 

HIV atendidos em um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em Santo Antônio de 

Jesus- BA. Para os objetivos específicos tem-se: coletar dados dos pacientes atendidos por 

meio de consultas aos prontuários; constatar a evolução da frequência da infecção pelo HIV 

dos pacientes atendidos no CTA de Santo Antônio de Jesus- BA entre o período de 2015 a 

2017; conhecer o perfil sócio-demográfico dos portadores de HIV acompanhados pelo CTA. 

Este estudo é um estudo bibliográfico documental tipo transversal quantitativo de base 

populacional. Para obtenção das informações, o estudo será realizado com base em análises de 

dados de prontuários de pacientes com HIV/AIDS atendidos no CTA de Santo Antônio de 

Jesus- BA, no período entre janeiro de 2015 a dezembro de 2017. Será adotado o seguinte 

critério de inclusão, os prontuários que estiverem preenchidos de forma legível no período 

entre janeiro de 2015 a dezembro de 2017. Portanto, serão excluídos os pacientes que não 

fizeram o acompanhamento adequado no período de tempo estabelecido. Quanto aos critérios 

éticos serão considerados todos os aspectos legais estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 

CNS/MS. Como resultado, pretende-se identificar quais as principais características 

epidemiológicas e clínicas que os portadores de HIVapresentam. 
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