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RESUMO 

 

A AIDS é um problema de saúde pública mundial. A partir do século XXI, a pandemia 

da AIDS ganhou visibilidade com novos sujeitos de estudo-os indivíduos com 50 anos 

ou mais. A necessidade de estudos com esses sujeitos envolve a melhoria da qualidade 

de vida, aumento da sobrevida pelo sucesso com os antirretrovirais e eficácia de 

estratégias para enfrentamento de impotência sexual. A partir disso, têm-se como 

objetivos deste estudo caracterizar o perfil clínico e epidemiológico dos indivíduos com 

50 anos ou mais com HIV/AIDS que fizeram acompanhamento no ambulatório do 

serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HU no recorte temporal de 2009 a 

2014; verificar a ocorrência de episódios de internação desses indivíduos com 50 anos 

ou mais; avaliar o perfil de internação dos indivíduos com 50 anos ou mais que 

internaram no transcurso da doença; comparar as variáveis do estudo entre os sexos. 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, inferencial e seccional a partir dos 

registros de indivíduos com 50 anos ou mais com HIV/AIDS acompanhados no 

ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias de um hospital universitário no 

município de Niterói. Os resultados do estudo apontaram uma expressa proximidade 

entre o número de homens (53%) e mulheres (47%) infectados pelo vírus HIV, 

acompanhados no ambulatório, o que corrobora com o processo de feminização da 

epidemia. Houve uma predominância de homens solteiros/separados 40 (74%) e 

mulheres viúvas 16 (33%) em que observamos diferença estatística significativa (Chi-

Quadrado; p =< 0.0001) onde muitas dessas mulheres foram contaminadas por relação 

heterossexual. Na opção sexual dos indivíduos com 50 anos ou mais, foi observada a 

prevalência de heterossexuais e homossexuais masculinos e nas mulheres a 

heterossexualidade, confirmando a transmissão por relação sexual heterossexual (Chi-

Quadrado; p =< 0.0001). Em referência aos casos de HIV na família, houve diferença 

significativa entre os sexos (Chi-Quadrado; p = 0.0184), pois as mulheres apresentaram 

um número expressivo de maridos/companheiros 17 (35%) infectados. As 

coinfecções/doenças oportunistas têm sido a causa de internação desses indivíduos com 

50 anos ou mais, visto que, muitas vezes, descobrem a soropositividade para o HIV, já 

manifestando a AIDS. As causas mais prevalentes de internação, no sexo masculino e 

feminino, foram por pneumocistose, tuberculose pulmonar, neurotoxoplasmose e 

pneumonia bacteriana. Muitos desses indivíduos descobriram estar com HIV ainda 

antes dos 60 anos de idade, o que nos leva a uma reflexão de como as pessoas vêm 

envelhecendo. O envelhecimento populacional é um fato, somado a vulnerabilidade dos 

indivíduos com 50 anos ou mais a infecções sexualmente transmissíveis, leva ao 

profissional de saúde a responsabilidade de planejamento de ações que visam à 

disseminação de informação voltada à educação sexual deste público, pois estão 

sexualmente ativos e necessitam postularem-se preventivamente para redução de 

infecções e transmissibilidade. A terapia antirretroviral para manutenção da saúde 

desses indivíduos e redução dos episódios de internação é de suma importância, porque 

a mudança de esquema e a não adesão podem levar ao acometimento por doenças 

oportunistas e consequentes internações, quando não, a um prognóstico ruim. 

 

Descritores: Perfil de saúde; HIV; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Idoso.



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

AIDS is a worldwide public health issue. As of the 21st century, AIDS pandemic gained 

visibility with new study subjects – individuals of ages 50 years or over.  The need for 

studies with these subjects involves a better quality of life, increase in the survival rate 

due to the success of the antiretroviral treatment and efficiency in strategies for facing 

sexual impotence.  Based on this, the objective of this study was to characterize the 

clinical and epidemiological profile of individuals in their fifties or over with 

HIV/AIDS being accompanied at an outpatient clinic for Infectious and Parasitic 

Diseases of a UH, during the time period of 2009 to 2014; verify the occurrence of 

episodes of hospitalization of these individuals with ages of 50 years or over; evaluate 

the hospitalization profile of individuals with ages 50 years or over, hospitalized in the 

course of the illness; compare the gender variables of the study. A descriptive, 

inferential and sectional study from registers of individuals with ages of 50 or over, with 

HIV/AIDS, accompanied in an outpatient clinic for infectious and parasitic diseases at a 

university hospital in the municipality of Niterói. The results of the study indicate an 

expressive proximity between the number of men (53%) and women (47%) infected 

with the HIV virus, accompanied at an outpatient clinic, which corroborates with the 

feminization process of the epidemic. There was a predominance of single/separated 

men 40 (74%) and widows 16 (33%), in which a significant statistical difference was 

observed (Chi-Squared; p =< 0.0001) where many of these women were contaminated 

through heterosexual relations.  In the sexual option of individuals aged 50 or over, a 

prevalence of heterosexual and homosexual males and heterosexual females was 

observed, confirming transmission through heterosexual relations (Chi-Squared; p =< 

0.0001). With reference to HIV cases in the family there was a significant difference 

between the genders (Chi-Squared; p = 0.0184), once women presented a significant 

number of infected husbands/partners 17 (35%). Co-infections/opportunistic infections 

have been the cause for hospitalization of these individuals with ages of 50 years or 

over, once they often discover that they are HIV positive, when already manifesting 

AIDS. The most prevalent causes for hospitalization, in the male and female genders, 

were pneumocystis, pulmonary tuberculosis, neurotoxoplasmosis and bacterial 

pneumonia.  Many of these individuals discovered that they had HIV before the age of 

60, which leads us to think about how people are aging.  Ageing population is a fact, 

summed to the vulnerability of individuals of ages 50 or over to sexually transmitted 

infections, conveying to the health professionals the responsibility of planning actions 

aiming to disseminate information guided towards sexual education of this public, once 

they are sexually active and need to advance in preventive actions in order to reduce 

infections and transmissibility. Antiretroviral therapy for maintaining the health of these 

individuals and reducing episodes of hospitalization is of utmost importance, once a 

change in treatment and non-adhesion could lead these individual to be affected by 

opportunistic diseases and consequent hospitalization, or even to a poor prognosis. 

 

Descriptors: Health profile; HIV; Acquired Immunodeficiency; Elderly 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMÁTICA E A INSERÇÃO NA TEMÁTICA 

 

O interesse pela temática sobre o Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS) surgiu a partir da experiência como 

acadêmico do curso de Enfermagem do Centro Universitário Plínio Leite, no quinto 

período, onde cursei a disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias. Ao término da 

disciplina, participei do processo seletivo para monitor das disciplinas de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP) e de Riscos e Agravos a Saúde do Adulto e do Idoso, 

com aprovação e classificação, atuando durante um ano e meio. 

Ainda na graduação, candidatei-me à vaga de Iniciação Científica em 

Enfermagem com a temática Criança e a Terapia Antirretroviral (TARV) onde 

identificamos e descrevemos o contexto social e seus principais desafios, formas de 

enfrentamento e ações de Enfermagem frente à terapia antirretroviral e seus 

desdobramentos. 

Dentre os principais resultados desse estudo, podemos destacar que, quando a 

sociedade descobre a soropositividade da criança, logo promovem o afastamento do 

convívio com essa família revelando seu estigma e preconceito. O processo de 

ocultamento do HIV/AIDS advém de uma sociedade que ainda é estigmatizada pela 

morte, vindo a dificultar a enunciação da infecção. As drogas antirretrovirais passam a 

ser um signo social identificador do HIV, e por isso, muitas vezes, são ingeridas de 

forma escondida, fazendo-se necessário, muitas vezes, o adiantamento do horário do 

medicamento, para a não exposição ao público que o cerca (SANTANA; TEIXEIRA; 

GÓES et al., 2011). 

A pauperização e a baixa escolaridade dos cuidadores ocasionam dificuldades na 

administração dos medicamentos às crianças soropositivas, na matematicalização e na 

compreensão de prescrições médicas. Neste contexto, há a implementação de um 

cuidado medicamentoso diferente daquele estabelecido pela unidade de saúde, 

principalmente quando se refere à dosagem. A baixa escolaridade contribui para agravar 

o acesso à informação sobre o HIV, cooperando para a disseminação da doença (op. cit., 

2011). 

Referente a questões socioeconômicas dos cuidadores, reforçou-se que estas 

questões se mostram capazes de interferir, também, na qualidade de vida dessas crianças 
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soropositivas em tratamento antirretroviral, pois os gastos financeiros decorrentes da 

doença são elevados (op. cit., 2011). 

As principais dificuldades para adesão à terapia antirretroviral dessas crianças 

foram a apresentação de drogas, que muitas vezes são intragáveis e com sabor muito 

ruim, a compreensão de metas prescritas, a implicação de seu uso inadequado, os efeitos 

colaterais das drogas, a dificuldade de acesso regular ao serviço de saúde e os 

problemas financeiros, pelo que compromete o processo terapêutico (op. cit., 2011). 

O diálogo é a ferramenta essencial para que o processo de educação transcorra, 

possibilitando aquisição de novos saberes e práticas, até então desconhecidas, para 

aplicação do cuidado medicamentoso, manipulação de tecnologias, que até então não 

faziam parte de suas vivências. A educação em saúde junto à criança soropositiva e sua 

respectiva família - cuidadora devem acontecer de forma clara e objetiva, levando em 

consideração as particularidades dos mesmos, na tentativa de se construir soluções para 

os problemas identificados (op. cit., 2011). 

O Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Enfermagem teve como 

tema a Família da Criança e do Adolescente com HIV/AIDS, em que foram 

identificados os problemas sociais e culturais envolvidos no processo saúde-doença, a 

mudança do perfil da epidemia chegando à fase da adolescência e à cronicidade da 

doença a partir da adesão a drogas antirretrovirais (ARV) (SANTANA; LEMOS; 

SPEZANI, et al., 2012). 

Crianças e adolescentes portadores do vírus HIV têm sofrido preconceito e 

discriminação da sociedade, quando não, no seu próprio ambiente familiar. O trabalho 

relatou que para proteger a criança e o adolescente, a família evita tocar no assunto com 

seus próprios parentes, pelo fato das crianças serem vistas como vítimas do HIV, por 

não terem praticado comportamento de risco para estar doente, logo, a culpa é 

transferida para os pais, gerando grandes rupturas familiares (op. cit., 2012). 

Existem famílias que procuram se estruturar buscando formas para 

enfrentamento e superação da problemática. Em contrapartida, outras se desestruturam, 

podendo ser levadas, muitas vezes, à rejeição do seio familiar. Essa questão tem levado 

famílias a dificuldades frente à revelação diagnóstica, onde estas manifestam medo de 

expor a soropositividade dessa criança/adolescente pela ideia de rejeição do próprio 

filho e da família envolvida neste processo. É preocupante o resultado do silenciamento, 

visto que adolescentes têm iniciado sua vida sexual sem ter noção da infecção pelo HIV, 

sendo um forte disseminador do vírus HIV (op. cit., 2012). 
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É importante que a família não prive a criança e o adolescente de suas relações 

interpessoais com amigos, comunidade, família, pois isso reflete o universo deles, uma 

vez que a infecção pelo HIV não os torna diferentes de outras crianças/adolescentes, 

logo precisam ser livres para sonhar, ter expectativa de vida, estudar, querer representar 

alguma coisa boa para sociedade (op. cit., 2012). 

A unidade familiar é essencial para o bom desempenho de crianças/adolescentes 

e familiares no manejo da infecção, pois é ela que estará diretamente com estes seres, 

que demandam cuidados. É de suma importância um vínculo de confiança e segurança 

entre o familiar e a criança/adolescente para que seja mais bem aceito o diagnóstico, 

quando revelado, fazendo com que eles adquiram uma maior responsabilidade no 

cuidado de si, com ciência das consequências da não adesão a terapêutica 

medicamentosa (op. cit., 2012). 

O profissional de saúde deve instruir de forma problematizadora, não somente 

com ênfase a transmissão, mas também sanando suas dúvidas e questionamentos, dado 

que a educação em saúde é a ferramenta essencial na construção de um ambiente 

recíproco para a tríade familiar-profissional-paciente, visto que a presença do familiar 

no âmbito hospitalar pode interferir de forma decisiva no tratamento clínico, interagindo 

em saúde, transmitindo confiança ao paciente e à equipe de saúde (op. cit., 2012). 

No ano de 2013-2014, cursei a Pós-graduação Lato Sensu em Enfermagem 

Gerontológica na Universidade Federal Fluminense, no qual foi produzido um trabalho 

monográfico intitulado: Evidências científicas de enfermagem acerca do HIV/AIDS 

entre idosos (SANTANA e col., 2015). 

Nas evidências encontradas, podemos destacar a prevenção dificultada, visto que 

não são frequentes campanhas de prevenção da AIDS ao público idoso, deixando este 

conjunto da população mais vulnerável às doenças transmissíveis. Com o advento do 

envelhecimento populacional, a melhora dos quadros de saúde da população idosa, a 

aposentadoria e o acesso a novas estratégias de combate a impotência sexual, cooperou 

para a disseminação da AIDS aos indivíduos com 50 anos e mais (SANTANA; 

ANDRADE; SANTOS, 2014). 

Muitos profissionais de saúde não desconfiam de que um idoso possa estar 

infectado com o vírus HIV, pois pensam que não se relacionam sexualmente. Logo, 

confrontam-se um problema de diagnóstico, onde o desfecho muitas vezes será 

desfavorável. Normalmente, a procura pela testagem para o HIV não surge de maneira 

espontânea pelos idosos, e acaba-se descobrindo a condição sorológica através de 
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manifestações clínicas evidentes da AIDS, como o adoecimento (BRASILEIRO; 

FREITAS, 2006; MACHIESQUI et al., 2010). 

O diagnóstico precoce é de suma importância para o enfrentamento da infecção 

pelo HIV no idoso, para um prognóstico melhor, como também para prevenir danos 

irreparáveis da doença, como a propagação da mesma. A epidemia da AIDS em 

indivíduos com 50 anos e mais é um dos mais sérios problemas de saúde pública nos 

dias de hoje, apresentando níveis elevados de morbimortalidade (GABRIEL; 

BARBOSA; VIANNA, 2005; PEREIRA; BORGES, 2010). 

As principais dificuldades encontradas pelos idosos no que tange à terapia 

antirretroviral foram: a complexidade do tratamento relacionada ao número de doses, a 

polifarmacia, os efeitos colaterais e mudança do estilo de vida (COLOMBRINI, DELA 

COLETA; LOPES, 2008; GIR, VAICHULONIS; OLIVEIRA, 2005). 

As doenças metabólicas são dificultadores no tratamento deste grupo etário, o 

que compromete a escolha adequada dessa terapêutica, por conta dos efeitos colaterais, 

que agravariam as alterações preexistentes. Muitos desses idosos têm seu diagnóstico 

estabelecido tardiamente, gerando apresentação de doenças oportunistas, levando-os a 

sofrerem internações hospitalares, estágio este que eleva a dificuldade de controle da 

AIDS (COLOMBRINI, DELA COLETA; LOPES, 2008). 

Os profissionais de saúde devem prestar suas orientações verbais e escritas, com 

o máximo de clareza para evitar dúvidas sobre o regime terapêutico, efeitos colaterais e 

consequências da não adesão ao tratamento. O nível de escolaridade deve ser levado em 

consideração para adequar as orientações ao grau de instrução individualmente. A 

integração multiprofissional, quando exercida, possibilitará um cuidado mais apurado 

com olhar além da doença, sendo focal no processo de elaboração do plano de cuidados, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida a esses idosos (BARBOSA; FREITAS, 

2011; LIMA; FREITAS, 2012; PEREIRA; BORGES, 2010; ANDRADE; SILVA; 

SANTOS, 2010; SERRA et al., 2013). 

A região Sudeste do Brasil tem sido contemplada com os maiores números de 

notificação de AIDS (figura I), sendo importante território para desenvolvimento de 

pesquisas na temática. Poucos são os estudos de ordem epidemiológica onde estão 

fundidas as doenças transmissíveis e a Gerontologia. Estudos de características 

sociodemográficas e clínicas são ponto-chave para elaboração de estratégias de 

promoção, prevenção e controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

Pretendendo ampliar o conhecimento sobre a temática no Mestrado Acadêmico em 
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Ciências do Cuidado em Saúde na UFF, delineei como objeto deste estudo o Perfil 

Clínico e Epidemiológico de indivíduos com 50 anos ou mais com HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias de um hospital 

universitário em Niterói. 

O estudo desta pandemia desde os anos 80, com o aparecimento dos primeiros 

casos e identificação do HIV, tem colocado a AIDS como um dos grandes problemas de 

saúde pública mundial (SEIDL e col. 2005). A ocorrência da infecção nas diferentes 

regiões do mundo vai depender do comportamento humano, individual e coletivo, que 

muita das vezes aumenta o risco de contrair o vírus e disseminação do mesmo (SOUZA 

e col., 2012). 

Ressalta-se que, nos anos de emersão da síndrome em questão, pensava-se que 

havia grupos considerados de risco, ou especificamente mais suscetíveis, para adquiri-

la, como as meretrizes, usuários de drogas e homossexuais (ANDRADE e col., 2010). 

Historicamente, os primeiros casos da infecção ocorreram em homossexuais 

masculinos, mas nos últimos anos têm ocorrido a heterossexualização, interiorização, a 

feminização e pauperização da AIDS (GIR e col., 2004). 

