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Resumo 

As desigualdades culturais prejudiciais às mulheres 

podem potencializar o risco à HIV para este grupo e, 

como consequência, têm guiado a epidemia do HIV em 

muitos países. O presente trabalho é um recorte 

transversal de um estudo de coorte em mulheres 

vivendo com HIV/AIDS, em terapia antirretroviral e que 

utilizam o Serviço de Assistência Especializada (SAE) 

em Ponta Grossa - PR 

Introdução  

O perfil da epidemia global de HIV/AIDS mudou nas 

últimas 3 décadas, passando de uma doença que atingia 

predominantemente homens para uma que tem atingido 

número crescente de mulheres. As desigualdades 

culturais prejudiciais às mulheres podem potencializar o 

risco à HIV para este grupo, ainda guiando a epidemia 

do HIV em muitos países. Porém, mesmo com o 

aumento da incidência da infecção em mulheres, em 

especial no grupo das mulheres jovens, estas ainda são 

muito pouco representadas em pesquisas sobre o tema.  

Material e Métodos 

Trata-se de um recorte transversal de estudo de coorte 

em mulheres vivendo com HIV/AIDS, em terapia 

antirretroviral (TARV) e que utilizavam o Serviço de 

Assistência Especializada de Ponta Grossa – PR entre 

2003 e 2018.  

Resultados e Discussão 

Foram analisados os prontuários de 451 mulheres, 
80,5% brancas, 44,4% casadas, 88,2% contraíram HIV 
por transmissão sexual e 83,1% heterossexuais. O 
esquema terapêutico mais prescrito foi a associação 
entre Lamivudina (3TC), Tenofovir (TDF) e Efavirenz 
(EFZ), em 32,1% dos casos. Verificou-se que 19,8% (n = 
82) apresentavam a pressão arterial sistólica alterada; 
12,5% (n = 52) apresentavam a pressão arterial 
diastólica alterada; 39,6% (n = 139) apresentavam 
alterações nos triglicérides; 45,7% (n = 156) no HDL; 
14,6% (n = 52) apresentavam a glicemia de jejum 
alterada; e apenas 28,7% (n = 123) apresentavam carga 
viral detectável no último exame. Houve associação 
significativa como fator de risco entre uso de Inibidores 
da Protease (IP) e alterações no colesterol HDL (RR = 
1,70, IC95% 1,32-2,20 e p<0,01) e triglicérides (RR = 
1,29, IC 95% 1,01-165 e p= 0,04). Como fator protetor, 
houve associação significativa entre o uso de Inibidores 
da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeos (ITRNN) e 

alterações no colesterol HDL (RR = 0,66, IC 95% 0,53-
0,82 e p<0,001). Com a maior expectativa de vida 
proporcionada pela emergência da TARV, um número 
maior de pacientes vivendo com HIV, observa-se 
também aumento da prevalência de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT), com muitos desses 
indivíduos apresentando fatores de risco em comum 
para tais enfermidades. Estes fatores incluem dietas 
pouco saudáveis (como as que possuem alta ingesta de 
gordura, sal e açúcares refinados), inatividade física, 
tabagismo e uso inconsequente de bebidas alcóolicas. 

Conclusão ou Conclusões 

O estudo mostrou associação entre o uso de TARV e 

alterações metabólicas nas mulheres, em especial os IP 

e ITRNN associado a colesterol HDL e triglicerídeos, 

sugerindo a necessidade de outras opções terapêuticas 

para pacientes de maior risco cardiovascular. 
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