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RESUMO

TÍTULO: ROTEIRO CLÍNICO-LABORATORIAL: INSTRUMENTO NECESSÁRIO PARA A COMPREENSÃO E AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES METABÓLICAS DEVIDO O USO

DE ANTIRRETROVIRAIS DE PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS.

A AIDS está associada a co-infecções que requerem terapêutica adicional como tuberculose, hepatite B e C, sífilis, leishamanioses e outros, demandando assim estratégias

específicas para o acompanhamento da pessoa que vive com HIV/Aids. O tratamento, com antirretrovirais, pode levar ao aparecimento de alguns efeitos adversos como a

dislipidemia que é caracterizada por níveis altos de triglicerídeos, hipertensão arterial, intolerância à glicose, aumento do colesterol total e do colesterol LDL e diminuição do

colesterol HDL (BRASIL, 2014). Esta pesquisa tem como objetivos implantar um roteiro de solicitação de exames para idosos que vivem com HIV/Aids e para pacientes que

iniciarem o tratamento; acompanhar as manifestações clínicas dos idosos e comparar com as pessoas que iniciarem o tratamento. O roteiro, preconizado pelo Ministério da

Saúde, foi implantado no Ambulatório Escola (AMBES) da UEMG/Passos seguindo o seguinte fluxo: solicitação, aprovação médica e agendamento pelo AMBES de acordo com a

cota liberada pelo município. Estão cadastrados 32 pacientes idosos e 13 pacientes que iniciaram o tratamento até o momento. O projeto inicia uma nova fase de análise e

comparação dos resultados obtidos. Tendo em vista que o uso dos antirretrovirais  pode causar danos ao organismo a longo prazo, este roteiro foi implantado na unidade para

auxiliar no controle das alterações metabólicas dos pacientes.
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