Do início da epidemia da AIDS até o final da década de 1980, pouco se podia 

fazer pelos doentes, porém, em 1991, quando surgiram os primeiros medicamentos 

Zivodudina (AZT) e Didanosina (DDI), e posteriormente, em 1996, com a terapia 

antirretroviral, uma nova perspectiva de sobrevivência e outras dimensões foram dadas 

à doença (FEITOSA e col., 2008). 

Os antirretrovirais atuam diretamente no processo de virulência na célula e, 

também, na replicação do vírus, fazendo com que essa multiplicação do HIV seja 

reduzida. Com isso, diminui-se a quantidade do vírus no organismo, retardando, assim, 

o processo de desenvolvimento da doença. Cada medicamento age numa determinada 

etapa da reprodução do vírus, de modo a impedir sua replicação nas células de defesa 

CD4 e a perder sua capacidade detectável (op. cit., 2008). 

É nítido o avanço no tratamento dessa doença, pois, com o advento da terapia 

em questão, observou-se uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes. 

Portanto, a AIDS passa a ter características de uma doença crônica. Mas, apesar do 

grande benefício gerado pela terapêutica, ainda existem muitas dificuldades a serem 

vencidas, como, por exemplo, a adesão do paciente ao seu tratamento (op. cit., 2008). 

O primeiro caso de AIDS em pessoas com 50 anos ou mais foi notificado em 

1982, sendo que, nesta época, pessoas nessa faixa etária não eram consideradas parte 
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integrante do “grupo de risco”, e as campanhas com ênfase a prevenção desse grupo 

populacional eram escassas. Considerando a questão, podemos entender que isso 

contribuiu para que os indivíduos com 50 anos ou mais hoje viessem a ter dificuldades 

em aderir a métodos preventivos da doença promovendo disseminação (ANDRADE e 

col., 2010). 

O Ministério da Saúde Brasileiro notificou cerca de 686.478 casos de AIDS, no 

período de 1980 a Junho de 2013, dos quais 445.255 (64,9%) eram no sexo masculino e 

241.223 (35,1%) no sexo feminino. Do total de casos registrados entre 1980 e junho de 

2013, 379.045 (55,2%) são da Região Sudeste; 137.126 (20,0%) da Região Sul; 95.516 

(13,9%) da Região Nordeste; 39.691 (5,8%) da Região Centro-Oeste; e 35.100 (5,1%) 

da Região Norte (BRASIL, 2013) no conjunto total da população. 

Em relação às faixas etárias, as maiores taxas de detecção de AIDS foram 

observadas entre aqueles com 30 a 49 anos. Entretanto, observa-se uma tendência de 

queda na taxa daqueles com 30 a 39 anos e uma leve estabilização entre aqueles com 40 

a 49 anos. Além disso, observa-se uma tendência de aumento nas taxas de detecção 

entre os jovens de 15 a 24 anos e entre pessoas com 50 anos ou mais (BRASIL, 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), consideram-se como 

pertencentes à terceira idade os indivíduos a partir dos 60 anos de idade em países 

subdesenvolvidos e 65 anos em países desenvolvidos (WHO, 2007a). Existe uma 

preocupação com os indivíduos com 50 anos ou mais, pois tem sido evidenciado o 

crescente número de notificações de AIDS nesta faixa etária, uma situação conhecida 

como envelhecimento da epidemia. 

Um dos principais problemas deste grupo (50 anos e mais) é o diagnóstico 

tardio, pois o fato de a contagem de CD4 declinar com a idade contribui para a 

apresentação “atrasada” da doença e uma progressão mais rápida da mesma. O padrão 

de doenças oportunistas não parece diferir daqueles pacientes mais jovens, entretanto, o 

prognóstico é pior em pacientes com idade igual ou superior a 50 anos (op. cit., 2010). 

Embora a mortalidade tenha caído em pacientes com HIV que fazem uso dos 

medicamentos antirretrovirais, ela continua a ser elevada em pacientes mais velhos, pois 

fatores associados como a idade, são preditores de progressão da doença, podendo 

dificultar o processo de estabilização da doença e surgimento de comorbidades fazendo 

com que venha a ter a saúde comprometida e a internação desses indivíduos com 50 

anos ou mais (op. cit., 2010). 
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Não é infrequente a ocorrência de resposta imunológica discordante entre 

contagem de linfócitos T-CD4+ e determinação da carga viral, ou seja, diminuição da 

carga viral e de linfócitos T-CD4+, ou elevação de ambos. Pacientes em TARV com 

resposta virológica satisfatória podem não apresentar elevação da contagem de 

linfócitos T-CD4+ devido ao esgotamento de sua capacidade de regeneração 

imunológica, mais frequente quando a contagem de linfócitos T-CD4+ é muito baixa ou 

em pacientes idosos. Esse quadro imunológico e virológico pode desencadear risco 

aumentado de desenvolvimento de doenças definidoras de AIDS (doenças oportunistas), 

não definidoras de AIDS (problemas cardiovasculares, reais, hepáticos e neoplasias) e 

morte (CASOTTI; PASSOS; OLIVEIRA e col., 2011; BLANCO, R. J. et al., 2010). 

Neste trabalho, resolveu-se trabalhar com indivíduos com idade igual ou 

superior a 50 anos, a fim de abarcar aqueles que se infectaram com o HIV entre a idade 

de 50 a 60 anos e os que se tornarão idosos com HIV/AIDS no futuro e os que se 

tornaram soropositivos após os 60 anos de idade. 

Com os avanços da política de atenção aos infectados com HIV, como forma de 

concretização dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que busca trabalhar com 

a equidade da assistência, a integralidade e a intersetorialidade na prestação da 

assistência foram implementadas exponencialmente serviços de assistência aos 

infectados pelo HIV, conhecido como Serviços de atendimento especializado (SAE) em 

HIV/AIDS, na modalidade ambulatorial, com objetivo de prestar atendimento integral e 

de qualidade a usuários por meio da atuação da equipe multiprofissional de saúde 

(LIMA; GALVÃO; PAIVA e col., 2011). 

O SAE em HIV/AIDS desenvolve ações de assistência, prevenção e tratamento 

de infectados pelo HIV incentivando o autocuidado, através de atividades educativas 

para adesão ao tratamento e prevenção de comorbidades, além de orientação e apoio 

psicológico, realização de exames de monitoramento, atendimento médico 

especializado, controle e distribuição de antirretrovirais, dentre outras atividades (op. 

cit., 2011). 

A epidemia do HIV/AIDS em indivíduos com 50 anos e mais, um dos mais 

sérios problemas de saúde pública contemporânea, tem apresentado um elevado grau de 

morbimortalidade. Logo, em consequência da ampliação da expectativa de vida, 

facilitada pelos antirretrovirais (ARV) e pela descoberta de novos casos nessa faixa 

etária, conhecer as características de cada região é um passo muito importante para a 

tomada de decisão quanto à prevenção e controle da doença (ANDRADE e col., 2010). 
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1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Para orientação da investigação, foram elaboradas as seguintes questões norteadoras: 

 Qual o perfil clínico e epidemiológico de indivíduos com 50 anos ou 

mais com HIV/AIDS acompanhados no ambulatório de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias do Hospital Universitário no município de Niterói? 

 Houve episódios de internação desses indivíduos com 50 anos ou mais no 

transcurso da doença? 

 Quais as causas de internações desses indivíduos com 50 anos ou mais 

com HIV/AIDS? 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Dessa forma, para atendermos o objeto do estudo, foram delimitados 03 objetivos: 

 

 Caracterizar o perfil clínico e epidemiológico dos indivíduos com 50 

anos ou mais com HIV/AIDS que fizeram acompanhamento no ambulatório do serviço 

de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HU no recorte temporal de 2009 a 2014; 

 Verificar a ocorrência de episódios de internação desses indivíduos com 

50 anos ou mais; 

 Descrever as causas de internações dos indivíduos com 50 anos ou mais 

no transcurso da doença; 

 Comparar as variáveis do estudo entre os sexos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

No Brasil, a população idosa tem crescido num ritmo sistemático e consistente. 

O país, no ano de 2009, contava com cerca de 21 milhões de pessoas acima de 60 anos 

ou mais de idade. No período de 1999 a 2009, o número de idosos no conjunto da 

população passou de 9,1% para 11,3% (OLIVEIRA; PAZ & MELO, 2013). 

As maiores taxas de detecção de AIDS, segundo o boletim epidemiológico 

(2013), foram observadas entre aqueles com 30 a 49 anos e uma tendência de aumento 

nas faixas etárias de 15 a 24 anos e entre indivíduos com 50 anos ou mais. Entretanto, 

os maiores quantitativos dos casos notificados estão lotados na região Sudeste do Brasil, 
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onde contemplamos, também, o Rio de Janeiro. Logo, o conhecimento do perfil 

epidemiológico e clínico é de suma importância para elaboração de melhores estratégias 

de enfrentamento desta problemática (ver ilustração 1). 

 

Figura 1 – Casos de AIDS por ano de notificação e Região de notificação identificada 

no Brasil de indivíduos de 50 a 80 anos e mais.  

 

Fonte: SINAN / 2016 (acessado dia 04 de março 2016) 

 

Vale ressaltar que o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

é um sistema que é alimentado diariamente, o que pode fazer com que os números de 

notificação não tenham a exatidão quanto ao total por ano, pois existe atraso na 

notificação dos casos. 

Chegar à velhice com HIV/AIDS não é uma realidade distante, pois, devido à 

terapia antirretroviral, houve aumento da longevidade dos portadores da doença tendo 

redução da mortalidade, permitindo-os viver com qualidade de vida. Portanto, o 

enfrentamento da doença, que perpassa a descoberta diagnóstica, acompanhamento 

terapêutico, a discriminação e o preconceito junto às especificidades do idoso nas 

esferas biológicas, sociais e psicológicas fazem com que o tema seja de extrema 

magnitude e transcendência exigindo esforços para o alcance das metas em saúde 

(MACHIESQUI e col., 2010).  
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Diante de tais afirmativas, realizou-se o levantamento da produção científica 

sobre a temática, elaborando a seguinte questão de pesquisa: “Quais as evidências 

científicas sobre perfil clínico e epidemiológico de idosos com HIV/AIDS no período 

de 2005 a 2015?”. Foram selecionados os seguintes descritores em Ciências da Saúde 

(DECS): “HIV”, “AIDS” e “Idoso”, situados nas bases de dados nacionais e 

internacionais. 

Cabe ressaltar que o levantamento de dados foi realizado no período de 09 de 

março de 2016 a 13 de março de 2016 na literatura nacional e internacional. Os dados 

sobre o tema foram levantados na base de dado Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e na National Library of Medicine National 

Institutes of Health (PUBMED). 

Para a realização das buscas nas bases, utilizou-se o operador booleano “and” 

realizando as seguintes combinações: “HIV” and “AIDS” and “Idoso” and “Perfil de 

saúde”, segundo os Descritores das Ciências da Saúde, da Biblioteca Virtual de Saúde. 

E na PUBMED, foram usados os seguintes MESH terms: “aged” and “HIV” and 

“AIDS” and “Epidemiologic Studies” Todas as buscas os descritores encontravam-se 

em “palavras”, para que assim fossem mais abrangentes os resultados. 

A revisão integrativa de literatura foi composta de uma amostra inicial de 156 

artigos encontrados (E) e selecionados (S) 37, sendo na LILACS 07 (E) e 06 (S) e na 

PUBMED 149 (E) e 31 (S). Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão para 

refinamento dos artigos selecionados: a) artigos que abordassem pessoas acima de 50 

(sessenta) anos de idade; b) artigos publicados em português, inglês ou espanhol, que 

fossem localizáveis com os descritores “HIV”, “AIDS”, “Perfil de saúde” e “Idoso”; c) 

recorte temporal de dez anos (2005 – 2015). Como critério de exclusão, optou-se pela 

eliminação dos artigos que não estavam em conformidade com a temática do estudo. 

Dentro da investigação qualitativa dos estudos, verificou-se que é de suma 

importância a suspeita da problemática da infecção pelo HIV no idoso, visto que muitas 

das vezes são vistos como não sexualmente ativos e chegam às unidades de saúde 

manifestando sinais e sintomas do HIV/AIDS e são confundidas com doenças do 

próprio envelhecimento, levando ao diagnóstico tardio e pior prognóstico dos casos 

(MACHIESQUI et al., 2010; BRASILEIRO; FREITAS, 2006). 

A escolaridade também foi apontada como um grande obstáculo no processo de 

aquisição e entendimento de informações voltadas ao tratamento antirretroviral no idoso 

com HIV/AIDS, e o profissional de saúde deve adequar suas orientações ao nível de 
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instrução dos usuários do serviço para o alcance da adesão a terapia antirretroviral e 

orientações em saúde (COLOMBRINI; LOPES; FIGUEIREDO, 2006; COLOMBRINI; 

DELA COLETA; LOPES, 2008; ANDRADE; SILVA; SANTOS, 2010). 

As condições de saúde dos idosos e seus determinantes, assim como as 

demandas e padrões de uso de serviços de saúde, são fundamentais para orientar 

políticas de saúde voltadas a essa população. Entretanto, são raros os estudos 

epidemiológicos de base populacional idosa, logo, existem uma evidente carência de 

informações sobre as condições de saúde desse conjunto da população (LIMA-COSTA; 

BARRETO, 2003). 

Portanto, estudar o perfil clínico e epidemiológico para conhecer características 

de uma população, com ênfase ao HIV/AIDS, faz surgir uma nova possibilidade de 

estudos onde a gerontologia se funde ao já consolidado estudo das doenças 

transmissíveis. 

O aumento expressivo no número de pessoas com mais de 50 anos portadoras de 

AIDS emerge como um grande desafio para o Brasil, exigindo o estabelecimento de 

políticas públicas e estratégias que possam garantir qualidade de vida a essas pessoas. 

Questões como a AIDS no envelhecimento necessitam de um maior aprofundamento 

em discussões no intuito de fornecer subsídios, tanto aos cuidados com os portadores do 

HIV e AIDS, como para o desenvolvimento de ações nos programas de prevenção. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Como contribuição deste estudo, têm-se a assistência, ensino e a pesquisa. 

Acredita-se que a compreensão da realidade estudada seja um dos caminhos para 

aprimorar a assistência conferida no serviço de atenção a este grupo vulnerável, em 

especial, suporte de apoio psicológico, social e institucional para que sejam firmadas 

parcerias entre os usuários do serviço e a equipe que presta assistência. 

Para o ensino e a pesquisa, espera-se ampliar o conhecimento produzido no 

campo de estudo das Doenças Transmissíveis e da Gerontologia, fazendo com que 

nosso foco de cuidado seja assistido de forma integral, respeitando suas particularidades 

como ser humano, pois se trata de um estudo onde a população são clientes atendidos 

no ambulatório do hospital universitário cujo conhecimento agrega o valor na reflexão 

do cuidado, entendendo assim os aspectos que são fundamentais para o cuidado desses 

indivíduos. 
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O estudo possibilita a interlocução entre o ensino e a assistência, pois é 

importante que o tema seja incluso nos currículos dos cursos da área de saúde, onde as 

questões referentes às especificidades dos idosos devem ser incentivadas, porque o 

recorte epidemiológico da longevidade faz parte de nossa realidade. São necessárias 

pesquisas descritivas no campo assistencial, em razão de que possibilitará o 

levantamento de discussões e fundamentará as ações em saúde da equipe 

multiprofissional nos serviços de atendimento ao idoso com HIV/AIDS. Os 

profissionais que trabalham nessa área devem estar sensibilizados e capacitados a 

identificar e atender as expectativas e necessidades desta clientela de forma humanizada 

e qualificada. 

Para a instituição onde foram coletados os dados, contribuiu-se com a formação 

de um banco de dados informatizado com múltiplas variáveis que possibilitam o 

cruzamento de dados ampliando o conhecimento acerca de características clínico - sócio 

- demográficas dos idosos acompanhados no ambulatório do hospital, que, diversas 

vezes, sofrem influencias diretas nos desfechos clínicos. Esta pesquisa ainda tem o 

papel de contribuir com a equipe multiprofissional para elaboração de novas diretrizes 

ao idoso, podendo preencher lacunas existentes na observação da prática assistencial 

local. Essa análise abre possibilidade para que outros estudos possam vir a avaliar o 

serviço para fins de planejamento, gestão e reordenação das ações do serviço local. 

Por fim, o estudo do perfil clínico e epidemiológico daqueles acompanhados no 

ambulatório do HU contribui como instrumento de apoio ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), quer seja para estabelecimento de prioridades, quer seja para alocação de 

recursos ou orientação programática, e, sobretudo, por proporcionar as bases para 

avaliação de medidas que promovam a qualidade de vida dos idosos. Por isso, o estudo 

da epidemiologia contribui para fomentar práticas garantidoras do aprimoramento das 

políticas públicas, sendo como fator primordial a intersetorialidade de ações no modo de 

construir saúde (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013). 

Este trabalho está inserido na linha de pesquisa cuidado no contexto 

sociocultural e ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde 

(NUPGES). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

Ao redor do mundo, a transição demográfica apresenta-se em diferentes fases. 

Juntamente com a transição epidemiológica, resulta no principal fenômeno demográfico 

do século XX, o denominado envelhecimento populacional. Esse fenômeno tem levado 

a uma reflexão de reorganização do sistema de saúde, pois esse conjunto da população 

demanda cuidados que são um desafio, devido às doenças crônicas que apresentam, 

além de incorporarem disfunções nos últimos anos de suas vidas (NASRI, 2008). 

Ao oposto do que se cogita normalmente, o processo de envelhecimento 

populacional resulta do declínio da fecundidade e não do declínio da mortalidade. Uma 

população torna-se mais idosa à medida que aumenta a proporção de indivíduos idosos 

e diminui a proporção de indivíduos mais jovens (NASRI, 2008). 

