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Resumo: Ao longo dos anos de interação comunitária da Liga Acadêmica de Autoimunidade (LAAI), tornou-se 

necessária a ampliação do estudo para doenças prevalentes e com grande papel centrado na imunidade – como a 

infecção pelo HIV. Até 2018, mais de 900.000 brasileiros estavam infectados pelo vírus. Assim, este objetiva 

discorrer sobre imunidade, prevenção combinada e HIV, no contexto da LAAI. Os mecanismos imunológicos 

são diversos, desde a incapacitação de células não infectadas até a passagem para uma resposta de predomínio 

Th2, com consequente morte linfocitária. Diversas citocinas são liberadas levando à apoptose precoce, 

destruição celular e aumento de replicação viral. Para evitar essa enxurrada de efeitos imunológicos, a prevenção 

combinada tem por base inúmeras estratégias para evitar a infecção pelo HIV – clássicas, como a diminuição do 

número de parceiros sexuais e o uso de preservativos até mais recentes, como drogas inovadoras para profilaxia 

pré e pós-exposição e consciência dos movimentos sociais e legais na coibição da discriminação e promoção do 

bem estar do paciente que vive com HIV. Entremeado a tudo isso, há a atuação da LAAI no contexto de 

prevenção combinada com atuação frente aos anseios da comunidade nas atividades extramuros. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Autoimunidade (LAAI). 

PROJETOS VINCULADOS 

Não se aplica. 

PÚBLICO-ALVO 

Acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, população atendida pelo 

ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, 

população participante de eventos externos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR e região dos Campos Gerais. 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa; Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais; 

Ambiente externo.  

JUSTIFICATIVA 

A possibilidade de que o sistema imunológico possa reagir contra antígenos autólogos 

e causar dano tecidual foi apreciada desde quando sua função foi estabelecida. No início da 

década de 1900, Paul Ehrlich cunhou a frase melodramática horror autotoxicus para reações 

imunológicas prejudiciais contra o self (próprio) (ABBAS et al., 2015). 

Em seu início, a Liga Acadêmica de Autoimunidade (LAAI) se concentrou neste 

importante grupo: as doenças autoimunes. As doenças autoimunes sempre foram responsáveis 

por grande morbi-mortalidade acompanhadas de grande desconhecimento científico 

(MORETTI et al., 2010). No entanto, ao longo dos anos, especialmente quando se dispunha 

frente aos eventos de conscientização à população geral, tornou-se necessária a inclusão e 

ampliação do estudo para doenças prevalentes e com grande papel centrado na imunidade – 

como a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).  

Atualmente, a infecção pelo HIV acomete mais de 35 milhões de indivíduos pelo 

mundo (RIO et al., 2015). Em relação ao Brasil, até o ano de 2018 foram notificadas 926.742 

infecções por HIV no país, sendo o primeiro caso descrito em 1980. No ano de 2017, mais de 

103 novos diagnósticos por HIV foram registrados por dia (DATASUS, 2019). Sendo assim, 

a LAAI optou por pautar em suas reuniões e eventos a prevenção combinada do HIV e a 

discussão imunológica associada à infecção. 

OBJETIVOS 

Entre os objetivos deste trabalho, destacam-se: 

- Discutir principais aspectos teóricos relacionados à imunologia do HIV com 

finalidade de embasamento científico para conscientização das diversas formas de prevenção 

combinada relacionada a esta infecção; e 

- Concretizar a importância da LAAI em favorecer o contato dos acadêmicos com os 

pacientes com condições imunes e possibilitar um contato mais íntimo com a clínica, aspectos 

imunológicos e a terapêutica empregada nessas doenças. 

METODOLOGIA 
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Este trabalho é baseado em: discussões teóricas quinzenais correspondentes às 

reuniões da LAAI; revisão do tema pelos ligantes com coordenação e orientação docente; 

discussão teórico-prática através de convite ao ambulatório de Infectologia do Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais; aplicação prática de divulgação e conscientização 

para a prevenção da infecção pelo HIV em eventos externos como o realizado em associação 

ao projeto “Médicos de Rua” no Parque Ambiental e evento de conscientização sobre doenças 

autoimunes e doenças gerais realizado no Terminal Central de Ponta Grossa-PR. 

 

RESULTADOS 

Por incrível que pareça, o HIV infecta apenas uma pequena parcela de células – 

algo entre 0,1 e 13,5% das células mononucleares periféricas. O pequeno número de células 

infectadas não corresponde a morte maciça celular especialmente em estágios mais avançados 

da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Essa lacuna é um dos grandes objetivos 

do estudo da imunopatogênese do HIV (RIZZO, 2015). Algumas hipóteses com corroboração 

científica referem que o vírus atua mesmo em células não infectadas através da diminuição da 

produção de linfócitos e citocinas, aumento de substância P (molécula que acaba por elevar a 

porcentagem de células infectadas através do aumento da replicação do vírus) e apoptose 

prematura. Em uma análise mais profunda, há uma redução na produção de interleucina-2 (IL-

2) e interferon-gama, com consequente aumento de produção de IL-4 e IL-10 – desviando a 

resposta imune para um tipo predominantemente Th2 (PRETE, 1995). Esse desvio parece 

acontecer através do aumento de expressão de CD30 em células Th1, levando a diferenciação 

em células Th2. A função de CD30 solúvel ainda é desconhecida, mas ela guarda relação 

direta com a progressão para AIDS (RIZZO, 2015). Além disso, diversas partes virais, como a 

própria GP-120, reduzem o limiar para apoptose celular, mesmo em células não infectadas 

(McCOUBRIE et al., 2004). 

