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RESUMO 

 

Caselli PFB. Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre 

portadores de doença falciforme no Brasil [tese]. São Paulo, Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2020.  

INTRODUÇÃO: A doença falciforme (DF) acomete principalmente pacientes com ascen-

dência africana subsaariana, que permanece sendo uma das regiões também mais afe-

tadas pela infecção por HIV no mundo. Existem poucos dados na literatura para escla-

recer como se dá a interação entre a infecção pelo HIV e DF, e a literatura disponível 

sugere menor prevalência de HIV em portadores de DF comparativamente à população 

não portadora de DF. Também é desconhecido o mecanismo responsável por essa pos-

sível menor prevalência de HIV entre pacientes com DF, se relacionado à menor expo-

sição aos fatores de risco para aquisição de HIV ou se relacionado à própria fisiopatolo-

gia da DF. OBJETIVOS: descrevemos a prevalência de HIV e outras doenças infectocon-

tagiosas entre pacientes portadores de DF em coorte acompanhada em seis hemocen-

tros brasileiros na região Sudeste e Nordeste do Brasil; avaliamos a exposição aos fato-

res de risco para aquisição de HIV entre população portadora de DF em três hemocen-

tros brasileiros, e comparamos a exposição a controles sem DF. Os participantes com 

DF dos dois estudos são acompanhados pelo grupo Recipient Epidemiology and Donor 

Evaluation Study-III (REDS-III). MÉTODOS: testamos 2.779 pacientes para marcadores 

sorológicos de HIV, hepatite C, hepatite B, HTLV, sífilis e doença de Chagas e avaliamos 

correlações clínicas e laboratoriais com os marcadores positivos. Posteriormente com-

paramos os fatores de risco para aquisição de HIV entre 152 pacientes com DF (casos) 



 
 

 
 

com 154 participantes não portadores de DF (controles). Todos preencheram um ques-

tionário eletrônico (ACASI) com perguntas a respeito de comportamento sexual e ou-

tros fatores de risco para aquisição de HIV. RESULTADOS: o principal marcador soroló-

gico encontrado na população com DF foi o anti-HCV (2,5%), seguido de sífilis (1,2%), 

anti-HTLV 1/2(0,6%), HBsAg (0,5%), anti-T. cruzi (0,5%) e anti-HIV (0,3%). Ao avaliar ex-

posição a fatores de risco para aquisição de HIV não encontramos diferença em relação 

ao principal desfecho (número de parceiros no ano anterior) entre casos e controles. 

Casos tiveram maior exposição a transfusões de sangue (p<.001), cirurgia prévia (p.001) 

e tratamento com acupuntura (p<.001). CONCLUSÕES: A prevalência da maioria dos 

marcadores sorológicos de infecções transmitidas por transfusão na população de pa-

cientes com DF deste estudo é semelhante à prevalência da população geral no Brasil, 

inclusive HIV. A única exceção foi a prevalência de HCV, que é maior nos pacientes com 

DF e foi associado a maior faixa etária e ao maior número de transfusões, sugerindo 

contaminação no passado relacionada à transmissão por transfusão. Não encontramos 

diferenças entre pacientes com DF e controles em relação a exposição para fatores de 

risco sexuais para HIV e uso de drogas injetáveis. Como não encontramos diferenças 

nos fatores de risco para HIV pesquisados em pacientes com DF e controles, se houver 

algum mecanismo protetor contra a infecção pelo HIV, este potencialmente está asso-

ciado à própria fisiopatologia da doença falciforme.   

Descritores: Anemia falciforme; HIV; Hemoglobinopatias; África ao Sul do Saara; Fatores 

de risco; Hepatite C. 
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Caselli PFB. Characterization of HIV prevalence and exposure to risk factors for HIV ac-

quisition within a Brazilian sickle cell disease cohort [thesis]. Sao Paulo, “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.  

 

INTRODUCTION: Sickle cell disease (SCD) affects mainly patients from African ancestry, 

especially the Sub-Saharan region, and it is also the main region affected by HIV infec-

tion in the world. There is limited literature focused on the interaction between HIV and 

sickle cell disease, although published reports show HIV is relatively rare in this popula-

tion. It is also unknown the mechanism responsible for this possible lower HIV preva-

lence in SCD patients, and if it is connected to reduced exposure to risk factors for HIV 

or related to intrinsic mechanisms of SCD. OBJECTIVES: we described HIV prevalence 

and other transfusion transmitted diseases within a cohort of SCD patients treated at 

six blood centers in Brazil; we compared HIV risk behaviors between SCD patients 

(cases) from three blood centers and matched non-SCD controls. SCD participants from 

both studies were followed in a cohort by the Recipient Epidemiology and Donor Eval-

uation Study-III (REDS-III) International Component study. METHODS: we tested 2,779 

patients for HIV, hepatitis C, hepatitis B, HTLV, syphilis and Chagas’ disease serological 

markers and correlated positive tests with clinical and laboratorial results; we com-

pared risk factors for HIV acquisition among 152 patients with SCD (cases) with 154 non-

SCD participants (controls). All subjects answered an auto-administered electronic 

questionnaire (ACASI) with questions related to sexual behavior and other risk factors 

for HIV. RESULTS: the main marker found was anti-HCV (2.5%), followed by syphilis 

(1.2%), anti-HTLV 1/2 (0.6%), HBsAg (0.5%), anti-T. cruzi (0.5%) e anti-HIV (0.3%). The 



 
 

 
 

evaluation for HIV risk factors´ exposure demonstrated no difference in the main pre-

dictor (number of sexual partners in previous 12 months) in cases and controls. Cases 

received more blood transfusions (p<.001), had more previous surgeries (p.001) and 

acupuncture treatments (p<.001). CONCLUSIONS: Prevalence of serological markers for 

most of transfusion transmitted infections and HIV was similar for SCD patients and 

general population in Brazil.  The only exception was the prevalence of HCV, increased 

in SCD patients and associated with older age and higher number of blood transfusions, 

suggesting historical risk of transfusion-transmission. We did not find different sexual 

exposure to HIV risk factors and intravenous drug use in cases with SCD and controls. 

