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1. RESUMO 

Foram avaliados 83 prontuários médicos de pacientes com AIDS, sob regime 

de tratamento antirretroviral de longo prazo em uso de Enfuvirtida, Maraviroc, 

Raltegravir, Darunavir, Tipranavir, Etravirina e Dolutegravir. Objetivamos analisar as 

co-morbidades não infecciosas e distúrbios do sistema nervoso central, entre outras. 

Este estudo é do tipo retrospectivo com dados de 2001 a 2014. Todos os pacientes 

apresentaram pelo menos uma co-morbidade não infecciosa. O estudo foi realizado 

no Hospital de Base, de referência para o diagnóstico e tratamento do HIV, situado 

no município de São José do Rio Preto, região Noroeste Paulista. Os pacientes do 

estudo possuem em média 17 anos de diagnóstico viral. Oitenta por cento dos 

pacientes (n=67) possuem cargas virais indetectáveis. O Nadir de LTCD4+ foi inferior 

a 500 cél/mm3. O esgotamento celular foi identificado em 48,19% dos pacientes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 No Brasil, o Ministério da Saúde oferece o tratamento antirretroviral (TARV) 

desde o ano de 1991, sendo o primeiro medicamento disponível a zidovudina (AZT) 

(BRASIL, 1999). Entre 1993 e 1994, surgiram as primeiras terapias combinadas, 

com indicação para pacientes com contagem de LTCD4+ entre 200 e 500 cél/mm³ 

de sangue. O uso do esquema triplo, elucida sobre o aumento do tempo de 

sobrevida mediana de 18 meses (1995) para 58 meses (1996) (ROSSI et al., 2012). 

Os constantes investimentos nas pesquisas de novos antirretrovirais, como 

inibidores da integrase, da fusão e da protease contribuíram para a diminuição 

significativa da mortalidade pelo HIV e pela AIDS (DELPIERRE et al., 2008; 

DOURADO et al., 2006). Por  um lado se a mortalidade por doenças relacionadas à 

imunossupressão decaiu, a proporção de óbitos não relacionados à AIDS tem 

aumentado, em parte como consequência de reações adversas aos medicamentos, 

e também pela descoberta dos efeitos inflamatórios do próprio vírus (DIAZ & 

VÁZQUEZ, 2012).  

 A incidência de distúrbios metabólicos, o envelhecimento da população 

soropositiva para o HIV, o diagnóstico precoce e o gerenciamento dos fatores de 

risco cardiovascular, hepático, renal, depressão, demência, resistência à insulina e 

fragilidade óssea devem ser integrados na rotina de cuidados desses pacientes 

(SHAFRIR & POLLACK, 2012; DIAZ & VAZQUEZ, 2012). 



3. OBJETIVOS 

 O objetivo desse estudo foi avaliar prontuários de pacientes com AIDS 

multiexperimentados pela terapia antirretroviral, com análises do processo de 

senescência acelerado, distúrbios do sistema nervoso central, hipertensão arterial 

sistêmica, osteoporose, diabetes mellitus, osteopenia. 

 

4. METODOLOGIA 

Estudo do tipo retrospectivo e descritivo, realizado no município de São José 

do Rio Preto, região Noroeste Paulista. Todos os pacientes com AIDS, sob regime 

de tratamento antirretroviral de longo prazo em uso de Enfuvirtida, Maraviroc, 

Raltegravir, Darunavir, Tipranavir, Etravirina e Dolutegravir foram avaliados no 

estudo, totalizando 83. O estudo foi realizado no Hospital de Base. Quanto aos 

critérios de exclusão, não foram analisados prontuários de pacientes com idade 

inferior a 18 anos e gestantes. Este projeto foi aprovado pelo CEP/FAMERP com 

número de CAAE 61985816.6.0000.5415. Não foram analisados prontuários de 

pacientes com idade inferior a 18 anos e gestantes. Para as análises estatísticas, 

serão utilizados os programas (BioEstat  versão 5.0)  e Epi-Info (versão 6.0).  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

  A coleta de dados de prontuários está finalizada. Atualmente, estão sendo 

realizadas as análises estatísticas dos resultados e elaboração do manuscrito para 

publicação e de resumos a fim de apresentar o trabalho em Congressos.  

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

 Dos 83 pacientes avaliados, 37,34% (n=31) utilizavam o esquema composto 

de Lamivudina, Darunavir, Ritonavir e Raltegravir. Sessenta e dois (74,69%) 

pacientes  utilizam Raltegravir (RAL). Cinquenta e quatro (65%) Lamivudina (3TC).  

Quarenta e nove (59,03%) pacientes fazendo Darunavir (DRV). Cinquenta e um 

61,44% (n=51) fazendo uso de Ritonavir (RTV), entre outros menos frequentes. 

Os pacientes do estudo possuem em média 17 anos da data de diagnóstico 

do vírus HIV, sendo 54,22% (n=45) homens e 45,78% (n=38) mulheres. Oitenta por 

cento dos pacientes (n=67) possuem cargas virais indetectáveis. Para a amostragem 



avaliada, o Nadir de LTCD4+ foi inferior a 500 cél/mm3.  O esgotamento celular foi 

identificado em 48,19% (n=40) pacientes. As alterações do metabolismo do tipo 

hiperlipidemia mista, foram verificadas em 46,98% (n=39) e lipodistrofia em 15,66% 

(n=13). Alterações do sistema nervoso como depressão e ansiedade em 6,02%, 

epilepsia em 8,43%. As alterações visuais foram observadas em 13,25% dos  

pacientes. Disfunções cérebro vasculares como acidente vascular cerebral foram 

observadas em 7,22% (n=6) pacientes. 
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