A ampliação do tempo de vida foi um dos maiores feitos da humanidade, que se 

fez acompanhar de uma melhora substancial da saúde das populações, mesmo que essas 

conquistas ainda estejam longe de serem distribuídas de forma igualitária nos diferentes 

países e contextos socioculturais. O que antes era privilegio de poucos, chegar à velhice, 

hoje passa a ser realidade mesmo em países mais pobres. Esta conquista maior do 

século XX se torna, no entanto, em um grande desafio para o século XXI (LIMA-

COSTA; VERAS, 2003). 

O envelhecimento da população é um anseio de qualquer sociedade, mas não 

basta somente ansiar, pois além do viver mais, é importante que se consiga agregar 

qualidade de vida aos anos adicionais. Segundo Vecchia e col. (2005 p. 247): 

 

O conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-estar 

pessoal e abrange uma série de aspectos como a capacidade funcional, o nível 

socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade 

intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os 

valores culturais, éticos e a religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o 

emprego e/ou com atividades diárias e o ambiente em que se vive. O conceito 

de qualidade de vida, portanto, varia de autor para autor e, além disso, é um 

conceito subjetivo dependente do nível sociocultural, da faixa etária e das 

aspirações pessoais do indivíduo. 
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 Desta forma, surgiram alguns desafios para Saúde Pública como foi 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS):  

a) Como manter a independência e a vida ativa com o envelhecimento?  

b) Como fortalecer políticas de prevenção e promoção da saúde, em 

especial as voltadas para os idosos?  

c) Como manter e/ou melhorar a qualidade de vida com o envelhecimento?  

Devem-se encontrar meios para inserir o idoso no contexto social, mudar 

conceitos que estão enraizados e utilizar novas tecnologias, com inovação e sabedoria, a 

fim de alcançar da forma mais justa possível a distribuição dos serviços e facilidades 

para este grupo populacional que mais cresce em nosso país (LIMA-COSTA; VERAS, 

2003). 

Segundo a OMS (2005), o envelhecimento ativo é o processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com objetivo de melhoramento da 

qualidade de vida à medida que as pessoas vão ficando mais velhas. Ele se aplica tanto a 

indivíduos quanto a grupos populacionais, permitindo que as pessoas percebam o seu 

potencial de bem-estar físico, mental e social ao longo de sua vida, e que eles 

participem da sociedade acordando com suas necessidades, desejos e capacidades, 

segurança e cuidados adequados quando necessários. 

 A expressão “ativo” refere-se não somente à capacidade de estar fisicamente 

ativo ou de fazer parte da força de trabalho, mas também à participação contínua nas 

questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. As pessoas mais velhas que 

se aposentam, que têm alguma doença, ou alguma necessidade especial de saúde podem 

continuar a contribuir ativamente para seus familiares, companheiros e países. O 

objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de uma vida com qualidade 

para todos que estão envelhecendo, inclusive os que são frágeis e requerem cuidados 

(WHO, 2005). 

 

2.2 A SEXUALIDADE DO IDOSO 

 

Para a gerontologia, o envelhecer é a sequencia da vida, tendo suas 

particularidades e características. Vem se construindo uma visão mais favorável e 

produtiva para o idoso, mas quando falamos na sexualidade nesta etapa da vida, o 

assunto é cercado de preconceito frente à sociedade e entre os próprios idosos que 

convivem com mitos e tabus. Essa visão distorcida é consequência de uma educação 
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severa, cheio de conceitos e preceitos repressores, pois todos esses fatores e mais a falta 

de conhecimento induzem a uma atitude de intolerância sobre o sexo na velhice 

(ALMEIDA; LOURENÇO, 2007). 

As mulheres são as que mais são atingidas pelo preconceito, pois são avaliadas 

pelo seu estereótipo e pela sua capacidade reprodutiva. O corpo da idosa, além de não 

ser mais fecundo e reprodutivo, perante a sociedade torna-se feio e assexuado, e isso faz 

com que ela se retraia e deixe de expressar a sua sexualidade. Na sociedade, prevalece o 

culto a beleza, e o envelhecimento é visto como uma ameaça a ela, porquanto estão 

fortemente relacionadas à perda da libido, e consequentemente, elas se sentem 

assexuadas (MAGALHÃES-JUNIOR; FRUGOLI, 2011). 

A educação repressora que muitos idosos receberam no passado fez com que 

muitos deles não se sintam bem em expressar opiniões sobre a sexualidade, tornando-se 

necessário conhecer como eles percebem e vivenciam sua sexualidade, para podermos 

trocar informações que permitirá a construção de conhecimento sobre o assunto, 

acabando com os mitos, tabus e informações errôneas. A sexualidade é um elemento 

fundamental para uma boa qualidade de vida, pois é normal que pessoas idosas 

continuem a sentir desejos, mas, muitas vezes, são reprimidos porque a sociedade impõe 

certos moralismos (op. cit., 2011). 

A sexualidade na maturidade tem despertado o interesse da comunidade 

científica, pois é uma temática emergente. Vale salientar que a velhice não dessexualiza 

o indivíduo, entretanto, o que existe são modificações quantitativas da resposta sexual, 

ou seja, a vida sexual transforma-se constantemente ao longo de toda a evolução 

individual, porém só desaparece com a morte (SOUSA, 2008). 

A sexualidade do idoso deve ser compreendida partindo do princípio de que ela 

compõe-se da totalidade do indivíduo e deve ser considerada no seu sentido holístico. 

Portanto, não somente como fator biológico, como também biopsicossociocultural. Em 

vistas ao aumento contínuo da população idosa e da necessidade de cuidados que visam 

à promoção da sua qualidade de vida, são necessários estudos na área do 

envelhecimento, que venham abordar não apenas o aparecimento de doenças, como 

também temáticas que considerem o idoso em toda a sua identidade humana, incluindo 

sua sexualidade (ALENCAR e col., 2014). 

Ressalta-se que as questões relacionadas à sexualidade são discutidas 

abertamente quando se trata de adolescentes e de adultos, mas é uma questão pouco 

considerada entre os idosos e, muitas vezes, negada. A sociedade padroniza direitos, 
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deveres, permissões e proibições para cada fase cronológica da vida humana, mas, sem 

dúvidas, a fase da vida mais castrada de direitos e satisfação é a velhice, principalmente 

quando a questão é a sexualidade. As formas de expressar a sexualidade do idoso 

servem para promover a comunicação, confiança, partilha e prazer e quando associado 

ao conhecimento adequado do seu corpo e as mudanças físicas ocorridas, tendo 

informações a respeito da sua sexualidade, pode alcançar e manter uma atividade sexual 

satisfatória (MAGALHÃES-JUNIOR; FRUGOLI, 2011). 

As mudanças fisiológicas esperadas no processo de envelhecimento podem 

influenciar na resposta sexual tanto de homens quanto de mulheres. Na fisiologia 

masculina, não ocorre de forma uniforme entre todos os homens, mas alguns aspectos se 

destacam como ereção mais flácida, sendo necessário um tempo maior para alcançar o 

orgasmo, ereções involuntárias noturnas diminuem; ejaculação retardada e redução do 

líquido pré-ejaculatório (ALENCAR et al., 2014). 

Já na fisiologia sexual feminina, essas alterações começam a aparecer na fase de 

menopausa, com a diminuição dos hormônios pelos ovários; a pele tende a ficar mais 

fina e seca; a lubrificação vaginal diminui, o orgasmo fica em menor duração devido às 

contrações vaginais estarem mais fracas e em menor número. O sexo vaginal deixa de 

ser a principal forma de prazer, e o erotismo passa a manifestar-se por outras formas de 

estimulação e zonas erógenas (ALENCAR et al., 2014). 

Com o aumento da longevidade, construíram-se novas redes de socialização 

como, por exemplo, os centros de convivência, que proporcionou relacionamentos 

amorosos e/ou íntimos, tornando os idosos alvos para as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/AIDS. Ao longo do curso da epidemia da AIDS, observaram-se grandes 

mudanças de acometimento da AIDS na população, a qual vem atingindo indivíduos de 

todas as faixas etárias (REZENDE e col., 2009). 

 

2.3 O HIV E A VULNERABILIDADE DO IDOSO 

 

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença emergente, 

grave, causada pelo retrovírus HIV (vírus da imunodeficiência humana), que vem se 

disseminando desde 1981, e atualmente constitui-se um dos maiores problemas de 

saúde pública no Brasil e no mundo (SILVA e col., 2013).  

Os primeiros casos de AIDS no Brasil foram identificados no início da década 

de 80, com um predomínio de registros entre homens de maior escolaridade, gays 
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adultos, e/ou pertencentes a grupos de risco, tais como usuários de drogas injetáveis e 

hemofílicos (SILVA e col., 2013; ANDRADE e col., 2010). 

Refletindo sobre a problemática dessa doença no mundo, podemos ressaltar que, 

diariamente, 14 mil pessoas são infectadas pelo HIV e, desde o início da epidemia, 20 

milhões de pessoas faleceram. Até o ano de 2010, a doença deixou na orfandade 25 

milhões de crianças. Estima-se que 70 milhões de pessoas estarão afetadas nos 

próximos 20 anos, caso não sejam implementadas ações que visem à contenção da 

doença (SILVA e col., 2013). 

Ao longo dos anos, tem se observado na epidemiologia da AIDS um quadro 

marcado pelo processo de heterossexualização, feminização e interiorização. O aumento 

na transmissão do contato heterossexual pode estar relacionado ao crescimento 

incidente de casos no sexo feminino, o que caracteriza um movimento importante da 

epidemia. Além do aumento significativo do número de mulheres em idade fértil 

infectadas pelo HIV, merece atenção o crescente valor de idosos portadores deste vírus, 

caracterizando o processo de envelhecimento da epidemia, demonstrando mais uma 

forte mudança no perfil da AIDS no Brasil (SILVA e col., 2013; SOUSA, 2008). 

Nos anos 80, esses idosos não eram considerados grupo de risco, logo as 

campanhas de prevenção não eram direcionadas a este público, o que cooperou para 

torná-los vulneráveis as doenças sexualmente transmissíveis e ao HIV, visto que o idoso 

tem suas dificuldades no uso do preservativo. Outros fatores que podem ter 

condicionado o aumento da infecção pelo HIV em pessoas com idades mais avançadas 

são os recursos financeiros, permitindo-lhes ter acesso a prazeres e serviços disponíveis, 

favorecendo uma vida sexual mais ativa, e a existência de tabus sobre sexualidade e o 

idoso (ANDRADE e col., 2010). 

A epidemia da AIDS configura em idosos um dos mais sérios problemas de 

saúde pública contemporâneo, apresentando um alto nível de morbimortalidade. 

Fisiologicamente, o idoso possui alterações no seu estado imunológico, o que predispõe 

a mais riscos de contrair infecções e a ter dificuldades para responder aos agentes 

causadores de doenças. Devido a essa particularidade, o idoso portador do vírus da 

AIDS tem achados clínicos similares aos da imunodeficiência grave (deficiência da 

imunidade humoral e celular) e de imunossupressão secundária devido à utilização de 

drogas que levam o organismo a esta condição (ANDRADE e col., 2010). 

Vale salientar que este fenômeno no panorama epidemiológico da AIDS acarreta 

também uma necessidade de conscientização e demanda de capacitação de todas as 
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pessoas envolvidas na área de saúde, que trabalham com portadores do HIV, pois 

conhecendo as características de cada região é um importante passo para tomada de 

decisões importantes para o cuidado em saúde quanto aos aspectos que são preventivos, 

de acompanhamento e controle da doença (ANDRADE e col., 2010; SILVA e col., 

2013; SOUZA, 2008).  

 

2.4 IMPLICAÇÕES DO DIAGNÓSTICO PRECOCE NO IDOSO 

 

A dicotomia "envelhecimento versus AIDS" tem uma representação de não 

significação no público idoso, pois, no atendimento a esses pacientes, ninguém 

desconfia da infecção, simplesmente, por se tratar de indivíduos que se encontram na 

terceira idade. Assim, esbarramos num problema de diagnóstico que começa com 

fatores inerentes ao profissional de saúde que atende esta população, ao achar que a 

doença não acomete esse grupo populacional dificultam a real mensuração da 

problemática e, consequentemente, permitem a expansão da doença na comunidade e 

sofrimento debilitante entre os idosos (MACHIESQUI e col., 2010; BRASILEIRO; 

FREITAS, 2006). 

A descoberta da soropositividade para o HIV ocorrerá, na maioria das vezes, 

pelo surgimento de manifestações clínicas evidentes, como o próprio adoecimento, ou 

seja, entre os idosos, a procura da testagem para o HIV não surge de uma maneira 

espontânea. 

Machiesqui et al. (2010) apontam que os profissionais de saúde e o idoso 

apresentam obstáculos para compartilharem informações sobre a sexualidade na terceira 

idade, o que contribui para uma invisibilidade da problemática, resultando numa 

assistência fragmentada, principalmente, na prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis. 

O diagnóstico se mostra importante não apenas para um prognóstico melhor do 

paciente que vivência a AIDS, mas contribui para danos irreparáveis na prevenção da 

doença. O idoso em vida sexual ativa irá expor uma amostra considerável de indivíduos 

que com ele tiver relações sexuais desprotegidas. Salienta-se que nessa dinâmica o 

enfermeiro gerontólogo pode agir compartilhando informações que podem contribuir na 

prevenção e consequente diminuição da propagação da doença (PEREIRA; BORGES, 

2010; GABRIEL e col., 2005).  
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A descoberta do diagnóstico de AIDS revela uma sensação inesperada para a 

maioria dos pacientes, trazendo à tona sentimentos de tristeza e desespero que 

culminam em um isolamento social (MACHIESQUI e col., 2010; SERRA e col., 2013). 

Passada essa sensação de choque existe uma sensação de torpor e negação. Entretanto, 

Serra e col. (2013) salientam que, às vezes, o diagnóstico positivo é permeado de 

sentimentos tão intensos e angustiantes que o desejo de morte se faz presente. 

Brasileiro e Freitas (2006) expõem que o diagnóstico carrega consigo a 

confirmação de uma doença debilitante, permeada por estigma no grupo social, 

corroborando com o enfrentamento da própria velhice que, por si só, já é motivo de 

afastamento dos entes queridos.  O idoso em virtude do diagnóstico confirmado para a 

AIDS, certamente, será maltratado e discriminado, ou seja, vítima de uma violência 

psicossocial que afeta as regulamentações expressas na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1998) e no Estatuto do Idoso (BRASIL, 2004).  

Nesse cenário, o idoso que recebe o diagnóstico positivo da doença opta por não 

revelar sua sorologia, tendo medo de perder o convívio com seus familiares, ser 

esquecido e visto como um monstro que deve ficar a par da sociedade (MACHIESQUI 

e col., 2010). Entretanto, Meirelles e col. (2010) relatam que, ao longo do processo de 

saúde/doença os idosos irão se adaptar com a situação do diagnóstico positivo, 

aprendendo a conviver com a doença e, dessa forma, aumentando a qualidade de vida. 

O diagnóstico é uma ferramenta essencial para o enfrentamento da problemática 

AIDS entre os idosos na contemporaneidade. Dessa forma, o profissional de saúde deve 

estar apto a atender e entender esse paciente em todas as nuances, tendo um olhar 

integral que permita favorecer suporte terapêutico eficaz e contribua na adesão à terapia 

antirretroviral, bem como nos hábitos de prevenção para evitar a disseminação da 

pandemia. 

 

2.5 BASES CONCEITUAIS DO ESTUDO 

 

A epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde-doença em 

coletividades humanas analisando a distribuição e os fatores determinantes das 

enfermidades, dos danos à saúde e dos eventos associados à saúde coletiva, propondo 

medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, e fornecendo 

indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações 

de saúde (ROUQUAYROL; GURGEL, 2013). 
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Os estudos epidemiológicos têm mostrado que doenças e limitações não são 

consequências inevitáveis do envelhecimento, e que o uso de estratégias preventivas, 

eliminação de fatores de risco e adoção de hábitos saudáveis são importantes 

determinantes do envelhecimento saudável (DESAI e col., 1999). 

As informações sobre as condições de saúde dos idosos e seus determinantes, 

assim como suas demandas e padrões de uso de serviços de saúde são fundamentais 

para orientação de políticas de saúde voltadas para este grupo populacional. Estudos 

epidemiológicos de base populacional, aqueles que investigam idosos numa 

comunidade, fornecem este tipo de informação, mas ainda são raros no Brasil. Existe, 

portanto, uma evidente carência de informações sobre as condições de saúde da nossa 

população idosa (LIMA-COSTA; BARRETO, 2003). 

Comumente, os estudos epidemiológicos na área do envelhecimento centram-se 

nos seguintes temáticas (EBRAHIM, 1996): 

 Investigação dos determinantes da longevidade e das transições 

demográfica e epidemiológica; 

 Avaliação de serviços de saúde;  

 Investigações da etiologia e história natural das doenças/condições 

relacionadas à saúde comuns entre idosos. 

Segundo Pereira (2012), os estudos descritivos informam sobre a frequência e a 

distribuição de um evento. Como o próprio nome indica, têm o objetivo de descrever 

epidemiologicamente os dados colhidos na população. Estes, em geral, referem-se à 

morbidade, e são organizados de maneira a mostrar as variações com que os óbitos e as 

doenças se encontram no seio da própria população (por exemplo, entre faixas etárias) 

ou entre regiões e épocas distintas. Por vezes, a descrição tem como foco outros eventos 

– caso dos fatores de risco e das características da população. 

