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RESUMO 

COSTA, C. R. B. Alterações metabólicas em pessoas que vivem com HIV: 
estudo de coorte retrospectivo. 2022. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 
Trata-se de uma coorte retrospectivo, com objetivo de verificar a ocorrência e os 
fatores predisponentes para alterações metabólicas em pessoas que vivem com o 
HIV (PVHIV) durante 60 meses ao uso da terapia antirretroviral (TARV) no município 
de Maceió-AL. A coleta de dados foi realizada em um Serviço de Atendimento 
Especializado (SAE) por meio de prontuários. O seguimento da pesquisa ocorreu 
durante 60 meses, com início entre janeiro de 2014 e março de 2015. Foram 
incluídos prontuários de PVHIV, de ambos os sexos, maior de 18 anos, em 
acompanhamento no serviço de referência do estudo, virgem de tratamento e que 
tivesse iniciado o uso da TARV entre 01 de janeiro de 2014 a 30 de março de 2015; 
e excluídos prontuários de gestantes; indivíduos em situações de confinamento e/ou 
reclusos; prontuários com menos de três exames laboratoriais; prontuário de 
pessoas que apresentarem alguma condição clínica e/ou cognitiva que dificultasse o 
tratamento; pacientes que foram transferidos para outros serviços e os que foram a 
óbito. Uma amostra não probabilística foi formada por 123 indivíduos. Utilizou-se um 
instrumento semiestruturado e foi realizado um estudo piloto 30 prontuários com o 
objetivo de analisar a viabilidade da pesquisa e necessidade de adequações.. O 
projeto foi aprovado pelo comitê de ética sob protocolo nº CAAE 
58758316.3.0000.5393. A prevalência de alterações metabólicas em PVHIV, por 
meio dos exames laboratoriais, após 60 meses de uso da TARV foi 30% (n=24) com 
alteração de glicose, 28,7% (n=36) com alteração da pressão arterial e 70,7% (n=65) 
com alteração lipídica. Houve aumento significado de disglicemia, quando comprado 
antes e após 60 meses de TARV (p=0,013). Também foi evidenciado aumento 
progressivo das células TCD4+ a cada 12 meses (p<0,001) e declínio da carga viral 
(p<0,001). Sofreram alteração ao longo dos meses: colesterol (p<0,001), LDL-c 24 
meses (p=0,02), 36 meses (3º ano) (p=0,018) e 60 meses (p=0,005), triglicerídeos, 
as alterações aconteceram já nos primeiros 12 meses (p=0,028) e no último ano do 
seguimento de acompanhamento de 60 meses (p=0,012). Na glicose foram 
registradas alterações nos 24 meses (p=0,008), 48 meses (p=0,006) e 60 meses 
(p=0,011) após a TARV. E as modificações na pressão arterial foram encontradas na 
Pressão Arterial Sistólica nos 48 meses (p=0,004) e Pressão Arterial Distólica nos 24 
meses (p=0,025). Houve também associação do desfecho disglicemia e a cor branca 
(OR:2,5; IC:1,3-4,7 p=0,003); e hipertensão arterial com o uso de bebida alcoólica 
(OR:1,87; IC:0,99-3,5;  p=0,053). Conclui-se que as PVHIV, acompanhadas 
ambulatoriamente, apresentam significativa prevalência e aumento progressivo de 
alterações metabólicas após 60 meses de uso da TARV, bem como fatores 
sociodemográficos e comportamentais associados.  Assim, faz-se necessário à 
construção e implementação de estratégias voltadas à promoção, prevenção e 
controle dos fatores de risco para as alterações metabólicas nas PVHIV. 
Considerando a complexidade das condições crônicas, a mudança dos hábitos de 
vida e identificação precoce de outros fatores de risco deve ser o foco das ações 
voltadas às PVHIV. 
 
Palavras-chave: HIV. Síndrome Metabólica. Hipertensão. Hiperglicemia. 
Dislipidemias. Antiretrovirais. 



 

 

 
ABSTRACT  

 
COSTA, C. R. B. Metabolic alterationn in people living with HIV: a retrospective 
cohort study.. 2022. Thesis (Doctorare)- School of Nursing of Ribeirão Preto, 
University of São Paulo, São Paulo, 2022. 
  
This is a retrospective cohort, with the objective of verifying the occurrence and the 
predisposing factors for metabolic alterations in people living with HIV (PLHIV) for 60 
months using antiretroviral therapy (ART) in the city of Maceió-AL. Data collection 
was performed in a Specialized Care Service (SAE) through medical records. The 
follow-up of the research took place for 60 months, starting between January 2014 
and March 2015. Records of PLHIV, of both sexes, over 18 years of age, being 
followed up at the reference service of the study, new to treatment and who were had 
started using ART between January 1, 2014 and March 30, 2015; and excluded the 
medical records of pregnant women; individuals in situations of confinement and/or 
inmates; medical records with less than three laboratory tests; medical records of 
people who have some clinical and/or cognitive condition that would make treatment 
difficult; patients who were transferred to other services and those who died. A non-
probabilistic sample consisted of 123 individuals. A semi-structured instrument was 
used and a pilot study was carried out on 30 medical records with the objective of 
identifying and correcting weaknesses in the research. The project was approved by 
the ethics committee under protocol nº CAAE 58758316.3.0000.5393. The 
prevalence of metabolic alterations in PLHIV, through laboratory tests, after 60 
months of ART use was 30% (n=24) with glucose alterations, 28.7% (n=36) with 
alterations in blood pressure and 70.7% (n=65) with lipid alteration. There was a 
significant increase in dysglycemia when purchased before and after 60 months of 
ART (p=0.013). There was also a progressive increase in CD4+ T cells every 12 
months (p<0.001) and a decline in viral load (p<0.001). Changed over the months: 
cholesterol (p<0.001), LDL-c 24 months (p=0.02), 36 months (3rd year) (p=0.018) 
and 60 months (p=0.005), triglycerides, changes occurred in the first 12 months 
(p=0.028) and in the last year of the 60-month follow-up (p=0.012). Changes in 
glucose were recorded at 24 months (p=0.008), 48 months (p=0.006) and 60 months 
(p=0.011) after ART. And changes in blood pressure were found in systolic blood 
pressure at 48 months (p=0.004) and diastolic blood pressure 24 months (p=0.025). 
There was also an association between dysglycemia and white skin color (OR:2.5; 
CI:1.3-4.7 p=0.003); and arterial hypertension with the use of alcoholic beverages 
(OR:1.87; CI:0.99-3.5; p=0.053). It is concluded that PLHIV, monitored in an 
outpatient setting, have a significant prevalence and progressive increase in 
metabolic alterations after 60 months of ART use, as well as associated 
sociodemographic and behavioral factors. Thus, it is necessary to build and 
implement strategies aimed at promoting, preventing and controlling risk factors for 
metabolic changes in PLHIV. Considering the complexity of chronic conditions, 
changing lifestyle habits and early identification of other risk factors should be the 
focus of actions aimed at PLHIV. 
 
Keywords: HIV. Metabolic Syndrome. Hypertension. Hyperglycemia. Dyslipidemias. 
Anti-Retroviral Agents 
 
 



 

 

RESUMEN 
 
COSTA, C. R. B. Alteraciones metabólicas en personas que viven con VIH: un 
estudio de cohorte retrospectivo. 2022. Tesis (Doctorado)- Escuela de Enfermería 
de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, São Paulo, 202. 
 
Se trata de una cohorte retrospectiva, con el objetivo de verificar la ocurrencia y los 
factores predisponentes de alteraciones metabólicas en personas que viven con VIH 
(PVVIH) durante 60 meses en tratamiento antirretroviral (TAR) en la ciudad de 
Maceió-AL. La recolección de datos se realizó en un Servicio de Atención 
Especializada (SAE) a través de la historia clínica. El seguimiento de la investigación 
se realizó durante 60 meses, comenzando entre enero de 2014 y marzo de 2015. 
Registros de PVVIH, de ambos sexos, mayores de 18 años, en seguimiento en el 
servicio de referencia del estudio, nuevos en tratamiento y que habían comenzado a 
usar ART entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de marzo de 2015; y excluidos los 
expedientes médicos de mujeres embarazadas; personas en situación de reclusión 
y/o reclusas; registros médicos con menos de tres exámenes de laboratorio; historias 
clínicas de personas que presenten alguna condición clínica y/o cognitiva que 
dificulte el tratamiento; los pacientes que fueron trasladados a otros servicios y los 
que fallecieron. Una muestra no probabilística estuvo conformada por 123 
individuos. Se utilizó un instrumento semiestructurado y se realizó un estudio piloto 
sobre 30 historias clínicas con el objetivo de identificar y corregir debilidades en la 
investigación. El proyecto fue aprobado por el comité de ética bajo protocolo nº 
CAAE 58758316.3.0000.5393. La prevalencia de alteraciones metabólicas en 
PVVIH, a través de exámenes de laboratorio, después de 60 meses de uso de TARV 
fue de 30% (n=24) con alteraciones de la glucosa, 28,7% (n=36) con alteraciones de 
la presión arterial y 70,7% (n= 65) con alteración lipídica. Hubo un aumento 
significativo en la disglucemia cuando se compraron antes y después de 60 meses 
de TAR (p=0,013). También hubo un aumento progresivo de células T CD4+ cada 
12 meses (p<0,001) y una disminución de la carga viral (p<0,001). Con los meses 
cambiaron: colesterol (p<0,001), LDL-c 24 meses (p=0,02), 36 meses (3er año) 
(p=0,018) y 60 meses (p=0,005), triglicéridos, cambios ocurrieron en el primer 12 
meses (p=0,028) y en el último año del seguimiento de 60 meses (p=0,012). Los 
cambios en la glucosa se registraron a los 24 meses (p=0,008), 48 meses (p=0,006) 
y 60 meses (p=0,011) después del TAR. Y se encontraron cambios en la presión 
arterial en presión arterial sistólica a los 48 meses (p=0,004) y presión arterial 
distólica a los 24 meses (p=0,025). También hubo asociación entre la disglucemia y 
el color blanco de la piel (OR:2,5; IC:1,3-4,7 p=0,003); e hipertensión arterial con el 
uso de bebidas alcohólicas (OR:1,87; IC:0,99-3,5; p=0,053). Se concluye que las 
PVVIH, monitoreadas en forma ambulatoria, tienen una prevalencia significativa y 
aumento progresivo de alteraciones metabólicas después de 60 meses de uso de 
TARV, así como factores sociodemográficos y comportamentales asociados. Por lo 
tanto, es necesario construir e implementar estrategias dirigidas a promover, 
prevenir y controlar los factores de riesgo de alteraciones metabólicas en las PVVIH. 
Considerando la complejidad de las condiciones crónicas, el cambio de hábitos de 
vida y la identificación temprana de otros factores de riesgo deben ser el foco de las 
acciones dirigidas a las PVVIH. 
 
Palabras clave: VIH. Síndrome Metabólico. Hipertensión. Hiperglucemia. 
Dislipidemias. Antirretrovirales 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução e o acesso universal à terapia antirretroviral (TARV) 

impactaram diretamente na mortalidade e na morbidade associada à infecção 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) (BUCHACZ et al., 2020; 

PANDEY; GALVANI, 2019). Pessoas que antes possuíam perspectivas 

limitadas vivenciaram uma revolução no tratamento. A diverdidade do arsenal 

terapêutico promoveu o controle da replicação viral, contribuiu para redução de 

doenças oportunistas e consequente necessidade de internações hospitalares, 

além de aumentar a expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV 

(PVHIV) (BRASIL, 2018). 

Embora os efeitos da TARV possam conter a progressão da doença e a 

proliferação viral maciça do vírus, a exposição a longo prazo dos antirretrovirais 

(ARV) pode levar a alterações metabólicas lipídicas, glicídicas, alterações 

renais, hapáticas, pressóricas, entre outras (CASSENOTE et al., 2021; LEITE 

et al., 2020; MULLER; GIMENO, 2019).  

A etiopatogenia das alterações metabólicas entre as PVHIV é 

considerada multifatorial, uma vez que a causa pode ser associada à 

exposição do organismo a um processo inflamatório crônico decorrente da 

própria infecção pelo HIV. Ao mesmo tempo, o uso prolongado das drogas 

antirretrovirais de diferentes classes e combinações terapêuticas, podem gerar 

distintos efeitos, e assim são capazes de promovar modificações no padrão de 

funcionamento celular (LEITE et al., 2020; WATERS; HSUE, 2019).  

Ademais, o aumento da expectativa de vida também favoreceu a 

exposição aos fatores relacionados ao envelhecimento e, assim, comorbidades 

crônicas passaram a coexistir entre as PVHIV (LEITE et al., 2020; NGUYEN et 

al., 2019). 

Desse modo, alterações metabólicas, bem como as comorbidades 

associadas, ganharam cada vez mais destaque no acompanhamento clínico 

das PVHIV, tanto pelas repercussões na saúde a longo prazo, quanto pela 

possível influência na não adesão ao tratamento (LEITE et al., 2020; NGUYEN 

et al., 2019; SEARS et al., 2019; WATERS; HSUE, 2019). 
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1.1  Aspectos epidemiológicos da infecção pelo HIV 

A epidemia da infecção pelo HIV teve início nos Estados Unidos, em 

1981. Mais de quarenta anos se passaram desde que o Centers for Disease 

Control (CDC) reconheceu a existência de uma nova doença 

imunossupressora que provocava deficiência na imunidade humoral e celular, 

considerada mortal (UNAIDS, 2021a).  

A pandemia da aids, declarada ainda na década de 80, matou milhões 

de pessoas em todo o mundo, e sua disseminação seguiu trajetórias diferentes 

em cada área geográfica. Diversos seguimentos populacionais foram atingidos. 

A indiferença das lideranças mundiais e as falhas sociais também repercutiram 

no impacto da doença (UNAIDS, 2021).  

Desde o início, a epidemiologia da infecção reflete a diversidade 

sociodemográfica nas regiões do Brasil. No país, em 1982, foram notificados os 

primeiros casos na cidade de São Paulo, entre homens que fazem sexo com 

homens (HSH) (UNAIDS, 2021a; 2021b). 

Conforme relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/aids (UNAIDS), no mundo, até o final 2020, cerca de 84% das PVHIV 

conheciam seu status sorológico, 73% estavam acessando a TARV e 66% 

tinham supressão viral. Em 2020, cerca de 37,6 milhões de PVHIV em todo o 

mundo estavam em tratamento. Estima-se que desde 2001, a implementação 

de um tratamento de qualidade e acessível tenha evitado 16,2 milhões de 

mortes relacionadas à aids (UNAIDS, 2021a; 2021b).  

Segundo estimativa feita pelo UNAIDS, aproximadamente metade dos 

países da América Latina sofreram aumento na incidência entre 2010 e 2018. 

Na América Latina, o Brasil é considerado o país mais populoso, com uma 

maior concentração de casos novos de HIV; de 2007 até junho de 2021, foram 

notificados 381.793 casos de infecção (UNAIDS, 2021). Na região Nordeste do 

Brasil, de 2007 até junho de 2021 foram notificados 75.165 (19,7%) casos, 

apresentando-se como a segunda região com o maior número, sendo 

antecedida apenas pelo Sudeste (BRASIL, 2021).  

Na região nordeste, o Estado de Alagoas apresentou aumento na taxa 

de detecção de aids entre os anos 2010 e 2020. Dentre as cinco unidades 

federativas do Brasil nas quais houve esse aumento, Alagoas esteve em 2º 

lugar, junto a mais três estados do Nordeste: Sergipe (1º), Rio Grande do Norte 
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(3º) e Paraíba (5º). De 2007 a junho de 2021, o estado notificou 5.054 casos de 

HIV (BRASIL, 2021).  

Em 2014, ano delimitado para o início da coleta retrospectiva da 

pesquisa, houve 370 casos de HIV notificados no estado de Alagoas (BRASIL, 

2021). Desse modo, Alagoas tem ocupado posições importantes no que se 

refere à incidência da infecção e aos casos de aids, apresentando a questão do 

HIV como um dos problemas de saúde pública (BRASIL, 2021).  

Vale ressaltar, que no Brasil a infecção pelo HIV e a aids fazem parte da 

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças (Portaria nº 264, de 17 

de fevereiro de 2020).  A aids é de notificação compulsória desde 1986; já a 

infeção pelo HIV em gestantes possou a ser notificada em 2000; e a infecção 

pelo HIV em 2014 (BRASIL, 2021). 

 

1.2 Terapia antirretroviral: implicações metabólicas decorrentes da terapia 

crônica 

No Brasil, a política de acesso universal à TARV, com distribuição 

gratuita, foi iniciada na década de 90, por meio do sistema público de saúde 

(BRASIL, 2021). O avanço no tratamento implicou no aumento da sobrevida, o 

que tornou o viver com HIV uma condição crônica. E, ainda que a TARV tenha 

controlado a morbidade e mortalidade das PVHIV, a própria longevidade as 

torna naturalmente expostas a diversos processos crônico-degenerativos, cuja 

manifestação não era visualizada devido à precoce mortalidade (BUCHACZ  et 

al, 2020; MANSUR, 2020; MULLER; GIMENO, 2019). Importante destacar que 

a eficácia da TARV é bem estabelecida na literatura. Sua efetividade tem 

relação direta com a adesão ao seu uso regular (BRASIL, 2021; SILVA et al., 

2020;). 

A TARV, embora associada à melhora da qualidade de vida, também 

provocou alterações no metabolismo das PVHIV (MANSUR, 2020; NGUYEN et 

al., 2019). Dentre estas, são identificadas comorbidades resultantes do impacto 

da terapêutica no metabolismo da glicose e dos lipídeos que incluem a 

dislipidemia, resistência à insulina (RI), redistribuição e degradação da gordura 

corporal, alteração do peso corporal e níveis pressóricos (NGUYEN et al., 

2019; WATERS; HSUE, 2019). Essas alterações fazem parte dos critérios para 

a Síndrome Metabólica (SM) (BRASIL, 2018; NGUYEN et al., 2019). 
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Estudos evidenciam que a SM é mais prevalente entre PVHIV, quando 

comparada à população geral (MANSUR, 2020; NGUYEN et al., 2019). Um 

estudo realizado em cinco Serviços de Atendimento Especializado no sudeste 

brasileiro evidenciou uma prevalência de SM 39,3% entre PVHIV, classificado 

de acordo com os critério da International Diabetes Federation (IDF) (COSTA et 

al., 2021a). Além de quase 50% (47,7%) das PVHIV avaliadas estarem acima 

de peso (COSTA et al., 2021b).  