As we did not find different exposure to HIV risk factors in sickle cell disease cases and 

controls, if any protective mechanism against HIV infection is found, it will be potentially 

associated with sickle cell disease own intrinsic mechanisms.  

 

Descriptors: Anemia, sickle cell; HIV; Hemoglobinopathies; Africa South of the Sahara; 

Risk factors; Hepatitis C.   
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INTRODUÇÃO 

 

Capítulo 1  

  

A doença falciforme (DF) é mais prevalente na África subsaariana e em outras 

regiões endêmicas para malária, e estima-se que 5% da população mundial possui o 

traço da DF (HbAS) e aproximadamente 300.000 crianças nasçam por ano com a DF no 

mundo (Azar & Wong, 2017). Somente na África subsaariana ocorrem cerca de 230.000 

nascimentos anualmente, correspondendo a cerca de 80% dos nascimentos mundiais 

de portadores da doença, enquanto nos Estados Unidos da América (EUA) nascem cerca 

de 2.600 e na Europa 1.300 crianças ao ano (Rees, Williams, & Gladwin, 2010). No Brasil, 

de acordo com o Ministério da Saúde, ocorrem 3.500 nascimentos por ano com a DF e 

as taxas variam entre as regiões do país. No Norte e Nordeste a doença é muito mais 

prevalente do que no Sul e Sudeste do país (Cançado & Jesus, 2007).    

A mesma África subsaariana onde a DF é tão prevalente permanece como uma 

das mais afetadas também pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), respondendo 

por aproximadamente 75% da população mundial de doentes (Piel et al., 2013); a pre-

valência do vírus é descrita em até 27% da população na Suazilândia, 21% em Botswana 

e 19% na África do Sul (Kharsany & Karim, 2016). Apesar da prevalência de DF e da 

infecção pelo HIV ocorrerem em populações semelhantes, e o fato de tanto o HIV 

quanto a doença falciforme serem preditores distintos de complicações como o aci-

dente vascular cerebral (Imam, 2002), osteonecrose (Eholié et al., 2009), infecções 

(Kourtis et al., 2007) e hipertensão pulmonar (Barnett, Hsue, & Machado, 2008), artigos 
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previamente publicados demonstram que o HIV é relativamente raro em portadores de 

doença falciforme (Agasa et al., 2010; Castro et al., 1990; Kelly S, 2019; Nouraie, Nekhai, 

& Gordeuk, 2012; Waweru & ME, 1992). Kelly et al. demonstraram em estudo com da-

dos retrospectivos coletados de 1985 a 1993 em seis áreas nos EUA (quatro áreas com 

alta taxa de transmissão de HIV e 2 áreas com baixa transmissão de HIV) que os pacien-

tes com doença falciforme apresentaram menor risco de infecção por HIV comparati-

vamente a pacientes com talassemia e anemia de Blackfan-Diamond, ajustados os nú-

meros de transfusões entre os dois grupos (Kelly et al., 2019). Outros estudos (Neto, 

Lyra, Reis, & Goncalves, 2011; Ouattara et al., 1988) não demonstraram esta relação. 

No estudo de Neto et al. a prevalência de HIV foi maior entre a população com DF (0,8%) 

em comparação com a população geral brasileira (0,4%) (Szwarcwald et al., 2015); no 

estudo de Outtara et al. crianças com DF e que receberam múltiplas transfusões de 

sangue tiveram risco aumentado para aquisição de HIV na Costa do Marfim (Ouattara 

et al., 1988). E no estudo de Kiyaga et al., crianças com infecção por HIV congênita tive-

ram menor prevalência de DF do que crianças sem HIV, sugerindo que a correlação en-

tre as duas doenças aumenta os riscos de mortalidade precoce nos pacientes afetados 

pelas duas doenças, talvez pelo maior risco de infecções bacterianas graves (Kiyaga et 

al., 2019).    

Existem também poucos dados na literatura para esclarecer como a interação 

entre as duas doenças pode alterar a evolução clínica nestes pacientes. Alguns estudos 

descreveram interação favorável do HIV na população falciforme: Godeau et al. publi-

caram em 1992 artigo no qual relatam que identificaram oito pacientes HIV positivos 
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entre 283 (2,8%) adultos pesquisados com DF, e reportaram que nenhum dos oito pro-

grediram para AIDS, mesmo  sem tratamento antirretroviral (ART), com um acompa-

nhamento médio de 4,6 anos (Godeau et al., 1992).  Apesar de não ter grupo controle 

no estudo, esta é uma taxa de prevalência de AIDS baixa se comparada a outras popu-

lações HIV positivas, não submetidas a tratamento, e que foram relatadas na mesma 

época.  Bagasra et al. publicaram em 1998 estudo no qual compararam 18 pacientes 

com DF HIV positivo (todos identificados em cinco centros americanos de DF) a 36 con-

troles sem DF mas HIV positivos, pareados para idade, raça e gênero. Eles descreveram 

que 44% dos pacientes com DF e HIV positivo eram não progressores de longo prazo ou 

controladores de elite (definidos no estudo como paciente assintomático com baixa 

carga viral e CD4>500/mm sem terapia antirretroviral) comparados a 13,9% de contro-

ladores de elite nos pacientes HIV positivo sem DF, com seguimento médio de 10 anos 

(p=.0193). Óbito secundário a AIDS ocorreu em cinco dos 18 (23%) pacientes com DF 

HIV positivos versus 22 dos 36 (61%) controles HIV positivos (Bagasra et al., 1998). Um 

estudo retrospectivo publicado por Ssenyondwa et al. em 2020 demonstrou que 35 cri-

anças portadoras de DF acompanhadas em centro de tratamento de Kampala, Uganda 

apresentaram durante o seguimento maiores contagens de CD4 e menor risco de falha 

de tratamento com a primeira linha de ART, comparado a população controle de 95 

pacientes HIV+ sem DF (Ssenyondwa et al., 2020).  

