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RESUMO 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana mais conhecido como HIV é o vírus que pode 

levar à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Ao contrário de outros vírus, o 

corpo humano não consegue se livrar do HIV. Isso significa que uma vez que você 

contrai o HIV, você viverá como vírus para sempre. O HIV ataca o sistema imunológico, 

responsável por defender o organismo de doenças, principalmente os linfócitosT-CD4+, 

nos quais se replica utilizando a maquinaria presente nessas células. O objetivo do 

presente trabalho foi conscientizar a população, principalmente adolescentes e jovens 

sobre os meios de prevenção e estratégias de tratamento contra o HIV. Como intervir? 

Fazendo distribuição de preservativos masculinos e femininos e de gel lubrificante, entre 

os dias 10 e 12 de setembro de 2021. Local: Itapemirim – ES. Plano de ação: Confecção 

de um post informativo que cada integrante do grupo postou em suas redes sociais 

dando dicas e estratégias de como se prevenir contra o HIV. Relato de Experiência: 

Observamos que na maioria dos casos as pessoas sentem vergonha ou medo por 

serem soropositivos, e acabam não fazendo o teste e o tratamento. As pessoas se 

isolam, não vão buscar direitos, não vão buscar o próprio remédio, não vão buscar 

emprego por conta do temor em relação a viver com HIV. É importante tanto trabalhar 

a prevenção quanto a discriminação. Conclui-se que existe uma discriminação enorme 

quando o assunto é HIV, as pessoas não mostram interesse em saber sobre o vírus e 

sobre a doença 
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