Desse modo, as alterações metabólicas têm recebido cada vez mais 

atenção, tanto pelo impacto de cada componente diagnóstico, quanto por reunir 

fatores de risco para doenças como as doenças cardiovasculares, renais, 

hepáticas, entre outras (MANSUR, 2020; NGUYEN et al., 2019).  

 

1.3  Alterações metabólicas: aspectos fisiopatológicos 

Um aspecto fisiopatológico importante entre as PVHIV é o processo 

inflamatório, que predispõe as diversas alterações metabólicas. A própria 

exposição cumulativa ao HIV favorece a uma inflamação persistente que deve-

se à translocação microbiana, à replicação do vírus e à ativação do sistema 

imune (LEITE et al., 2020; LV; CAO; LI, 2021; TASCA, 2018). Nesse processo, 

há ativação de vias pró-coagulantes e pró-inflamatórias. Essas vias elevam a 

produção citocinas inflamatórias como a interleucina 6 (IL-6) e o fator de 

necrose tumoral alpha (TNF-α), e as moléculas de adesão, além do óxido 

nítrico (NO), que contribui com diversas condições fisiopatológicas, como a 

diabetes mellitus, sepse, desenvolvimento de aterosclerose, doenças 

neurológicas, entre outras (LEITE et al., 2020; LV; CAO; LI, 2021; TASCA, 

2018). 

Ainda que haja a diminuição da gravidade da síndrome inflamatória após 

a utilização da TARV, em comparação à infecção ativa, as PVHIV apresentam 

um estado de inflamação menor grau, com elevação das citocinas pró-

inflamatórias (TNF-α, IL-6) e proteínas de fase aguda (como a Proteína C 

Reativa-PCR) e infiltração de macrófagos no tecido adiposo (LIU et al., 2016; 

LV; CAO; LI, 2021). Assim, diversos biomarcadores (estresse oxidativo, 

inflamatórios e ativação imune) estão alterados em PVHIV, de acordo com 

suas condições terapêuticas e imunológicas (LEITE et al., 2020; LIU et al., 

2016; LV; CAO; LI, 2021; TASCA, 2018). 
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A persistência da inflamação e da ativivação imune são fatores 

potenciais para o aumento da morbidade e mortalidade não associadas à aids, 

mesmo nas PVHIV em uso de TARV e que estão com carga viral indetectável 

(LEITE et al., 2020). Vale ressaltar que, confome estudos, a utilização da TARV 

tem diminuído os níveis dos marcadores de inflamação. Porém, os valores 

continuam maiores entre os que vivem com vírus, quando comparado aos não 

infectados (BOURGI; WANJALLA; KOETHE, 2018; CAO; LV; LI, 2021; LEITE 

et al., 2020, LIU et al., 2016). 

Assim, tanto a infecção pelo HIV quanto a utilização da TARV se 

associam ao aumento do estresse oxidativo, e contribuem com o status 

inflamatório crônico nas PVHIV, gerando alterações relacionada à glicose, aos 

lipídeos e à pressão arterial (BOURGI; WANJALLA; KOETHE, 2018; CAO; LV; 

LI, 2021; LEITE et al., 2020, LIU et al., 2016; TASCA, 2018). 

 

1.3.1 Alterações metabólicas relacionadas à glicose 

A Diabetes mellitus (DM) é um importante problema de saúde em todo o 

mundo. A International Diabetes Federation (IDF) estimou, em 2021, que 537 

milhõres de pessoas tinham diabetes no mundo, com projeção de 643 milhões 

em 2030 (IDF, 2021). Além disso, aporcentagem de pessoas com DM tipo 2 

não diagnóstica é cerca de 45% (IDF, 2021). Entre as PVHIV os dados são 

ainda mais preocupantes. Além das implicões fisiopatológicas gerais da DM, 

nas PVHIV diabéticas em uso de TARV, há estudos que sinalizam para uma 

diminuição de 25% da concentração do ARV Tenofovir (TDF) (MANN et al., 

2021). No Brasil, um estudo de coorte multicêntrico realizado em quatro regiões 

do Brasil entre 2002 e 2013, evidenciou uma taxa de incidência de DM de 

17,3%/1000 pessoas por ano (CASSENOTE, 2021).  

O estudo Global Burden of Disease (GBD) aponta que a carga 

representada pelo diabetes terá maior impacto nos países em desenvolvimento 

(GBD, 2019). Tal impacto torna-se mais relevante nos custos diretos e indiretos 

para a sociedade e o sistema de saúde, atribuídos incapacitações temporárias 

e permanentes decorrentes de suas complicações, e amortalidade prematura. 

Estima-se que, junto à elevação da pressão arterial e ao uso de tabaco, a 

glicemia elevada são os fatores mais importantes para mortalidade prematura 

(COBAS et al., 2022).  
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Estudos demostram que PVHIV podem ter risco aumentado para DM tipo 

2, em comparação aos que não vivem com o vírus (BRATT et al., 2021; 

CASSENOTE, 2021; NJOROGE et al., 2021; ZUNIGA et al., 2017). Uma coorte 

brasileira entre PVHIV também observou que as alterações na glicose são 

encontradas em média 3,3 anos antes do início da diabetes (CASSENOTE, 

2021). Assim, a disglicemia em PVHIV pode ser usada como um biomarcador, 

com melhor valor preditivo, para identificar indivíduos em risco para DM tipo2, 

prevendo seu aparecimento (CASSENOTE et al., 2021). 

Outra condição clínica relevante, refere-se à resistência à insulina (RI) 

que foi uma das primeiras complicações metabólicas associada à TARV 

(BRATT et al., 2021; COBAS et al., 2022; NANSSEAU et al., 2018; TASCA et 

al., 2021). A RI caracteriza-se pela diminuição do efeito da insulina em seus 

principais alvos, o fígado, o tecido adiposo e os músculos, levando ao aumento 

da secreção de insulina para manter a glicemia normal. Quando o pâncreas 

não consegue secretar insulina suficiente, a glicemia aumenta gradualmente 

(COBAS et al., 2022).  

Diversos estudos sugerem mecanismos etiologicamente diferentes para 

justificar a DM. Na patogênese são encontrados fatores genéticos, ambientais 

e imunológicos (BRATT et al., 2021; COBAS et al., 2022).  

Em PVHIV, também são encontrados na literatura fatores como idade, o 

índice de Massa Corpórea (IMC) e hipertensão arterial. Além dessas, outras 

condições clínicas podem ser encontradas nessa população, como o uso de 

antipsicóticos, corticosteroides, opióides, a coinfecção pelo vírus da hepatite C, 

a tuberculose que pode induzir intolerância à glicose, a própria lipodistrofia 

associada ao HIV (LAHIV), o hipogonadismo, e os diversos medicamentos 

utilizados no tratamento constituem fatores de risco adicionais para DM TARV 

(BRATT et al., 2021; COBAS et al., 2022; NANSSEAU et al., 2018; NJOROGE 

et al., 2021; TASCA et al., 2021). 

Entre as classes dos ARV descritas na literatura que podem contribuir na 

alteração do metabolismo da glicose, estão os Inibidores de Proteases (IP), os 

inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRN) e os 

Inibidores da Integrase (INI) (CAPEAU et al., 2021; HSU et al., 2021). Ressalta-

se que, ainda que os efeitos da TARV possam conter a progressão da doença 

e a proliferação viral maciça, ocorre multiplicação do HIV em diferentes sítios, o 
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que favorece ao estabelecimento de um estado inflamatório crônico. Esses 

locais são considerados “santuários” de replicação viral, são eles: o sistema 

gastrintestinal, o sistema nervoso central e o tecido adiposo (CAPEAU et al., 

2021; COBAS et al., 2022; HSU et al., 2021). 

A infecção dos macrófagos e adipóticos (considerados reservatórios para 

a replicação viral), favorece a liberação de proteínas virais, modificando o 

fenótipo adipocitário. Do mesmo modo, os macrografo ao serem infectados 

pelo HIV, modificam seu fenótipo de um padrão anti-inflamatório (M2) para um 

pró-inflamatório (M1), com a secreção de citocinas pró-inflamatórias, resultando 

na indução de RI e alteração da produção de adipocinas (CAPEAU et al., 2021; 

COBAS et al., 2022; HSU et al.,2021; TASCA et al., 2021).  

Diferentes mecanismos são encontrados. O aumento da glicose, além do 

ganho de peso após o início da TARV, que favorece a todo o processo citado 

nas células do tecido adiposo. Há disfunção mitocondrial, diminuição da 

liberação de insulina pelas células β, apoptose de adipócitos, redução da 

expressão do transportador de glicose tipo 4 (glucose transporter type 4, 

GLUT4),  e elevação dos mediadores inflamatórios (COBAS et al., 2022; HSU 

et al., 2021; TASCA et al., 2018, 2021). 

O efeito pró-inflamatório por meio do TNF-α e IL-6 comprometem a ação 

da insulina e inteferem na sensibilidade à insulina periférica, com estímulo a 

produção de ácidos graxos livres no fígado e TG (DADA et al., 2017; LV; CAO; 

LI, 2021). Os níveis aumentados de citocinas podem destruir as células 

TCD4+, como parte do processo desencadeado pela extensão do tecido 

adiposo (LV; CAO; LI, 2021; ZUNIGA et al., 2017). Assim, a própria inflamação 

sistêmica crônica está associada ao aumento da incidência de DM (COBAS et 

al., 2022; DADA et al., 2018; HSU et al.,2021; TASCA et al., 2021). 

 

1.3.2 Alterações metabólicas relacionadas aos lipídeos 

As alterações do metabolismo lipídico são muito comuns nas PVHIV 

(CUMMIS et al., 2022; IQBAL et al., 2022; MELO et al., 2019). A dislipidemia 

(DLP) é considerada uma comorbidade cardiometabólica e um fator de risco 

cássico para doenças cardiovasculares (DCV), contribui para a aumento da 

mortalidade, e importante desempenho para o início do processo aterogênico 

(FALUDI et al., 2017; PRÉCOME et al., 2019).  
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Além da contribuição dos fatores ambientais e genéticos, a TARV e a 

infecção pelo HIV estão associadas ao desenvolvimento de DLP (CUMMIS et 

al., 2022; IQBAL et al., 2022). Estudos brasileiros têm evidenciado que cerca 

de 50% de PVHIV tem alguma alteração lipídica, seja níveis elevados de 

triglicérides (TG), colesterol total (CT) e aumento da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-c) ou diminuição da lipoproteína de alta densidade (HDL-c) 

(MELO et al., 2019). Há evidências de um aumento de aproximadamente três 

vezes na prevalência de DLP em PVHIV após o início da TARV (AMBERBIR et 

al., 2019; GELDRES-MOLINA et al., 2021; MELO et al., 2019; WATERS; 

HSUE, 2019). 

Em pacientes que não iniciaram o uso da TARV há uma tendência à 

redução dos valores do CT, HDL-c e LDL-c (AMBERBIR et al., 2019; BORGES 

et al., 2019). A própria infecção pelo HIV exerce um importante papel na 

redução do colesterol (AMBERBIR et al., 2019; CAPEAU et al., 2021; 

CUMMINS et al., 2022; IQBAL et al., 2022). Há inibição de um gene (ABCA1) 

que promove o efluxo do colesterol dos tecidos para os macrófagos. Além 

disso, a perda de peso associada ao comprometimento nutricional e ao 

aumento do catabolismo dessas partículas, que são comuns nos estados pró-

inflamatórios, promovem alterações na função e na composição do HDL-c 

(CUMMIS et al., 2022; FALUDI et al., 2017; IQBAL et al., 2022; PRÉCOME et 

al., 2019). 

No ensaio clínico The Strategies for Management of Antiretroviral 

Therapy (SMART), avaliou-se a interrupção da TARV em 477 pacientes 

estáveis (carga virua e imunidade) que se apresentaram com o perfil lipídico 

desfavorável, durante 18 meses (BORGES et al., 2019). No grupo em que 

houve suspensão da TARV, pouca melhora dos parâmetros lipídicos foi 

observado, e uma aumento da mortalidade geral e cardiovascular (BORGES et 

al., 2019). Nesse mesmo grupo também foi verificado aumento nas citocinas 

pró-inflamatórias e fatores pró-trombóticos como plasmina, o aumento do 

dímero D, fator XIII e produtos de degradação do fibrinogênio (BORGES et al., 

2019). 

Quanto aos pacientes submetidos à TARV, esses apresentam aumento 

dos TG, LDL-c e do CT, e diminuição de HDL-c. Além disso, o LDL-c pode 

modificar seu fenótico se tornando menor e mais denso (CAPEAU et al., 2021; 
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CUMMINS et al., 2022; ECHECOPAR-SABOGAL et al., 2018; IQBAL et al., 

2022;). O tratamento para a infecção pelo HIV envolve uma combinação de 

medicamentos, comumente de diferentes classes, isso promove um efeito 

adicional dos agentes sobre o metabolismo dos lipídeos (AMBERBIR et al., 

2019; CUMMINS et al., 2022; GELDRES-MOLINA et al., 2021). 

É importante frisar que, embora a terapia de primeira linha tenha 

modificado ao longo do tempo na tentativa de melhorar desfechos relacionados 

ao risco cardiometabólico das PVHIV, a possibilidade de falha na terapêutica 

devido a resistência viral continua sendo um problema comum e que muitas 

vezes requer troca dos medicamentos e uma necessidade de utilização de 

fármacos considerados menos favoráveis ao perfil metabólico (BRASIL, 2018; 

GELDRES-MOLINA et al., 2021). 

Do ponto de vista clínico e também fisiológico, o colesterol e os TG os 

lípides mais relevantes para a saúde. O colesterol estimula a produção dos 

hormônios esteróides, dos ácidos biliares, da vitamina D, além de ativar e 

fluidificar as enzimas (FALUDI et al., 2017; PRÉCOME et al., 2019). Já os TG 

constituem uma das formas de armazenamento energético mais importantes do 

organismo (FALUDI et al., 2017). 

Entre as classes de antirretrovirais encontradas na literatura que podem 

interferir no perfil lipídico estão os IP, ITRN e os Inibidor da Transcriptase 

Reversa Não Análogo de Nucleosídeo (ITRNN) (AMBERBIR et al., 2019; 

BORGES et al., 2019; BRASIL, 2018; GELDRES-MOLINA; FALUDI et al., 

2017). Cada classe contribui com um mecanismo e a patogênese da 

dislipidemia associada à TARV é complexa. 

Os IP inibem a diferenciação dos adipócitos, induzem a RI e a hipertrofia 

de gordura visceral, bem como elevam a produção das citocinas pró-

inflamatórias pelos adipócitos e macrófagos que estão infiltrados no tecido 

adiposo, e induzem o estresse oxidativo e modificação da secreção de 

adipocinas (ECHECOPAR-SABOGAL et al., 2018; FALUDI et al., 2017). 

Alguns ITRNN causam disfunção mitocondrial, alterando 

substancialmente a função dos adipócitos in vitro e aumentando o estresse 

oxidativo, a secreção de adiponectina e a produção de citocinas pró-

inflamatórias, favorecendo o envelhecimento celular precoce e a apoptose de 

adipócitos (FALUDI et al., 2017; GELDRES-MOLINA et al., 2021). 
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Os ITRN são descritos na literatura  como causadores de toxicidade 

mitocondrial. Inibem a gama DNA polimerase mitocondrial, e prejudica a 

síntese de enzimas mitocondriais que geram Adenosina Trifosfato (ATP) por 

fosforilação oxidativa (GANTA; CHAUBEY, 2019). Entre as implicações dessa 

classe estão a esteatose hepática e lipoatrofia periférica (GANTA; CHAUBEY, 

2019).  

Importante destacar que, ainda que os INI causem pequeno impacto nas 

alterações lipídicas, comparadas à outras classes de ARV (MORENO, 2020), 

há estudos que associam o uso do INI ao aumento do IMC, peso corporal, 

circunferência abdominal e porcentagem de gordura corporal (KERCHBERGER 

et al., 2020). O uso do Dolutegravir (DTG), diminui a biodisponibilidade do 

óxido nítrico induzindo a disfunção endotelial. Essa disfunção precede a 

doença vascular aterosclerótica e consequentemente o aumento do risco de 

eventos cardiometabólicos (MORENO, 2020; MARINCOWITZ et al., 2019). 

 

1.3.3 Alterações metabólica relacionadas à pressão arterial 

A Hipertensão Arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial (fatores 

genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais), que frequentemente se associa 

a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo 

(BARROSO et al., 2021; NCD-RISC,  2021). A HA é comum entre PVHIV com 

prevalência que variam conforme região do Brasil há estudos que apontam 

35,9% no norte, 17,3% nordeste e sudeste com 16,4%  (COSTA et al., 2020, 

2021a; CUNHA et al., 2018).  

Além disso, estudos retrospectivos e transversais demonstram que a 

prevalência de hipertensão é maior em adultos infectados pelo HIV quando 

comparados aos não infectados (BATAVIA et al., 2018; CUNHA et al., 2018; 

KASPER et al., 2021). A Pressão Arterial (PA) elevada é um importante 

determinante da sobrevida em longo prazo em PVHIV (BATAVIA et al., 2018; 

BARROSO et al., 2021; KASPER et al., 2021;). 