Outros estudos identificaram pior prognóstico em pacientes que tinham HIV e 

DF: Prophet e colaboradores (Prophet et al., 2018) identificaram em estudo com 57 mi-

lhões de internações de gestantes nos EUA ao longo de 12 anos (2002-2014) o maior 
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risco de desenvolvimento de eclampsia grave em pacientes que apresentavam as duas 

comorbidades do que naqueles que tinham somente HIV ou somente DF, possivel-

mente pelo aumento da inflamação endotelial decorrente da fisiopatologia de ambas 

as doenças.  

Enquanto não há consenso em relação às interações entre HIV e DF, alguns au-

tores especulam sobre os mecanismos envolvidos para a baixa prevalência de HIV en-

contrada em alguns estudos e/ou a lenta progressão da doença em portadores de DF. 

Hipóteses levantadas incluem a inibição da replicação viral secundária às mudanças 

imunológicas e ao componente pró-inflamatório envolvido na fisiopatologia da DF, 

além de mudanças no metabolismo do ferro (Obaro, 2012). Kelly et al. descreveram 

menor expressão de CCR5 em 30 pacientes portadores de DF, comparativamente a 30 

controles não portadores de DF. Esse receptor é sabidamente associado à transmissão 

de HIV (Kelly et al., 2019), o que causaria menor risco de transmissibilidade dentre por-

tadores de DF comparativamente a não portadores de DF. Outro estudo correlacionou 

a maior prevalência (5,1%) do alelo mutante CCR5Δ32 na população com DF compara-

tivamente aos controles saudáveis (1,3%), sendo que a presença desse alelo confere 

maior resistência à infecção pelo HIV (Chies & Hutz, 2003). Outro mecanismo potenci-

almente envolvido descrito por Kumari et al. seria a mediação entre a hemólise na DF e 

a redução de ferro intracelular (secundário ao aumento da expressão de ferroportina) 

como fatores de proteção contra a infecção e replicação do HIV em pacientes falcifor-

mes (Kumari et al., 2016). A replicação do HIV também pode ser afetada na população 

geral por múltiplos fatores de restrição do hospedeiro, como APOBEC3G, TRIM5a, MxB, 
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SAMHD1, BST-2/tetherin, SERINC5 entre outros (Kumari et al., 2016). A forma como 

esses fatores são expressos nos portadores de DF talvez esteja associada a uma maior 

resistência à infecção pelo HIV, apesar de não haver estudo específico a respeito.  

Não se sabe, também, se a prevalência descrita como reduzida do HIV é decor-

rente simplesmente de menor exposição aos fatores de risco para a aquisição da do-

ença. O desenvolvimento sexual entre os pacientes portadores de DF ocorre mais tar-

diamente devido ao atraso no amadurecimento ósseo, estatural e ponderal acarretado 

pelas manifestações da doença (Cobo et al., 2013). Além do atraso puberal, complica-

ções como priapismo (Burnett, 2012; Cintho Ozahata et al., 2019), crises de dor, receio 

de engravidar e riscos relacionados à gestação, promovem um desenvolvimento sexual 

auto relatado como insatisfatório pelos portadores de DF (Samuels-Reid, Scott, & 

Brown, 1984). Em estudo conduzido em 2011 no Hemocentro de Uberaba (MG), 20 

portadores de DF foram questionados quanto à qualidade da vida sexual. Apesar da 

maioria (55%) relatar ser sexualmente ativa e satisfeita com a vida sexual (82,3%), a 

maior parte dos entrevistados (65%) relatou ter apresentado dificuldades nos relacio-

namentos sexuais devido à presença de sintomas da DF, sendo a crise álgica o sintoma 

mais relatado pelos participantes (Cobo et al., 2013). 

Infelizmente, grande parte dos estudos relatados contam com número pequeno 

de participantes, em populações muito distintas e com metodologia variada entre eles. 

Os resultados são díspares e controversos, tornando a compreensão do tema ainda in-

cipiente. Mais estudos são necessários para estabelecer se as taxas de prevalência de 

HIV são realmente mais baixas na população falciforme em relação à população não 
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portadora de DF. Caso essas taxas sejam realmente mais baixas, poderíamos considerar 

se a exposição sexual da população portadora de DF se assemelha à exposição de po-

pulação não portadora de DF; se a exposição for semelhante aos fatores de risco para 

aquisição de HIV, poderíamos atribuir à fisiopatologia da DF a capacidade de prejudicar 

a infecção pelo HIV e replicação viral.  

Sendo doenças que acometem populações tão semelhantes, vulneráveis e es-

tigmatizadas, com morbimortalidade tão expressiva, a interação entre DF e HIV deve 

ser mais bem compreendida, visando avaliar o impacto que causam entre si e como 

podemos melhorar a qualidade de vida e sobrevida daqueles que as possuem.  A com-

preensão dessa interação poderá também ser revertida em novos estudos de agentes 

terapêuticos para o combate à resistência viral e no tratamento da hemoglobinopatia.   
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1.1 Objetivos 

 

Os objetivos dos estudos compilados nesta tese são:  

(1) “Prevalence of serological markers of transfusion and sexually transmitted in-

fections and their correlation with clinical features in a large cohort of Brazilian 

sickle cell disease patients” (Prevalência de marcadores sorológicos de infec-

ções transmissíveis por transfusão e relação sexual e a correlação das mesmas 

com características clinicas em uma coorte extensa de pacientes portadores 

de doença falciforme no Brasil): descrever a prevalência de HIV e outras doen-

ças transmissíveis por transfusão e sexo entre pacientes portadores de doença 

falciforme em coorte acompanhada em seis hemocentros no Brasil.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.15619 