Neste estudo a investigação epidemiológica pautou-se na busca do perfil 

epidemiológico e clínico de indivíduos com 50 anos ou mais acompanhados no 

ambulatório de DIP do HU representando uma opção de investigação de eventos cuja 

causa seja a infecção pelo HIV/AIDS e os fatores que podem determinar esses eventos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, inferencial e seccional a 

partir dos registros de indivíduos com 50 anos ou mais com HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias de um hospital 

universitário no município de Niterói. 

O estudo descritivo tem como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis (GIL, 2006). 

A inferência é um conjunto de técnicas que vai objetivar estudar uma população 

através de evidências fornecidas por uma amostra (MOTULSKY, H. J., 1995). 

Estudos seccionais são investigações da situação de saúde de uma população ou 

de uma comunidade, se baseando na avaliação individual do estado de saúde de um dos 

membros do grupo, evidenciando os indicadores de saúde para o grupo investigado, 

sendo de utilidade para diagnóstico da situação local de saúde (ROTHMAN; 

GREENLAND, 1998). 

 

3.2 POPULAÇÃO ALVO, LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 

 

A população de indivíduos infectados pelo HIV/AIDS é composta por maiores 

de 50 anos de idade, em acompanhamento ambulatorial no hospital universitário do Rio 

de Janeiro, no município de Niterói, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014. 

O hospital universitário, localizado no Município de Niterói, atualmente, é a 

maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói e, portanto, considerado na 

hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quaternário, isto é, unidade de 

saúde de alta complexidade de atendimento. O hospital atende a população da Zona 

Metropolitana II dos municípios adscritos, além de Niterói, o de Itaboraí, Maricá, Rio 

Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. A população adscrita, estimada em mais 

de dois milhões de habitantes, atende parte da população residente no Município do Rio 

de Janeiro. 

O acesso ao serviço de DIP se faz pelo segundo andar do HU. O prédio que o 

abriga não faz parte da edificação do Hospital e situa-se entre esta e o “prédio anexo”, 
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que alberga as salas de aula da Faculdade de Medicina. Os principais serviços 

oferecidos pela DIP são: internação, realização de procedimentos relacionados à área, 

acompanhamento de pacientes crônicos, em tratamento ou em convalescência, e outros 

tipos de serviços. 

Os pacientes que fazem acompanhamento ambulatorial e são atendidos no 

ambulatório da DIP que se encontra no primeiro andar do hospital. Não é serviço 

distinto, só a localização do consultório que é em andar diferente, pois são os mesmos 

profissionais que atendem essa demanda. Os pacientes que gozam do serviço de DIP do 

HU são aqueles que vêm encaminhados de outras especialidades ambulatoriais do 

próprio hospital ou que são referenciados por outras unidades públicas de saúde para 

serem acompanhados lá. 

Após levantamento preliminar pelos profissionais do setor de DIP do hospital de 

estudo, foram identificados 134 prontuários dos casos elegíveis, maiores de 50 anos, 

que fizeram acompanhamento no ambulatório de DIP dentro do recorte temporal de 

janeiro de 2009 a dezembro de 2014 (este estudo abrangerá a todos os elegíveis). Dos 

134, 32 prontuários estavam indisponíveis para o acesso, pois não foram encontrados 

pelo serviço, mesmo sendo solicitado outras vezes - em momentos diferentes da coleta 

de dados, logo a pesquisa contou com 102 prontuários para análise documental.  

Os pacientes são acompanhados no hospital universitário em questão porque é 

uma instituição de referência, pois tem a essencialidade na assistência, exigindo criação 

de Política de Estado para sua integração ao SUS, a profissionalização de sua gestão e a 

sua sustentabilidade financeira. O hospital universitário é formador de recursos 

humanos e de desenvolvimento de tecnologias para área de saúde, onde há efetiva 

prestação de serviço à comunidade possibilitando o aprimoramento constante do 

atendimento prestado e elaboração de protocolos técnicos para as diversas patologias. 

Esse hospital desempenha papel de destaque no ensino, na pesquisa e extensão, na 

região da metropolitana II onde está inserido. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS CASOS 

 

Foram analisados prontuários de pacientes de ambos os sexos; com diagnóstico 

de HIV e/ou AIDS; faixa etária igual ou superior a 50 anos; ter estado em 

acompanhamento ambulatorial no serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do 

Hospital Universitário no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014. Esse recorte 
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temporal foi escolhido devido à crescente tendência do HIV/AIDS em idosos analisada 

no período histórico de 1999 a 2009, representando um processo lento, mas consistente, 

do envelhecimento populacional e da AIDS (OLIVEIRA e col., 2013). 

Optou-se pela seleção de inscritos em período anterior ao recorte temporal do 

estudo, pois se mantinham ainda em acompanhamento ambulatorial cujas idades no 

momento da coleta de dados ultrapassavam o recorte de 49 anos. Em relação às 

internações, foram consideradas apenas as que ocorreram no hospital de estudo desde o 

início do seu acompanhamento ambulatorial na DIP até dezembro de 2014. 

Foi considerado como perda os prontuários que não foram encontrados pelo 

serviço de arquivologia do Hospital e os indisponíveis de acesso. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

O estudo foi conduzido em duas etapas: 

 Primeira etapa: solicitação de informações eletrônicas apuradas junto 

aos chefes do serviço, responsáveis por relatórios de acompanhamento ambulatorial, 

alta hospitalar de pacientes internados no setor, fornecendo dados de identificação e 

prontuário dos pacientes, sumário de exames realizados, de diagnósticos e 

procedimentos, além de data e motivo de alta hospitalar. 

 Segunda etapa: Busca nos prontuários do arquivo médico, em 

prontuários de pacientes com infecção pelo HIV ou com AIDS durante o período de 

estudo (2009-2014). 

A coleta de dados foi realizada em agosto e setembro de 2015. 

 

3.4.1 Fonte de dados 

 

A fonte de informação, nesta pesquisa, foi constituída por registros eletrônicos e 

em papéis relativos aos prontuários do Hospital. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A fim de garantir a privacidade dos sujeitos da pesquisa e a confidencialidade, 

os dados foram coletados em dois instrumentos distintos para evitar a identificação dos 

mesmos. O primeiro tratou-se de um roteiro padrão de coleta de dados (apêndice B), no 
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qual foram registradas as iniciais do nome do paciente, número da ficha (controle), 

número do prontuário, data de nascimento, sexo, além de dados sociodemográficos, 

comportamentais, clínico-laboratoriais, terapia antirretroviral e seguimento terapêutico. 

No segundo instrumento, foi criado um formulário de controle/chave (KEY) de coleta 

de dados (apêndice C) onde foi registrado o nome do paciente, número da ficha, código 

do prontuário e data de nascimento. 

 

3.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

Uma variável estatística é definida como um atributo mensurável que 

tipicamente varia entre indivíduos (CALLEGARI-JACQUES, 2008). 

 

AIDS 

Neste estudo, foram adotados para definição de casos de AIDS os critérios CDC 

adaptado e Rio de janeiro/Caracas estabelecidos pelo Ministério da Saúde do Brasil 

(MS, 2004), com exceção do parâmetro das contagens de linfócitos (T-CD4+ ≤ 350 

células/mm3), quando este aparecia como único critério de notificação, vez que 

isoladamente não é condição laboratorial definidora de AIDS. Considerados casos de 

AIDS os indivíduos com evidência laboratorial da infecção pelo HIV (dois testes de 

triagem para detecção de anticorpos anti-HIV ou um confirmatório reagente) e 

linfócitos T-CD4+ igual ou menor que 200 células/mm3 e/ou a manifestação de doenças 

definidoras deste quadro (CDC, 1992; CDC, 2008). 

Em relação aos casos com investigação epidemiológica inconclusiva e com 

menção a AIDS (ou termos relacionados) em alguns dos campos de declaração de óbito 

(DO) ou com menção a infecção pelo HIV (ou termos equivalentes) em alguns dos 

campos da DO, além de doença relacionada à infecção pelo HIV foram considerados 

óbito por AIDS (MS, 2004). 

Os de testes laboratoriais de triagem e confirmatórios reagentes pra HIV, 

assintomáticos e com valores de T-CD4+ maiores que 200 células/mm3 foram 

assumidas como soropositividade para HIV, ou seja, indivíduos livres de AIDS, como 

preconizado internacionalmente (MS, 2004). 

 

a) Variáveis sociodemográficas: Número de identificação (KEY), Código 

do prontuário (KEY), Iniciais do nome (KEY), Data de nascimento (KEY), Idade, Sexo, 
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Escolaridade, Estado civil, Cidade de residência, Religião, Religiosidade, 

Profissão/Ocupação, Renda, Raça/cor. 

 

b) Variáveis Comportamentais: Opção sexual, Tipo de exposição e 

Sexualmente ativo. 

 

c) Variáveis clínico-laboratoriais: HIV, HIV/AIDS, Data do diagnóstico 

de infecção pelo HIV, Data do diagnóstico de AIDS, Tempo de infecção, Tempo de 

acompanhamento ambulatorial, Casos de HIV na família, Faz TARV, Adesão a TARV, 

esquema antirretroviral, Tempo de tratamento, Mudança de esquema, Data início do 

segundo esquema, Tempo de tratamento, Data início do terceiro esquema, Tempo de 

tratamento, Data de entrada no ambulatório DIP, História de gravidez pós - infecção 

pelo HIV, Contagem de linfócitos CD4+ / CD8 (histórico dos últimos 14 exames), 

Contagem carga viral (histórico dos últimos 14 exames). 

 

d) Variáveis relacionadas aos fatores de risco: Coinfecção / Doenças 

oportunistas, Comorbidades não infecciosas, Número de hospitalizações após 

diagnóstico por HIV, Razões primárias das internações (diagnóstico de internação), 

Tempo de internação e Tipo de alta. 

 

3.7 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Inicialmente, foi verificada a normalidade utilizando o teste de Shapiro-Wilk 

(quando a amostra foi menor que 50) e o teste de Kolmogorov-Smirnov (quando a 

amostra foi igual ou maior que 50). Quando o resultado do teste foi normal os dados 

foram apresentados na forma de média e desvio padrão, e quando não normal, os 

dados foram apresentados na forma de mediana e amplitude interquartil. Para 

verificar as diferenças entre os sexos nas variáveis qualitativas (estado civil, 

escolaridade, raça/cor, opção sexual, categoria de exposição, sexualmente ativo, 

categoria de infecção, adesão à terapia antirretroviral, mudança de esquema 

antirretroviral, casos na família, número de internações), foi utilizado o teste chi-

quadrado. Para verificar as diferenças entre os sexos nas variáveis quantitativas (idade, 

tempo de infecção e tempo de acompanhamento ambulatorial) foi utilizado o teste 

Mann-Whitney. Foram considerados como estatisticamente significativos os valores de 



26 
 

 
 

p≤0,05 (PAGANO; GAUVREAU, 2004). Os dados foram apresentados em forma de 

tabelas, expressos pela frequência absoluta (n) e relativa (%), no que se refere aos 

dados categóricos. 

Foi utilizado o BioEstat 5.3, que é programa gratuito para estudantes de 

graduação e pós-graduação, pesquisadores e professores, com 210 aplicativos 

estatísticos de fácil uso, voltados, sobretudo, para as áreas das ciências biológicas e 

médicas. 

 

3.8 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

3.8.1 COMITÊ DE ÉTICA 

 

A pesquisa intitulada “Perfil clínico e epidemiológico de indivíduos com 50 anos 

ou mais com HIV/AIDS acompanhados no ambulatório de doenças infecciosas e 

parasitárias de um Hospital Universitário em Niterói, RJ” foi submetida ao Comitê de 

Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro, e teve sua aprovação, sem restrições, 

sob o nº do CAEE 45476315.8.0000.5243, parecer nº 1.115.519 e data da relatoria 

12/06/2015, atendendo aos requisitos exigidos pela resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Foi solicitada ao Comitê de Ética a 

dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice F). 

 

3.8.2 SIGILO DOS DADOS COLETADOS 

 

A identificação do paciente foi realizada somente pelas iniciais dos nomes no 

questionário padrão (apêndice B). O segundo instrumento, que é o formulário de 

controle (apêndice C), que contemplou o nome do paciente, foi transportado e arquivado 

separadamente do primeiro. No intuito de garantir o sigilo total dessas informações, os 

instrumentos foram transportados por pesquisadores diferentes e em momentos 

diferentes. Na impossibilidade de tal condição um dos instrumentos foi mantido no 

serviço de DIP em local próprio até que o outro pesquisador possa transportar os 

roteiros. 

Foi elaborado um termo de compromisso para o uso dos dados em arquivo 

(Apêndice D). 
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3.8.3. COLETA DE DADOS 

Para a coleta dos dados, fez parte da equipe duas acadêmicas de Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense, orientadas quanto ao sigilo das informações e 

treinadas para execução do trabalho proposto. 

 

4. RESULTADOS 

 

Caracterização geral dos dados do estudo 

A população do estudo foi composta de 102 pacientes, sendo 54 (53%) do sexo 

masculino e 48 (47%) do sexo feminino. A mediana das idades foi 55,5 ±9 anos, sendo 

de 55,5 ±9 anos entre os homens e 55,5 ±10 anos entre as mulheres (Mann-Whitney; p 

valor = 0,264). 

 

Tabela 1 – Características demográficas dos indivíduos com 50 anos ou mais com 

HIV/AIDS acompanhados na unidade ambulatorial entre 2009-2014, estratificadas por 

sexo. 

IDADE 

 

Faixa etária Homens (N) % Mulheres (N) % 

50 l--------- 55 27 50 24 50 

56 l---------60 15 28 08 17 

61 l--------- 65 07 13 07 14 

66 l--------- 70 03 05 04 08 

71 l--------- 75 01 02 04 08 

76 l--------- 80 01 02 00 00 

81 l--------- + - - 01 03 

Total 54 100 48 100 

 

ESTADO CIVIL 

 

Categoria Homens 

(N) 

% Mulheres 

(N) 

% Total % 

Casado / amasiado 08 15 10 21 18 18 

Solteiro / Separado 40 74 20 42 60 59 

Viúvo 01 02 16 33 17 16 

Não informa 05 09 02 04 07 07 

Total 54 100 48 100 102 100 

(Chi-Quadrado; p valor < 0,0001) 

 

ESCOLARIDADE 

 

 Homens (N) % Mulheres (N) % Total % 

1º grau Incompleto 11 20 11 22 22 21 
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1º grau completo 03 06 05 10 08 08 

2º grau incompleto 03 06 01 03 04 04 

2º grau completo 06 11 06 12 12 12 

Superior completo 04 07 01 03 05 05 

Superior incompleto 01 02 00 - 01 01 

Analfabeto 01 02 00 - 01 01 

Não informa 25 46 24 50 49 48 

Total 54 100 48 100 102 100 

Correlação com a classificação do IBGE               (Chi-Quadrado; p valor = 0,8249). 

 

RAÇA / COR 

 

 Homens (N) % Mulheres (N) % Total % 

Branca 24 45 24 50 48 47 

Preta 04 07 07 14 11 11 

Parda 19 35 14 29 33 32 

Ignorado 07 13 03 07 10 10 

Total 54 100 48 100 102 100 

(Chi-Quadrado; p valor= 0,4182). 
Fonte: o autor. 

 

Na tabela 1, no sexo masculino, 27 (50%) tinham faixa etária entre 50-55 anos, 

15 (28%) entre 56-60 anos, 07 (13%) entre 61-65 anos, 03 (5%) entre 66-70 anos, 02 

(4%) nas idades entre 71-80 e zero (0%) na idade de 81 anos e mais. No sexo feminino, 

tivemos 24 (50%) com idade entre 50-55, 08 (17%) entre 56-60, 07 (14%) entre 61-65, 

08 (16%) entre 66-75, zero (0%) entre 76-80 e 01 (03%) 81 anos e mais. A diferença 

estatística entre os sexos não foi significativa (Mann-Whitney; p = 0,264). 

No estado civil, constatou-se que no sexo masculino, 40 (74%) eram 

solteiros/separados, 08 (15%) eram casados/amasiados, 01 (2%) viúvo e 05 (9%) não 

informaram. Em comparação ao sexo feminino, tivemos uma predominância de viúvas 

(16/33%), precedido de solteiras/separadas (11/42%) e 02 (4%) não informaram. O 

número de casados/amasiados em homens e mulheres foi muito baixo com 08 (15%) e 

10 (21%), respectivamente. A diferença estatística entre os sexos foi significativa (Chi-

Quadrado; p < 0.0001). 

Em relação à escolaridade dos idosos do sexo masculino, temos 11 (20%) com 

primeiro grau incompleto, 06 (11%) com segundo grau completo, 04 (7%) com superior 

completo, 03 (6%) com primeiro grau completo, 03 (6%) com segundo grau 

incompleto, 01 (2%) com superior incompleto e 01 (2%) analfabeto. Dos 54 prontuários 

de homens, 25 (46%) desses registros não tinham informado a escolaridade.  
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Em contrapartida, nos registros do sexo feminino, tivemos 11 (22%) com 

primeiro grau incompleto, 05 (10%) com primeiro grau completo, 06 (12%) com 

segundo grau completo, 01 (5%) com segundo grau incompleto, 01 (5%) com superior 

completo, zero registros de mulheres com ensino superior incompleto e analfabeto. Dos 

48 registros analisados, 24 (50%) não informaram a escolaridade das idosas. A diferença 

estatística entre os sexos não foi significativa (Chi-Quadrado; p = 0,8249). 

No que diz respeito à raça/cor, pode-se destacar que, no sexo masculino, houve 

maiores índices da cor branca (24 registros) correspondendo a 45%. A raça parda foi 

encontrada em 19 registros (35%), a preta em 04 (7%) e 07 não estava registrada nos 

prontuários (13%). A distribuição no sexo feminino em relação à raça / cor, tivemos a 

cor branca em 24 registros (50%), raça parda em 14 (29%), cor preta em 07 (14%) e 07 

não estava registrada nos prontuários (10%). A diferença estatística entre os sexos não 

foi significativa (Chi-Quadrado; p = 0,4182). 