Considerada um fator de risco modificável, a HA tem associação linear, 

contínua e independente para doença renal (DRC), DCV e morte prematura 

(BARROSO et al., 2021). A HA associada à DLP, à obesidade abdominal e à 

DM são fatores de risco metabólicos para as doenças do sistema 

cardiocirculatório (BARROSO et al., 2021). 
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A HA tem gerado também impacto no aspecto socioeconômico da 

população acometida e significativos custos ao sistema de saúde, sobretudo 

pelas repercussões dos órgãos-alvo: cérebro (demência, acidente vascular 

encefálico isquêmico ou hemorrágico); rins (doença renal crônica, terapia 

dialítica); coração (fibrilação atrial, doença arterial coronária, insuficiência 

cardíaca e morte súbita); sistema arterial (doença arterial obstrutiva periférica) 

(BARROSO et al., 2021; MUKONDA; LESOSJY, 2021) 

Nas PVHIV, além dos preditores independentes considerados 

tradicionais para a HA como a idade e obesidade, está a inflamação (aumento 

de IL-6) (BATAVIA et al., 2018; BURSZTYN; ISRAEL, 2020; JONES et al., 

2020; MELTON; QIU, 2021). Um estudo longitudinal realizado no Haiti, apontou 

que o aumento da IL-6 precede e prediz a hipertensão em adultos infectados 

pelo HIV. Nesse mesmo estudo, a pressão arterial sistólica (PAS)>140mmHg 

na inscrição foi associada ao aumento da mortalidade (BATAVIA et al., 2018). 

A presença do HIV provoca alterações diretas na função endotelial, na 

composição da matriz extracelular e modifica o comportamento celular do 

músculo liso vascular, o que contitbui para o aumento da rigidez e espessura 

do vaso, além de alterar a elasticidade e função do mesmo, o que favorece as 

alterações pressóricas (BATAVIA et al., 2018; BURSZTYN; ISRAEL, 2020; 

JONES et al., 2020; MELTON; QIU, 2021). 

Assim, além dos marcadores amplamente disponíveis da gravidade da 

infecção do HIV, como a contagem de células TCD4+ ou dados clínicos, a PAS 

tem sido sinalizada como um possível biomarcador adicional, simples e 

amplamente disponível (BATAVIA et al., 2018; BURSZTYN; ISRAEL, 2020; 

JONES et al., 2020; MELTON; QIU, 2021). 

 

1.4 Assistência multiprofissional às pessoas que vivem com o HIV  

A infecção pelo HIV, enquanto condição crônica, e a complexidade que 

envolve o seu tratamento, associa-se a numerosos impactos biopsicossociais,  

o que requer assistência multiprofissional (BRASIL, 2018; VILLA et al., 2022).  

Nesse interim, o enfermeiro, enquanto membro da equipe 

multiprofissional, tem a possibilidade de implementar intervenções para 

promoção, prevenção e diagnóstico oportuno de alterações metabólicas, por 

meio da consulta de enfermagem. Assim,  proporciona orientações voltadas ao 
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esclarecimento de dúvidas gerais sobre o viver com o HIV, ao enfrentamento 

das dificuldades relacionadas ao tratamento e auxilia o indivíduo na 

mobilização para a busca do autocuidado. Também poderá ser realizado a 

avaliação dos sinais vitais, das medidas antropométricas e o histórico de 

saúde,  além de fortalecer a cada encontro a importância de manter a adesão à 

TARV e os hábitos saúdáveis (BRASIL, 2018; LIMA et al., 2022; VILLA et al., 

2022).  

O início precoce da TARV e a adesão ao tratamento têm sido 

considerada por algunas autores a mais importante estratégia para minimizar 

danos induzidos pela reações inflamatórias e por toda repercussão 

cardiometabólica que essas reações podem causar pode causar  (CASEY et 

al., 2019; FEINSTEIN et al., 2019; WEBEL et al., 2021). 

Essas atribuições confirmam a ideia de que, aos profissionais, cabe 

apropriar-se da temática ‘alterações metabólicas em pessoas que vivem com 

HIV’, com o objetivo de fortalecer e transformar as práticas clínicas atuais, 

ampliando o 'olhar' para as PVHIV, a multimorbidade nessa população e os 

impactos negativos na qualidade de vida (BRASIL, 2018). 

 

1.5 Justificativa do estudo 

Diante do exposto, considerando os impactos sociais, clínicos e 

econômicos que as alterações metabólicas podem resultar e, embora a 

literatura científica apresente estudos que evidenciem essas alterações em 

PVHIV, na enfermagem, estudos que acompanham o comportamento dessas 

alterações, ainda são incipientes, sobretudo no Nordeste brasileiro. 

Além disso, o estudo propõe a redução de algumas lacunas relacionadas 

as alterações metabólicas nas PVHIV, com a possibilidade de conhecer como 

se comportam essas alterações durante os 60 primeiros meses de tratamento, 

se já possuíam as alterações antes da TARV e, em média, quanto tempo essas 

alterações começam a aparecer depois da adesão à TARV, considerando o 

conhecimento da exposição cumulativa da terapia ao longo da investigação.  

Essas informações poderão subsidiar à assistência à saúde das PVHIV, 

numa perspectiva de transformação do cotidiano e incorporação de recursos. 

Assim, há possibilidade de fortalecer o sistema de saúde vigente e promover 

melhoria no enfrentamento de questões clínicas vivenciadas por PVHIV. 
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Ademais, o delineamento proposto torna possível o conhecimento de 

fatores associados às alterações metabólicas nessa população desde o início 

do tratamento com a TARV. Assim, quanto mais informações eficazes 

estiverem à disposição dos enfermeiros, melhores serão as estratégias para 

promoção da saúde das PVHIV e possíveis intervenções. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar a ocorrência e os fatores predisponentes para alterações 

metabólicas entre PVHIV durante 60 meses ao uso da TARV. 

 

2.2 Específicos 

 

 Descrever as variáveis sociodemográficas, clínicas, comportamentais de 

PVHIV; 

 

 Identificar a prevalência de alterações metabólicas de PVHIV durante 60 

meses de uso da TARV; 

 

 Analisar a associação entre variáveis sociodemográficas, clínicas, 

comportamentais e as alterações metabólicas durante 60 meses de uso 

da TARV. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo do tipo coorte retrospectivo, realizado por meio 

de consulta aos prontuários de PVHIV acompanhadas em um serviço de 

atendimento especializado durante 60 meses. O acompanhamento teve início 

entre 01 janeiro de 2014 a 30 de março de 2020. 

A definição para o tempo de início, em 2014, justificou-se pelo fato de 

que, a partir de 2013, o tratamento de todas as PVHIV passou a ser iniciado 

independentemente de seu estado imunológico (BRASIL, 2018). Assim, haveria 

maior possibilidade de captar prontuários de 2014 no qual a pessoa cadastrada 

no serviço tivesse iniciado a TARV em um menor tempo, e poderia ser 

acompanhando durante os 60 meses. Outra justificativa relacionada ao limite 

final de avaliação (30 de março), considerando os 60 meses, foi o contexto da 

pandemia da COVID-19, que também interferiu na regularidade do tratamento 

(CHENNEVILLE et al., 2020). 

Já o tempo de 60 meses de acompanhamento, foi considerado pelas 

pesquisadoras, como adequado para mensurar as alterações metabólicas do 

início da TARV. Há evidências que alterações metabólicas podem acontecer a 

partir dos seis primeiros meses (BRASIL, 2018; FALUDI et al., 2017; 

KRISHNAN et al., 2015).  

 

3.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado na cidade de Maceió, capital do Estado de 

Alagoas, na região nordeste do Brasil. O estado de Alagoas é dividido em dez 

Regiões de Saúde (RS) e duas macrorregiões. O município de Maceió está 

localizado no litoral de Alagoas, 1º macrorregião e 1ª RS (Figura 1). 
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Figura 1- Regiões de Saúde de Alagoas. Maceió-AL, 2022 
Fonte: MACEIÓ, 2017. 

 

A população do município foi estimada em 1.018.958 habitantes em 

2019 (IBGE, 2019). Sua área total é de 509,552 km/m², a região metropolitana 

de Maceió integra outros 12 municípios, com aproximadamente 29,84% da 

população do estado de Alagoas, dividida em 51 bairros (IBGE, 2019; 

MACEIÓ, 2017). 

O município é subdividido em oito Distritos Sanitários (DS). Cerca de 

mais da metade da população do município não tem acessos aos serviços do 

SUS e há uma baixa cobertura de Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Conforme o Plano Municipal de Saúde 2018/2021, a falta de materiais, insumos 

e infraestrutura necessários para atender à demanda população é uma 

realidade (MACEIÓ, 2017) (Figura 2). 
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Figura 2- Distritos Sanitários de Maceió. Maceió-AL, 2022 
Fonte: MACEIÓ, 2017 

 

O estudo foi realizado no Bloco I, do Posto de Atendimento Médico 

(PAM) Salgadinho que é um Serviço de Atendimento Especializado (SAE) que 

atende a maior parte das PVHIV na cidade de Maceió, bem como provenientes 

de outros munícipios do Estado de Alagoas (MACEIÓ, 2017).  

Em Maceió há três serviços de saúde considerados referências e 

pioneiros no acompanhamento às PVHIV: o SAE Dr. Marcelo Constant 

vinculado ao Hospital Escola Doutor Helvio Auto, referência no atendimento de 

doenças infectocontagiosas no estado; o PAM Salgadinho (Bloco I) e o Hospital 

Dia, no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA), vinculado à 

Univesridade Federal de Alagoas (UFAL). Os SAE são instituições de 

referência no atendimento a PVHIV, vinculados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) (MACEIÓ, 2017). 

O estado conta com Unidades Dispensadoras de Medicamento (UDM). 

Além das supracitadas, que também se constituem como UDM, atendem às 

PVHIV: UDM Arapiraca, UDM no Centro Especializado de Palmeira dos índios 

(CEPI), UDM Presídio, vinculado a Secretaria de Estado de Ressocialização e 

Inclusão Social-SERIS e UDM Ambulatório de Acolhimento e Estabilização, 
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localizado no Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas (LACEN) 

(MACEIÓ, 2017). 

O PAM Salgadinho, vinculado à prefeitura do município, oferece os 

serviços de Testagem e Acolhimento (CTA), o acompanhamento dos usuários 

e dispensação de medicamento. Assim, além de funcionar como um centro 

referência para as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/HIV/AIDS), é 

também um Centro Especializado Odontológico; Centro Especializado em 

Reabilitação (Auditiva, Física e Intelectual); Centro de Referência para o 

Hipertenso, Diabético e  Obeso; e possui um no Laboratório de Análises 

Clínicas (LACLIN) (MACEIÓ, 2017).  

O PAM Salgadinho está localizado no DS I, e realiza atendimento tanto à 

população do Distrito, quanto à população referenciada de toda Maceió e 

municípios alagoanos (MACEIÓ, 2017). O serviço oferece atendimento às 

PVHIV nos turnos manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, por uma equipe 

multiprofissional constituída por assistente social, dermatologista, enfermeira, 

técnicos de enfermagem, gastroenterologista, ginecologista, infectologista, 

nutricionista, odontológico e psicólogo, além do serviço de farmácia (MACEIÓ, 

2017). 

 

3.3 População  

A população do estudo foi composta por PVHIV acompanhadas no SAE 

PAM-Salgadinho em Maceió-AL. No período delimitado para o estudo foram 

encontrados 315 prontuários cadastrados. 

 

3.4 Amostra e amostragem 

Na investigação a amostra foi não probabilística (consecutiva), composta 

por usuários que iniciaram a TARV no PAM Salgadinho entre 01 de janeiro de 

2014 a 30 de março de 2015. A identificação dos pacientes que iniciaram a 

TARV no perído pré-estabelecido foi obtida manualmente por meio do registros 

nos prontuários. 

 

3.5 Critérios de elegibilidade 

Foram incluídos prontuários de PVHIV, de ambos os sexos, maior de 18 

anos, em acompanhamento no serviço de referência do estudo, independente 
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do município ou estado de origem, virgem de tratamento e que tivesse iniciado 

o uso da TARV entre 01 de janeiro de 2014 a 30 de março de 2015. 

 

3.6 Critérios de exclusão 

Foram excluídos prontuários de mulheres que viviam com o HIV que 

engravidaram no período do estudo designado para coleta; ou que iniciaram a 

TARV ainda gestantes; indivíduos em situações de confinamento e/ou reclusos; 

prontuários com menos de três exames laboratoriais coletados durante os 

cinco anos; prontuários de pessoas que apresentarem alguma condição clínica 

e/ou social que não permitisse e/ou dificultasse o uso da TARV (registrado por 

algum membro da equipe multiprofissional); pacientes que foram transferidos 

para outros serviços e os que foram a óbito. 

 

3.7 Coleta de dados 

Todos os dados, sociodemográficos, comportamentais e clínicos foram 

coletados no prontuário pela pesquisadora. A coleta aconteceu em salas 

designidas pela própria coordenação do Bloco I, onde não houvesse 

antedimentos e preservasse as informações contidas nos prontuários. 

A coleta foi realizada por pela pesquisadora e duas auxiliares de 

pesquisa treinadas (treinamento téorico e prático), e sempre na presença da 

coordenadora da pesquisa. 

Foi utilizado um instrumento semiestruturado adaptado para o tempo de 

coleta e objetivos do estudo (APÊNDICE A), cujo original foi validado por 

expertises quanto a forma e conteúdo (MELO, 2016; MELO et al., 2020). O 

instrumento contemplou variáveis clássicas associadas às alterações 

metabólicas em PVHIV (ECHECOPAR-SABOGAL et al., 2018; EDWARDSON 

et al., 2012; NGUYEN et al., 2016). 

Além disso, foi realizado um estudo piloto com o objetivo de analisar a 

viabilidade da pesquisa e necessidades de adequações. E a opção do 

prontuário foi pensada considerando a exequibilidade financeira e o tempo 

destinado a esse delineamento de pesquisa. 

Para o estudo piloto foram coletadas as informações de 30 prontuários. 

Após coleta, foram realizadas mudanças em relação a ordem das variáveis, 

adequando à ordem de apresentação das informações no prontuário.  Foi 
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criado uma lista de registro de exames laboratorias, por onde alfabética, 

considerando que o serviço armazenava os exames mais antigos em local 

diferente da sala de prontuários. Assim, ao analisar o prontuário, poderíamos 

consultar na lista se havia exames registrados para incluir na coleta. 

Também foi criado arquivo para registro do número de prontuário e 

justificativa para a exclusão do mesmo no seguimento do estudo. Assim obteu-

se as seguintes informações (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Fluxograma de coleta de dados. Maceió-AL, 2022. 
Fonte: Autor 

 

3.8 Definição do desfecho 

As variáveis desfecho (alterações metabólicas) foram: dislipidemia 

(alterações nos lipídeos), disglicemia (alterações na glicemia) e hipertensão 

arterial (aumento da pressão arterial). 

 

3.9 Critérios para avaliação alterações metabólicas 

 Para avaliação de alterações metabólicas/desfecho ao longo de cada 12 

meses, foi considerada a média das medidas, seja ela de lípides (laboratorial), 



39 

 

glicemia (laboratorial) ou PAS e pressão arterial diastólica (PAD) (registro da 

medida). 

 

3.9.1 Dislipidemia 

 Para avaliação da dislipidemia foram utilizados os valores de referência 

da VI Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 

(FALUDI et al., 2017) (Tabela 1). Foram considerados dislipidêmicos as PVHIV 

que aprentassem um dos lípides alterados. 

  

Tabela 1- Valores refêrencia de lípides para adultos maiores de 20 anos 
segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

Lípides Valores desejáveis (mg/dl) 

Colesterol Total <190 

LDL-c <130 

HDL-c >40 

Triglicerídeos <150 

Fonte: FALUDI et al., 2017. 

 

3.9.2 Disglicemia 

 Para avaliação do nível de glicemia foi utilizado o valor de referência das 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (Tabela 2) (COBAS et al., 

2022).  

Valores maiores e iguais a 100, ou seja, com glicemia de jejum alterada, 

caracterizaram-se como alterações de glicose, classificando como presença de 

disglicemia. 

 

Tabela 2- Valores referência de glicose plasmática para diagnóstico de 
normoglicemia, pré-diabetes e DM, segundo a Sociedade Brasileira de 
Diabetes (2022) 

Classificação Valores para glicose em 

jejum (mg/dL) 

Normoglicemia <100 

Pré-diabetes ou risco aumentafo para DM 100 e 125 

Daibetes estabelecido >125 

Fonte: COBAS et al., 2022. 
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3.9.3 Alteração da Pressão Arterial 

 Para avaliação da Pressão Arterial (PA) foram utilizados os valores de 

referências de acordo com a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (Tabela 3) (BARROSO et al., 2021).  

 

Tabela 3- Valores referência de Hipertensão Arterial segundo a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (2020) 

Classificação Pressão Sistólica 

(mmHg) 

Pressão Diastólica 

(mmHg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-94 

Prá-hipertensão 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão Aterial 

Estágio 1 

140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão Aterial 

Estágio 1 

160-179 e/ou 00-109 

Hipertensão Aterial 

Estágio 1 

≥180 e/ou ≥110 

Fonte: BARROSO et al., 2021. 

 

 Valores de PAS >130mmHg e/ou PAD >85mmHg foram considerados 

alterados. Ressalta-se que a referencia do valor da PA nos participantes da 

pesquisa foi baseada na média das medidas ao longo de cada 12 meses. 

 

3.10 Definição de variáveis de exposição  

Variáveis sociodemográficas: sexo (masculino, feminino), idade (20-

29, 30-39, 40-49, 50-59, ≥60), cor (branco, preto, amarelo, pardo, indígena),  

escolaridade (analfabeto, fundamental imcompleto, fundamental completo, 

ensino médio imcompleto, ensino médico completo, superior imcompleto, 

superior completo/ ≤ 8 anos, > 8 anos), situação de trabalho (ativo, inativo), 

situação de trabalho inativo (aposentado, afastado do serviço, dona de casa, 

desempregado e outros) e orientação sexual (heterossexual, homossexual e 

bissexual). 