 

(2) “Characterization of HIV risks in a Brazilian Sickle Cell Disease population” 

(Avaliação de fatores de risco para aquisição de HIV em pacientes portadores 

de doença falciforme no Brasil): avaliar a exposição a fatores de risco para a 

aquisição de HIV em população portadora de DF acompanhada em três hemo-

centros, e comparar com controles não portadores de DF que tenham os mes-

mos hábitos e padrão socioeconômico que os portadores de DF.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7585195/ 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.15619
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Capítulo 2 - Prevalence of serological markers of transfusion and sexually transmitted 

infections and their correlation with clinical features in a large cohort of Brazilian sic-

kle cell disease patients (Prevalência de marcadores sorológicos de infecções trans-

missíveis por transfusão e relação sexual e a correlação das mesmas com característi-

cas clínicas em uma coorte extensa de pacientes portadores de doença falciforme no 

Brasil) 

 

2.1 Introdução 

 

Pacientes com DF frequentemente precisam de transfusões de hemácias visando 

prevenir ou aliviar complicações graves relacionadas à doença, como acidente vascular 

cerebral (AVC), síndrome torácica aguda, sequestro esplênico e crise aplástica. Os pacien-

tes podem então ser expostos a infecções transmissíveis pelo sangue, e outras reações 

adversas relacionadas a transfusão (Kato et al., 2018). Estudos previamente publicados 

nos EUA demonstraram taxas mais altas de marcadores sorológicos de doenças infeccio-

sas em pacientes portadores de DF comparativamente às taxas da população geral, espe-

cialmente em relação a hepatite B e C (HBV e HCV) e o vírus linfotrópico da célula humana 

tipos  1 e 2 (HTLV-1/2) (Neto et al., 2011; Nouraie et al., 2012). A prevalência do  HIV é 

mais baixa em pacientes com DF comparativamente a outras populações de pacientes, 

por causas ainda não esclarecidas (Agasa et al., 2010; Bagasra et al., 1998; Ide L. E. Y., 2015; 

Neto et al., 2011; Nouraie et al., 2012; Ogunrinde, I. Keshinro, & O. Ige, 2005).   

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de marcadores sorológicos para 
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HIV, HCV, HBV, HTLV-1/2, doença de Chagas (T. cruzi), e sífilis entre participantes de 

uma coorte extensa de DF no Brasil, e determinar o impacto clínico e laboratorial dessas 

infecções na coorte. Apesar da sífilis não ser facilmente transmitida por transfusão, 

principalmente com as técnicas atuais de preparo de hemocomponentes, armazena-

mento e práticas transfusionais, a triagem do sangue para sífilis ainda é mandatória, e 

a avaliação dessa doença permite ainda maior conhecimento quanto aos riscos de in-

fecção entre os pacientes com DF.  

 

 

2.2 Casuísticas e Métodos  

 

Este projeto faz parte do Programa de Pesquisa REDS-III (Recipient Epidemiology 

and Donor Evaluation Study). O REDS-III é um grupo multicêntrico fomentado pelo NIH 

(National Heart, Lung, and Blood Institute dos Estados Unidos) que é conduzido nos 

Estados Unidos, Brasil, China, e África do Sul.  Os objetivos desse programa são garantir 

o funcionamento apropriado de hemocentros e permitir transfusões seguras através de 

estratégias que abordem práticas básicas e pesquisa clínica, permitindo a introdução 

de elementos de melhoria advindos dos resultados de pesquisa na operação padrão dos 

hemocentros (Kleinman et al., 2014). 

Um dos projetos desenvolvidos pelo REDS-III no Brasil foi o desenvolvi-

mento de uma coorte de pacientes portadores de DF acompanhados nos seguin-

tes hemocentros: Hemope em Recife (PE), região Nordeste do Brasil e responsável 

pelo atendimento de 1.500 pacientes com DF;  Hemominas em Belo Horizonte, 



10 

 
Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre portado-

res de doença falciforme no Brasil 
 

 
 

Montes Claros e Juiz de Fora (MG), localizados na região sudeste do pais e refe-

rências no tratamento de 4.500 portadores de DF; Hemorio no Rio de Janeiro (RJ) 

também locado na região sudeste e centro de referência para 4.000 portadores 

de DF; e ITACI (Instituto de Tratamento do Câncer Infantil) em São Paulo (SP), com 

130 crianças cadastradas. Juntos esses hemocentros tratam quase 10.000 porta-

dores de DF no Brasil. 

 

 



11 

 
Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre portado-

res de doença falciforme no Brasil 
 

 
 

 

Figura 1: Número de pacientes atendidos nos hemocentros e que participaram nos 
estudos 
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2.2.1 Determinação da prevalência de marcadores sorológicos nos participantes da 

coorte 

 

A coorte que estudamos foi formada após a seleção aleatória de pacientes que 

estavam em seguimento ativo nos seis hemocentros mencionados, definido por terem 

ido a pelo menos uma consulta nos últimos três anos de acompanhamento. Cerca de 

metade dos 9.676 pacientes cadastrados foram aleatoriamente inseridos em uma lista-

gem a ser contactada para recrutamento, e essa listagem respeitou a distribuição de 

pacientes de forma proporcional à população geral de cada hemocentro, de acordo com 

gênero, idade e genótipo falciforme. Foram avaliadas as manifestações clínicas da DF 

nos participantes, o padrão de utilização de sangue, determinantes genéticos para aloi-

munização, além da análise de complicações relacionadas a transfusão, como a trans-

missão de doenças pelo sangue, entre elas hepatites B e C, sífilis, HTLV-1/2, Chagas, e 

