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Introdução: O Vírus da Imunodeficiência Humana é um vírus pertencente a ordem 

Othervirales, família Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae e gênero Lentivírus [1]. 

Sendo que, existem duas espécies de HIV: HIV-1 e HIV-2, se comparados o HIV-1 apresenta 

elevada virulência, é altamente infeccioso e encontrado a nível mundial, já o HIV-2 é restrito 

ao sul do continente africano [2]. A Chlamydia trachomatis é uma bactéria intracelular que 

apresenta distribuição a nível global, sendo conhecida como a infecção bacteriana mais 

comum sexualmente transmitida no mundo. Possui alto nível de evasão e persistência contra 

os mecanismos de defesa do hospedeiro [3]. A maioria dos casos não apresenta sintomas, 

porém em mulheres pode ocasionar uma descarga vaginal anormal e sensação de queimação 

ao urinar, enquanto que em homens pode ocorrer a mesma sensação, além de dor e inchaço 

em um ou nos dois testículos. Estudos apontam que assim como a coinfecção com a sífilis, a 

clamídia apresenta uma alta probabilidade de facilitar a transmissão do HIV, visto que 

pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) e que apresentam outras ISTs podem exibir uma 

alta carga viral nas secreções produzidas pelo trato genital. Estima-se cerca de 127 milhões de 

novos casos de Chlamydia no mundo, sendo que na região Norte do Brasil existem poucos 

dados epidemiológicos, da infecção [4,5]. Objetivos: Descrever a prevalência de anticorpos 

IgG anti-Chlamydia trachomatis em pessoas vivendo com HIV/AIDS recém diagnosticadas 

com a infecção pelo HIV no município de Belém, Pará, Brasil. Métodos: O estudo foi do tipo 

transversal e os indivíduos incluídos na pesquisa foram 141 pessoas vivendo com HIV/AIDS 

(PVHA) virgens de terapia antirretroviral que fazem acompanhamento na Unidade de 

Referência Especializada em Doenças Infecciosas e Parasitárias Especiais (URE-DIPE), 

localizados no município de Belém, onde são atendidos pacientes provenientes de todos os 

municípios do Estado do Pará. O período do estudo foi entre agosto de 2018 a janeiro de 

2019. Os pacientes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e aqueles que aceitaram 

participar, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os critérios de 

inclusão foram ter o diagnóstico conclusivo para infecção pelo HIV, ser maior de 18 anos 

para ambos os sexos, residir no estado do Pará e ter independência para assinar o TCLE e 

responder ao questionário epidemiológico. Para obtenção das amostras, foram coletados 10 ml 

de sangue em sistema de colheita a vácuo em dois tubos com anticoagulante EDTA e 

processadas por centrifugação a 4.000 rotações por minuto, durante 10 minutos, para obtenção 

de plasma e estocadas à - 20o C, juntamente com o sangue total. Foram feitos, teste de Elisa 

para detectar a presença de anticorpos IgG anti-C. trachomatis e para a realização da análise 

estatística foram empregados testes não paramétricos, teste do Qui-quadrado (χ2), teste G e 

teste exato de Fisher, com nível de significância de 5% (p< 0,05). O estudo teve aprovação no 

comitê de ética e pesquisa sob o número 3.297.951. Resultados e Discussão: Dentre os 141 

participantes, a média de idade foi de 32 anos (variando entre 18 e 68 anos), sendo a maioria 

do gênero masculino (107/141; 75,8%). Em relação, ao nível de educação, grande parte dos 

entrevistados possuíam o ensino médio (completo ou não 75/141; 53,1%). Referente as 
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categorias de exposição ao HIV, a categoria heterossexual representou 51, 77% (73/141) dos 

casos, seguido por homens que fazem sexo com homens (HSH) (47/140; 33,3%) e bissexual 

(20/141; 14,1%). A maioria dos PVHA (80/141; 55,1%) relatou possuir parceiros únicos ou 

um parceiro e do total de PVHA do gênero masculino (107), 62,6% (67/107) relataram o uso 

de preservativo, às vezes, e o histórico de outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

foram em sua maioria negativos (84/141; 59,5%). Quanto a presença de anticorpos IgG anti-

C. trachomatis, 64,53% (91/141) foram positivas para o anticorpo, sendo que, 72,5% (66/91) 

destas eram referentes ao sexo masculino, 49,5% (45/ 91) se declararam heterossexuais, 

54,9% (50/91) relataram não usar preservativos em todas as relações sexuais e 58,2% (53/91) 

referiram não ter histórico de IST. Foram observadas diferença estatisticamente significativa 

entre os indivíduos soropositivos que apresentavam ensino médio, 62,6% (57/91) r=0.0135 e 

eram naturais de Belém e região metropolitana, 68,1% (62/91) r=0.0183. 

Conclusão/Considerações Finais: No presente estudo, a população de pessoas que vive com 

HIV/AIDS e tiveram o diagnóstico recente da infecção pelo HIV, teve predominância 

masculina com ensino médio, heterossexual, de poucos parceiros sexuais, que nem sempre 

usa preservativo nas relações sexuais e não relata histórico de IST e a prevalência de 

anticorpos IgG anti-C. trachomatis é alta na população de pessoas vivendo com HIV/AIDS 

que foram recém diagnosticadas com a infecção pelo HIV na cidade de Belém, o que pode 

demonstrar o não uso do preservativo nas relações sexuais e a grande vulnerabilidade desta 

população aos agentes infecciosos sexualmente transmissíveis. 
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