Variáveis comportamentais: uso do tabaco (sim, não), uso de bebida 

alcoolica (sim, não), realiza atividade física (sim, não). 
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Variáveis clínicas gerais: Hipertensão Arterial (HA) (sim, não)- 

conforme registro da doença, DM (sim, não), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) 

(sim, não), Acidente Vascular Encefálico (AVE) (sim, não), DLP (sim, não), 

doença renal (sim, não), outras doenças cônicas (sim, não), uso de 

medicamento controlados (sim, não), uso de anti-hipertensivos  (sim, não), uso 

de hipoglicemiantes (sim, não), hipolipemiantes (sim, não), antidepressivos 

(sim, não), outros (sim, não), colesterol total (média em mg/dL), HDL-c (média 

em mg/dL), LDL-c (média em mg/dL), triglicerídeos (média em mg/dL), glicose 

(média em mg/dL), PAS (média em mmHg), PAD (média em mmHg), IMC 

(média em Kg/m²), disglicemia (sim, não), HA (sim, não)-conforme dados 

laboratorias, dislipidemia (sim, não). 

Variáveis clínicas relacionadas à infecção pelo HIV e ao tratamento: 

número de células T-CD4+ (células/mm³), carga viral (cópias/ml; indetectável 

≤40, detectável >40), esquemas terapêuticos com classes (2 ITRN+ 1ITRNN , 2 

ITRN+ 2IP, 2 ITRN + 1INI, 2 IP+ 1 INI, 3 ITRN, 2 ITRN +1IP). 

IP- Inibidor de Protease 

ITRN- Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo de Nucleosídeo 

ITRNN- Inibidor da Transcriptase Reversa Não Análogo de Nucleosídeo 

INI- Inibidores de Integrase 

 

3.11 Avaliação antropométrica 

O IMC foi coletado conforme registrado no prontuário. O valor do IMC é 

obtido por meio da razão peso/estatura² (kg/m²) e categorizado segundo os 

padrões de adultos publicados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

1995) (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Classificação internacional da obesidade segundo o índice de massa 
corpórea, 1995 

Classificação IMC (Kg/m²) 

Baixo peso <18,5 
Peso normal 18,5-24,9 
Sobrepeso 25-29,9 
Obesidade I 30-34,9 
Obesidade II 35-39,9 
Obesidade III ≥40 

Fonte: WHO, 1995. 
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3.12 Avaliação dos uso dos antirretrovirais 

Neste estudo, foram identificadas as classes dos ARV que compuzeram  

os esquemas terapêuticos utilizados pelos participantes. Essas informações 

foram apresentadas de maneira descritiva. 

Considerando que 2014 foi início do acompanhamento da pesquisa, a 

diretriz em vigência recomendava como primeira linha o tratamento com três 

antirretrovirais, sendo dois ITRN associados a um ITRNN, assim o esquema 

proposto era composto por Tenofovir (TDF)+ Lamivudina (3TC) + Efavirenz 

(EFV) (BRASIL, 2013a). Também havia a recomendação de início da TARV o 

mais precoce possível, após o diagnóstico, independente do estado 

imunológico (BRASIL, 2013a; 2018). 

Segundo o atual protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo 

da infecção pelo HIV em adultos, para início da TARV deve sempre incluir 

combinações de três ARV, sendo dois ITRN associados à outra classe de 

antirretrovirais (ITRNN,  IP ou INI) (BRASIL, 2018). 

A partir de 2017, ao considerar a efetividade, a eficácia, a toxicidade e 

comodidade posológica, preconizou-se que para os casos em início de 

tratamento, o esquema preferencial deve ser a associação de dois ITRN- 

lamivudina (3TC) e tenofovir (TDF)- ao INI dolutegravir (DTG) (BRASIL, 2017, 

2018).   

 

3.13 Aspectos Éticos 

O presente estudo fundamentou-se nas Resoluções do Conselho 

Nacional de Saúde 466/2012 e 512/2016, que versa sobre os aspectos éticos 

das pesquisas que envolvem seres humanos (BRASIL, 2013b). 

O projeto foi inicialmente encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde 

de Maceió-AL (ANEXO A), após aprovação foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP).  

Foi solicitado ao CEP a dispensação do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) por se tratar de número de prontuários 

significativo (todos os prontuários dos usuários com HIV cadastrados no de 

2014 a março de 2015 no serviço de referência), com acompanhamento das 

alterações metabólicas por 60 meses.  



43 

 

O projeto obteve parecer favorável nº 4.143.891, com nº CAAE 

29782920.2.0000.5393 (ANEXO B). 

 

3.14 Análise dos dados 

Para a análise dos dados, foi construído um banco em planilha do Excel 

for Windows® e realizada a dupla digitação. Posterioriormente os dados foram 

validados, a fim de garantir a autenticação dos mesmos. Após correções da 

planilha, os dados foram transportados para o banco definitivo, utilizando o 

programa de software Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 

26.0. 

Os dados foram apresentados no formato de tabelas de frequências. 

Utilizou-se a estatística descritiva, com frequências absoluta e relativa, medidas 

de tendência central (média) e medidas de dispersão (desvio-padrão, valores 

mínimo e máximo) para caracterizar a amostra.  

Foram realizados o teste de normalidade para verificar a distribuição dos 

dados e logo após realizado testes estatísticos para as devidas comparações 

entre os grupos que sofreram alterações metabólicas 

O teste McNemar e T de Student para amostras independentes foi 

utilizado para comparação de médias. 

Para avaliar associação entre as avariáveis e cada desfecho metabólico 

(dislipidemia, hipertensão e disglicemia), foi utilizado o teste Qui-quadrado de 

Pearson, com correção de yates e, para estimar a Razão de Prevalência 

ajustada utilizou-se a regressão de Poisson com estimação robusta. Para as 

variáveis associadas foi calculada a razão de chances, Odds Ratio (OR)  e, em 

todas as análises realizadas no estudo, adotou-se um intervalo de confiança de 

95% e nível de significância de 0,05 (5%).  

As variáveis independentes analisadas com cada desfecho após os 60 

meses de uso de TARV (dislipidemia, hipertensão e disglicemia) foram:  

 Sociodemográficas: sexo, faixa etária, cor, escolaridade, situação 

de trabalho, orientação sexual; 

 Comportamentais: uso do tabaco, uso de bebida alcoolica e 

atividade física; 

 Clínicas: HA, DLP e disglicemia. 
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Optou-se por não incluir as variáveis TCD4+ e IMC uma vez que no 

útimo ano de acompanhamento (60 meses após o início da TARV), das 123 

PVHIV acompanhandas, só houve 22 e 5 registros de avalições, 

respectivamente.  
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4 RESULTADOS 

 

A investigação foi realizada com 123 PVHIV em uso de TARV 

acompanhadas durante 60 meses. Em relação às variáveis sociodemográficas 

(Tabela 5), ao iniciarem o acompanhamento no SAE verificou-se que 60,2% 

(n=74) pertenciam ao sexo masculino, 69,9% (n=86) eram pardos, com uma 

média de idade de 45,12±11,09, variando de 22 a 72 anos. A maior faixa etária 

concentrou-se entre 40-49 anos de idade, 30,1% (n=37), seguido de 50-59 

anos, 29,3% (n=36).  

Em relação à situação de trabalho, 65% (n=80) eram ativos. Entre os 

inativos (n=43), 46,5% (n=20) eram donas de casa e 30,2% (n=13) 

desempregados. Apresentaram nível médio completo 21,1% (n=26) e 15,5% 

(n=19) das PVHIV acessaram o ensino superior, porém, 55,4% (n=68) 

possuíam menos de oito anos de estudo. Quanto a orientação sexual, 63,4% 

(n=78) eram heterossexuais e 34,9% (n=43) se relacionavam com pessoas do 

mesmo sexo. 

 
Tabela 5- Distribuição das variáveis sociodemográficas de pessoas que vivem 
com HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

Variáveis N % IC (95%) 

Sexo    

 Masculino 74 60,2 (51,4-68,5) 

 Feminino 49 39,8 (31,5-48,6) 

Idade (Faixa etária)    

 20-29 13 10,6 (6,1-16,9) 

 30-39 26 21,1 (14,6-29,0) 

 40-49 37 30,1 (22,5-38,6) 

 50-59 36 29,3 (21,8-37,7) 

 ≥ 60 11 8,9 (4,8-14,9) 

Cor    

 Branco 21 17,1 (11,2-24,4) 

 Preto 15 12,2 (7,3-18,8) 

 Amarelo 00 0,0 - 

 Pardo 86 69,9 (61,4-77,5) 

Continua
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Conclusão 

Tabela 5- Distribuição das variáveis sociodemográficas de pessoas que vivem 
com HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

Variáveis N % IC (95%) 

 Indígena 00 0,0 - 

 Não informado 01 0,8 (0,1-3,7) 

Escolaridade    

 Analfabeto 04 3,3 (1,1-7,5) 

 Fundamental 

incompleto 

58 47,2 
(38,5-56,0) 

 Fundamental 

completo 

06 4,9 
(2,1-9,8) 

 Ensino Médio 

incompleto 

08 6,5 
(3,1-11,9) 

 Ensino Médio 

completo 

26 21,1 
(14,6-29,0) 

 Superior 

incompleto 

13 10,6 
(6,1-16,9) 

 Superior completo 06 4,9 (2,1-9,8) 

 Não informado 02 1,6  

Situação de trabalho    

 Ativo 80 65,0 (56,3-73,0) 

 Inativo 43 35,0 (27,0-43,7) 

Inativos*    

 Aposentado 02 4,7 (1,0-14,1) 

 Afastado do 

serviço 

01 2,3 
(0,3-10,4) 

 Dona de casa 20 46,5 (32,2-61,2) 

 Desempregado 13 30,2 (18,1-44,9) 

 Outros 07 16,3 (7,6-29,3) 

Orientação sexual    

 Heterossexual 78 63,4 (54,7-71,5) 

 Homossexual 25 20,3 (14,0-28,1) 

 Bissexual 18 14,6 (9,2-21,7) 

 Não informado 02 1,6 (0,3-5,1) 

Total 123 100  

*Inativos n=43.  
 

Na avaliação dos aspectos comportamentais (Tabela 6), 28,5% (n=35) 

eram tabagistas. Ao longo de 60 meses, houve apenas cinco pessoas que 

cessaram o uso do tabaco. A maioria das PVHIV, 55,3% (n=68), fazia uso de 

bebida alcoólica, e três pessoas passaram a não consumir. Quanto à atividade 

física, 80,5% (n=99) dos prontuários não havia registro de realização de 



48 

 

atividade física. Dos registros que foram encontrados, apenas 4,9% (n=06) das 

PVHIV realizavam atividade física e, ao longo do tempo, uma passou a realizar.  

 

Tabela 6- Distribuição das variáveis comportamentais de pessoas que vivem 
com HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

Antes da 

TARV 

12 

meses 

24 

meses 

36 

meses 

48 

meses 

60 

meses 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Uso do tabaco      

 Sim 35 

(28,5) 

35 

(28,5) 

29 

(23,6) 

30 

(24,4) 

29 

(23,6) 

30 

(24,4) 

 Não 80 

(65,0) 

80 

(65,0) 

86 

(69,9) 

85 

(69,1) 

86 

(69,9) 

85 

(69,1) 

 Não 

informado 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

Uso de bebida alcoólica      

 Sim 68 

(55,3) 

68 

(55,3) 

65 

(52,8) 

65 

(52,8) 

65 

(52,8) 

65 

(52,8) 

 Não 47 

(38,2) 

47 

(38,2) 

50 

(40,7) 

50 

(40,7) 

50 

(40,7) 

50 

(40,7) 

 Não 

informado 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

08 

(6,5) 

Realiza atividade física      

 Sim 06 

(4,9) 

06 

(4,9) 

07 

(5,7) 

07 

(5,7) 

07 

(5,7) 

07 

(5,7) 

 Não 18 

(14,6) 

18 

(14,6) 

17 

(13,8) 

17 

(13,8) 

17 

(13,8) 

17 

(13,8) 

 Não 

informado 

99 

(80,5) 

99 

(80,5) 

99 

(80,5) 

99 

(80,5) 

99 

(80,5) 

99 

(80,5) 

Total 123 

(100) 

123 

(100) 

123 

(100) 

123 

(100) 

123 

(100) 

123 

(100) 

 

As variáveis clínicas gerais registradas nos prontuários, foram 

apresentadas na Tabela 7. Identificou-se que antes do início da TARV, 12,2% 

(n=15) eram hipertensos, 4,1% (n=5) diabéticos, 3,2% (n=4) dislipidêmicos, 

1,6% (n=2) tiveram AVE e 0,8% (n=1) possuía doença renal. Não foram 

registrados casos de AVE e IAM. Houve um aumento progressivo entre os 

casos de HA e DM. A dislipidemia teve aumento e depois decréscimo e a 

doença renal foi registrado apenas um caso crônico. 
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Tabela 7- Distribuição das variáveis clínicas gerais de pessoas que vivem com 
HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

Antes da 

TARV 

12 

meses 

24 

meses 

36 

meses 

48 

meses 

60 

meses 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Hipertensão arterial      

 Sim 15 

(12,2) 

17 

(13,8) 

18 

(14,6) 

19 

(15,4) 

20 

(16,3) 

20 

(16,3) 

 Não 104 

(85,5) 

101 

(82,1) 

100 

(81,3) 

99 

(80,5) 

98 

(79,7) 

98 

(79,7) 

Não inf. 04 

(3,3) 

05 

(4,1) 

05 

(4,1) 

05 

(4,1) 

05 

(4,1) 

05 

(4,1) 

Diabetes      

 Sim 05 

(4,1) 

06 

(4,9) 

07 

(5,7) 

09 

(7,3) 

09 

(7,3) 

09 

(7,3) 

 Não 110 (89,4) 107 

(87,0) 

106 

(86,2) 

104 

(84,6) 

104 

(84,6) 

104 

(84,6) 

Não inf. 08 

(6,5) 

10 

(8,1) 

10 

(8,1) 

10 

(8,1) 

10 

(8,1) 

10 

(8,1) 

Infarto Agudo do Miocárdio     

 Sim 00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

 Não 42 

(34,1) 

39 

(31,7) 

39 

(31,7) 

39 

(31,7) 

39 

(31,7) 

39 

(31,7) 

Não inf. 81 

(65,9) 

84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

Acidente Vascular Encefálico     

 Sim 02 

(1,6) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

 Não 39 

(31,7) 

41 

(33,3) 

41 

(33,3) 

41 

(33,3) 

41 

(33,3) 

41 

(33,3) 

Não inf. 82 

(66,7) 

82 

(66,7) 

82 

(66,7) 

82 

(66,7) 

82 

(66,7) 

82 

(66,7) 

Dislipidemia      

 Sim 04 

(3,2) 

04 

(3,3) 

06 

(4,9) 

07 

(5,7) 

09 

(7,3) 

07 

(5,7) 

 Não 42 

(34,2) 

42 

(34,1) 

40 

(32,5) 

39 

(31,7) 

37 

(30,1) 

39 

(31,7) 

Não inf. 77 

(62,6) 

77 

(62,6) 

77 

(62,6) 

77 

(62,6) 

77 

(62,6) 

77 

(62,6) 

Doença Renal      

 Sim 01 

(0,8) 

01 

(0,8) 

01 

(0,8) 

01 

(0,8) 

01 

(0,8) 

01 

(0,8) 

 Não 40 

(32,5) 

40 

(32,5) 

40 

(32,5) 

40 

(32,5) 

40 

(32,5) 

40 

(32,5) 

Não inf. 82 

(66,6) 

82 

(66,6) 

82 

(66,6) 

82 

(66,6) 

82 

(66,6) 

82 

(66,6) 

Continua
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Conclusão 

Tabela 7- Distribuição das variáveis clínicas gerais de pessoas que vivem com 
HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

Antes da 

TARV 

12 

meses 

24 

meses 

36 

meses 

48 

meses 

60 

meses 

  N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Outras doenças crônicas      

 Sim 02 

(1,6) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

00 

(0,0) 

 Não 37 

(30,1) 

39 

(31,7) 

39 

(31,7) 

39 

(31,7) 

39 

(31,7) 

39 

(31,7) 

Não inf. 84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

84 

(68,3) 

Total 123 

(100) 

123 

(100) 

123 

(100) 

123 

(100) 

123 

(100) 

123 

(100) 

Não inf.: Não informado. 

 

As células TCD4+ apresentaram aumento progressivo após o início da 

TARV, enquanto que a carga viral sofreu declínio (Tabela 8).  

 

Tabela 8- Distribuição das variáveis clínicas relacionadas à infecção pelo HIV. 
(N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

Antes da 

TARV 

12 

meses 

24 

meses 

36 

meses 

48 

meses 

60 

meses 

 Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

TCD4+ (células/mm³)      

 324 

(238) 

475,10 

(266,22) 

549,31 

(166,08) 

593,70 

(274,11) 

596,35 

(372,47) 

625,41 

(344,23) 

Carga Viral (cópias/ml)     

 712499,5

9 

(1822054

5389255

5,0) 

45739,79 

(56494,6) 

2624,59 

(15748,4

) 

3806,56 

(21118,8

) 

636,15 

(5081,4) 

115,72 

(639,44) 

DP: Desvio Padrão. 

