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ENVELHECIMENTO NA POPULAÇÃO GERAL - MUNDO

ONU 2020: Mundo 1.100.000.000 pessoas idade >60 anos.



ENVELHECIMENTO NA POPULAÇÃO GERAL - BRASIL

IBGE 2019: Brasil 32.900.000 pessoas idade >60 anos.

Expectativa para 2060: mais de 58 milhões (mais que 25% da população brasileira).

IBGE 2019



ENVELHECIMENTO NA POPULAÇÃO GERAL

Alguns fatores que contribuem com o aumento no nº de pessoas idosas:

o Aumento da expectativa de vida para 76,7 anos;

o Redução nos índices de fecundidade e mortalidade;

o Aumento da escolaridade e da renda;

o Acesso à informação e a educação;

o Ampliação da cobertura de saneamento básico;

o Ampliação do acesso a serviços médicos preventivos e curativos;

o Avanço da tecnologia médica;

o Mudança em políticas públicas, proteção e assistência social e melhor qualidade de vida.

Brasil, 2016; Brasil 2020



ENVELHECIMENTO NA POPULAÇÃO DE PVHA

Autenrieth et al., 2018; Blanco et al.,2012.

Proporção mundial de IVHA em comparação ao total de PVHA cresceu de 8% 
no ano de 2000, para 16% em 2016, e mais recentemente 21% em 2020.

População idosa quando aplicado 

à PVHA: indivíduos maiores que 

50 anos por grande parte da 

literatura científica específica, 

enquanto que para a comunidade 

em geral essa definição se aplica 

à maiores de 60 anos



ENVELHECIMENTO NA POPULAÇÃO DE PVHA

Brasil, 2020 – Relatório de Monitoramento Clínico; Brasil, 2021 - Boletim HIV/aids.

No Brasil, 31% das PVHA retidas nos 

serviços de assistência são indivíduos 

com mais de 50 anos



ENVELHECIMENTO NA POPULAÇÃO DE PVHA

Alguns fatores que contribuem com o aumento no nº de PVHA idosas:

o Efetividade da TARV, independentemente da idade;

o Falta de ações em saúde, com adequada e eficaz orientação sobre prevenção do HIV e ISTs;

o Ampliação do acesso a medicamentos para distúrbios ou disfunções eréteis;

o Desmistificação do sexo na terceira idade e sexualidade mais ativa;

o Participação de idosos em grupos da terceira idade;

o Preconceito do uso de preservativos;

o Preconceito na realização de testagem;

o Falta de implementação de políticas / ações e campanhas de prevenção e promoção de saúde na população 

geriátrica.

Santos e Assis, 2011



PVHA E O “INFLAMMAGING” + Defeitos no reparo
+ Mutações

Rezuș et al, 2019; Sieg et al., 2021; Thurman et al. 2020.



Moskalev et al. 2020; Pietrobon et al., 2020.

PVHA E O “INFLAMMAGING”

“envelhecimento precoce em PVHA”



PVHA: “INFLAMMAGING” + VÍRUS HIV + TARV e CONSEQUÊNCIAS

Figura elaborada por Karen Tasca, 2022



Efeitos colaterais

TARV → início precoce e tratamento crônico

Causas de morte das 
PVHA atualmente?

Comorbidades não-aids

Melhor expectativa e 
qualidade de vida

ENVELHECIMENTO NA POPULAÇÃO DE PVHA

Aberg et al., 2012; Deeks, 2011; Guaraldi et al., 2011; Hsu et al., 2013; Zicari et al., 2019.



COMORBIDADES EM PVHA

https://www.hivaidsclinichyderabad.com/latest-update/hiv-drugs-can-cause-/694

Osteoporosis
Bone loss



Estudo japonês (Naito et al., 2021, n=28089 PVHA)

→ 81.5% das PVHA apresentavam ao menos uma comorbidade. 

→ A proporção de diagnosticados com idade superior a 70 anos mudou de 2.4% em 2009 para 4,7% em 2019.

Estudo americano (Fischetti et al., 2022, n= 1144 PVHA - 80% CV ind.): 

→ Mais de 50% PVHA apresentavam alguma comorbidade. Mais frequentes: DRC, hipertensão e diabetes.

→ Policomorbidades foi associada a CV ind. (p<0,001).

Estudo brasileiro (Maciel et al., 2018, n=500) 

→ A prevalência de multimorbidades foi maior em PVHA vs HIV- (63% vs. 43%, p<0.001), e a mediana no número

de comorbidades também foi diferente (2 vs. 1, p<0.001). 

→ O tempo de duração da infecção pelo HIV (p=0.02) e tempo de uso de TARV (p=0.015): associados com o 

maior número de multimorbidades nas PVHA.

COMORBIDADES EM PVHA



COMORBIDADES EM PVHA

Hsu et al., 2013; Guaraldi et al., 2011.



Mesmo excluindo os ARV, a 

polifarmácia foi mais frequente em 

PVHA que a população geral.

Co-medicações mais utilizadas nas 

PVHA com idade mais avançada. As 

mais comuns relatadas foram:

- Hipolipidêmicas / antiateromas;
- Antiácidos, antiflatulentos e 

antiulcerantes ;
- Drogas que atuam no sistema 

renina-angiotensina;
- Anti-histamínicos sistêmicos;
- Psicolépticos.

Proporção de pacientes com diferentes números de co-medicações
por grupo de idade (Ruzicka et al., 2018)

POLIFARMÁCIA EM PVHA

(Kong et al., 2019; Naio et al., 2021; Ruzicka et al., 2018)



• As PVHA estão envelhecendo e correm risco elevado de desenvolver várias condições crônicas de 

saúde, incluindo doenças cardiovasculares, DPOC, câncer, doença renal crônica, diabetes mellitus, etc.

• Semelhante ao HIV, cada condição crônica de saúde requer suas próprias estratégias de prevenção, 

triagem e gerenciamento de tratamento.

• Na busca de melhor sobrevida e qualidade de vida, outros fatores precisam ser abordados no 

contexto da geriatria em IVHA – além dos clínicos “visíveis”, há necessidade de abordagens sobre 

fragilidade, dificuldades e queixas individuais e acolhimento psicossocial - visando cuidado também

da saúde sexual e mental.

CONCLUSÃO

Webel et al., 2021
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