HIV. O início do recrutamento de participantes da coorte de portadores de DF se deu 

em novembro de 2013, e terminou em julho de 2018. Visando o controle da qualidade 

dos dados inseridos no estudo, padronizamos o mesmo questionário utilizado em todos 

os hemocentros. Realizamos treinamentos e distribuímos manuais (orientando a utili-

zação do sistema e com a definição específica dos diagnósticos clínicos dos pacientes) 

para todas as equipes envolvidas no atendimento dos participantes; as variáveis do 

questionário tinham limites de entrada para evitar respostas "fora do padrão" e fora do 

período de estudo. Após a coleta de dados também houve extensa checagem dos da-

dos, com exclusão de informações duplicadas e informações sem sentido, além de apu-

ração dos dados duvidosos nos hemocentros. 
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Para a determinação da prevalência de marcadores sorológicos na coorte foram 

coletadas amostras de sangue de pacientes com DF durante a primeira entrevista de 

recrutamento para o estudo, que se deu entre novembro de 2013 e maio de 2015. Os 

marcadores avaliados são os mesmos realizados em todas as doações de sangue no 

Brasil, conforme determinado por legislação específica (Saude, 2016). O teste utilizado 

e a interpretação variaram conforme a infecção investigada (Tabela1). Um paciente foi 

considerado positivo para determinada doença se um segundo ou terceiro teste apli-

cado foi positivo após triagem reagente, exceto no caso de HBV. Para este agente infec-

cioso, tanto o teste de antígeno de superfície (HBsAg) quanto o anti-core (anti-HBc) fo-

ram realizados. O anti-HBc tem reconhecidamente baixa especificidade e não possui 

teste confirmatório. Para evitar potencial falso positivo, o resultado positivo para HBV 

foi determinado somente pela positividade para HbsAg, e o resultado do anti-HBc não 

foi valorizado. Em relação a sífilis, usamos ensaios sorológicos que detectam a presença 

de IgM e/ou IgG como primeiro e segundo testes, seguidos de teste treponêmico 

(VDRL). Os ensaios por anticorpo não diferenciam sífilis ativa de sífilis pregressa.  
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Tabela 1. Abordagem diagnóstica e testes utilizados para definir a presença de infecção nos 
participantes da coorte 

Infecção Primeiro teste  Segundo teste (se reagente no 

primeiro teste) 

Terceiro teste (se reagente no 

segundo teste) 

HIV Architect Ag/Ab Combo 

(CMIA) Abbott 

Genscreen ultra HIV Ag/ Ab EIA 

BIORAD 

HIV BLOT 2.2 Western Blot- MP 

Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd 

HCV Anti HCV II (ECLIA) Cobas 

Roche 

Architect HCV (CMIA) Abbott   

HBV 

 

Architect HBsAg     Quali-

tative II (CMIA) Abbott 

Architect HBsAg neutralization 

(CMIA) Abbott 

  

Architect Anti-HBc II 

(CMIA) Abbott 

  

HTLV 1/2 Architect rHTLV-1/2 

(CMIA) Abbott 

GOLD ELISA HTLV 1/2    

Chagas  Architect Chagas (CMIA) 

Abbott 

Teste Elisa Chagas III Grupo Bios 

S.A. – Diasorin 

  

Sífilis Architect Syphilis TP 

(CMIA) Abbott 

Syphilis (ECLIA) Cobas Roche Syphilis Wiener - Wiener lab 

(VDRL). 2000 Rosario – Argen-

tina 

 

2.2.2 Análise estatística 

 

A prevalência de cada infecção (número de casos positivos/ número de testados) 

na coorte foi relatada. Análise bivariada foi utilizada para identificar variáveis potencial-

mente significantes em todas as infecções. Variáveis categóricas foram analisadas com 

teste do qui-quadrado ou teste exato de Fischer nos casos de números esparsos. 
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Variáveis contínuas foram comparadas através do teste t ou teste U de Mann-Whitney, 

conforme o mais apropriado. Variáveis com teste bicaudal com nível de significância <0.05 

foram valorizadas. Modelos multivariados foram desenvolvidos para as infecções prevalen-

tes visando identificar preditores independentemente associados à sorologia reativa. No 

caso das duas infecções mais prevalentes, HCV e sífilis, todas as variáveis que preencheram 

os critérios da análise bivariada de significância foram incluídos na análise de regressão 

logística multivariada, com critério de saída de p>0.06. Interações entre os preditores 

selecionados foram inclusas nos modelos iniciais, mas nenhum foi significante. Razão 

de chances e 95% de intervalo de confiança correspondente foram obtidos para as va-

riáveis remanescentes nos modelos finais. Todas as análises estatísticas foram feitas 

com SAS 9.4.  

2.2.3 Comitês de ética 

 

Aprovação pelos comitês de ética locais dos seis hemocentros e também da Co-

missão Nacional de Ética em Pesquisa no Brasil (CONEP) foram obtidos. Número do projeto 

02790812.0.1001.0065. Aprovação pelo comitê de ética em pesquisa dos EUA foi obtido 

pela Universidade da California em São Francisco (UCSF), pelo Vitalant Research Institute 

(VRI), e pelo comitê de ética do Research Triangule, Internationale (RTI). Termo de consen-

timento assinado foi obtido para todos os adultos participantes, e assentimento apropri-

ado para cada faixa etária foi obtido para as crianças participantes, adicionalmente à auto-

rização emitida pelos pais. 
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2.3 Resultados  

 

Dentre 9.676 pacientes portadores de doença falciforme e acompanhados pelos 

centros participantes, 3.029 foram convidados a participar da coorte e 2.793 (92% dos re-

crutados e 29% da população ativa dos hemocentros) aceitaram participar. Destes, 2.779 

(99,4%) tinham amostra de plasma da primeira visita médica do estudo disponível para a 

realização de testes sorológicos (1.307 homens e 1.472 mulheres). Não houve diferença 

demográfica significante entre os pacientes dos diferentes centros recrutados na coorte. 