 

 O esquema da TARV mais utilizado durante os 60 meses de 

acompanhamento entre as PVHIV foi 2 ITRN +1ITRNN, com alcance de 72,4% 

(n=89) a 91,9% (n=113). A maior variedade de utilização de esquemas de 

TARV foi entre os 49 e 60 meses (Tabela 9). 
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Tabela 9- Distribuição dos esquemas antirretrovirais de pessoas que vivem 
com HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Esquemas da 

TARV 

12 

meses 

24 

meses 

36 

meses 

48 

meses 

60 

meses 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

 2 ITRN 
+1ITRNN   
 

113(91,9) 108(87,8) 104(84,6) 96(78,0) 89(72,4) 

 2 ITRN 
+2IP 
 

09(7,3) 14(11,4) 18(14,6) 23(18,7) 22(17,9) 

 2 ITRN 
+1INI 
 

00(0,0) 00(0,0) 00(0,0) 02(1,6) 08(6,5) 

 2IP 
+1INI 
 

00(0,0) 00(0,0) 00(0,0) 00(0,0) 02(1,6) 

 3 ITRN 01(0,8) 01 (0,8) 01(0,8) 01(0,8) 01(0,8) 
 

 2 ITRN 
+1IP 

00(0,0) 00(0,0) 00(0,0) 01(0,8) 01(0,8) 

Total 123(100) 123(100) 123(100) 123(100) 123(100) 

ITRN: Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo de Nucleosídeo; ITRNN: Inibidor da 

Transcriptase Reversa Não Análogo de Nucleosídeo; IP: Inibidores de Protease; INI: 
Inibidores de Integrase.   

 

A utilização de medicamentos após a TARV sofreu um aumento de 

12,2% (n=12) para 39,8 (n=49) (Tabel 10), e destes haviam as PVHIV que 

faziam o uso de mais de um medicamento.  

 

Tabela 10- Caracterização do uso medicamentos, antes e após o uso da TARV 
em pessoas que vivem com HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variável 

Pré- TARV Pós -TARV 

Sim Não Sim Não 

 

Uso de medicamentos 

N(%) N(%) N(%) N(%) 

15 

(12,2) 

108 

(87,8) 

49 

(39,8) 

74 

(60,2) 

 

Destaque para o uso de antidepressivos 20,3% (n=25) e anti-

hipertensivos 18,7% (n=23) (Tabela 11). Foi registrado também um aumento do 

consumo entre as classes de anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, 

hipolipemiantes, antidepressivos e outros (Tabela 11). 
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Tabela 11- Caracterização do uso de medicamentos após o uso da TARV em 
pessoas que vivem com HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

12 

meses 

24 

meses 

36 

meses 

48 

meses 

60 

meses 

N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

Anti-hipertensivos   14 

(11,3) 

16 

(13,0) 

18 

(14,6) 

19 

(15,4) 

23 

(18,7) 

Hipoglicemiantes 04 

(3,2) 

05 

(4,0) 

08 

(6,5) 

09 

(7,3) 

11 

(8,9) 

Hipolipemiantes 02 

(1,6) 

03 

(2,4) 

04 

(3,2) 

04 

(3,2) 

05 

(4,1) 

Antidepressivos 14 

(11,38) 

20 

(16,2) 

23 

(18,7) 

25 

(20,3) 

25 

(20,3) 

Outros 03 

(2,4) 

06 

(4,8) 

07 

(5,7) 

07 

(5,7) 

07 

(5,7) 

 

 

Em relação às alterações metabólicas, quando comparado os valores 

antes da TARV e após 60 meses, houve aumento das médias do CT, HDL, 

LDL, TG, Glicose, PAS, PAS e IMC (Tabela 12). 
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Tabela 12- Distribuição das variáveis metabólicas de pessoas que vivem com 
HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

Antes da 

TARV 

12 

meses 

24 

meses 

36 

meses 

48 

meses 

60 

meses 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Média 

(DP) 

Colesterol Total (mg/dL)     

 169,37 

(37,59) 

185,35 

(43,48) 

209,72 

(46,90) 

205,43 

(41,54) 

194,67 

(36,12) 

197,74 

(41,57) 

HDL-c (mg/dL)      

 41,43 

(13,31) 

45,93 

(31,91) 

40,57 

(9,28) 

38,69 

(8,09) 

43,90 

(10,5) 

48,46 

(11,80) 

LDL-c (mg/dL)      

 101,26 

(32,73) 

120,44 

(60,96) 

157,38 

(188,88) 

132,54 

(43,06) 

122,37 

(41,39) 

122,06 

(35,38) 

 

 

 

 

Triglicerídeos (mg/dL)      

 121,55 

(59,89) 

150,70 

(77,12) 

154,38 

(87,08) 

137,79 

(74,60) 

161,42 

(112,07) 

149,55 

(88,01) 

Glicose (mg/dL)      

 87,66 

(12,86) 

91,25 

(22,85) 

96,72 

(29,19) 

91,24 

(17,47) 

95,47 

(30,22) 

106,94 

(53,28) 

PAS (mmHg)      

 116,37 

(17,76) 

120,32 

(14,58) 

121,04 

(11,44) 

121,78 

(14,37) 

127,72 

(15,58) 

125,82 

(15,91) 

PAD (mmHg)      

 77,45 

(12,70) 

77,60 

(8,32) 

80,11 

(10,14) 

79,19 

(10,47) 

81,08 

(11,85) 

78,49 

(10,47) 

IMC (Kg/m²)      

 24,98 

(5,41) 

25,07 

(4,70) 

27,25 

(4,34) 

27,71 

(5,50) 

28,40 

(7,22) 

29,46 

(6,46) 

 

Ao final dos 60 meses do uso da TARV houve aumento das alterações 

metabólicas. Evidenciou-se disglicemia em 19,5% (n=24) dos participantes, 

29,3% (n=36) com alterações da PA e 52,8% (n=65) com alterações lipídicas 

(Tabela 13).  Não foram encontrados registros de medida de PA em 69,1% das 

PVHIV antes da utilização da TARV.  
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Tabela 13- Distribuição dos desfechos metabólicos disglicemia, hipertensão e 
dislipidemia pré-TARV e após 60 meses de uso da TARV em pessoas que 
vivem com HIV, conforme exames laboratorias (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

  

Pré-TARV 60 meses Pós-TARV 

Não Sim Não Inf. Não Sim Não Inf. 

N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) N(%) 

Hipertensão 27(22,0) 11(8,9) 85(69,1) 57(46,3) 36(29,3) 30(24,4) 

Dislipidemia 25(20,3) 50(40,7) 48(39,0) 27(22,0) 65(52,8) 31(25,2) 

Disglicemia 71(57,7) 08(6,5) 44(35,8) 56(45,5) 24(19,5) 43(35,0) 

Não inf.: Não informado. 

 

 

4.2 Associação entre as aleterações metabólicas e as variáveis 

sociodemográficas, clínicas e comportamentais 

 

Entre as variáveis clínicas registradas nos prontuários antes da TARV e 

após 60 meses, não houve diferença estatística (Tabela 14). Não foram 

registrados novos casos de IAM, AVE e outras doenças crônicas após a TARV. 

 

Tabela 14- Análise de comparação pareada entre variáveis clínicas gerais, 
antes e após 60 meses de uso da TARV em pessoas que vivem com HIV, 
conforme registro da doença (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

 

Pré-TARV 60 meses Pós-TARV  

P-valor* Sim Não Sim Não 

N(%) N(%) N(%) N(%) 

Hipertensão Arterial 05(12,6) 104(87,4) 20(16,8) 99(83,2) 0,063 

Diabetes 05(4,3) 110(95,7) 09(7,8) 106(92,2) 0,125 

Dislipidemia 04(8,9) 41(91,1) 07(15,2) 39(84,8) 0,625 

Doença Renal 01(2,4) 40(97,6) 01(2,4) 40(97,6) 1,000 

*Teste de McNemar 

  

Houve aumento significativo no número de PVHIV com disglicemia ao 

longo dos 60 meses (p=0,013), conforme exames laboratorias (Tabela 15). 
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Tabela 15- Análise de comparação pareada entre variáveis clínicas gerais, 
antes e após 60 meses de uso da TARV em pessoas que vivem com HIV, 
conforme exames laboratorias (N=123). Maceió-AL, 2022  

 

Variáveis 

  

Pré-TARV 60 meses Pós-TARV  

P-valor* Não Sim Não Sim 

N(%) N(%) N(%) N(%) 

Hipertensão  27(71,1) 11(28,9) 57(61,3) 36(38,7) 1,000 

Dislipidemia 25(33,3) 50(66,7) 27(29,3) 65(70,7) 1,000 

Disglicemia 71(89,9) 08(10,1) 56(70,0) 24(30,0) 0,013 

*Teste de McNemar  

 

Houve aumento progressivo das células TCD4+ a cada 12 meses, 

quando comparados valores antes da TARV (p<0,001) (Tabela 16). Já a carga 

viral, apresentou declínio durante os 60 meses (p<0,001). 

 

Tabela 16- Análise de comparação pareada entre as variáveis clínicas 
relacionadas à infecção pelo HIV e o tempo de uso da TARV em pessoas que 
vivem com HIV (N=123). Maceió-AL, 2022  

Variáveis P-valor* 

TCD4+ (células/mm³)  

 Pré-TARV : 12 meses <0,001 

 Pré-TARV : 24 meses <0,001 

 Pré-TARV : 36 meses <0,001 

 Pré-TARV : 48 meses <0,001 

 Pré-TARV : 60 meses <0,001 

Carga Viral (cópias/ml) 
 

 Pré-TARV : 12 meses <0,001 

 Pré-TARV : 24 meses <0,001 

 Pré-TARV : 36 meses <0,001 

 Pré-TARV : 48 meses 0,001 

 Pré-TARV : 60 meses <0,001 

*Teste t de student para amostra pareada, ao nível de confiança 95%. 

 

Em relação às variáveis clínicas metabólicas (Tabela 17), o CT sofreu 

alteração dos valores de pré-TARV ao longo dos 60 meses, com diferenças 

maiores nos 24 meses (2º ano), 36 meses (3º ano) e 60 meses (5º ano) 

(p<0,001). Na avaliação HDL e IMC não houve diferenças estatísticas. O LDL-c 

também apresentou aumentos significativos nos 24 meses (2º ano) (p=0,02), 
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36 meses (3º ano) (p=0,018) e 60 meses (5º ano) (p=0,005), enquanto que nos 

valores de TG, as alterações aconteceram já nos primeiros 12 meses (1º ano) 

(p=0,028) e no último ano do seguimento de acompanhamento de 60 meses 

(5º ano) (p=0,012). 

Ademais, variações na glicose foram registradas nos 24 meses (2º ano) 

(p=0,008), 48 meses (4º ano) (p=0,006) e 60 meses (5º ano) (p=0,011). E, 

modificações na PA foram encontradas na PAS nos 48 meses (4º ano) 

(p=0,004) e na PAD nos 24 meses (2º ano) (p=0,025). 

 
Tabela 17- Análise de comparação pareada entre as variáveis clínicas 
metabólicas e o tempo de uso da TARV em pessoas que vivem com HIV 
(N=123). Maceió-AL, 2022 

Variáveis P-valor* 

Colesterol Total (mg/dL)  

 Pré-TARV : 12 meses 0,004 

 Pré-TARV : 24 meses <0,001 

 Pré-TARV : 36 meses <0,001 

 Pré-TARV : 48 meses 0,002 

 Pré-TARV : 60 meses <0,001 

HDL-c (mg/dL) 
 

 Pré-TARV : 12 meses 0,230 

 Pré-TARV : 24 meses 0,569 

 Pré-TARV : 36 meses 0,698 

 Pré-TARV : 48 meses 0,751 

 Pré-TARV : 60 meses 0,067 

LDL-c (mg/dL) 
 

 Pré-TARV : 12 meses 0,127 

 Pré-TARV : 24 meses 0,002 

 Pré-TARV : 36 meses 0,018 

 Pré-TARV : 48 meses 0,063 

 Pré-TARV : 60 meses 0,005 

Triglicerídeos (mg/dL) 

 Pré-TARV : 12 meses 0,028 

 Pré-TARV : 24 meses 0,215 

 Pré-TARV : 36 meses 0,691 

  Continua 
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Conclusão 

Tabela 17- Análise de comparação pareada entre as variáveis clínicas 
metabólicas e o tempo de uso da TARV em pessoas que vivem com HIV 
(N=123). Maceió-AL, 2022 

Variáveis P-valor* 

 Pré-TARV : 48 meses 0,097 

 Pré-TARV : 60 meses 0,012 

Glicose (mg/dL) 

 Pré-TARV : 12 meses 0,498 

 Pré-TARV : 24 meses 0,018 

 Pré-TARV : 36 meses 0,119 

 Pré-TARV : 48 meses 0,006 

 Pré-TARV : 60 meses 0,011 

PAS (mmHg) 

 Pré-TARV : 12 meses 0,953 

 Pré-TARV : 24 meses 0,260 

 Pré-TARV : 36 meses 0,189 

 Pré-TARV : 48 meses 0,004 

 Pré-TARV : 60 meses 0,150 

PAD (mmHg) 

 Pré-TARV : 12 meses 0,240 

 Pré-TARV : 24 meses 0,025 

 Pré-TARV : 36 meses 0,947 

 Pré-TARV : 48 meses 0,114 

 Pré-TARV : 60 meses 0,778 

IMC (Kg/m²) 
 

 Pré-TARV : 12 meses 0,844 

 Pré-TARV : 24 meses 0,257 

 Pré-TARV : 36 meses 0,314 

 Pré-TARV : 48 meses 0,074 

 Pré-TARV : 60 meses - 

*Teste t de student para amostra pareada, ao nível de confiança 95%. 

 

Na associação entre o desfecho disglicemia e as variáveis 

sociodemográficas, comportamentais e clínicas, pessoas com a cor da pele 

branca apresentaram 2,5 mais chances de alterações na glicose (OR:2,5; 

IC:1,3-4,7 p=0,003) (Tabela 18). 
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Tabela 18- Associação entre a alteração metabólica disglicemia e as variáveis 
sociodemográficas, comportamentais e clínicas de pessoas que vivem com 
HIV. Maceió-AL, 2022 
 

Variáveis 
 
 

Disglicemia  
 

P-valor* 

 
 

P-valorǂ 

 
 

OR 

 
 
95% 

Sim Não 

N(%) N(%) 

Sexo 
  

0,094 
  

 
 Masculino 12(50,0) 39(69,6) 

   
 

 Feminino 12(50,0) 17(30,4) 
   

 
Idade (Faixa etária) 

 
0,254 

  
 

 20-29 anos 01(4,2) 6(10,7) 
   

 
 30-39 anos 03(12,5) 14(25,0) 

   
 

 40-49 anos 08(33,3) 16(28,6) 
   

 
 50-59 anos 11(45,8) 14(25,0) 

   
 

 ≥ 60 anos 01(4,2) 06(10,7) 
   

 
Cor 

  
0,025 

  
 

 Branco 
05(8,9) 08(33,3)  0,003 2,549 

(1,362-
4,777) 

 Preto 
07(12,7) 02(33,3)  0,901 0,921 

(0,250-
3,394) 

 Pardo 44(78,4) 08(58,9)  - b b 
Escolaridade 

 
0,243 

  
 

 <8 anos 16(69,6) 31(55,4) 
   

 
 ≥ 8 anos 07(30,4) 25(44,6) 

   
 

Situação de trabalho  0,954 
  

 
 Ativo 16(66,7) 37(66,1) 

   
 

 Inativo 08(33,3) 19(33,9) 
   

 
Orientação Sexual 

 
0,683 

  
 

 Heterossexual 17(70,8) 38(70,4) 
   

 
 Homossexual 03(12,5) 10(18,5) 

   
 

 Bissexual 04(16,7) 06(11,1) 
   

 
Carga Viral (Cópias/ml) 

 
0,465 

  
 

 Indetectável  (≤40) 21(95,5) 47(90,4) 
   

 
 Detectável (>40) 01(4,5) 05(9,6) 

   
 

Esquemas de TARV  
  

0,376 
  

 
 2ITRN + 1 ITRNN 17(70,8) 44(78,6) 

   
 

 2ITRN + 2IP 04(16,7) 08(14,3) 
   

 
 2ITRN + 1II 03(12,5) 01(1,8) 

   
 

 2IP+ 1II 00(0,0) 01(1,8) 
   

 
 3 ITRN 00(0,0) 01(1,8) 

   
 

 2 ITRN +1IP 00(0,0) 01(1,8) 
   

 
Uso de tabaco 

 
0,957 

  
 

 Sim 06(26,1) 13(25,5) 
   

 
 Não 17(73,9) 38(74,5) 

   
 

Uso de bebida alcoólica 
 

0,312 
  

 
 Sim 09(40,9) 29(53,7) 

   
 

 Não 13(59,1) 25(46,3) 
   

 
Realiza atividade Física 

 
0,361 

  
 

 Sim 02(25,0) 05(45,5) 
   

 
 Não 06(75,0) 06(54,5) 

   
 

Hipertensão arterial 
 

0,954 
  

 
 Não 14(66,7) 31(66,0) 

   
 

 Sim 07(33,3) 16(34,0) 
   

 
       Continua 
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Conclusão 

Tabela 18- Associação entre a alteração metabólica disglicemia e as variáveis 
sociodemográficas, comportamentais e clínicas de pessoas que vivem com 
HIV. Maceió-AL, 2022 
 

Variáveis 
 
 

Disglicemia  
 

P-valor* 

 
 

P-valorǂ 

 
 

OR 

 
 
95% 

Sim Não 

N(%) N(%) 

Dislipidemia 
 

0,628 
  

 
 Não 06(25,0) 17(30,4) 

   
 

 Sim 18(75,0) 39(69,6)        

*Teste qui-quadrado, com correção de yates ao nível de 5%. ǂRegressão e Poisson, 
com estimação robusta, ao nível de 5%. OR: odds ratio; IC95%: intervalo de confiança 
de 95%; p<0,05. b: referencia. 

 

Em relação ao desfecho hipertensão e as variáveis sociodemográficas, 

comportamentais e clínicas, houve associação entre o uso de bebida alcoólica 

com 1,87 mais chances de ter hipertensão, comparado as PVHIV que não 

faziam o uso (OR:1,87; IC:0,99-3,5;  p=0,053) (Tabela 19). 