 

Tabela 2 – Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por opção sexual, categoria de exposição, 

novembro 2015. 

 

OPÇÃO SEXUAL 

 

 Homens (N) % Mulheres (N) % Total % 

Heterossexual 20 37 43 90 63 61 

Homossexual 19 35 01 03 20 20 

Bissexual 08 15 - - 08 08 

Não informa 07 13 04 09 11 11 

Total 54 100 48 100 102 100 

(Chi-Quadrado; p valor < 0,0001). 

 

CATEGORIA DE EXPOSIÇÃO 

 

 Homens (N) % Mulheres (N) % Total % 

Sexual 36 66 33 69 69 68 

Drogas endovenosas 01 02 01 02 02 02 

Transfusão sanguínea 04 07 - - 04 04 

Indeterminado 03 06 02 04 05 05 

Ignorado 10 19 12 25 22 21 

Total 54 100 48 100 102 100 

(Chi-Quadrado; p valor= 0,3830). 
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SEXUALMENTE ATIVO 

 

 

Homens Sim % Não % Não informa (N) % Total (N/%) 

 36 67 03 05 15 28 54 / 100 

Mulheres Sim  Não % Não informa (N)   

 29 60 05 10 14 30 48 / 100 

Total 65  08  29  102 

(Chi-Quadrado; p valor= 0,6254) 
Fonte: o autor. 

 

Na opção sexual encontrada nos prontuários do sexo masculino, tivemos 20 

(37%) heterossexuais, 19 (35%) homossexuais, 08 (15%) bissexuais e 07 (13%) não 

informaram. Já nos prontuários femininos encontramos 43 (90%) heterossexuais, 01 

(3%) homossexual, 04 (9%) não informaram e nenhum registro bissexual. A diferença 

estatística entre os sexos foi significativa (Chi-Quadrado; p = < 0.0001). 

Referente à categoria de exposição no sexo masculino, encontramos 36 (66%) 

por exposição sexual, 04 (7%) por transfusão sanguínea, 03 (6%) indeterminado, 01 

(2%) por uso de drogas endovenosas e 10 (19%) não registrados. No sexo feminino 33 

(69%) por exposição sexual, 02 (4%) indeterminado, 01 (2%) drogas endovenosas, 12 

(25%) não registrados e nenhum registro específico por transfusão sanguínea. A 

diferença estatística entre os sexos não foi significativa (Chi-Quadrado; p = 0,3830). 

Em relação aos sexualmente ativos, temos 65 (64%) registros com sim, 08 (8%) 

que não e 29 (28%) não informaram.  Do sexo masculino, 36 (67%) são sexualmente 

ativos, 03 (5%) não e 15 (28%) não informaram. No sexo feminino, 29 (60%) sim, 05 

(10%) não e 14 (30%) não informaram. A diferença estatística entre os sexos não foi 

significativa (Chi-Quadrado; p = 0,6254). 

 

Tabela 3 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por município de residência, novembro 

2015. 

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 

 

MUNICÍPIO Homens (N) % Mulheres (N) % Total % 

Niterói 24 44 14 29 38 37 

Itaboraí - - 02 04 02 02 

Maricá - - 01 03 01 01 

Rio bonito - - 01 03 01 01 

São Gonçalo 25 46 24 50 49 48 
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Rio de Janeiro 04 08 03 06 07 07 

Magé 01 02 02 04 03 03 

Saquarema - - 01 03 01 01 

Total 54 100 48 100 102 100 
Fonte: o autor. 

 

Os municípios de residência no sexo masculino encontrados nos registros em 

maior quantitativo foram: São Gonçalo com 25 (46%), em Niterói 24 (44%), RJ 04 

(8%) e 01 (2%) em Magé. Não houve registo dos municípios de Itaboraí, Maricá, Rio 

bonito e Saquarema. No sexo feminino, houve uma maior distribuição dos municípios 

com 24 (50%) em São Gonçalo, 14 (29%) em Niterói, 03 (6%) RJ, 02 (4%) em Magé, 

02(4%) em Itaboraí, e 01 (3%) nos municípios de Saquarema, Rio bonito e Maricá, 

respectivamente. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por categoria de infecção, terapia 

antirretroviral, adesão à terapia antirretroviral, mudança no esquema antirretroviral e 

casos na família, novembro 2015. 

 

 

CATEGORIA DE INFECÇÃO: HIV e/ou HIV/AIDS 

 

Homens HIV (N) % HIV/AIDS (N) % Total N / % 

 12 22 42 78 54 / 100 

Mulheres HIV  HIV/AIDS   

 16 33 32 67 48 / 100 

Total 28  74  102 / 100 

(Chi-Quadrado; p valor = 0,3017) 

 

ADESÃO A TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

 

Homens Sim % Não % Não informa (N) % 

 39 72 13 24 02 04 

Total N = 54 Total % = 100 

Mulheres Sim % Não % Não informa (N) % 

 37 77 09 19 02 04 

Total N = 48 Total % = 100 

(Chi-Quadrado; p valor = 0,8072) 
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  MUDANÇA DE ESQUEMA ANTIRRETROVIRAL 

 

Homens Sim % Não % Não informa (N) % 

 34 63 17 31 03 06 

Total N = 54 Total % = 100 

Mulheres Sim % Não % Não informa (N) % 

 26 54 21 43 01 03 

Total N = 48 Total % = 100 

(Chi-Quadrado; p valor = 0,3426) 

 

 

       CASOS NA FAMÍLIA 

 

Categoria Homens (N) % Mulheres (N) % Total % 

Cônjuge/Companheiro (a) 08 14 17 35 25 24 

Irmãos 03 06 - - 03 03 

Pais 01 02 - - 01 01 

Total 12 22 17 35 29 28 

Não tem 24 44 11 24 35 35 

Não informou 18 34 20 41 38 37 

Total 54 100 48 100 102 100 

(Chi-Quadrado; p valor = 0,0184) 
Fonte: o autor. 

 

A categoria de infecção, no sexo masculino, identificamos 12 (22%) somente 

com o HIV e 42 (78%) com HIV/AIDS. No sexo feminino, 16 (33%) com HIV e 32 

(67%) com HIV/AIDS. A diferença estatística entre os sexos não foi significativa (Chi-

Quadrado; p = 0,3017). 

Na terapia antirretroviral, tivemos 100 (98%) que fazem uso dos 

antirretrovirais, 01 (1%) não faz uso e 01 (1%) não houve registro da informação. 

Entretanto, os que faziam adesão foram 76 (75%), não-adesão 22 (21%) e 04 (4%) não 

informaram. No sexo masculino, encontramos 39 (72%) registros que alegavam ter 

adesão à terapia antirretroviral, 13 (24%) não tem adesão e 02 (4%) não informaram. Já 

no sexo feminino, 37 (77%) faziam adesão, 09 (19%) não faziam e 02 (4%) não 

informaram. A diferença estatística entre os sexos não foi significativa (Chi-Quadrado; 

p = 0,8072). 

Quanto à mudança de esquema, encontramos 60 (58%) que mudaram de 

medicamentos antirretrovirais ao longo do tratamento ambulatorial, 38 (38%) não 

mudaram e 04 não informaram. No sexo masculino, 34 (63%) mudaram de esquema, 

17 (31%) não mudaram e 03 (6%) não informaram. No sexo feminino, 26 (54%) 

mudaram de esquema, 21 (43%) não mudaram e 01 (03%) não tinha registrado a 
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informação. A diferença estatística entre os sexos não foi significativa (Chi-Quadrado; p 

= 0,3426). 

Os casos de HIV na família, no sexo masculino, 04 (7%) tinham 

marido/companheiro, 04 (7%) esposa/companheira, 03 (6%) irmãos, 01 (2%) a mãe e 

24 (44%) não têm casos na família. No sexo feminino, 17 (35%) mulheres tinham seus 

maridos/companheiros com a infecção e não foram encontrados registros sobre infecção 

pelo HIV nos irmãos e pais. Em contrapartida, no registro masculino, 18 (34%) não 

informaram se tinham ou não caso na família e no sexo feminino 20 (41%) não 

registrados. A diferença estatística entre os sexos foi significativa (Chi-Quadrado; p = 

0,0184). 

 

Tabela 5 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por tempo de infecção, tempo de 

acompanhamento ambulatorial e idade dos indivíduos na descoberta da infecção pelo 

HIV, novembro 2015. 

TEMPO DE INFECÇÃO PELO 

HIV EM HOMENS 

 

TEMPO DE INFECÇÃO PELO  

HIV EM MULHERES 

ANOS N % N % 

< l------- 5 anos 02 04 06 12 

06 l------- 10 anos 15 28 11 23 

11 l------- 15 anos 13 24 14 30 

16 l------- 20 anos 16 29 13 27 

21 l------- 25 anos 05 09 04 08 

26 l------- 30 anos 02 04 - - 

31 l------- 35 anos - - - - 

> 36 anos 01 02 - - 

Total 54 100  48 100 

(Mann-Whitney; p valor = 0,328) 

 

TEMPO DE ACOMPANHAMENTO 

AMBULATORIAL – HOMENS 

 

TEMPO DE ACOMPANHAMENTO 

AMBULATORIAL - MULHERES 

ANOS N % N % 

< l------- 5 anos 03 05 06 12 

06 l------- 10 anos 14 26 12 25 

11 l------- 15 anos 11 20 13 27 

16 l------- 20 anos 21 39 12 25 

21 l------- 25 anos 03 06 05 11 

26 l------- 30 anos 01 02 - - 

31 l------- 35 anos - - - - 

> 36 anos 01 02 - - 

Total 54 100                48 100 

(Mann-Whitney; p valor = 0,297) 
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IDADES DOS INDIVÍDUOS NA DESCOBERTA DA INFECÇÃO 

Homens           Mulheres 

IDADE N (%) N (%) 

< l------- 19 anos 01 1,85 00 00 

20 l------- 29 anos 01 1,85 01 2,09 

30 l------- 39 anos 20 37,04 12 25 

40 l------- 49 anos 20 37,04 20 41,66 

50 l------- 59 anos 11 20,37 12 25 

> 60 anos 01 1,85 03 6,25 

N total = 54 (100%) N total = 48 (100%) 

Fonte: o autor. 

A respeito do tempo de infecção pelo HIV, em homens, 02 (4%) tem até 5 anos 

de infecção, 15 (28%) de 6-10 anos,  13 (24%) de 11-15 anos, 16 (29%) de 16-20 anos, 

05 (9%) de 21-25 anos, 02 (4%) de 26-30 anos, nenhum entre 31-35 anos e 01 (2%) 

com 36 anos e mais. Já as mulheres, 06 (12%) têm até 05 anos de infecção, 11 (23%) 

de 6-10 anos, 14 (30%) de 11-15 anos, 13 (27%) de 16-20 anos, 04 (8%) de 21-25 anos 

e nenhuma acima de 26 anos de infecção. 

Em relação ao tempo de infecção pelo HIV comparando os grupos de homens e 

de mulheres, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (Mann-

Whitney; p=0,328). 

Referentes ao tempo de acompanhamento ambulatorial, 03 (5%) homens são 

acompanhados até 05 anos, 14 (26%) de 06-10 anos, 11 (20%) de 11-15 anos, 21 (39%) 

de 16-20 anos, 03 (6%) de 21-25 anos, 01 (2%) de 26-30 anos, não houve nenhum entre 

31-35 anos de acompanhamento, mas acima de 36 anos houve 01 (2%). Nas mulheres, 

encontramos 06 (12%) com até 05 anos de tempo de acompanhamento ambulatorial, 12 

(25%) de 06-10 anos, 13 (27%) de 11-15 anos, 12 (25%) de 16-20 anos, 05 (11%) de 

21-25 anos e não houve mulheres com mais de 26 anos de acompanhamento 

ambulatorial. 

Em relação ao tempo de acompanhamento ambulatorial comparando os grupos 

de homens e de mulheres, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

(Mann-Whitney; p=0,297). 

Em questão da idade dos indivíduos na descoberta da infecção, no sexo 

masculino, tivemos 01 indivíduo que tinha de 0-19 anos, 01 com 20-29 anos, 20 com 

30-39 anos, 20 com 40-49 anos, 11 com 50-59 anos e 01 com 60 anos. Já no sexo 

feminino, tivemos zero com até 19 anos no período da descoberta, 01 entre 20-29 anos, 
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12 entre 30-39 anos, 20 com 40-49 anos, 12 com 50-59 anos e 03 com mais de 60 anos 

de idade. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por comorbidades não infecciosas, 

novembro 2015. 

COMORBIDADES NÃO INFECCIOSAS 

 

 Homens (N) % Mulheres (N) % Total N % 

Nenhuma 21 28 20 32,26 41 29,93 

Diabetes 12 16 09 14,52 21 15,33 

Hipertensão 21 28 18 29,02 39 28,47 

Insuficiência renal 04 05 03 4,84 07 5,11 

DPOC 00 - 02 3,23 02 1,46 

Cardiopatia 08 11 01 1,61 09 6,57 

Depressão 00 - 02 3,23 02 1,46 

Gastrite 00 - 01 1,61 01 0,73 

Esofagite 00 - 02 3,23 02 1,46 

Artrose 09 12 02 3,23 11 8,03 

Anemia crônica 00 - 01 1,61 01 0,73 

Obesidade 00 - 01 1,61 01 0,73 

Total 75 100 62 100 137 100 
*O mesmo idoso pôde ter apresentado mais de uma comorbidade. 

Fonte: o autor. 

 

Em relação à comorbidades não infecciosas, no sexo masculino, tivemos 21 

(28%) sem comorbidade, 12 (16%) com diabetes, 21 (28%) com hipertensão, 04 (5%) 

com insuficiência renal, 08 (11%) com cardiopatia, 09 (12%) com artrose, e não houve 

homens com DPOC, depressão, gastrite, esofagite, anemia crônica e obesidade. Vale 

ressaltar que muitos dos idosos apresentaram mais de uma comorbidade. 

No sexo feminino, 20 (32,26%) sem comorbidade, 09 (14,52%) com diabetes, 

18 (29,02%) com hipertensão, 03 (4,84%) com insuficiência renal, 02 (3,23%) com 

DPOC, 01 (1,61%) com cardiopatia, 02 (3,23%) com depressão, 01 (1,61%) com 

gastrite, 02 (3,23%) com esofagite, 02 (3,23%) com artrose, 01 (1,61%) com anemia 

crônica e 01 (1,61%) obesa. Ressaltando que as mesmas idosas podem ter apresentado 

mais de uma comorbidade não infecciosa. 
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Tabela 7 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por coinfecções / doenças oportunistas, 

novembro 2015. 

COINFECÇÕES / DOENÇAS OPORTUNISTAS 

 Homens (N) % Mulheres (N) %  Total (N) % 

Nenhuma 13 16,05 19 30,16 32 22,22 

Candidíase 06 7,41 07 11,11 13 9,04 

Citomegalovírus 

ocular/gástrico 

 

01 

 

1,23 

 

00 

 

- 

 

01 

 

0,69 

Diarréia 00 - 01 1,59 01 0,69 

Dislipidemia 04 4,95 00 - 04 2,78 

Escabiose 02 2,47 01 1,59 03 2,08 

Estrongiloidíase 01 1,23 00 - 01 0,69 

Gonorreia 01 1,23 00 - 01 0,69 

Hepatite A 02 2,47 00 - 02 1,39 

Hepatite B 05 6,17 00 - 05 3,48 

Hepatite C 06 7,41 05 7,94 11 7,64 

Herpes 

zoster/genital 

 

09 

 

11,11 

 

10 

 

15,87 

 

19 

 

13,19 

Histoplasmose 01 1,23 00 - 01 0,69 

HPV 01 1,23 02 3,17 03 2,08 

HTLV 02 2,47 03 4,77 05 3,48 

Pneumocistose 04 4,95 02 3,17 06 4,17 

Psoríase 02 2,47 00 - 02 1,39 

Sarcoma de Kaposi 00 - 01 1,59 01 0,69 

Sífilis 02 2,47 02 3,17 04 2,78 

Síndrome de Sweet 00 - 01 1,59 01 0,69 

Toxoplasmose 03 3,70 02 3,17 05 3,48 

Tuberculose 16 19,75 07 11,11 23 15,97 

Total 81 100 63 100 144 100 
O mesmo idoso pôde ter apresentado mais de uma doença por isso o total deu maior que o número de prontuários analisados. 

Fonte: o autor. 

 

Quanto à coinfecções / doenças oportunistas, no sexo masculino, 13 (16,05%) 

não apresentaram nenhuma, 06 (7,41%) com candidíase, 01 (1,23%) com 

citomegalovírus ocular/gástrico, 04 (4,95%) com dislipidemia, 02 (2,47%) com 

escabiose, 01 (1,23%) com estrongiloidíase, 01 (1,23%) com gonorreia, 02 (2,47%) 

hepatite A, 05 (6,17%) com hepatite B, 06 (7,41%) com hepatite C, 09 (11,11%) com 

herpes zoster/genital, 01 (1,23%) com histoplasmose, 01 (1,23%) com HPV, 02 (2,47%) 

com HTLV, 04 (4,95%) pneumocistose, 02 (2,47%) psoríase, 02 (2,47%) sífilis, 03 

(3,70%) toxoplasmose, 16 (19,75%) tuberculose e nenhum com diarreia, síndrome de 

Sweet e sarcoma de Kaposi. 
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No sexo feminino, 19 (30,16%) não tiveram nenhuma coinfecção / doença 

oportunista, 07 (11,11%) com candidíase, 01 (1,59%) diarreia, 01 (1,59%) escabiose, 

05 (7,94%) com hepatite C, 10 (15,87%) com herpes zoster/genital, 02 (3,17%) com 

HPV, 03 (4,77%) com HTLV, 02 (3,17%) pneumocistose, 01 (1,59%) sarcoma de 

Kaposi, 02 (3,17%) sífilis, 01 (1,59%) síndrome de Sweet, 02 (3,17%) toxoplasmose, 07 

(11,11%) tuberculose e nenhuma com citomegalovírus ocular/gástrico, dislipidemia, 

estrongiloidíase, gonorréia, hepatite A, hepatite B, histoplasmose e psoríase. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por INTERNAÇÕES no HU, novembro 

2015. 

