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OBJETIVO 
Relatar a sistematização da assistência frente a um 
caso de SIDA e doenças oportunistas.  

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) infecta as 
células do sistema imunológico, alterando sua função. A 
infecção destrói gradativamente o sistema imune, 
originando a imunodeficiência. A síndrome da 
imunodeficiência adquirida (SIDA) é um dos estágios 
avançados da infecção pelo HIV, caracterizada pela 
presença de doenças oportunistas e neoplasias.  
 

INTRODUÇÃO 

Indubitavelmente, a sistematização da assistência é essencial para a 
autonomia do enfermeiro e melhora o atendimento do paciente. 
Identificar os diagnósticos nos norteia e aprimoram o cuidado aos 
portadores do vírus HIV e da SIDA, assim, as intervenções se tornam 
factíveis e direcionadas aos problemas existentes. 

DISCUSSÃO 

Paciente do sexo masculino, 29 anos, solteiro, ensino médio 
completo, residente em Belém, procurou pronto atendimento 
ao apresentar quadro de sonolência e confusão mental, 
onde recebeu o diagnóstico de infecção pelo HIV.  
Houve um agravamento do quadro clínico e foi feita a 
suspeita de neurotoxoplasmose, motivando a internação no 
Hospital Universitário, onde se obteve mais dois 
diagnósticos, sarcoma de Kaposi e tuberculose.  
Definiram-se os seguintes diagnósticos, para os quais foram 
estabelecidas intervenções específicas: 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA 
ADIQUIRIDA E DOENÇAS OPORTUNISTAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

TIPO DE ESTUDO 

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. 

MÉTODO 

Estudo realizado a partir do atendimento a um paciente com 
diagnóstico de SIDA associada a Neurotoxoplasmose, 
Tuberculose disseminada e Sarcoma de Kaposi, internado na 
Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias em um hospital 
universitário referência no Estado do Pará.  
A experiência ocorreu em junho de 2018. Houve coleta da 
história clínica e acompanhamento da evolução do quadro 
clínico do paciente.  
Com auxílio das Classificações da North American Nursing 
Diagnosis Association e das Intervenções de Enfermagem 
(NANDA/NIC), definiram-se, respectivamente, diagnósticos de 
Enfermagem e intervenções correspondentes. 

Diagnóstico de enfermagem Intervenções de Enfermagem 

 
 

Risco para infecções 
relacionadas à SIDA; 

Manter paciente em isolamento 
de contato; 

Utilizar técnica asséptica ao fazer 
procedimentos invasivos; 

Monitorar sinais e sintomas de 
infecção (Hipertermia, edemas 

etc) 

Integridade da pele prejudicada 
relacionado à SIDA evidenciado 

por sarcoma de Kaposi 

 
Manter as lesões limpas; 
 Manter pele hidratada;   

 
Risco de queda evidenciada por 

alteração na função cognitiva 

Manter protetores da cama 
elevados; 

  
Travar rodas da cama; 

  
Manter a cama em nível baixo; 

Padrão respiratório ineficaz 
relacionado à baixa saturação de 
oxigênio evidenciado por dispneia 

 
Manter cabeceira elevada 45º; 

Manter oxigenoterapia; 

Tabela 1: Diagnósticos e intervenções de enfermagem, segundo NANDA/NIC. 
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