 

Tabela 19- Associação entre a alteração metabólica hipertensão arterial e as 
variáveis sociodemográficas, comportamentais e clínicas de pessoas que 
vivem com HIV. Maceió-AL, 2022 

 
 

Variáveis 

Hipertensão arterial  
P-

valor* 

 
P-

valorǂ 

 
 

OR 

 
 

95% 
Sim Não 

N(%) N(%) 

Sexo 
  

0,312 
  

 
 Masculino 24(66,7) 32(56,1) 

   
 

 Feminino 12(33,3) 25(43,9) 
   

 
Idade (Faixa etária) 

 
0,161 

  
 

 20-29 anos 01(2,8) 09(15,8) 
   

 
 30-39 anos 05(13,9) 13(22,8) 

   
 

 40-49 anos 12(33,3) 17(29,8) 
   

 
 50-59 anos 13(36,1) 14(24,6) 

   
 

 ≥ 60 anos 05(13,9) 04(7,0) 
   

 
Cor  

 
0,414 

  
 

 Branco 03(8,3) 10(17,9) 
   

 
 Preto 06(16,7) 07(12,5) 

   
 

 Pardo 27(75,0) 39(69,6) 
   

 
Escolaridade 

 
0,148 

  
 

 <8 anos 25(69,4) 31(54,4) 
   

 
 ≥ 8 anos 11(30,6) 26(45,6) 

   
 

Situação de trabalho  0,071 
  

 
 Ativo 28(77,8) 34(59,6) 

   
 

 Inativo 08(22,2) 23(40,4) 
   

 
Orientação Sexual 

 
0,550 

  
 

 Heterossexual 24(68,6) 37(66,1) 
   

 
 Homossexual 09(25,7) 12(21,4) 

   
 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 19- Associação entre a alteração metabólica hipertensão arterial e as 
variáveis sociodemográficas, comportamentais e clínicas de pessoas que 
vivem com HIV. Maceió-AL, 2022 

 
 

Variáveis 

Hipertensão arterial  
P-

valor* 

 
P-

valorǂ 

 
 

OR 

 
 

95% 
Sim Não 

N(%) N(%) 

 Bissexual 02(5,7) 07(12,5) 
   Carga Viral (Cópias/ml)  

 
0,340 

   Indetectável (≤40) 30(90,9) 48(96,0) 
   

 
 Detectável (>40) 03(9,1) 02(4,0) 

   
 

Esquemas de TARV  
 

0,563 
  

 
 2ITRN + 1ITRNN 24(66,7) 43(75,4) 

   
 

 2ITRN + 2IP 08(22,2) 09(15,8) 
   

 
 2ITRN + 1II 03(8,3) 03(5,3) 

   
 

 2IP+ 1II 00(0,0) 01(1,8) 
   

 
 3 ITRN 01(2,8) 00(0,0) 

   
 

 2 ITRN +1IP 00(0,0) 01(1,8) 
   

 
Uso de tabaco 

 
0,688 

  
 

 Sim 07(21,2) 13(25,0) 
   

 
 Não 26(78,8) 39(75,0) 

   
 

Uso de bebida alcoólica 0,039 
  

 
 Sim 23(71,9) 26(49,1)  0,053 1,878 (0,991

-
3,558) 

 Não 09(28,1) 27(50,9) 
 

- b b 
Atividade Física 

 
0,180 

  
 

 Sim 00(0,0) 03(25,0) 
   

 
 Não 06(100,0) 09(75,0) 

   
 

Disglicemia 
 

0,954 
  

 
 Não 16(69,6) 31(68,9) 

   
 

 Sim 07(30,4) 14(31,1) 
   

 
Dislipidemia 

 
0,464 

  
 

 Não 10(35,7) 13(27,7) 
   

 
 Sim 18(64,3) 34(72,3)        

*Teste qui-quadrado, com correção de yates ao nível de 5%. ǂRegressão e Poisson, 
com estimação robusta, ao nível de 5%. OR: odds ratio; IC95%: intervalo de confiança 
de 95%; p<0,05. B:referencia. 

 

Não houve diferenças estatísticas entre a alteração metabólica 

dislipidemia e as variáveis sociodemográficas, comportamentais e clínicas em 

pessoas que vivem com HIV (Tabela 20). Entretanto, um número importante 

apresentou dislipidemia, como PVHIV do sexo masculino (42,4%), a faixa etária 

de 50-59 anos (23,9%), escolaridade menor que 8 anos (39,6%), os que fazem 

uso de bebida alcoolica (36,0) e os que não realizaam atividade física (33,3%). 
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Tabela 20- Associação entre a alteração metabólica dislipidemia e as variáveis 
sociodemográficas, comportamentais e clínicas de pessoas que vivem com 
HIV. Maceió-AL, 2022 

 
Variáveis 

Dislipidemia 

P-valor* Sim Não 

N(%) N(%) 
Sexo 

  
0,200 

 Masculino 39(42,4) 20(21,7) 
 

 Feminino 26(28,3) 07(7,6) 
 

Faixa Etária 
 

0,240 
 20-29 anos 03(3,3) 05(5,4) 

 
 30-39 anos 16(17,4) 05(5,4) 

 
 40-49 anos 18(19,6) 08(8,7) 

 
 50-59 anos 22(23,9) 06(6,5) 

 
 ≥ 60 anos 06(6,5) 03(3,3) 

 
Cor 

  
0,716 

 Branco 09(9,8) 04(4,3) 
 

 Preto 06(6,5) 04(4,3) 
 

 Pardo 50(54,3) 19(20,7) 
 

Escolaridade 
 

0,355 
 <8 anos 36(39,6) 18(19,8) 

 
 ≥ 8 anos 28(30,8) 09(9,9) 

 
Situação de trabalho  0,694 
 Ativo 43(46,7) 19(20,7) 

 
 Inativo 22(23,9) 08(8,7) 

 
Orientação Sexual 

 
0,874 

 Heterossexual 43(47,8) 17(18,9) 
 

 Homossexual 12(13,3) 06(6,7) 
 

 Bissexual 09(10,0) 03(3,3) 
 

Carga Viral (Cópias/ml) 
  

0,850 
 Indetectável  (≤40) 53(62,4) 25(29,4) 

 
 Detectável (>40) 05(5,9) 02(2,4) 

 
Esquemas de TARV 

  
0,655 

 2 ITRN + 1ITRNN 50(54,3) 20(21,7) 
 

 2 ITRN + 2IP 10(10,9) 04(4,3) 
 

 2 ITRN + 1II 03(3,3) 01(1,1) 
 

 2IP+ 1II 01(1,1) 01(1,1) 
 

 3 ITRN 00(0,0) 01(1,1) 
 

 2 ITRN +1IP 01(1,1) 00(0,0) 
 

Uso do tabaco 
  

0,819 
 Sim 17(19,8) 08(9,3) 

 
 Não 43(50,0) 18(20,9) 

 
Uso de bebida alcoólica 

 
0,398 

 Sim 31(36,0) 16(18,6) 
 

 Não 29(33,7) 10(11,6) 
 

Realiza atividade Física 
 

0,112 
 Sim 06(28,6) 01(4,8) 

 
 Não 07(33,3) 07(33,3) 

 
Hipertensão 

 
0,464 

 Não 34(45,3) 13(17,3) 
 

 Sim 18(24,0) 10(13,3) 
 

Disglicemia 
 

0,628 
 Não 39(48,8) 17(21,3) 

 
 Sim 18(22,5) 06(7,5) 

 
*Teste qui-quadrado, com correção de yates ao nível de 5%. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Variáveis sociedomográficas e alterações metabólicas em pessoas 

que vivem com o HIV 

 

A avaliação do perfil epidemiológico das condições de saúde constitui 

apoio essencial para caracterização da população, conhecimento do número 

de casos, comportamentos, conhecimento dos seus papéis sociais, 

vulnerabilidades, e a maneira pela qual essas características se associam as 

doenças (BRASIL, 2021). 

Traçar o perfil epidemiológico contribui para identificar pontos críticos 

que precisam de solução imediata, controlar doenças e adotar ações para 

evitar o surgimento ou agravamento de doenças. Além de fortalecer e melhorar 

a eficácia das ações de prevenção e promoção da saúde (BRASIL, 2021). 

Neste estudo a avaliação do perfil das PVHIV evidenciou uma 

predominância do sexo masculino. Segundo o Boletim epidemiológico 2021, 

lançado pelo Ministério da Saúde, a proporção de sexo no ano de 2020 foi de 

2,8, com 28 homens para cada dez mulheres notificadas com a infecção pelo 

HIV (BRASIL, 2021). Os riscos de exposição aos desfechos relacionados ao 

sexo está muitas vezes associado à diferença do papel social, que favorece a 

uma pior qualidade de vida e as próprias questões fisiológicas, como 

alterações hormonais (AKL et., 2017; JONES et al., 2020; PRECOMA et al., 

2019). 

Quanto à idade, ainda que não encontrado associação, diversos estudos 

têm demonstrado que a prevalência de alterações metabólicas aumentam com 

a idade (AMBERBIR et al., 2019; HIRIGO; TESFAYE, 2016; MACIEL et al., 

2018; NGUYEN et al., 2016). Apesar do controle da infecção, há um maior 

risco de doenças relacionadas ao envelhecimento nas PVHIV (BUCHACZ et 

al., 2022; DIGGINS; RUSSO; LO, 2022; MORETTO et al., 2016; VOIGT et al., 

2022). 

A maioria dos entrevistados declarou-se de cor parda 69,9% (n=86). 

Dentre os casos autodeclarados registrados de PVHIV no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2007 a 2021, 

40,8% são pardos (BRASIL, 2021). No Brasil, a diversidade da população e 
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miscigenação étnica implica em uma maior dificuldade em caracterizar e 

sugerir associações de maneira consistente nas pesquisas que incluem a 

variável cor.  

Ainda no contexto sociodemográfico, a menor escolaridade e o baixo 

nível socioeconômico em PVHIV são evidenciados na literatura e contribuem 

para o conceito de pauperização da epidemia (BRASIL, 2018; KAUFFMANN et 

al., 2017). Entretanto, considerando à particularidade dos diversos contextos 

sociais e culturais, a generalização dos resultados torna-se limitada.  

Neste estudo, 55,4% (n=68) dos entrevistados possuíam menos de oito 

anos de estudo, o que configura o não alcance do ensino médio. Informação 

importante, considerando que a educação é considerada um preditor 

independente de alterações metabólicas (ALDERWICK; GOTTLIEB, 2019; 

KAGARUKI et al., 2015). Além disso, a maioria dos entrevistados apresentou 

situação ativa de trabalho 65% (n=80).  

Vale destacar que um maior nível socioeconômico e mais anos de 

estudo favorece a um maior acesso à informação e há a possibilidade de maior 

compreensão do impacto da mudança de estilo de vida. Do contrário, uma 

menor escolaridade e menor poder aquisitivo restrinte o acesso à moradia, 

saúde, alimentação, educação, impactando nas condições clínicas 

(ALDERWICK; GOTTLIEB, 2019; KAGARUKI et al., 2015). 

Quanto à orientação sexual, 63,4% (n=78) eram heterossexuais. Apesar 

dos bissexuais e homossexuais constituirem-se do segmento populacional 

mais atingido no início da epidemia do HIV, houve mudanças na dinâmica da 

epidemia, com um processo denominado heterossexualização (BRASIL, 2021). 

A orientação sexual pode potencializar comportamentos de risco, impactando 

na adesão ao tratamento e consequente nos aspectos fisiopatológicos do HIV e 

das alterações metabólicas (OLIVEIRA et al., 2017; LIN et al., 2022). 

 

5.2 Variáveis comportamentais e alterações metabólicas em pessoas que 

vivem com o HIV 

 

O escopo de conhecimento sobre as alterações metabólicas tem 

fortalecido sua associação com o comportamento. A maneira de conduzir os 
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hábitos de vida têm sido determinante de morbidade e mortalidade entre as 

PVHIV (NGUYEN et al., 2016; PRECOMA et al., 2019). 

Quanto ao comportamento relacionado à prática de atividade física, em 

80,5% (n=99) dos prontuários não havia menção. Apenas 4,9% (n=6) do 

registros encontrados afirmam a realização de atividade física. Fato 

preocupante, ao considerar que a maioria das PVHIV em uso de TARV 

apresentam baixos níveis de atividade física (BERNAL et al., 2022; KITILYA et 

al., 2022; TAGENE et al., 2022), e que o comportamento sedentário aumenta o 

risco de alterações metabólicas (BERNAL et al., 2022; TAGENE et al., 2022). 

A prática de atividade física contribui para a melhora da imunidade, para 

o aumento dos níveis de HDL-c e para diminuição dos TG, da intolerância à 

glicose, da glicemia sanguínea e dos níveis de PA (BERNAL et al., 2022; 

PRECOME et al., 2019; TAGENE et al., 2022).  A prática de atividade física 

também amplia a capacidade de consumo de ácido graxos pelo tecido 

muscular, representando um fator adicional para proteção cardiometabólica 

(BERNAL et al., 2022; TAGENE et al., 2022). Há ainda redução do estresse 

oxidativo e melhora a capacidade fibrinolítica endotelial (BRASIL, 2018; 

BERNAL et al., 2022; KITILYA et al., 2022; TAGENE et al., 2022). 

Em indivíduos infectados pelo HIV, com menor atividade física, são 

econcotrados baixo IMC, anemia moderada-grave, baixa contagem de células 

TCD4+ e alta PCR associados (KITILYA et al., 2022). 

No contexto dos hábitos de vida, o uso abusivo do álcool e uso do 

tabaco aumenta a vulnerabilidade em PVHIV e são considerados fatores de 

risco para alterações cardiometabólicas (BERNAL et al., 2022; TEIXEIRA et al., 

2020). Neste estudo, 55,3% chegaram a fazer uso de bebida alcoólica no início 

do tratamento e 28,5% (n=30) tinham o hábito de fumar. Além disso, o 

consumo de bebida alcoólica esteve associado com 1,87 vezes mais chances 

de ter HA, comparado aos que não faziam (OR:1,87; IC:0,99-3,5; p=0,053) . 

Ainda que haja divergências nos estudos que investigam o consumo de 

álcool e alterações metabólicas, há evidências de alterações na PA, glicemia 

de jejum, nível de TG e obesidade abdominal (CASSENOTE et al., 2021; 

WATERS; HSUE, 2019; KIM et al., 2017; PRECOME et al., 2019). Implicações 

do seu uso na adesão ao tratamento e piora no desfecho clinico também são 

citadas na literatura (SHEINFIL et al., 2022). 
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O uso de substâncias psicoativas frequentemente se relaciona com 

comportamentos de risco. O consumo de álcool em PVHIV tem sido associado 

com a diminuição da adesão à TARV, descontinuidades do tratamento e a 

prática de sexo sem preservativo (SHEINFIL et al., 2022). Estudo que 

investigou HSH apontou que no dia do consumo há 2,48 vezes mais chances 

da não adesão à TARV (SHEINFIL et al., 2022). As menores taxas de adesão à 

TARV são encontradas em usuários de álcool e outras drogas (SHEINFIL et al., 

2022).  

No geral, há tendência para um estilo de vida mais instável entre 

usuários de álcool, além de menor regularidade nos agendamentos de exames 

e consultas, menor suporte social, maior vulnerabilidade as comorbidades 

clínicas e psiquiátricas, e utilização frequentemente dos serviços de 

emergência (BRASIL, 2018; SHEINFIL et al., 2022).  

Vale ressaltar que para quem faz uso do Efavirenz, os efeitos adversos 

neurológicos podem ser acentuados com o uso concomitante de álcool. Assim, 

é necessário cautela em seu recreativo, e aconselhamento para que o uso da 

TARV não seja interrompido (BRASIL, 2018; TEIXEIRA et al., 2020). Também 

há impacto do consumo do álcool na supressão viral (SHEINFIL, 2022). 

Diferentes perfis de consumo possuem diferentes repercussões (RICHARDS et 

al., 2022). 

Quanto ao hábito de fumar entre PVHIV, neste estudo apenas cinco 

pessoas, conforme registro, cessaram o seu uso. O uso do tabaco favorece à 

progressão para aids, para o desenvolvimento de outras doenças que não se 

relacionam à aids, e ainda aumenta a mortalidade global (HELLEBERG et al., 

2015; RONIT et al., 2018) e se associa as alterações metabólicas (NGUYEN et 

al., 2016).  A dependência se dá pela presença de nicotina nos produtos à base 

de tabaco (BRASIL, 2018; RONIT et al., 2018).  

O tabagismo é a maior causa isolada evitável de mortes precoces e 

adoecimento em todo mundo (BRASIL, 2018). A prevalência de tabagismo em 

PVHIV é superior à população geral, e é considerada uma doença que causa 

dependência comportamental, física e psicológica (BRASIL, 2018, TEIXEIRA et 

al., 2020). Existe ainda uma relação entre mediadores inflamatórios, no qual o 

uso do tabaco ativa o estado inflamatório, constatado pela elevação dos níveis 
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de PCR (LIU et al., 2016). Também há redução na produção da adiponectina, o 

que gera aumento do risco de disfunção endotelial e de RI (BRASIL, 2018).  

Ademais, o uso de tabaco aumenta o risco de IAM e AVC, sobretudo em 

pessoas com outros fatores de risco para DCV; está relacionado a cerca de 

90% dos casos de câncer de pulmão e pode acelerar doenças como a 

pneumonia (BRASIL, 2018). Os efeitos imunossupressores do tabaco colocam 

as PVHIV em um risco maior de ter a aids (RICHARDS et al., 2022). E, entre 

PVHIV fumantes, a expectativa de vida média pode decrescer 12,3 anos, o que 

representa mais que o dobro do número de anos perdidos por PVHIV que não 

fumam (GILES; GARTNER; BOUYD, 2018; TEIXEIRA et al., 2020). 

 

5.3 Variáveis clínicas e alterações metabólicas em pessoas que vivem 

com o HIV 

 

As alterações metabólicas ganham cada vez mais destaque no 

acompanhamento clínico das PVHIV por suas repercussões na saúde e 

qualidade de vida e, sobretudo, por impactar no tratamento da infecção (LEITE 

et al., 2020; NGUYEN et al., 2019; SEARS et al., 2019; WATERS; HSUE, 

2019). Diversos são os mecanimos fisiopatológicos que justificam o sugimento 

dessas alterações nessa população e, por vezes, sofrem interferências de 

fatores genéticos e ambientais, com relação direta na adesão à TARV  

(NGUYEN et al., 2019; WATERS; HSUE, 2019). A disglicemia, dislipidemia e 

HA são frequentemente encontradas. 