 

INTERNAÇÕES Homens 

(N) 

% Mulheres 

(N) 

% Total % 

Única internação 15 60 10 40 25 100 

Duas internações 15 63 09 37 24 100 

Três internações 06 75 02 25 08 100 

> Quatro internações 02* 50 02 50 04 100 

Não internaram 24 45 29 55 53 100 

*Múltiplas internações                                               (Chi-quadrado; p= 0,5364) 
Fonte: o autor. 

 

Quanto aos dados sobre as internações, 53 (52%) idosos não internaram e 49 

(48%) foram internados por causa relacionada ao HIV/AIDS. Desses 49 (48%) que 

internaram, 30 (61%) eram do sexo masculino e 19 (39%) do sexo feminino. Alguns 

desses idosos sofreram de 01 a 07 internações, e o quantitativo dos que tiveram uma 

única internação foi de 25/49, sendo 15 (60%) do sexo masculino e 10 (40%) do sexo 

feminino. Os que experimentaram a segunda internação totalizaram 24/49 idosos, 

sendo 15 (63%) do sexo masculino e 09 (37%) do sexo feminino. Aqueles que 

internaram pela terceira vez, totalizaram 08/49 idosos, sendo 06 (75%) do sexo 

masculino e 02 (25%) do sexo feminino. Os que tiveram 04 ou mais internações, 

encontramos registrados 04/49 casos de idosos, sendo 02 (50%) do sexo masculino, 

onde um deles internou mais 03 vezes nesse período, e 02 (50%) do sexo feminino. A 

diferença estatística entre os sexos não foi significativa (p = 0,5364). 
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Tabela 9 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por causa da PRIMEIRA internação no 

HU, novembro 2015. 

CAUSA DA PRIMEIRA INTERNAÇÃO POR AIDS 

 

Causa primária Homens (N) % Mulheres (N) % 

Antraz 01 3,33 00 - 

Artrite 01 3,33 00 - 

Citomegalovírus 01 3,33 00 - 

Depressão 00 - 01 5,26 

Desnutrição 02 6,68 01 5,26 

Diarréia 00 - 01 5,26 

Emagrecimento 01 3,33 01 5,26 

Endocardite 00 - 01 5,26 

Esofagite ulcerosa 01 3,33 00 - 

Hematoma subcapsular de baço 00 - 01 5,26 

Hepatite B 01 3,33 00 - 

Hepatite C 01 3,33 00 - 

Herpes zoster 01 3,33 02 10,53 

Insuficiência respiratória 01 3,33 00 - 

Insuficiência renal 00 - 01 5,26 

Linfoma não-Hodgkin 01 3,33 00 - 

Microangiopatia 01 3,33 00 - 

Neurotoxoplasmose 01 3,33 03 15,8 

Pericardiostomia 01 3,33 00 - 

Pneumocistose 07 23,34 02 10,53 

Pneumonia Bacteriana 02 6,68 02 10,53 

Sinusite Crônica agudizada 00 - 01 5,26 

Tuberculose pulmonar 06 21,00 02 10,53 

Total 30 100 19 100 
Fonte: o autor. 

 

No que diz respeito à causa da primeira internação desses 49 idosos, no sexo 

masculino tivemos 01 (3,33%) por antraz, 01 (3,33%) por artrite, 01 (3,33%) por 

citomegalovírus, 02 (6,68%) por desnutrição, 01 (3,33%) por emagrecimento, 01 

(3,33%) por esofagite ulcerosa, 01 (3,33%) por hepatite b, 01 (3,33%) por hepatite c, 

01(3,33%) por herpes zoster, 01 (3,33%) por insuficiência respiratória, 01 (3,33%) por 

linfoma não-hodgkin, 01 (3,33%) por microangiopatia, 01 (3,33%) por 

neurotoxoplasmose, 01 (3,33%) por pericardiostomia, 07 (23,34%) por pneumocistose, 

02 (6,68%) por pneumonia bacteriana, 06 (21,00) por tuberculose pulmonar e nenhuma 

internação por depressão, diarréia, ndocardite, sinusite crônica agudizada, insuficiência 

renal, hematoma subcapsular de baço. 
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Em relação à primeira internação de mulheres, 01 (5,26%) por depressão, 01 

(5,26%) desnutrição, 01 (5,26%) por diarréia, 01 (5,26%) por emagrecimento, 01 

(5,26%) por endocardite, 01 (5,26%) hematoma subcapsular de baço, 02 (10,53%) 

herpes zoster, 01 (5,26%) por insuficiência renal, 03 (15,8%) por neurotoxoplasmose, 

02 (10,53%) por pneumocistose, 02 (10,53%) por pneumonia bacteriana, 01 (5,26%) 

por sinusite crônica agudizada, 02 (10,53%) por tuberculose pulmonar e não houve 

nenhuma internação por antraz, artrite, citomegalovírus, esofagite ulcerosa, hepatite B, 

hepatite C, insuficiência respiratória, linfoma não-Hodgkin, microangiopatia e 

pericardiostomia. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por causa da SEGUNDA internação no 

HU, novembro 2015. 

CAUSA DAS SEGUNDAS INTERNAÇÕES POR AIDS 

 

Causa primária Homens (N) % Mulheres (N) % 

Anemia grave 00 - 01 11,11 

Angina de Ludwig 01 6,67 00 - 

Desnutrição 00 - 00 - 

Diarréia 03 20,0 00 - 

Emagrecimento 01 6,67 00 - 

Esofagite ulcerosa por cândida 00 - 02 22,22 

Insuficiência cardíaca congestiva 01 6,67 00 - 

Insuficiência respiratória 01 6,67 00 - 

Insuficiência renal crônica 

agudizada 

00 - 01 11,11 

Herpes zoster 00 - 01 11,11 

Neurotoxoplasmose 00 - 02 22,22 

Pielonefrite 01 6,67 00 - 

Pneumocistose 01 6,67 00 - 

Pneumonia bacteriana 02 13,33 00 - 

Sepse 00 - 01 11,11 

Síndrome de sweet 00 - 01 11,11 

Tuberculose disseminada 02 13,33 00 - 

Tumor / Cisto tireoglosso infartado 02 - 00 - 

Total 15 100 09 100 
Fonte: o autor. 

 

Referente à segunda internação desses idosos, encontramos 15/49 do sexo 

masculino e 09/49 do sexo feminino. A principal causa das segundas internações, no 

sexo masculino, foi 01 (6,67%) por angina de Ludwig, 03 (20,0%) por diarreia, 01 
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(6,67%) por emagrecimento, 01 (6,67%) por insuficiência cardíaca congestiva (ICC), 01 

(6,67%) por pielonefrite, 01 (6,67%) por pneumocistose, 02 (13,33%) por pneumonia 

bacteriana, 02 (13,33%) por tuberculose disseminada e 02 (13,33%) por tumor / Cisto 

tireoglosso infartado. Não houve nenhuma internação por anemia grave, desnutrição, 

esofagite ulcerosa por cândida, sepse, síndrome de sweet, herpes zoster, 

neurotoxoplasmose e insuficiência renal crônica agudizada. 

No sexo feminino, as principais causas das segundas internações foram 01 

(11,11%) por anemia grave, 02 (22,22%) esofagite ulcerosa por cândida, 01 (11,11%) 

por insuficiência renal crônica agudizada, 01 (11,11%) por herpes zoster, 02 (22,22%) 

por neurotoxoplasmose, 01 (11,11%) por sepse e 01 (11,11%) por síndrome de sweet. 

Não houve nenhuma internação por angina de Ludwig, desnutrição, diarreia, 

emagrecimento, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência respiratória, tuberculose 

disseminada, tumor / Cisto tireoglosso infartado, pielonefrite, pneumocistose e 

pneumonia bacteriana. 

 

Tabela 11 - Distribuição dos indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de DIP/HUAP por causa da TERCEIRA e QUARTA E 

MAIS internações no HU, novembro 2015. 

CAUSA DA TERCEIRA INTERNAÇÃO POR AIDS 

 

Causa primária Homens (N) % Mulheres (N) % 

Coledocolitíase 01 16,67 00 - 

Doença diverticular 00 - 01 50,00 

Desnutrição 01 16,67 00 - 

Lesões verrugosas 01 16,67 00 - 

Meningite Meningocócica 01 16,67 00 - 

Neurotoxoplasmose 01 16,67 01 50,00 

Tuberculose pulmonar 01 16,67 00 - 

Total 06 100 02 100 

 

CAUSA DA QUARTA OU MAIS INTERNAÇÃO POR AIDS 

 

Causa primária Homens (N) % Mulheres (N) % 

Esofagite 01 25,00 00 - 

HPV 01* 25,00 00 - 

Nefrite intersticial aguda 00 - 01 50,00 

Neurotoxoplasmose 01* 25,00 01 50,00 

Pancreatite aguda 01* 25,00 00 - 

Total 04 100 02 100 
*múltiplas internações 

Fonte: o autor.           
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Na terceira internação desses idosos, encontramos 06/49 do sexo masculino e 

02/49 do sexo feminino. No sexo masculino, tivemos 01 (16,67%) por coledocolitíase, 

01 (16,67%) por desnutrição, 01 (16,67%) por lesões verrugosas, 01 (16,67%) por 

meningite meningocócica, 01 (16,67%) por neurotoxoplasmose, 01 (16,67%) por 

tuberculose pulmonar. Não houve internação por doença diverticular. 

No sexo feminino, tivemos 01 (50%) por doença diverticular e 01 (50%) por 

neurotoxoplasmose. Não houve casos de coledocolitíase, desnutrição, lesões verrugosas, 

meningite meningocócica e tuberculose pulmonar. 

Em relação aos casos que se internaram pela quarta vez e mais, tivemos 02/49 

homens e 02/49 mulheres, sendo que um desses homens internou 01 (25%) por 

esofagite e o outro internou mais três vezes dentro dessa perspectiva pelas seguintes 

causas: 01 (25%) por papiloma vírus humano (HPV), 01 (25%) neurotoxoplasmose e 01 

(25%) por pancreatite aguda. No sexo feminino, tivemos 01 (50%) por nefrite 

intersticial aguda e 01 (50%) por neurotoxoplasmose. Não houve internação no sexo 

feminino por esofagite, HPV e pancreatite aguda. 

Foi realizada associação da variável troca de esquema antirretroviral versus 

número de internações (Gráfico I) através do teste chi-quadrado cujo p valor = 0,146 

não deu significativo e o Cramer’s V = 0,291 cujo fator não foi considerado forte. 

Partindo de uma avaliação mais qualitativa, quem internou mais de três vezes, todos 

mudaram de esquema antirretroviral. 

 

Gráfico I - Distribuição entre a variável troca de esquema antirretroviral e número de 

internações de indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS acompanhados 

no ambulatório de DIP/HUAP, março 2016. 
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Na associação da variável Adesão a terapia antirretroviral versus número 

de internações (Gráfico II), o chi-quadrado deu significativo com o p valor= 0,001, e 

o Cramer’s V = 0,460, foi considerado moderado. 

 

Gráfico II – Distribuição entre a variável adesão à terapia antirretroviral e número de 

internações de indivíduos com 50 anos ou mais portadores de HIV/AIDS acompanhados 

no ambulatório de DIP/HUAP, março 2016. 
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Partindo de uma avaliação mais qualitativa do gráfico II, quem teve adesão à 

terapia antirretroviral não sofreu episódios de internação. E quem teve mais de 03 

internações, quase a totalidade não tinha adesão. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Dos 102 registros de indivíduos com 50 anos e mais acompanhados no 

ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias com diagnóstico de HIV/AIDS no 

hospital de estudo, tivemos 54 (53%) do sexo masculino e 48 (47%) do sexo feminino 

(tabela 1), cuja análise dos dados permitiu observar que não há grande diferença entre o 

número de homens e mulheres infectadas, sugerindo a feminização da epidemia, 

corroborando com o estudo de Ultramani (2011) onde o número de homens 

correspondeu a 54,3% e de mulheres 45,7%. 

Na década de 1980, no início da epidemia no Brasil, a proporção de homens e 

mulheres era de 34:1 indicando uma relação de homens infectados para cada mulher, 

enquanto que atualmente, a proporção é de 2:1. Esse fato vem sendo verificado em todo 

mundo, inclusive no Brasil, e o Rio de Janeiro não está fugindo desta tendência 

(ULTRAMANI, 2011). 

Já nos dados do boletim epidemiológico da AIDS (2013) onde a predominância 

dos casos se dá no sexo masculino com 445.197 (64,9%) e 241.223 (35,1%) mulheres 

totalizando 686.478 casos notificados de AIDS no período de 1980-2013. O estudo 

brasileiro de Silva, Vasconcelos e Ribeiro (2013) demonstrou a evidência de casos de 

maior predominância no sexo masculino (66,5%), mas essa diferença vem diminuindo 

ao longo dos anos. 

Um estudo de perfil clínico de pacientes com HIV/AIDS realizado em 

Bangladesh (2011) corrobora com a informação sobre o maior quantitativo de homens 

(68/62%) infectados a mulheres (41/38%). 

As faixas etárias (tabela 1) mais prevalentes neste estudo, no sexo masculino, 

foram 27 (50%) na faixa etária entre 50-55 anos, 15 (28%) entre 56-60 anos, 07 (13%) 

entre 61-65 anos, 03 (5%) entre 66-70 anos. No sexo feminino, tivemos 24 (50%) com 

idade entre 50-55, 08 (17%) entre 56-60, 07 (14%) entre 61-65, 08 (16%) entre 66-75. 

Segundo o boletim epidemiológico da AIDS (2013) do MS brasileiro, observamos uma 

tendência de aumento nas taxas de detecção, em ambos os sexos, entre indivíduos com 

50 anos e mais. 

Atualmente, a incidência da AIDS por faixa etária tem sofrido modificações, 

demonstrando uma estabilização com alguns declínios em todas as faixas, exceto na 

faixa etária de 50 a 70 anos. Essas mudanças podem ser consequência do aumento das 

relações sexuais mantidas por esses indivíduos maiores de 50 anos que, por questões 
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educativas e socioculturais, dentre outras, deixam de usar preservativos. A forma 

excludente da abordagem da sexualidade nesta faixa etária como também a exclusão 

deste grupo populacional nas campanhas e projetos de educação e prevenção do 

HIV/AIDS demonstra a lacuna nas múltiplas referências dos fatos em que se 

desencadeia a epidemia (FEITOZA; SOUZA; ARAÚJO, 2004; VOGT e col., 2010). 

Neste estudo, tivemos a predominância de indivíduos com 50 anos ou mais 

sexualmente ativos (tabela 2) do sexo masculino com 36/54 (67%) e 15/54 (28%) não 

informaram. No sexo feminino, 29/48 (60%) são sexualmente ativas e 14 (30%) não 

informaram. Logo, observando um grande quantitativo desses indivíduos mantendo sua 

vida sexual. A diferença estatística entre os sexos não foi significativa (Chi-Quadrado; p 

valor= 0,6254). 

O número de pesquisas que vem observando o número de indivíduos com 50 

anos ou mais sexualmente ativos tem sido grande, principalmente, após a liberação do 

uso de medicamentos que melhoram o desempenho sexual do homem - viagra. A falta 

de campanhas de prevenção a esse público faz com que fiquem menos informados sobre 

o HIV que os jovens e com uma menor consciência de como se proteger da infecção. O 

conhecimento das tendências da epidemia neste conjunto da população tem o potencial 

de subsidiar as ações dos profissionais de saúde para planejamento de intervenções em 

segmentos mais vulneráveis (FEITOZA; SOUZA; ARAÚJO, 2004; VOGT e col., 

2010). 

Na escolaridade dos indivíduos com 50 anos ou mais (tabela 1) do estudo, 

tivemos 11 registros de idosos e 11 de idosas (totalizando 22) com menos de 05 anos de 

estudo, 07 idosos e 13 idosas com até 09 anos de estudo e 01 idoso com até 12 anos de 

estudo (curso superior incompleto). Encontramos um registro de idoso analfabeto, 

ressaltando que dos 54 prontuários de homens, 25 (46%) não apresentaram informação 

referente à escolaridade, e de 48 de mulheres, 24 (50%) não apresentaram registro para 

sua classificação. 

O IBGE (2012) classifica segundo os anos de estudo em função da série e do 

grau que a pessoa estava frequentando ou havia frequentado, considerando a última 

série concluída com aprovação. A correspondência foi feita de forma que cada série 

concluída com aprovação correspondeu há 01 ano de estudo. A contagem dos anos de 

estudo teve início em 01 ano, a partir da lª série concluída com aprovação de curso de 1º 

grau ou elementar; em 05 anos de estudo, a partir da lª série concluída com aprovação 

de curso de médio 1º ciclo; em 09 anos de estudo, a partir da 1º série concluída com 
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aprovação de curso de 2º grau ou de médio 2º ciclo; em 12 anos de estudo, a partir da 1º 

série concluída com aprovação de curso superior. As pessoas que não declararam a série 

e o grau ou com informações incompletas ou que não permitissem a sua classificação 

foram reunidas no grupo de anos de estudo “não determinados ou sem declaração”. 