Cento e quarenta e quatro (5,2%) dos participantes (4,4% dos homens e 5,9% das mulheres) 

tiveram resultados reagentes para uma ou mais infecções avaliadas (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Características demográficas relacionadas aos resultados positivos e negativos de 
marcadores sorológicos em coorte de pacientes com doença falciforme (n=2.779) 

 

  Positivo (n=144) Negativo (n=2.635) Total p 

  n ou Média/ 

Mediana 

%ou 

(Q25-Q75) 

/(Min-max) 

n ou Mé-

dia/ Medi-

ana 

%ou  

(Q25-Q75) 

/(Min-max) 

Hemocentro (linha 

%) 

      

Hemominas BH 26 3,3 754 96,7 780 <.0001 

Hemominas JF 11 4,0 262 96,0 273 

Hemominas MO 14 3,9 349 96,1 363 
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Hemope 41 7,5 509 92,5 550 

Hemorio 52 7,3 658 92,7 710 

ITACI SP 0 0,0 103 100,0 103 

Gênero  
      

Masculino 57 4,4 1.250 95,6 1.307 .07 

Feminino 87 5,9 1.385 94,1 1.472 
 

Genótipo da Doença 

Falciforme (%por li-

nha) 

      

1.SS/SB0/SDL 117 5,6 1.973 94,4 2.090 .2 

2.SC 25 3,9 617 96,1 642 

3.SB+/SHPFH 2 4,3 45 95,7 47 

Escolaridade dos 

adultos (%por linha) 

      

Nunca foi à escola 2 20,0 8 80,0 10 .4 

Fundamental/Ensino 

médio 

108 10,8 892 89,2 1.000 

Supletivo/Escola 

técnica 

13 16,3 67 83,8 80 

Bacharelado/Mes-

trado ou Doutorado 

15 10,8 124 89,2 139 
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Dado ausente/ des-

conhecido 

0 0,0 2 0,2 2 
 

Cor da pele autode-

clarada (%por linha) 

      

Amarela 3 3,3 87 96,7 90 .5 

Preta 45 6,0 699 94,0 744 

Indígena 0 0,0 14 100,0 14 

Parda 85 5,2 1.546 94,8 1.631 

Branca 11 3,7 284 96,3 295 

Dado ausente ou 

desconhecido 

0 0,0 5 0,2 5 
 

Faixa etária  

(%por linha) 

      

<15 5 0,4 1.260 99,6 1.265 <.0001 

15-24 11 1,6 668 98,4 679 

25-34 32 8,1 365 91,9 397 

35-44 48 18,9 206 81,1 254 

45-54 28 23,0 94 77,0 122 

50+ 20 32,3 42 67,7 62 

Estado civil -Adultos 

(% por coluna) 

      

Solteira (o) 53 7,6 645 92,4 698 <.0001 
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Casada (o) 63 45,7 402 86,5 465 

Separada (o)/ Di-

vorciada (o)/ Viúva 

(o) 

22 15,9 44 66,7 66 

Dado ausente ou 

desconhecido 

0 0,0 2 0,2 2 
 

Ocupação - Adultos  

(%por linha) 

      

≤R$1.400 94 11,6 717 88,4 811 .8 

>R$1.401 41 11,2 325 88,8 366 

Dado ausente ou 

desconhecido 

3 2,2 51 4,7 54 
 

 

O marcador anti-HCV foi o teste mais prevalente, detectado em 69 (2,5%) dos paci-

entes, seguido do teste ELISA para sífilis em 34 (1,2%) pacientes; VDRL foi ≥1/8 em 10 dos 

34 (29,4%) pacientes com ELISA reagente. Anti-HTLV-1/2 foi detectado em 17 (0,6%), 

HBsAg em 13 (0,5%), anti-T. cruzi em 13 (0,5%), e anti-HIV em 8 (0,3%) dos participantes 

(Tabela 3). Dez pacientes demonstraram evidências de múltiplas infecções: um paciente 

tinha marcadores para HCV, HIV e HTLV-1/2; dois pacientes apresentaram marcadores para 

HBV (HBsAg) e HTLV-1/2, dois eram reagentes para HCV e sífilis; um paciente cada foi rea-

gente para HBV e HIV; HCV e HTLV; HCV e T. cruzi; sífilis e HTLV-1/2 (dados não demonstra-

dos).   
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Manifestações clínicas e tratamentos foram associados ao marcador de infecção 

por HCV na coorte (Tabela 3), mas pouco se associaram às outras infecções. Dentre os 

pacientes que eram reagentes pelo anti-HCV, 45 (65%) receberam 11 ou mais unidades 

de concentrados de hemácias, e 46 (67%) relataram cirurgias prévias. A história trans-

fusional, cirurgia prévia, número de admissões hospitalares no ano anterior, uso de 

analgésicos, uso de antidepressivos, úlceras de perna e sobrecarga de ferro foram as-

sociados ao resultado reagente para anti-HCV (p<.001).  
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Tabela 3. Características clínicas associadas aos marcadores sorológicos reagentes dentro 
da coorte de pacientes com doença falciforme no Brasil (n=2.779) 

 
HCV + 
n=69 
n (%) 

Sífilis + 
n=34 
n (%) 

HTLV + 
n=17 
n (%) 

HBV + 
n=13 
n (%) 

Cha-
gas+ 
n=13 
n (%) 

HIV + 
n=8 

n (%) 

Qualquer 
marcador 
reagente 

n=144 
n (%) 

Nega-
tivo 

para os 
marca-
dores 

n=2.635 
n (%) 

Antecedente trans-
fusional: número 
de concentrados 
nos hemocentros  

* 
 

†   
 

* 
 

0 1 (0,2) 6 (1,2) 0 (0,0) 1 (0,2) 1 (0,2) 1 (0,2) 10 (1,9) 512 
(98,1) 