Quanto a disglicemia, este estudo evidenciou aumento significativo de 

glicemia, quando comparado a valores antes da TARV e após 60 meses de 

uso. A infecção pelo HIV pode causar RI por seu efeito pró-inflamatório, cujo 

TNF-α e IL-6 comprometem a ação da insulina, o que torna as PVHIV expostas 

às alterações da glicose (DADA et al., 2017; HSU et al., 2021; LV; CAO; LI, 

2021). Desse modo, estudos evidenciam risco aumentando para DM2 nessa 

população em até quatro vezes mais, quando comparada a população sem HIV 

(BRATT, 2021; CASSENOTE et al., 2021; LAGATHU et al., 2019; NJOROGE  

et al., 2021; PRIORESCHI et al., 2017). 

A alteração da insulina periférica e hiperglicemia estimula a produção de 

ácidos graxos, LDL-c e TG, e favorece ao estado pró-trombótico e a 
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aterosclerose (DADA et al., 2017; LV; CAO; LI, 2021; TASCA et al., 2021).  

Também podem provocar vasoconstricção periférica, retenção de sódio e 

consequente aumento de PA (DADA et al., 2017; GODOI et al., 2017; LV; CAO; 

LI, 2021).  

Estudo brasileiro com PVHIV aponta incidência de DM2 em 17,3 por 

1000 pessoa-ano, sinalizando para o aparecimento da doença uma década 

após o início da TARV, além de constatar que a disglicemia está presente em 

média 3,3 anos antes do início da DM2, funcionando como um biomarcador de 

prognóstico da doença (CASSENOTE et al., 2021). Fato importante, 

considerando que os resultados da investigação realizada apresentam 

alterações significativas da glicose a partir dos 24 meses em uso da TARV, 

seguindo com elevações ao longo dos anos subsequentes. 

Outro resultado encontrado na associação entre o desfecho disglicemia 

e as variáveis sociodemográficas, comportamentais e clínicas, foi à cor branca 

que apresentou 2,5 mais chances de alterações na glicose (OR:2,5; IC:1,3-4,7 

p=0,003).  De acordo com o perfil epidemiológico descrito na Diretriz Brasileira 

de Diabetes, não há diferenças com significância estatística na prevalência do 

diabetes quanto à cor da pele, considerando a heterogeneidade do Brasil 

(COBAS et al., 2022), porém avaliando-se as prevalências em outros países as 

diferenças se relacionam aos hábitos de vida, reflexo do contexto histórico e 

cultural de cada lugar (COBAS et al., 2022).  

Além disso, estudo brasileiro sinaliza para justificativas que podem estar 

associadas à cor da pele, como a renda e nível de escolaridade, que implica no 

consumo alimentar, atividade física, tabagismo e etilismo e influenciam os 

achados dessas diferenças de cor, considerando as condições que as pessoas 

pardas e pretas são expostas (MORETTO et al., 2016). 

Destaque ainda para a possibilidade do tratamento farmacológico com o 

uso da metformina (MTF) às PVHIV com DM (COBAS et al., 2022). Estudos 

apontam que o DTG pode aumentar a concentração sérica da MTF, sendo 

recomendada uma dose máxima de 1g de MTF (SONG et al., 2016; COBAS et 

al., 2022).  E ainda é necessário o uso cauteloso da MTF em pacientes que já 

possuem alto risco para nefropatia, e que fazem uso do atazanavir (ATV) e o 

TDF, fármacos que possuem potencial nefrotóxico (COBAS et al., 2022; 

MIZUSHIMA et al., 2018; MOCROFT et al., 2016) . 
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Ademais, outro estudo realizado nos Estados Unidos, mostrou que a 

diabetes esteve associado a diminuição de 25% da concentração do ARV TDF 

em PVHIV que estavam sob tratamento (MANN et al., 2021).  

 Quanto aos lipídeos, neste estudo, foram registradas alterações nos 

primeiros 12 meses, e nos demais anos de acompanhamento. As alterações 

estiveram presente no CT, no LDL-c e nos TG. Uma revisão sistemática, com 

estudos de diversos continentes também registrou o aumento do CT, TG e 

LDL-c em PVHIV em uso de TARV, além de diminuição do HDL-c, justificado 

também pelo uso da terapia (FALUDI et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2022). 

Essas alterações lipídicas em PVHIV são evidências do desequilíbrio 

metabólico na diferenciação dos adipócitos e no funcionamento de proteínas 

envolvidas no metabolismo lipídios, que se relaciona tanto ao processo 

inflamatório sistêmico gerado pela infecção, quanto pela ação de alguns ARV 

(DIGGINS; RUSSO; LO, 2022; OLIVEIRA et al., 2022; ZHANG et al., 2022). 

 Uma coorte realizada com PVHIV no Peru, durante 36 meses, constatou 

mudança significativa no CT em 24 meses nos pacientes que faziam uso de 

ATV, e 36 meses entre os que faziam uso do EFV (GELDRES-MOLINA et al., 

2021). No mesmo estudo, também houve aumento dos TG nos primeiros 12 

meses em pacientes tratados com EFV (GELDRES-MOLINA et al., 2021).  

Outro estudo realizado na China acompanhou 55 PVHIV por 48 

semanas no início da TARV, com a presença de IP no esquema terapêtico; 

houve aumento dos TG nas primeiras 24 semanas (ZHANG et al., 2022). 

Ademais, a dislipidemia, enquanto alteração metabólica é um fator de 

risco clássico para DCV (FALUDI et al., 2017; PRECOMA et al., 2019). 

Conforme recomendação da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose, as PVHIV precisam ser avaliadas quanto ao risco cardiovascular 

antes de iniciar a TARV e, se possível, a instituição das classes de ARV seja 

de acordo com esse risco; reavaliados no primeiro mês após a introdução da 

TARV, depois a cada seis ou quando houver mudança do esquema (FALUDI et 

al., 2017; PRECOMA et al., 2019). 

O risco deverá ser calculado por meio do Escore de Risco de 

Framingham (ERF). O ERF atribui pontos por sexo, idade, PAS, tratamento da 

hipertensão, tabagismo, diabetes, HDL-C e CT, e classifica em baixo 

(probabilidade menor que 10%), moderado (10-20%) e alto (maior que 20%) o 
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risco da PVHIV ter um evento cardiovascular ou morte em dez anos (FALUDI et 

al., 2017; PRECOMA et al., 2019). 

Quanto a HA, quando associada à DLP, à obesidade e à DM são fatores 

de risco metabólicos para as doenças do sistema cardiocirculatório (BARROSO 

et al., 2021). Em PVHIV o aumento da PA também pode ser justificado pela 

inflamação causada com a presença do vírus e consequente interferência 

direta da função endotelial, aumentando a rigidez do vaso (JONES et al., 2020; 

MELTON; QIU, 2021) Um estudo longitudinal realizado no Haiti, evidenciou que 

o aumento da IL-6 precede e prediz a hipertensão em adultos infectados pelo 

HIV (BATAVIA et al., 2018). 

Os resultados desta pesquisa identificou um aumento na PAS nos 48 

meses e na PAD nos 24 meses. Outros estudos corroboram com o aumento da 

PA ao longo do tratamento. Uma pesquisa realizada Etiópia com 318 PVHIV, 

foi evidenciado que desde os 12 meses após o início da TARV, há elevação da 

PA (AMARE et al., 2021). Resultado preocupante, considerando a associação 

de maiores níveis pressóricos ao aumento do risco de mortalidade em PVHIV, 

sobretudo os que já iniciam o tratamento com histórico de HA (BATAVIA et al., 

2018).  

Uma investigação transversal, realizada com 298 PVHIV na região norte 

do Brasil, além de apontar uma prevalecia de HA em 35,9% dos participantes, 

também revelou que 44,3% relataram que sua PA nunca foi medida 

anteriormente, e apenas 33,6% das PVHIV tinham conhecimento prévio de sua 

condição hipertensiva, além da dificuldade em aderir o tratamento com anti-

hipertensivos (COSTA et al., 2020). As regiões norte e nordeste possuem 

características semelhantes, e esses resultados podem corresponder à 

realidade encontrada nos serviços da região investigada. 

Nesta pesquisa também foi encontrada associação entre o uso de 

bebida alcoólica e 1,87 mais chances de ter hipertensão, comparado com as 

PVHIV que não faziam uso. Há relação linear entre consumo de bebidas 

alcoólicas e PA, ou seja, quanto maior a quantidade de doses ingeridas, maior 

níveis pressóricos poderão ser encontrados (BARROSO et al., 2021; 

ROERECKE et al., 2017). Esse aumento da PA ocorre devido a modificações 

neuro-hormonais; o papel do álcool na atividade simpática; e o aumento do 

cálcio intracelular na musculatura lisa.  
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Além disso, usuários que fazem uso de álcool podem encontrar 

dificuldade para uso regular das medicações que utiliza para 

doenças/condições crônicas. E assim, episódios de consumo excessivo de 

álcool podem levar a descompensações agudas dessas doenças (BARROSO 

et al., 2021; ROERECKE et al., 2017). 

Outro resultado clinico importante é o aumento do uso de medicamentos 

controlados. Destaque para o uso de antidepressivos e anti-hipertensivos, o 

que pode estar relacionado as alterações metabólicas e outras doenças 

crônicas que são associadas ao processo de envelhecimento (WEBEL et al., 

2021). 

 Além disso, há estudos que sinalizam para o agravamento de sintomas 

depressivos e ansiosos com o uso do EFV (SHIKUNA et al., 2018; 

TRONCOSO; CONTERNO, 2015). Quadro que também se relaciona com o 

estigma sofrido e o medo do julgamento moral da sociedade (FONSECA et al., 

2020). 

 

5.4 Intervenções diante das alterações metabólicas em pessoas que 

vivem com HIV 

 

 Considerando a alta prevalência das alterações metabólicas nas PVHIV 

evidenciado e discutido ao longo do texto, urge a necessidade de pensar em 

estratégias para a prevenção, detecção e gerenciamento dessas alterações 

durante o acompanhamento dessa população.  

 Conforme citado, a avaliação do RCV por meio do ERF é uma das 

intervenções propostas (BRASIL, 2018; FALUDI et al., 2017). Porém, na 

literatura as estratégias são voltadas principalmente para a adoção de estilo de 

vida saudável, com intervenções multifatoriais (BRASIL, 2018; FALUDI et al., 

2017). 

A prática de atividade física, a terapia nutricional e a devem ser 

recomendadas a todos (PRECOMA et al., 2019). O exercício aeróbio regular é 

uma intervenção considerada eficaz no estilo de vida para melhorar a saúde e 

reduzir o RCV, há uma recomendação de 150 minutos semanais, que podem 

variar a depender da intensidade do exercício (PRECOMA et al., 2019). O 

profissional de saúde, em todas as consultas, deve incentivar a atividade física, 
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sugerindo exercícios no qual a PVHIV demostre interesse e prazer, construindo 

um plano objetivo de realização em conjunto, e sugerindo possibilidades como 

a realização de danças, jogos em grupo, trilhas, artes marciais, etc. (BRASL, 

2018;PRECOMA et al., 2019). 

Em relação à terapia nutricional, ganha destaque a associação entre o 

aumento geral do risco de morte e eventos cardiovasculares com uma alta 

ingestão de sódio (PRECOMA et al., 2019). As recomendações incluem: 

priorizar alimentos in natura; utilizar com moderação sal, óleo e açúcar; comer 

com regularidade, horários semelhantes todos os dias, procurando estabelecer 

um padrão alimentar saudável; não consumir alimentos com gorduras trans e 

hidrogenadas; evitar fast food, aumentar a ingestão de frutas, legumes e 

verdurar; evitar refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e 

recheados, e sobremesas doces (PRECOMA et al., 2019). 

Outra medida discutida é a interrupção do tabagismo, considerada 

fundamental e prioritária na prevenção primária e secundária da aterosclerose. 

Essa medida isolada já reduz consideravelmente o RCV (BRASIL, 2018). 

Ademais, a avaliação contínua, em todos atendimentos, de condições 

que possam interferir na saúde e qualidade de vida da PVHIV será necessária, 

sobretudo situações que possam afetar a adesão terapêutica e piorar o risco. 

Saúde mental, com enfoque no estresse e depressão também deve ser 

abordado (BRASL, 2018). 

Há ainda intervenções baseadas na troca dos medicamentos que 

compõem a TARV (switching), isso pode acontecer sempre que for detectado 

RCV elevado e tem comprovada eficácia (FALUDI et al., 2017; BRITES, 2016).  

Assim, todas as ações supracitadas, além de impactarem na saúde das 

PVHIV, caso aconteça no contexto do atendimento ambulatorial e de maneira 

contínua, poderá reduzir custos relacionado à saúde, tanto para o sistema de 

saúde, quanto para o próprio individuo (SHIRI et al., 2021). 

Desse modo, a consulta de Enfermagem também representa uma 

estratégia na qual poderão ser incorparadas ações educativas sobre todas as 

temáticas supracitadas para mudança de hábitos de vida e sobretudo na 

identificação de PVHIV com maior risco de eventos cardiomatabólicos, para 

interveção precoce (OKEKE et al., 2019; AIFAH et al., 2020). 
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Diante do exposto, considerado a complexidade que envolve mudar 

hábitos, torna-se necessário uma ação conjunta de equipes multiprofissionais 

(enfermeiros, médicos, psicólogos, educadores físicos, pedagogos, 

nutricionistas, assistentes sociais, comunicadores, gestores) e intersetoriais 

(família, governo, sociedade de especialistas, universidade) para a execução 

dessas ações. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados desta pesquisa evidenciam significativa prevalência de 

alterações metabólicas em PVHIV. 

Trata-se de PVHIV em sua maioria do sexo masculino, pardos, média de 

idade de 44,12±11,09, situação de trabalho ativa, baixa escolaridade e 

heterossexuais. 

Possuem comportamento sedentário, a maioria faz uso de bebidas 

alcoólicas, e o uso de tabaco está entre a minoria. A presença de hipertensos, 

diabéticos e dislipidêmicos sofreu aumento progressivo ao longo dos 60 meses 

pós TARV, tanto pelos registros que afirmavam as alterações, quanto pela 

avaliação dos exames laboratoriais e medida de PA. 

A carga viral diminuiu progressivamente ao longo dos anos, sofrendo 

modificações significativas a cada 12 meses de tratamento, enquanto que as 

células TCD4+ aumentou. O esquema de TARV mais utilizado em todos os 

anos foi 2ITRN+1ITRNN. E houve um aumento no uso de medicamento das 

seguintes classes: anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, hipolipemiantes e 

antidepressivos. 

As médias do CT, LDL, TG, Glicose, PAS e PAD sofreram alterações 

nos primeiros 60 meses de uso da TARV. E, após esse tempo, prevalências 

importantes foram encontradas em PVHIV na disglicemia, hipertensão e 

dislipidemia. 

A cor branca foi associada à disglicemia e o uso de bebida alcoólica à 

HA.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As alterações metabólicas associadas ao uso da TARV aumentam o 

risco de eventos cardiovasculares e outras comorbidades crônicas. Desse 

modo, o estudo possibilitou o conhecimento do curso dessas alterações ao 

longo de 60 meses, fornecendo subsídios, bem como contribuições para a 

equipe de saúde na identificação e manejo dessas alterações. Além disso foi 

possível conhecer a quanto tempo as PVHIV tem alterações metabólicas, se 

esta decorre do tratamento medicamentoso ou é anterior a ele, além de 

informações cumulativas dos antirretrovirais. 

 Considerando o impacto das doenças crônicas, faz-se necessário à 

construção e implementação de estratégias voltadas à promoção, prevenção e 

controle dos fatores de risco para as alterações metabólicas nas PVHIV. Diante 

da complexidade das condições crônicas, a mudança dos hábitos de vida deve 

ser o foco das ações voltadas às PVHIV. As intervenções devem considerar o 

contexto clínico, comportamental e social dos usuários do serviço e envolver 

todos os profissionais que assistem as PVHIV em serviços de atendimento 

especializado. 

Mais pesquisas voltadas a construção de instrumentos educativos, 

construção de instrumentos para triagem/identificação de riscos para 

comorbidades crônicas na consulta e estudos de intervenções com as PVHIV, 

devem ser encorajadas. Treinamentos em serviço quanto à importância do 

registro multiprofissional, sinais vitais e antropometria também são essenciais. 

No aspecto gerencial, as intervenções poderão ser voltadas à adesão do 

prontuário eletrônico/digital e ao desenho de uma linha de cuidado, com fluxo 

de atendimento à PVHIV voltada as condições crônicas. 

Por fim, ressalta-se que este estudo é pioneiro no estado, tanto em 

relação a temática e metodologia,  quanto na investigação dos três desfechos, 

e no tempo de seguimento de 60 meses, em PVHIV. 
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Algumas limitações foram encontradas em decorrência do delineamento 

do estudo, como a perda de participantes ao longo do seguimento, ainda que a 

investigação tenho sido realizado por fonte secundária. O fato de ser 

retrospectivo (não concorrente) também pode gerar viés de informação e 

inabilidade para controlar variáveis de confusão (pela falta de informação). 

Outra limitação se relaciona a coleta de dados ter sido exclusivamente 

realizada por meio dos registros multiprofissionais dos prontuários dos 

usuários. A falta de padronização dos registros, bem como informações 

incompletas, e a falta de informações sobre os próprios usuários (alimentação, 

dieta, atividade física, etc) e seus familiares, impedem ajustes mais robustos 

nos modelos de avaliação para os desfechos de alterações metabólicas.  

Porém, apesar das limitações, o seguimento longitudinal de 60 meses na 

coorte, agrega força ao estudo, bem como representa uma maior sensibilidade 

para avaliar a ocorrência de eventos crônicos, com a capacidade de discernir a 

relação temporal entre exposição e desfecho.  