Um estudo brasileiro sobre perfil clínico e epidemiológico de idosos com 

HIV/AIDS destacou em sua pesquisa com uma amostra de 208 idosos que, dentre 

homens e mulheres, 175 (79,3%) tinham até o ensino fundamental, 06 (2,9%) ensino 

médio, 05 (2,4%) ensino superior, 19 (9,1%) nenhuma instrução e 13 (6,3%) sem 

declaração (ULTRAMARI; MORETO. GIR e col., 2011). 

Pensa-se a importância de se conhecer esta variável, pois muitos idosos 

podem ter problemas de compreensão frente à terapêutica prescrita comprometendo a 

adesão à terapia antirretroviral, logo, torna-se necessário um tempo maior nas consultas 

para minimizar essa problemática, pois as instruções em saúde devem se adequar ao 

grau de instrução do idoso (SANTANA e col., 2015). 

No que diz respeito à raça/cor (tabela 1), pode-se destacar que no sexo 

masculino teve maiores índices da cor branca com 24 registros (45%), a raça parda foi 

encontrada em 19 registros (35%), a preta em 04 (7%) e 07 não estava registrada nos 

prontuários (13%). A distribuição no sexo feminino em relação à raça / cor, tivemos a 

cor branca em 24 registros (50%), raça parda em 14 (29%), cor preta em 07 (14%) e 07 

não estava registrada nos prontuários (10%). Houve uma predominância das raças 

branca e parda em homens e mulheres, onde não houve diferença estatística 

significativa entre os sexos (Chi-Quadrado; p valor=0,4182). Segundo o IBGE (2012), 

uma das características marcantes no público idoso é 55% serem brancos, 35,2% pardas 

e 8,6% pretas. 

No estudo de Melo e Pimenta (2012) e no de Jesus e colaboradores (2015), em 

questão a raça/cor, verificou-se que os pardos apresentaram maior incidência da doença. 

Já no estudo de Affeldt, Silveira e Barcelos (2015) no Sul do Brasil e o de Pereira e 

Borges (2015) realizado no Rio de Janeiro, assim corroborando com este estudo, há 

predominância dos casos em ambos os sexos foi da cor branca. 

No estudo de Sousa, Suassuna e Costa (2009), observaram que a porcentagem de 

mulheres viúvas era grande (55,56%), e a de homens solteiros também (45,46%) 

concordando com este estudo onde observamos um quantitativo estatisticamente 

significativo (Chi-Quadrado; p valor< 0,0001) onde 40/54 homens solteiros/separados e 

16/48 mulheres viúvas. 
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Isso mostra que as mulheres soropositivas possivelmente foram infectadas com o 

HIV por meio de relação desprotegida com seus companheiros/esposos que 

provavelmente morreram por conta da AIDS (SOUSA; SUASSUNA; COSTA, 2009). 

Um estudo realizado em Camarões (África Central) observou um grande número 

de mulheres solteiras/separadas (123/180) e um número menor de homens 

solteiros/separados (59/157) onde a diferença entre os sexos foi estatisticamente 

significativa (p= < .0001). Observou-se também que quase a metade dos pacientes eram 

casados, sendo mais do sexo masculino (98/157) que no feminino (57/180) (AGBOR; 

BIGNA; PLOTTEL et al, 2015). 

As explicações possíveis para esses dados, segundo Agbor, Bigna e Plottel e col. 

(2015) é que um homem pode ser mais propenso a abandonar a sua esposa doente 

(principalmente no caso de infecção pelo HIV) e, em seguida, casar-se novamente. 

Também a poligamia é autorizada no Camarões, logo, se um homem for abandonado 

por sua esposa, ele poderá ter outras esposas e, assim, permanecer casado. 

Referente à opção sexual (tabela 2), no nosso estudo, observamos um grande 

quantitativo no sexo masculino de 20/54 (37%) de heterossexuais e 19/54 (35%) 

homossexuais e no sexo feminino uma predominância de 43/48 (90%) heterossexuais 

onde mostrou uma diferença estatística significativa entre os sexos (Chi-Quadrado; p 

valor< 0,0001). 

Em relação aos casos de HIV na família (tabela 4) desses indivíduos com 50 

anos ou mais, observamos uma prevalência de idosas que tiveram seus 

esposos/companheiros (17/48) soropositivos e 20/48 prontuários não tinham informado 

se tinham casos na família. No sexo masculino, tivemos 24/54 (44%) que não tinham 

casos de HIV na família e 18/54 não informaram nos prontuários. Essa diferença entre 

os sexos foi estatisticamente significativa (Chi-Quadrado; p = 0,0184). 

No estudo de Bertoncini, Moraes e Kulkamp (2007), observaram a 

predominância de casos em heterossexuais (63,6%) e em homossexuais (31,8%). A 

heterossexualidade tem sido a categoria que mais tem contribuído para o avanço da 

epidemia da AIDS. O perfil epidemiológico da doença, nos últimos anos, tem se 

modificado, atingindo casais heterossexuais, deixando de ser uma doença estigmatizado 

de homossexuais. Nos Estados Unidos, a maior prevalência dos casos de AIDS ocorre 

em homossexuais e em bissexuais, mas é crescente o número de heterossexuais de idade 

avançada. 
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As categorias de exposição (tabela 2) predominantes em ambos os sexos foi a 

sexual, onde 36/54 (66%) do sexo masculino e 33/48 (69%), onde a diferença estatística 

entre os sexos não foi significativa (Chi-Quadrado; p = 0,3830). 

A prática sexual sem proteção adequada se constitui como a principal via de 

transmissão entre os mais velhos. Essa relevante transmissão heterossexual tem como 

fatores predisponentes a resistência do uso do preservativo e os fármacos que facilitam a 

relação sexual, podendo influenciar as práticas homossexuais, igualmente desprotegidas 

(TOLEDO, 2010). 

Um fator importante na vigilância epidemiológica é investigar o uso de drogas 

injetáveis por idosos, pois mesmo em número pequeno, chama atenção essa prática em 

pessoas mais velhas, grupo que raramente é considerado tóxico-dependente. Os 

profissionais de saúde tendem a não investigar o uso de drogas por este público, 

assumindo de forma errônea que este grupo não é passível de tal comportamento 

(TOLEDO, 2010).  

Os dados apresentados neste estudo (tabela 2), tivemos 01 (2%) caso de drogas 

injetáveis no sexo masculino e 01 (2%) no sexo feminino, sendo importante a 

identificação desta variável nos prontuários. 

Com a introdução da terapia antirretroviral de alta potência (TARV) juntamente 

com as ações de prevenção e controle da infecção pelo HIV e outras infecções 

sexualmente transmissíveis, tivemos alterações significativas no padrão da epidemia da 

AIDS. O Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a garantir o acesso 

universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais no Sistema Único de Saúde 

(SUS), a partir de 1996. A política de assistência aos indivíduos com HIV e/ou AIDS 

inclui também modalidades de assistência que visam redução das internações 

hospitalares, tais como a assistência ambulatorial especializada, hospital – dia e 

assistência domiciliar terapêutica (DOURADO et al., 2006). 

A redução da morbimortalidade da infecção, as quedas nas taxas de transmissão 

vertical do HIV e qualidade de vida as pessoas que vivem com AIDS são uma realidade, 

caracterizando um perfil crônico da doença. Neste estudo (tabela 5), o tempo de 

infecção em homens se mostrou expressivo em 15 (28%) de 6-10 anos, 13 (24%) de 11-

15 anos, 16 (29%) de 16-20 anos, 05 (9%) de 21-25 anos e em mulheres 06 (12%) têm 

até 05 anos de infecção, 11 (23%) de 6-10 anos, 14 (30%) de 11-15 anos e 13 (27%) de 

16-20 anos. Em relação ao tempo de infecção pelo HIV comparando os grupos de 
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homens e de mulheres, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

(Mann-Whitney; p=0,328). 

Muitos dos indivíduos neste estudo descobriam a soropositividade para o HIV 

(tabela 5) antes de se tornarem idosos (60 anos e mais), com maior expressão dos casos 

nas idades entre 30-49 anos, no sexo masculino, mas entre 50-59 anos ainda se fala de 

um público vulnerável contando com 11/54 indivíduos. No sexo feminino, as idades 

mais expressivas foram 30-49 anos, diferindo pouco do sexo masculino, ainda 

vulnerável na faixa etária de 50-59 anos, contando com 12 indivíduos. O diferencial do 

sexo feminino foi o maior quantitativo de idosos em relação aos homens no número de 

descobertas com idade acima de 60 anos, contando com 03 indivíduos. 

O grupo que se mostrou vulnerável foi o público que está caminhando para o 

envelhecimento, pois a grande parte dos indivíduos deste estudo se infectou antes dos 

60 anos de idade, o que nos leva a pensar na longevidade da AIDS. 

O tempo de acompanhamento ambulatorial (tabela 5), no sexo masculino, 03 

(5%) homens são acompanhados até 05 anos, 14 (26%) de 06-10 anos, 11 (20%) de 11-

15 anos, 21 (39%) de 16-20 anos e no sexo feminino encontramos 06 (12%) com até 05 

anos de tempo de acompanhamento ambulatorial, 12 (25%) de 06-10 anos, 13 (27%) de 

11-15 anos, 12 (25%) de 16-20 anos e 05 (11%) de 21-25 anos. Em relação ao tempo de 

acompanhamento ambulatorial comparando os grupos de homens e de mulheres, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa (Mann-Whitney; p=0,297). 

Com isso, surgem outras demandas que emergem para o cuidado integral, que 

faz com que as ações e estratégias de controle da transmissão do HIV incluam ações que 

combinadas de prevenção, assistência e tratamento, sempre considerando as diferenças 

regionais e de subgrupos populacionais (BRASIL, 2008). 

Neste estudo (tabela 4), encontramos um quantitativo de registros que alegavam 

adesão à terapia antirretroviral dos indivíduos com 50 anos e mais acompanhados pelo 

serviço ambulatorial, que no sexo masculino 39 (72%) registros alegavam ter adesão à 

terapia antirretroviral, 13 (24%) não tem adesão e 02 (4%) não informaram e no sexo 

feminino 37 (77%) faziam adesão, 09 (19%) não faziam e 02 (4%) não informaram 

onde não encontramos diferença estatística significativa entre os sexos (Chi-Quadrado; 

p = 0,8072). 

A adesão a TARV é um processo colaborativo que vai facilitar a aceitação e 

integração de determinado regime terapêutico no cotidiano das pessoas em tratamento, 
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pressupondo sua participação nas decisões sobre o mesmo. Outras definições mais 

amplas e abrangentes sobre adesão (BRASIL, 2007 p.11):  

 

Deve ser entendida como um processo de negociação entre o usuário e os 

profissionais de saúde, no qual são reconhecidas as responsabilidades 

específicas de cada um, que visa a fortalecer a autonomia para o autocuidado. 

 

Em um estudo de perfil clínico e epidemiológico de idosos com HIV (2011), foi 

observado que na TARV, 102 (49%) ingeriam as medicações de forma regular, 17 

(8,2%) de forma irregular e 23 (11,1%) não continham informação (ULTRAMARI et 

al., 2011). Em outro estudo sobre perfil clínico e epidemiológico (2007), com base nos 

relatos dos usuários, 73 (72,3%) foram considerados com boa adesão, 28 (27,7%) foram 

incluídos no grupo com adesão insuficiente (SEIDL, 2007). 

Isso mostra que os serviços de saúde possivelmente estão fazendo seu papel de 

educador e responsabilizador do autocuidado dos usuários, atuando como mediadores 

nesse processo terapêutico para melhora da qualidade de vida dos usuários. 

A implementação de orientação e aconselhamento em sua rotina diária, e com o 

usuário decidir as estratégias de adesão, levando em consideração questões 

socioeconômicas e culturais que podem limitar a adesão, constituem variáveis 

imprescindíveis para amenizar a má adesão aos antirretrovirais (GIR; VAICHULONIS; 

OLIVEIRA, 2005). 

Existem muitos aspectos que podem dificultar à adesão as drogas ARV. Dentre 

as principais dificuldades, podemos destacar: a complexidade do regime terapêutico, 

que inclui a polifarmacia (grande quantidade de medicamentos ingeridos diariamente); 

forma de armazenamento das drogas, pois existe exigência de que o medicamento seja 

conservado em baixa temperatura; dificuldade para ingestão dos comprimidos, pois são 

de tamanhos grandes; os horários das doses que acabam conflitando com as rotinas e 

estilo de vida (FEITOSA e col., 2008; BRASIL, 2007ª p.11 – manual de adesão; 

FERREIRA e col., 2009). 

Contribuindo para a polifarmacia, muitos dos idosos fazem uso de outras 

medicações, pois apresentam comorbidades não infecciosas. Neste estudo (tabela 6), as 

comorbidades não infecciosas mais prevalentes em homens e mulheres foram diabetes, 

hipertensão e insuficiência renal. Concordando com este estudo, a pesquisa de Souza e 
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col. (2012) e Martin e col. (2011) verificou que maior parte dos idosos possuía 

hipertensão, seguida de diabetes - enfermidades que são comuns na terceira idade. 

Os idosos, no geral, são mais propensos a comorbidades que necessitam de 

tratamento contínuo com vários outros medicamentos e, por causa da AIDS, o uso dos 

ARV poderá desencadear interações medicamentosas em seu organismo, como 

dificultar a tomada de todos esses medicamentos nos horários corretos (SILVA, 2011). 

As drogas antirretrovirais, muitas das vezes, não são ingeridas em um único 

momento do dia, logo, em suas atividades do dia a dia podem ser questionados quanto o 

porquê estão tomando medicamento. Muitas das pessoas distorcem os horários 

aprazados para não serem vistos tomando a medicação no seu ambiente social, 

interferindo na terapêutica (FERREIRA e col., 2009). 

Dentre outros fatores dificultantes, estão a baixa escolaridade e a falta de 

habilidades cognitivas para lidar com as dificuldades e exigências do tratamento; a não 

aceitação da soropositividade, pois a ingestão do medicamento significa reconhecer que 

a infecção pelo HIV é uma realidade; os efeitos colaterais da medicação ARV, o que 

torna o próprio tratamento aversivo; relação insatisfatória do paciente com a equipe 

multiprofissional e os serviços prestados; e o abuso de álcool e outras drogas 

(FIGUEIREDO, R. M. e col., 2001; VIEIRA; PADILHA, 2007; SOUZA e col., 2008; 

SHAURICH, 2001; SOUZA; KANTORSK, 2004; PAULA; CROSSETTI, 2005; 

GOMES; CABRAL, 2010; GOMES; CABRAL, 2009). 

Neste estudo (tabela 4), tivemos mudanças de esquemas antirretrovirais, onde 

no sexo masculino observamos que 34 (63%) mudaram, 17 (31%) não mudaram e 03 

(6%) não informaram. No sexo feminino, 26 (54%) mudaram de esquema, 21 (43%) 

não mudaram e 01 (03%) não tinha registrado a informação. Não houve diferença 

estatística significativa entre os sexos (Chi-Quadrado; p = 0.3426). 

A troca de esquema terapêutico acontece, em geral, em consequência a adesão 

incorreta desses medicamentos ARV. Neste contexto, as informações fornecidas devem 

ser incrementadas aos idosos portadores de HIV/AIDS nas consultas e trabalhadas com 

a equipe multiprofissional. As temáticas a serem tratadas são as relacionadas à 

patologia, ao propósito e à eficácia da TARV, efeitos adversos das drogas, as interações 

medicamentosas, consequências da não adesão aos ARV, estratégias de minimização de 

efeitos indesejáveis e o reforço da comunicação entre a equipe multiprofissional para 

planejamento do cuidado (GIR; VAICHULONIS; OLIVEIRA, 2005). 
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Apesar da ocorrência da mudança de esquema ARV, se não houver adesão à 

terapêutica e aplicação de medidas preventivas, aparecerão as coinfecções/doenças 

oportunistas (gráfico I), que neste estudo (tabela 7) as 10 (dez) mais prevalentes no 

sexo masculino foram 16 (19,75%) tuberculose, 09 (11,11%) com herpes zoster/genital, 

06 (7,41%) com hepatite C, 06 (7,41%) com candidíase, 05 (6,17%) com hepatite B, 04 

(4,95%) pneumocistose, 04 (4,95%) com dislipidemia, 03 (3,70%) toxoplasmose, 02 

(2,47%) com HTLV, 02 (2,47%) sífilis. 

No sexo feminino, as dez coinfecções/doenças oportunistas mais prevalentes foi 

10 (15,87%) com herpes zoster/genital, 07 (11,11%) tuberculose, 07 (11,11%) com 

candidíase, 05 (7,94%) com hepatite C, 03 (4,77%) com HTLV, 02 (3,17%) 

pneumocistose, 02 (3,17%) sífilis, 02 (3,17%) com HPV, 02 (3,17%) toxoplasmose e 01 

(1,59%) sarcoma de Kaposi. 

Percebe-se que houve uma similaridade entre a ocorrência em ambos os sexos, 

coinfecções/doenças oportunistas com um número bem próximo de acometimentos, 

com uma reduzida diferença entre as patologias. 

No estudo de Silva et al., as doenças oportunistas apresentadas com maior 

destaque foram: candidíase, seguida pela diarreia, anemia, pneumonia e tuberculose. 

Essas intercorrências são, muitas das vezes, confundidas com sintomas que são 

associados comumente na terceira idade (SILVA et al., 2011). 