Outro gene do HIV que interfere com a função das células T é o Tat (fator de 

transativação) - tem relação direta com a neurotoxicidade do HIV, visto que estimula as 

células da micróglia a produzirem moléculas pró-inflamatórias e radicais livres 

(POMERANTZ, 2004). A celula folicular dendrítica, concentrada especialmente nos folículos 

linfoides, ao também tentar “atacar” o HIV, acaba por retirá-lo de sua fase neutralizada/ para 

uma fase infecciosa (RIZZO, 2015). 
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Discutida a parte imunológica básica ligada ao HIV, o conceito de prevenção 

combinada se insere, de acordo com o Ministério da Saúde, como: 

Estratégia de prevenção que faz uso combinado de intervenções biomédicas, 

comportamentais e estruturais aplicadas no nível dos indivíduos, de suas relações e 

dos grupos sociais a que pertencem, mediante ações que levem em consideração 

suas necessidades e especificidades e as formas de transmissão do vírus (BRASIL, 

2017, p.20). 

Entre as partes componentes da prevenção combinada para o HIV estão: métodos de 

barreira (como o uso de preservativo); circuncisão masculina; profilaxia pré e pós-exposição; 

imunização (contra infecções sexuais, como a Hepatite B e o HPV, por aumentarem o risco de 

coinfecção pelo HIV); tratamento universal; tratamento para outras infecções sexualmente 

transmissíveis; cuidado à transmissão vertical; elaboração de protocolos clínicos e diretrizes; 

orientações para testagem e aconselhamento; incentivo à testagem rotineira; intervenções 

comportamentais (como a redução do número de parceiros); política de redução de danos 

(como oferecimento de agulhas estéreis para usuários de drogas); intervenções estruturais 

(como a criminalização da discriminação ao portador de HIV e da homofobia); fomento do 

protagonismo e empoderamento (em relação a representatividade dos pacientes em diversas 

esferas, por exemplo) diminuição das desigualdades econômicas e sociais; e o fortalecimento 

do SUS na promoção da prevenção combinada (BRASIL, 2017). 

É cabível comentar, devido à recente novidade e importância, da profilaxia pré-

exposição (PrEP). A PrEP é uma das dúvidas mais frequentes da população jovem durante os 

eventos da LAAI. Implementada parcialmente no Brasil, ela é caracterizada pela tomada 

diária de dois antirretrovirais – há a possibilidade da tomada por demanda, ou seja, quando se 

estima que haverá o contato de risco, método o qual não se encontra disponível no país. A 

medicação corresponde a associação de tenofovir e emtricitabina – dois análogos 

nucleotídicos inibidores de transcriptase reversa. Os estudos têm demonstrado uma redução 

de risco maior que 90% nos pacientes que fazem uso correto da medicação (MOLINA, 2015; 

McCORMACK, 2016). A publicação dos resultados parciais do estudo PrEP Brasil 

demonstrou que em um seguimento de 375 pacientes por 27 meses, apenas 2 pacientes 

contraíram a infecção pelo HIV e ambos detinham níveis séricos insatisfatórios dos 

antirretrovirais. Considerando toda a casuística, 74% possuíam níveis satisfatórios de droga, 

indicando uma boa adesão, mas ainda passível de melhora (GRINSZTEJN et al., 2018). 

Todo o conhecimento teórico apresentado foi base para a preparação dos ligantes da 

LAAI para a realização de eventos de conscientização para a população de Ponta Grossa e 

Campos Gerais. Como pode se ver (FIGURA 1), os eventos “de rua” permitem concretizar a 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

5 

atuação da LAAI como projeto de extensão. Uma outra forma de divulgação do caráter 

extensionista é a publicação em revistas de trabalhos vinculados à LAAI – como o artigo 

“Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV: O que é?” publicado na Revista Saúde Ponta 

Grossa – edição maio 2019. Com a exposição desta para a população, cresce a informação, a 

divulgação do projeto da LAAI e a extensão universitária. 

Figura 1 – Evento de conscientização sobre doenças imunes  

 

Legenda: Na figura, equipe da LAAI em evento de conscientização sobre doenças imunes, no Terminal Central 

do Município de Ponta Grossa-PR. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, é notável a importância de eventos de conscientização sobre saúde para a 

população. Diante desse contexto, a ampliação do estudo da imunidade de doenças 

estratégicas, como o HIV, conquistou seu espaço ao longo dos anos de atividade da liga. Os 

conceitos imunológicos associados aos mecanismos de prevenção combinada fortalecem a 

estratégia de atuação em comunidade. Sendo assim, a LAAI permanece cumprindo e 

ampliando seus objetivos de ação extensionista, em adaptação às carências populacionais. 

APOIO: Fundação Araucária. 
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