A existência de uma relação temporal reforça a evidência para a 

exposição ser uma causa possível da doença. E assim, os achados deste 

estudo têm implicações relevantes para o manejo clínico das PVHIV.  
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APÊNDICE A- Instrumento para coleta de dados  

 

Instrumento de coleta de dados 

Iniciais: ______________________Nº prontuário:_______________ 

Data da coleta: _____/_____/_____ Data de Nascimento: ___/___/___  

Data de diagnóstico HIV: ___/___/___  Data de início TARV:___/___/__      

Bairro: _______________________ Município ______________________ 

 

Cadastro no serviço (abertura do prontuário no serviço) 

Ano 1 _____/_____/_____ a  _____/_____/_____ 

Ano 2 _____/_____/_____ a  _____/_____/_____ 

Ano 3 _____/_____/_____ a  _____/_____/_____ 

Ano 4 _____/_____/_____ a  _____/_____/_____ 

Ano 5 _____/_____/_____ a  _____/_____/_____ 

 

Dados sociodemográficos, comportamentais e clínico (cadastro): 

Sexo: (   ) 1 Masculino (   ) 2 Feminino  (   ) 3 não informado   

 

Cor (autoinformada):  

(   ) 1 branco   (   ) 2 preto   (   )3 amarelo   (   ) 4 pardo   (   ) 5 indígena 

(   ) 6 não informado 

 

Grau de escolaridade:  

(   )1 Fundamental Incompleto (   ) 2 Fundamental Completo  

(   ) 3 Médio Incompleto          (   ) 4 Médio Completo  

(   ) 5 Superior Incompleto       (   ) 6 Superior Completo. 

 

Situação de trabalho atual:  

(   ) 1 ativo-Ocupação: ______________   

(   ) 2 inativo- Especificar: (   ) 2.1 aposentado   (   ) 2.2 afastado   (   )2.3 dona de casa   (   ) 

2.4 desempregado   (   ) 2.5 outros __________(   ) 3 não informado 

 

Orientação sexual: (   ) 1 heterossexual   (   ) 2 homossexual   (   ) 3 bissexual  

(   ) 4 não informado 

 

Tabagismo:              (   ) 1 sim   (   ) 2 não (   ) 3 não informado  

Manteve tabagismo: (   ) 1 sim   (   ) 2 não (   ) 3 não informado  

Realiza atividade física: (   ) 1 sim   (   ) 2 não (   ) 3 não informado 

Manteve atividade física: (   ) 1 sim   (   ) 2 não (   ) 3 não informado  

Faz uso de bebida alcóolica: (   ) 1 sim   (   ) 2 não (   ) 3 não informado 

Manteve bebida alcoolica:      (   ) 1 sim   (   ) 2 não (   ) 3 não informado  

 

História pregressa das seguintes doenças: 

Ano 0,1,2,3,4,5 

HAS  (   ) 1 sim   (   ) 2 não   (   ) 3 não informado Ano___ 

DM   (   ) 1 sim   (   ) 2 não   (   ) 3 não informado Ano___ 

IAM  (   ) 1 sim   (   ) 2 não   (   ) 3 não informado Ano___ 

AVE  (   ) 1 sim   (   ) 2 não   (   ) 3 não informado Ano___ 

DLP   (   ) 1 sim   (   ) 2 não   (   ) 3 não informado Ano___ 

DRenal (   ) 1 sim   (   ) 2 não   (   ) 3 não informado Ano___ 

Outra condição crônica ______________________  Ano___ 
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Toma medicação controlada, além da TARV?  

(   ) 1 sim   (   ) 2 não (   ) 3 não informado  Ano______ 

Se sim,  

(   ) 1.1 HAS   (   ) 1.2 DM   (   ) 1.3 DLP   (   ) 1.4 Depressão    

(   ) 1.5 outros _________________ 

 

Dados antropométricos (coleta do ano 1 ao 5 da TARV): 

1PA (PAS+PAD em mmHg):_________data:___/___/___ 

2PA:___________data:___/___/__8PA:___________data:___/___/__  

3PA:___________data:___/___/__9PA:___________data:___/___/__  

4PA:___________data:___/___/__10PA:___________data:___/___/__  

5PA:___________data:___/___/__11PA:___________data:___/___/__  

6PA:___________data:___/___/__  12PA:___________data:___/___/__  

7PA:___________data:___/___/__  13PA:___________data:___/___/__    

       

1Altura (em metros): ________data:___/___/___  

2Altura: _______ data:___/___/___  3Altura:________data:___/___/___   

4Altura:________data:___/___/__    5Altura:________data:___/___/___  

6Altura:________data:___/___/___  7Altura:________data:___/___/___    

 

1Peso (em kg): ________ data:___/___/___ 

2Peso: __________ data:___/___/___ 9Peso: _________ data___/___/___  

3Peso: __________ data:___/___/___ 10Peso: _________ data:___/___/___  

4Peso: __________ data:___/___/___ 11Peso: _________ data:___/___/___  

5Peso: __________ data:___/___/___ 12Peso: _________ data:___/___/___  

6Peso: __________ data:___/___/___ 13Peso: _________ data:___/___/___  

7 Peso: _________ data:___/___/___  14Peso: _________ data:___/___/___ 

8 Peso: _________ data:___/___/___  15 Peso: _________ data:___/___/___ 

 

1IMC: __________ data:___/___/___ 7IMC: __________ data:___/___/___  

2IMC: __________ data:___/___/___ 8IMC: __________ data:___/___/___  

3IMC: __________ data:___/___/___ 9IMC: __________ data:___/___/___  

4IMC: __________ data:___/___/___ 10IMC: __________ data:___/___/___  

5IMC: __________ data:___/___/___ 11IMC: __________ data:___/___/___  

6IMC: __________ data:___/___/___ 12IMC: __________ data:___/___/___  

 

1Circ. Abd.(em cm):______ data:___/___/__ 

2Circ. Abd.:______ data:___/___/__   4Circ. Abd.:______ data:___/___/___  

3Circ. Abd.:______ data:___/___/___ 5Circ. Abd.:______ data:___/___/___  

 

Esquemas de antirretrovirais 

TARV ___________________________uso de ___/___/___a___/___/___ 

TARV ___________________________uso de ___/___/___a___/___/___ 

TARV ___________________________uso de ___/___/___a___/___/___ 

TARV ___________________________uso de ___/___/___a___/___/___ 

TARV ___________________________uso de ___/___/___a___/___/___ 

TARV ___________________________uso de ___/___/___a___/___/___ 

TARV ___________________________uso de ___/___/___a___/___/___ 

 

Exames laboratoriais (coleta do ano 1 ao 5 da TARV) 

1CD4: ______data:___/___/___ 5CD4: ______data:___/___/___  

2CD4: ______data:___/___/___ 6CD4: ______data:___/___/___  

3CD4: ______data:___/___/___ 7CD4: ______data:___/___/___  

4CD4: ______data:___/___/___ 8CD4: ______data:___/___/___  
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1CV:________data:___/___/__  7CV:________ data:___/___/__  

2CV:________ data:___/___/__ 8CV:________data:___/___/__  

3CV:________ data:___/___/__ 9CV:________ data:___/___/__  

4CV:________ data:___/___/__ 10CV:________ data:___/___/__  

5CV:________ data:___/___/__ 11CV:________ data:___/___/__ 

6CV:________ data:___/___/__ 12CV:________ data:___/___/__ 

 

1CT: ________data:___/___/__ 4CT: _______ data:___/___/__  

2CT: ________ data:___/___/__5CT: ________data:___/___/__  

3CT: _______ data:___/___/__  6CT: ________ data:___/___/__ 

 

1HDL: ______data:___/___/__   4 HDL: _____ data:___/___/__  

2HDL: ______data:___/___/___ 5HDL: ______data:___/___/__  

3HDL: ______data:___/___/__   6 HDL: _____data:___/___/___ 

 

1LDL: ______data:___/___/__    4LDL: ______data:___/___/__  

2LDL: ______data:___/___/___  5LDL: ______data:___/___/__  

2LDL: ______data:___/___/___  6LDL: ______data:___/___/___ 

 

1Triglic.:______data:___/___/__ 4Triglic.:______data:___/___/__ 

2Triglic.:______data:___/___/__5Triglic.:_____data:___/___/__ 

3Triglic.:______data:___/___/__ 6Triglic.:______data:___/___/__ 

 

1Glicose.:______data:___/___/__ 5Glicose.:______data:___/___/__ 

2Glicose.:______data:___/___/__ 6Glicose.:______data:___/___/__ 

3Glicose.:______data:___/___/__ 7Glicose.:______data:___/___/__ 

4Glicose.:______data:___/___/__ 8Glicose.:______data:___/___/__ 

 

1Ureia.:______data:___/___/__ 5Ureia.:______data:___/___/__ 

2Ureia.:______data:___/___/__ 6Ureia.:______data:___/___/__ 

3Ureia.:______data:___/___/__7Ureia.:______data:___/___/__ 

4Ureia.:______data:___/___/__ 8Ureia.:______data:___/___/__ 

 

1Creat:______data:___/___/__ 4Creat:______data:___/___/__ 

2Creat:______data:___/___/__ 5Creat:______data:___/___/__ 

3Creat:______data:___/___/__ 6Creat:______data:___/___/__ 

 

Registro multiprofissional (coleta do ano 1 ao 5 cadastro no serviço) 

Enfermeiro  

1(  ) ___/___/__ 7(  ) ___/___/__ 13(  ) ___/___/__19(  ) ___/__/__25(  ) ___/__/__ 

2(  ) ___/___/__ 8(  ) ___/___/__ 14(  ) ___/___/__20(  ) ___/__/__26(  ) ___/__/__ 

3(  ) ___/___/__ 9(  ) ___/___/__ 15(  ) ___/___/__21(  ) ___/__/__27(  ) ___/__/__ 

4(  ) ___/__/__10(  ) ___/___/__  16(  ) ___/___/__22(  ) ___/__/__28(  ) ___/__/__ 

5(  ) ___/__/__ 11(  ) ___/___/__ 17(  ) ___/___/__23(  ) ___/__/__29(  ) ___/__/__ 

6(  ) ___/__/__ 12(  ) ___/___/__ 18(  ) ___/___/__24(  ) ___/__/__30(  ) ___/__/__ 

 

Registro do enfermeiro 

Anamnese:  

1(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__ 9(  ) ___/__/__13(  ) ___/___/__14(  ) ___/__/__ 

2(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__ 10(  ) ___/__/__14(  ) ___/___/__15(  ) ___/__/__ 

3(  ) ___/___/__7(  ) ___/___/__11(  ) ___/__/__ 15(  ) ___/___/__16(  ) ___/__/__ 

4(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__12(  ) ___/___/__16(  ) ___/___/__17(  ) ___/__/__ 

 

Exame físico:  

1(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__ 9(  ) ___/___/__   13(  ) ___/___/__ 
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2(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__ 10(  ) ___/___/__ 14(  ) ___/___/__ 

3(  ) ___/___/__7(  ) ___/___/__ 11(  ) ___/___/__ 15(  ) ___/___/__ 

4(  ) ___/___/__ 8(  ) ___/___/__12(  ) ___/___/__ 16(  ) ___/___/__ 

 

SSVV:  

1(  ) ___/___/__ 4(  ) ___/___/__ 7(  ) ___/___/__10(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__ 5(  ) ___/___/__ 8(  ) ___/___/__11(  ) ___/___/__ 

3(  ) ___/___/__ 6(  ) ___/___/__ 9(  ) ___/___/__12(  ) ___/___/__ 

 

Medidas antropométricas:  

1(  ) ___/___/__2(  ) ___/___/__ 5(  ) ___/___/__ 6(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__4(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__ 6(  ) ___/___/__  

3(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__9(  ) ___/___/__10(  ) ___/___/__ 

 

Resultados de exames: 

1(  ) ___/___/__4(  ) ___/___/__ 7(  ) ___/___/__10(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__ 8(  ) ___/___/__ 11(  ) ___/___/__ 

3(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__9(  ) ___/___/__12(  ) ___/___/__ 

 

Diagnóstico de Enfermagem:  

1(  ) ___/___/__4(  ) ___/___/__ 7(  ) ___/___/__ 10(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__ 11(  ) ___/___/__  

3(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__9(  ) ___/___/__ 12(  ) ___/___/__ 

 

Intervenções de Enfermagem:  

1(  ) ___/___/__4(  ) ___/___/__ 7(  ) ___/___/__ 10(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__ 11(  ) ___/___/__  

3(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__9(  ) ___/___/__ 12(  ) ___/___/__ 

 

Informe: 

1(  )____________________________________ ___/___/__  

2(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

3(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

4(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

5(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

6(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

7(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

8(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

9(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

10(  ) ____________________________________ ___/___/__ 

 

Médico 

1(  )_____________ ___/___/__  21(  ) _____________ ___/___/__   

2(  ) _____________ ___/___/__ 22(  ) _____________ ___/___/__ 

3(  ) _____________ ___/___/__ 23(  ) _____________ ___/___/__  

4(  ) _____________ ___/___/__ 24(  ) _____________ ___/___/__  

5(  ) _____________ ___/___/__ 25(  ) _____________ ___/___/__  

6(  ) _____________ ___/___/__ 26(  ) _____________ ___/___/__  

7(  )  _____________ ___/___/__27(  ) _____________ ___/___/__ 

8(  ) _____________ ___/___/__ 28(  ) _____________ ___/___/__  

9(  ) _____________ ___/___/__ 29(  ) _____________ ___/___/__ 

10(  ) _____________ ___/___/__ 30(  ) _____________ ___/___/__  

11(  ) _____________ ___/___/__ 31(  ) _____________ ___/___/__ 

12(  )  _____________ ___/___/__32(  ) _____________ ___/___/__ 

13(  ) _____________ ___/___/__ 33(  ) _____________ ___/___/__  
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14(  ) _____________ ___/___/__ 34(  ) _____________ ___/___/__ 

15(  ) _____________ ___/___/__ 35(  ) _____________ ___/___/__  

16(  ) _____________ ___/___/__ 36(  ) _____________ ___/___/__ 

17(  ) _____________ ___/___/__ 37(  ) _____________ ___/___/__  

18(  ) _____________ ___/___/__ 38(  ) _____________ ___/___/__ 

19(  ) _____________ ___/___/__ 39(  ) _____________ ___/___/__  

20(  ) _____________ ___/___/__ 40(  ) _____________ ___/___/__ 

 

Técnico/auxiliar de enfermagem 

1(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__ 9(  ) ___/___/__ 13(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__10(  ) ___/___/__ 14(  ) ___/___/__  

3(  ) ___/___/__7(  ) ___/___/__11(  ) ___/___/__ 15(  ) ___/___/__ 

4(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__12(  ) ___/___/__ 16(  ) ___/___/__ 

 

Psicólogo  

1(  ) ___/___/__4(  ) ___/___/__ 7(  ) ___/___/__ 10(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__ 11(  ) ___/___/__  

3(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__9(  ) ___/___/__ 12(  ) ___/___/__ 

 

Assistente social  

1(  ) ___/___/__4(  ) ___/___/__ 7(  ) ___/___/__ 10(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__ 11(  ) ___/___/__  

3(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__9(  ) ___/___/__ 12(  ) ___/___/__ 

 

Nutricionista 

1(  ) ___/___/__4(  ) ___/___/__ 7(  ) ___/___/__ 10(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__ 11(  ) ___/___/__  

3(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__9(  ) ___/___/__ 12(  ) ___/___/__ 

 

Outro: qual? ________________1 (  ) ___/___/__  

Outro: qual? ________________2 (  ) ___/___/__  

Outro: qual? ________________3 (  ) ___/___/__  

Outro: qual? ________________4 (  ) ___/___/__  

 

Consulta do usuário ao serviço 

1(  ) ___/___/__5(  ) ___/___/__ 9(  ) ___/___/__ 13(  ) ___/___/__ 

2(  ) ___/___/__6(  ) ___/___/__10(  ) ___/___/__ 14(  ) ___/___/__  

3(  ) ___/___/__7(  ) ___/___/__11(  ) ___/___/__ 15(  ) ___/___/__ 

4(  ) ___/___/__8(  ) ___/___/__12(  ) ___/___/__ 16(  ) ___/___/__ 
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APÊNDICE B- Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido 

 

Eu, Christefany Régia Braz Costa, portadora do CPF nº 076.959.554-50, 

Pesquisadora responsável pelo projeto “ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM 

PESSOAS QUE VIVEM COM HIV: ESTUDO DE COORTE RETROSPECTIVO”, 

solicito perante este Comitê de Ética em Pesquisa a dispensa da utilização do TERMO 

DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE para a coleta de dados, 

tendo em vista que o mesmo utilizará somente dados obtidos a partir do estudo de 

material já coletado e/ou de investigação de prontuários com as informações 

referentes aos pacientes.  

Declaro: 

a) Que o acesso aos dados registrados em prontuário de pacientes ou em bases 

de dados para fins da pesquisa cientifica será feito somente após aprovação do 

projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética; 

b) Assegurar o compromisso com a privacidade e a confidencialidade dos dados 

utilizados preservando integralmente o anonimato e a imagem do sujeito bem 

como a sua não estigmatização.  

c) Assegurar a não utilização as informações em prejuízo das pessoas e/ou das 

comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico-

financeiro; 

d) Que os dados obtidos na pesquisa serão usados exclusivamente para 

finalidade prevista no protocolo; 

e) Os dados obtidos na pesquisa somente serão utilizados para o projeto 

vinculado; 

 

Nestes termos, me comprometo a cumprir todas as diretrizes e normas reguladoras 

descritas na Resolução CNS n° 466/12 e suas complementares.  

 

Ribeirão Preto, 04 de março de 2020. 

 

____________ _____________________________ 

Christefany Régia Braz Costa 

Pesquisadora Responsável pelo Projeto 
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ANEXO A-Carta de anuência Secretaria Municipal de Saúde de Maceió-AL 
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ANEXO B- Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto-SP  
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