Muitas dessas intercorrências levam aos indivíduos com 50 anos e mais a 

sofrerem internações (gráfico II), e neste estudo sofreram de 01 a 07 internações 

(tabela 8), cujo número das internações não houve diferença estatística significativa 

entre os sexos (chi-quadrado; p = 0,5364). Muitos deles descobriram a sorologia para o 

HIV na internação, por muitas vezes os sinais e sintomas da AIDS ser confundida com 

doenças do processo de envelhecimento. 

As causas da primeira internação (tabela 9), mais prevalentes, neste estudo, no 

sexo masculino foi 07 (23,34%) por pneumocistose, 06 (21,0%) por tuberculose 

pulmonar, 02 (6,68%) por desnutrição e 02 (6,68%) por pneumonia bacteriana. No sexo 

feminino, 03 (15,8%) por neurotoxoplasmose, 02 (10,53%) por pneumocistose, 02 

(10,53%) por pneumonia bacteriana, 02 (10,53%) por tuberculose pulmonar e 02 

(10,53%) herpes zoster. 

As causas da segunda internação (tabela 10), mais prevalentes, no sexo 

masculino, foram 03 (20,0%) por diarreia, 02 (13,33%) por pneumonia bacteriana, 02 

(13,33%) por tuberculose disseminada, 02 (13,33%) por tumor / Cisto tireoglosso 
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infartado, 01 (6,67%) por pneumocistose. No sexo feminino, foi 02 (22,22%) esofagite 

ulcerosa por cândida e 02 (22,22%) por neurotoxoplasmose. 

As causas da terceira internação (tabela 11), mais prevalentes, no sexo 

masculino, foram 01 (16,67%) por coledocolitíase, 01 (16,67%) por desnutrição, 01 

(16,67%) por lesões verrugosas, 01 (16,67%) por meningite meningocócica, 01 

(16,67%) por neurotoxoplasmose, 01 (16,67%) por tuberculose pulmonar. No sexo 

feminino, 01 (50%) por doença diverticular e 01 (50%) por neurotoxoplasmose. 

Nos casos que internaram pela quarta vez e mais (tabela 11), no sexo 

masculino, tivemos 01 (25%) por esofagite, 01 (25%) por papiloma vírus humano 

(HPV), 01 (25%) neurotoxoplasmose e 01 (25%) por pancreatite aguda. No sexo 

feminino, tivemos 01 (50%) por nefrite intersticial aguda e 01 (50%) por 

neurotoxoplasmose. 

Muitas dessas outras internações foram por causas anteriormente vividas, 

também não variando de forma significativa entre as causas de homens e mulheres. No 

estudo de Ultramani (2011), as comorbidades apresentadas pelos idosos, devido à baixa 

imunidade foram: monilíase oral, presente em 91 (43,8%) dos prontuários, pneumonia 

em 80 (38,5%), monilíase esofágica em 39 (18,8%), neurotoxoplasmose em 33 (15,9%), 

tuberculose em 28 (13,5%), herpes zoster em 26 (12,5%), anemia em 23 (11,1%), 

pneumocistose ou demência em 22 (10,6%) e diarréia em 21 (10,1%). 

A compreensão dos aspectos que dificultam a adesão é um passo importante 

para manejo e superação, e devem ser identificados e compreendidos segundo a 

particularidade de cada usuário (BRASIL, 2007). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo demonstrou que a relação do número de indivíduos do sexo 

masculino e feminino tem sido evidenciada pelo processo de feminização da epidemia, 

em que pessoas que caminham para a terceira idade, sexualmente ativos, com 

dificuldades a aderir métodos preventivos da doença, tem se exposto às infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), expressivamente ao HIV. 

Pode-se especular que muitos destes indivíduos sofreram internações já 

manifestando AIDS, por razão do diagnóstico tardio da doença. A marginalização da 

sexualidade dos idosos tem potencializado essa vulnerabilidade nesta faixa etária, onde 

se observa a necessidade evidente de investimentos em políticas públicas direcionadas 

especificamente a este conjunto da população, a fim de minimizar o impacto da AIDS. 

Essas políticas públicas devem contribuir com informação formal entre os 

profissionais de saúde e da mídia, como também contemplar temas educativos voltados 

para o risco de exposição ao HIV, principalmente para este grupo etário de 50 anos ou 

mais, assim como outras infecções sexualmente transmissíveis e prática sexual segura. 

Essas campanhas devem levar em consideração a linguagem, o interesse e as 

peculiaridades desta população idosa, o que remete a uma responsabilização dos 

envolvidos. 

O estudo aponta a longevidade, seja no que diz respeito ao tempo de infecção, 

idade do diagnóstico seja no acompanhamento ambulatorial, como uma variável de 

destaque para a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde, na articulação 

desses conceitos para prática ou no controle da endemia. 

A adesão à terapia antirretroviral deve ser reforçada como um conceito a ser 

estudado para manter o indivíduo com uma melhor qualidade de vida, reduzindo a 

transmissibilidade, co-infecções e episódios de internação, cujo prognóstico em idosos 

pode ser desfavorável quando associado a não adesão.  

No que se refere ao registro dos dados dos idosos em acompanhamento 

ambulatorial, é de suma importância o preenchimento adequado dos prontuários, de 

forma clara e consistente, para garantia da continuidade da assistência em saúde pela 

equipe multiprofissional e como fonte para desenvolvimento de pesquisas. 

Este estudo aponta a necessidade de pesquisas qualitativas voltadas a esta 

temática, aprofundando conhecimento quanto à qualidade de vida desses idosos, 

capacidade funcional, sobrevida e aplicação de ações de saúde na prevenção e 
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continuidade da assistência ao idoso com HIV aos quais venham contribuir na produção 

de novos conhecimentos e, assim, garantir a redução da mortalidade por AIDS nessa 

população. 

 

7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Assim, a ausência de informações padronizadas nos prontuários e inconsistência 

no preenchimento dos dados dificulta o mapeamento das variáveis de interesse do 

estudo. Destacamos que a natureza dos dados secundários pode levar a problemas 

decorrentes da confiabilidade da informação seja por erros de digitação e/ou de registro, 

seja pela própria cobertura da informação impondo restrições quanto à validade dos 

dados apresentados. 

Variáveis que não foram possíveis de trabalhar: religião, religiosidade, renda, 

história de gravidez pós-infecção pelo HIV, tempo de internação, tipo de alta. Os 

prontuários não encontrados pelo serviço de arquivo do hospital e/ou abertos sem o 

devido seguimento e ausência de anotações em prontuário de internações em outros 

hospitais.  

Em relação às informações que foram classificadas como ignoradas / não 

registradas, a baixa qualidade das investigações pode ser comprovada pelo número de 

inconsistências encontradas no próprio SINAN, assim como pelo número de 

informações ignoradas, o que compromete as análises epidemiológicas (GONÇALVES 

et al., 2008). 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE COLETA DE DADOS  

 

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE INDIVÍDUOS COM 50 ANOS 

OU MAIS COM HIV/AIDS ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE 

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO EM NITERÓI, RJ  

Pesquisadores: Pedro Paulo Corrêa Santana e Prof. Dra. Marilda Andrade 

 

VARIÁVEIS EPIDEMIOLÓGICAS 

 

Número da ficha (KEY)  

Código do prontuário (KEY)  

Iniciais do nome (KEY)  

Data de nascimento (KEY) __________/_________/__________      

Idade        (A) 50-59 

(B) 60-69 (C) 70-79 (D) 80+ 

 

________________ 

Sexo      (1) Masculino       (2) Feminino (        ) 

Estado civil  

(1) Casado/amasiado (2) solteiro/separado  

(3) viúvo (9) não informa 

 

 

(        ) 

Escolaridade 

(1) 1º grau incompleto (2) 1º grau completo 

(3) 2º grau incompleto (4) 2º grau completo 

(5) Superior completo (6) Superior incompleto 

(7) Analfabeto (9) Sem informação 

 

 

(        ) 

Cidade de residência 

(1) Niterói (2) Itaboraí (3) Maricá (4) Rio Bonito  

(5) São Gonçalo (6) Silva Jardim (7) Tanguá (8) RJ 

(9) Magé (10) Saquarema (11) não informa 

 

(        ) 

 

_____________________ 

Religião  
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(1) Católico (2) Protestante (3) Espírita (4) 

Umbanda (5) Candomblé (6) Budismo (7) Judeu  

(8) Ateu  (9) não informa 

Religiosidade (1) Sim (2) não (9) não informa 

 

(        ) 

 

(        ) 

Profissão/Ocupação  

(1) informa            (x) não informa 

_______________________________________ 

(        ) 

 

Raça/cor 

(1) Branca (2) preta (3) amarela (4) parda  

(5) indígena (9) não informa 

 

(        ) 

 

Renda 

      (1) < R$724,00 

(2) R$ 724,00 a R$1448,00 

(3) R$1448,00 a R$2172,00 

(4) R$2172,00 a R$2896,00 

(5) R$2896,00 a R$3620,00 

(6) R$3620,00 ou mais      (9) não informa 

 

 

 

 

(        ) 

 

Opção sexual 

(1) heterossexual (2) homossexual (3) bissexual 

(9) ignorado/não informa 

 

(        ) 

 

Tipo de exposição 

(1) sexual (2) drogas EV (3) Transfusão sanguínea  

(4) Indeterminado (9) ignorado 

 

 

(        ) 

 

VARIÁVEIS CLÍNICAS 

 

 

(1) HIV (2) HIV/AIDS 
 

(        ) 

 

Data do diagnóstico de infecção pelo 

HIV 
(data do teste positivo para o anti-HIV) 

 

 

______/_______/_____ 

 

Data do diagnóstico de AIDS 
 

(data do surgimento das doenças 

definidoras de AIDS) 

 

 

______/_______/_____ 

Tempo de infecção ________________________ 



67 
 

 
 

 

 

Tempo de acompanhamento 

ambulatorial 

 

 

(       ) 

 

Casos de HIV na família 

 

(1) Sim (2) não (9) não informa 

(        ) 

 

_______________________________ 

Sexualmente ativo (1) sim (2) não  

(9) não informa 

(       ) 

 

Faz TARV (1) Sim (2) Não 

(Terapia antirretroviral) 

(9) Não informa 

 

 

(        ) 

 

              

Adesão a TARV (1) Sim (2) Não 

(9) não informa  

(adesão ao tratamento ARV) 

 

 

(        ) 

 

ESQUEMA ANTIRRETROVIRAL 

 

Tempo de tratamento 

 

 

 

_______________ 

Mudança de esquema (1) Sim (2) não 

(9) não informa 

(        ) 

 

 

Data de entrada no ambulatório DIP 

 

 

 

______/_____/______ 

 

História de gravidez pós - infecção pelo 

HIV  
(1) Sim (2) Não (x) ignorado 

 

 

 

(         ) 

DATA do CD4+ 

 

 

 

 

Contagem CD4+ 

 

 

Data carga viral 

 

Contagem carga viral 

 

_____/______/_______ 

 

 

 

__________________ cels/mm
3
  

 

 

_____/______/_______ 

 

__________________ cópias virais/mL;     

 

Log:___________ 

Coinfecção / Doenças oportunistas 

(0)       Nenhuma 

(1) Hepatite B 

 

(          ) 

(          ) 
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(2) Hepatite C 

(3) Tuberculose 

(4) HTLV 

(5) Candidíase oral/esofagiana 

(6) Herpes zoster / genital /oftálmico / 

simplex 

(7) Citomegalovírus ocular / gástrico 

(8) HPV 

(9) Pneumocistose 

(10) Toxoplasmose 

(11) Diarréia 

(12) Sífilis 

(13) Gonorréia 

(14) Escabiose 

(15) Psoríase 

(16) Estrongiloidíase 

(17) Síndrome de sweet 

(18) Dislipidemia 

(19) Sarcoma de Kaposi 

(20) Hepatite A 

(21) Histoplasmose 

(          ) 

(          ) 

(          ) 

(          ) 

(          ) 

(          ) 

 

 

 

 

 

 

 

Comorbidades não infecciosas 

(0) Nenhuma 

(1) Diabetes  

(2) Hipertensão 

(3) Insuficiência renal 

(4) DPOC 

(5) Cardiopatia 

(6) Depressão 

(7) Gastrite 

(8) Esofagite 

(9) Artrose 

(10) Anemia crônica 

(11) Obesidade 

 

(                      ) 

 

_____________ 

_______________ 

 

Número de hospitalizações após 

diagnóstico por HIV 

 

 

____________________________ 

 

 

Razões primárias para internação (Causa para cada internação) 

 

1ª Int: ____________________________________________________________ 

 

Tempo de internação: _____________ Tipo de alta ( ) alta ( ) transferência ( ) óbito 

 

2ª Int: ______________________________________________________________ 

 

Tempo de internação: _____________ Tipo de alta ( ) alta ( ) transferência ( ) óbito 

 

3ª Int: ____________________________________________________________ 
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Tempo de internação: _____________ Tipo de alta ( ) alta ( ) transferência ( ) óbito 

 

4ª Int: ______________________________________________________________ 

 

Tempo de internação: _____________ Tipo de alta ( ) alta ( ) transferência ( ) óbito 

 

Contagem CD4+ ( ) < 200  ( ) 200 a 499 ( ) > 500 
 
Adesão a TARV ( ) Sim ( ) Não 

 

Contagem carga viral ____________ cópias virais/mL Log:___________ 

 

Observações: 

 

 

 

Responsável pelo preenchimento: _______________________________ Data _/___/__ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

APÊNDICE B – FORMULÁRIO CONTROLE (KEY) DE COLETA DE DADOS 

 

PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE INDIVÍDUOS COM 50 ANOS 

OU MAIS COM HIV/AIDS ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE 

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO EM NITERÓI, RJ 

Pesquisadores: Pedro Paulo Corrêa Santana e Prof. Dra. Marilda Andrade 

 

 

NÚMERO DA FICHA: ________________________________________________ 

 

CÓDIGO DO PRONTUÁRIO: __________________________________________ 

 

NOME: _____________________________________________________________ 

 

DATA NASCIMENTO: ___/____/_____   

 

 

 

NÚMERO DA FICHA: ________________________________________________ 

 

CÓDIGO DO PRONTUÁRIO: __________________________________________ 

 

NOME: _____________________________________________________________ 

 

DATA NASCIMENTO: ___/____/_____   

 

 

 

NÚMERO DA FICHA: ________________________________________________ 

 

CÓDIGO DO PRONTUÁRIO: __________________________________________ 

 

NOME: _____________________________________________________________ 

 

DATA NASCIMENTO: ___/____/_____   
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

APÊNDICE C - 

TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DE DADOS EM ARQUIVO 

 

Pesquisadores: Pedro Paulo Corrêa Santana e Prof. Dra. Marilda Andrade 

 

 

Eu, Pedro Paulo Corrêa Santana, responsável pelo projeto de pesquisa intitulado: 

Perfil clínico e epidemiológico de indivíduos com 50 anos ou mais com HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias de um 

Hospital Universitário em Niterói, RJ, declara cumprir com todas as implicações 

abaixo: 

 

1. Que os dados obtidos na pesquisa somente serão utilizados para o projeto vinculado, os 

quais serão mantidos em sigilo, em conformidade com o que prevê os termos da 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, assino este termo para salvaguardar 

seus direitos.  

2. Meu 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. 

3. Não utilizar as informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive 

em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; 

4. Que o pesquisador responsável estabeleceu salvaguardas seguras para 

confidencialidades dos dados de pesquisa; 

5. A divulgação das informações será de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou 

quaisquer outras indicações que possam identificar o sujeito da pesquisa. 

 

 
 

  

Niterói, _____ de __________ de 2015. 
 

________________________________________________ 

Assinatura – RG 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

APÊNDICE D - TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

Pesquisadores: Pedro Paulo Corrêa Santana e Prof. Dra. Marilda Andrade 

 

 

Declaro tomar ciência e concordar, com a coleta de dados da pesquisa intitulada: “Perfil 

clínico e epidemiológico de indivíduos com 50 anos ou mais com HIV/AIDS 

acompanhados no ambulatório de doenças infecciosas e parasitárias de um 

Hospital Universitário em Niterói, RJ” nos prontuários do Serviço de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

 

________________________________________________________ 

Dra. Patrícia Yvonne Maciel Pinheiro 

Chefe do serviço de DIP – HUAP 

 

 

____________________________________________________ 

Dr. Sérgio Setubal 

Médico do DIP - HUAP 
 

 

 

Niterói, _______ de ___________________ de 2015 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

APÊNDICE E – SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisadores: Pedro Paulo Corrêa Santana e Prof. Dra. Marilda Andrade 

 

COMITÊ DE ÉTICA NA PESQUISA (CEP) 

Solicito a dispensa da aplicação do Termo de consentimento livre e esclarecido do 

projeto de pesquisa intitulado “PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE 

INDIVÍDUOS COM 50 ANOS OU MAIS COM HIV/AIDS ACOMPANHADOS 

NO AMBULATÓRIO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS DE 

UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM NITERÓI, RJ”, com as seguintes 

justificativas: 

1. Trata-se de pesquisa retrospectiva cujo levantamento de dados será realizado em 

prontuários onde não haverá riscos físicos e/ou biológicos para os idosos 

tampouco para o pesquisador, uma vez que o estudo é meramente observacional-

documental. 

2. Em muitos dos casos, os pacientes podem ter ido a óbito. 

3. Difícil localização, pois muitos podem morar em outros municípios que são 

distantes do hospital. 

4. A confidencialidade da identificação pessoal dos pacientes será garantida pelo 

pesquisador principal, pelas técnicas de levantamento e armazenamento dos 

dados, logo os pacientes não sofrerão de danos emocionais. 

Atenciosamente, 

Niterói, ____de ______________de 20___. 

 

______________________________ 

Pedro Paulo Corrêa Santana 
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