1-5 8 (1,0) 7 (0,9) 1 (0,1) 2 (0,2) 3 (0,4) 1 (0,1) 21 (2,5) 805 
(97,5) 

6-10 7 (1,9) 4 (1,1) 5 (1,3) 4 (1,1) 3 (0,8) 1 (0,3) 21 (5,4) 369 
(94,6) 

11-20 15 (5,2) 2 (0,7) 2 (0,7) 1 (0,4) 4 (1,4) 2 (0,7) 23 (7,7) 275 
(92,3) 

21-60 20 (6,8) 6 (2,2) 4 (1,4) 3 (1,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 32 (10,5) 272 
(89,5) 

61+ 10 (4,7) 3 (1,4) 4 (1,9) 1 (0,5) 1 (0,5) 2 (1,0) 19 (8,5) 204 
(91,5) 

Desconhe-
cido/dado ausente  

8 (0,1) 6 (0,2) 1 (0,1) 1 (7,7) 1 (7,7) 1(12,5) 18 (12,5) 198 
(7,5) 

Cirurgia prévia 46 (3,9)* 24  
(2,1)† 

11 (1,0) 10 
(0,9)† 

10 
 (0,9)† 

6 
 (0,5) 

99 
 (8,1)* 

1.125 
(91,9) 

Faltas à escola 
(dias) /faltas ao tra-
balho no mês ante-
rior (≥6anos de 
idade) 

   
  

   

0 dias 41 (2,5) 17 (1,1) 10 (0.6) 11 
(0.7) 

10 (0.6) 6 (0.4) 87 (5.2) 1.573 
(94.8) 

1-10 dias 21 (3,3) 14 (2,2) 7 (1.1) 1 (0.2) 2 (0.3) 1 (0.2) 44 (6.6) 622 
(93.4) 

>10 dias 7 (5,5) 3 (2,4) 0 (0.0) 1 (0.8) 1 (0.8) 0 (0.0) 12 (9.1) 120 
(90.9) 

Desconhe-
cido/dado ausente 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (0.4) 

Número de admis-
sões hospitalares 
nos anos anteriores 

* 
  

  
   

0 41 (2,2) 27 (1,4) 12 (0,6) 7 (0,4) 10 (0,5) 6 (0,3) 98 (5,1) 1.836 
(94,9) 

1-2 17 (2,5) 6 (0,9) 5 (0,7) 6 (0,9) 3 (0,4) 2 (0,3) 35 (4,9) 674 
(95,1) 

3+ 11 (8,1) 1 (0,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 11 (8,1) 124 
(91,9) 

Desconhe-
cido/dado ausente 

0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (0,04) 

Número de crises 
vaso-oclusivas 

* 
  

  
 

† 
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A tabela 4 demonstra a associação de drogas, álcool e tabagismo com os marca-

dores sorológicos reagentes entre adultos. Dentre os 68 pacientes adultos reagentes 

para HCV, 4,4% relataram uso prévio de droga ilícita (p<.05), 51,5% dos 34 pacientes 

reagentes para sífilis referiram tabagismo prévio (p<.05) e 18,2% destes eram tabagistas 

ativos no presente (p<.05).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dolorosas com hos-
pitalização no ano 
anterior 

0 43 (2,0) 29 
 (1,4) 

13 (0,6) 10 
(0,5) 

10 (0,5) 8 (0,4) 107 (4,9) 2.093 
(95,1) 

1-2 16 (3,3) 4 (0,9) 4 (0,9) 3 (0,6) 3 (0,6) 0 (0,0) 27 (5,5) 462 
(94,5) 

3+ 10 (11,1) 1 (1,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 10 (11,1) 80 
(88,9) 

Uso de analgési-
cos> 30 dias 

21 (6,6)* 7 (2,3) 4 (1,3) 1 (0,3) 0 (0,0) 2 (0,7) 31 (9,4)† 299 
(90,6) 

Antidepressivos 12 (11,1)* 2 (2,0) 1 (1,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (1,0) 16 (14,3) 96 
(85,7) 

Necrose Avascular  20 (8,8) 6 (2,8) 2 (1,0) 3 (1,4) 2 (1,0) 0 (0,0) 32 (13,4)* 207 
(86,6) 

Úlceras de perna 20 (9,5)* 7  
(3,5)† 

7 
 (3,5)† 

5  
(2,6)† 

1 
 (0,5) 

0  
(0,0) 

38  
(16,6)* 

191 
(83,4) 

Sobrecarga de ferro 
atual 

17 (6,0)* 5 (1,9) 4 (1,5) 1 (0,4) 0 (0,0) 2 (0,8) 28 (9,6) 264 
(90,4) 

*p<.0001 

†p<.05 
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Tabela 4. Comportamentos associados aos marcadores sorológicos reagentes na coorte de 
doença falciforme no Brasil, entre adultos (n=1.231), percentagem por coluna 

 

 

A análise multivariada (Tabela 5) foi calculada somente para as duas infecções 

mais prevalentes, HCV e sífilis, e foi restrita à população de pacientes adultos (>15 anos) 

pois somente 5 pacientes <15 anos foram reagentes para alguma das doenças 

infecciosas. Nós encontramos diferenças relacionadas ao hemocentro, com os 

pacientes do Hemorio [OR = 5.0; 95% CI (2.1-13.7); p<.001] e Hemope [OR = 3.4; 95% CI 

(1.3-9.9); p<.01] apresentando maior chance de reatividade para HCV 

comparativamente ao Hemominas Belo Horizonte, o hemocentro com menor 

prevalência de HCV. Qualquer relato de transfusão prévia foi associado ao HCV. A maior 

razão de probabilidade foi observada para pacientes que relataram 21-60 transfusões 

