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INTRODUÇÃO

A ocorrência de doenças crônicas é comum em pessoas vivendo com HIV (PVHIV) 
contribuindo para o envelhecimento precoce. Entre as comorbidades, as alterações 

metabólicas destacam-se pela alta frequência. 
Nosso estudo propõe estimar o tempo, a incidência e os fatores de risco para as 

alterações metabólicas em  PVHIV em uso de terapia antirretroviral (TARV).

• DELINEAMENTO – POPULAÇÃO – FONTE DE DADOS:
estudo retrospectivo – PVHIV, sup. 18 anos, iniciaram
TARV entre 2001-2005 – prontuários, Sistema de
Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL)

• EVENTO: alterações metabólicas: hiperglicemia,
hipercolesterolemia/LDL, hipocolesterolemia/HDL
hipertrigliceridemia.

• VARIÁVEIS DE EXPOSIÇÃO: sexo, idade e recuperação
imunológica: T-CD4+ >500cels/mm3 como variável
tempo dependente.

• ANÁLISES: descritivas, incidência acumulada,
densidade de incidência e o tempo mediano para
alterações metabólicas: método Kaplan-Meier.
Associação: hazard ratio (HR) com 95% de intervalo de
confiança (IC) utilizando o modelo de Cox estendido
para eventos múltiplos, independentes e paralelos.
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• POPULAÇÃO: N:188: 55% sexo masculino, idade média=37 anos
• SEGUIMENTO: tempo mediano de acompanhamento: 7 anos, incidência

acumulada: 79% (IC95%=73-85), densidade de incidência de 11
alterações/100 pessoas-ano, tempo mediano para a ocorrência de
alterações metabólicas: 116 meses (IC95%=95-132).

• ASSOCIAÇÃO: efeito protetivo da recuperação imunológica sobre a
ocorrência de alterações metabólicas: HR = 0,83 (IC 95%: 0,61-1,14).

Figura 1 –Curvas de Kaplan-Meier para ocorrências de alterações metabólicas em 
pessoas vivendo com HIV que iniciaram TARV entre 2001-2005, Belo Horizonte

CONCLUSÃO

O tempo para a ocorrência de alterações metabólicas nesta população é 
longo entretanto, a frequência destas alterações é alta. Faz-se necessário um 

acompanhamento ao longo do tratamento com o objetivo de postergar a 
ocorrência de doenças crônicas nesta população.
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