 
HCV Sifilis HTLV1

/2 
HBV Chagas 

(T. cruzi) 
HIV  Algum 

marcador 
sorológico 

positivo 

Marcador 
sorológico 
negativo 

n=68 
(%) 

n=33  
(%) 

n=16 
(%) 

n=11 
(%) 

n=13 (%) n=7 
(%) 

n=138  
(%) 

n=1.093  
(%) 

Uso de droga 
ilícita (pré-
vio)* 

3 
(4,4)†  

0 (0,0) 0 (0,0) 0 
(0,0) 

0 (0,0) 0 (0,0) 3 (2,2) 12 (1,1) 

Maconha 
(prévio) 

5 
(7,3) 

2 (6,1) 1(6,3) 0 
(0,0) 

0 (0,0) 0 (0,0) 8 (5,8) 68 (6,2) 

Ingestão de 
álcool (prévio) 

43 
(63,2) 

26(78,
8) 

12(75,
0) 

8 
(72,7) 

10 (76,9) 5 
(71,4) 

99 (71,7) 739 (67,6) 

Ingestão de 
álcool (atual) 

9 
(13,2) 

8 
(24,2) 

5 
(31,2) 

3 
(27,3) 

2 (15,4) 1 
(14,3) 

27 (19,6) 256 (23,4) 

Tabagismo 
prévio 

24 
(35,3) 

17(51,
5)† 

4 
(25,0) 

1 
(9,1) 

8 (61,5)† 
 

3 
(42,8) 

 

53 (38,4) 279 (25,5) 

Tabagismo 
atual 

6 
(8,8) 

6(18,2) 
† 

0 (0,0) 0 
(0,0) 

0 (0,0) 1 
(14,3) 

12 (8,7) 68 (6,2) 

* Maconha excluída. Inclui crack, cocaína, e uso de droga injetável.  
† p<0.05 
p foi calculado comparando-se participantes com resultado positivo e negativo para cada infecção.  
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durante a vida [OR = 21.5; 95% CI (4.0-402.8); p<.001], quando comparados aos 

pacientes com DF sem antecedente transfusional. A tendência de associação entre o 

aumento do número de transfusões e a reatividade para HCV foi significante (p.03). 

Pacientes separados, divorciados ou enviuvados tinham também seis vezes mais risco 

de ser reagente para HCV em relação aos pacientes solteiros (95% CI 2.4-15.0). O relato 

de uso prévio de droga ilegal foi também associado a reatividade para HCV [OR = 7.4; 

95% CI 1.4-30.1; p<.02], assim como o relato de três ou mais hospitalizações para 

tratamento de dor durante o ano anterior também foi associado a reatividade para HCV 

[OR = 5.2; 95% CI 1.9-14.5; p.002]. Pacientes de faixa etária mais elevada (≥55 anos) 

tiveram uma razão de probabilidade muito elevada para HCV quando comparados aos 

pacientes de faixa etária menor (15-24 anos) [OR=112.4; 95% CI 18.7->999.9; p<.001]. 

A análise multivariada para sífilis demonstrou que pacientes ≥55 anos tinham maior 

probabilidade de ser reagentes para sífilis quando comparados aos pacientes de 15-24 

anos [OR = 5.8; 95% CI 1.5-22.3; p.013], e as mulheres tinham também maior chance 

do que os homens [OR = 2.3; 95% CI (1.0-5.5); p.041]. Tabagismo prévio também foi 

associado a sífilis [OR = 2.7; 95% CI (1.3-5.8); p.008].  
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Tabela 5. Modelo logístico multivariado para fatores associados a sorologia positiva para 
HCV e sífilis, demonstrando razão de chances (OR) e 95% de intervalo de confiança (CI)- 

modelos incluem somente pacientes maiores que 15 anos 
Preditor  Pacientes adultos com hepatite 

C:  
Positivo (n=68); Negativo 

(n=1.088)* 

Pacientes adultos com sífilis: 
Positivo (n=33); Negativo 

(n=1.090)** 

OR (95% CI) OR (95% CI) 

Hemocentro   

Hemominas BH Referência  

Hemominas JF 1.6 (0.3-6.3)  

Hemominas MO 2.1 (0.3-10.0)  

Hemope 3.4 (1.3-9.9)  

Hemorio 5.0 (2.1-13.7)  

Antecedente transfusional   

0 Referência  

1-5 unidades 4.1 (0.6-78.7)  

6-10  unidades 6.8 (1.1-133.2)  

11-20  unidades 17.8 (3.1-338.3)  

21-60  unidades 21.5 (4.0-402.8)  

61 ou mais unidades   16.5 (2.7-323.5)  

Dado ausente 11.7 (1.9-228.6)  

Estado civil   

Solteiro (a) Referência  

Amasiado/ Casado 1.8 (0.9-3.5)  

Separado/ Divorciado/ Vi-
úvo (a) 

6.0 (2.4-15.0)  

Uso de droga ilícita (prévio)   

Não Referência  



26 

 
Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre portado-

res de doença falciforme no Brasil 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 7.4 (1.4-30.1)  

Hospitalizações por dor no 
ano anterior  

  

0 Referência  

1-2 1.7 (0.8-3.4)  

3 ou mais 5.2 (1.9-14.5)  

Faixas etárias   

15-24 Referência Referência 

25-34  10.9 (2.1-199.8) 1.4 (0.4-4.2) 

35-44  32.7 (6.3-603.0) 4.1 (1.5-13.0) 

45-54  51.1 (9.3-956.7) 2.1 (0.5-8.3) 

55+  112.4 (18.7->999.9) 5.8 (1.5-22.3) 

Gênero autorrelatado   

Masculino  Referência 

Feminino  2.3 (1.0-5.5) 

Tabagismo prévio    

Não  Referência 

Sim  2.7 (1.3- 5.8) 

 
*Na análise multivariada as variáveis a seguir foram consideradas para inclusão: hemocentro, faixa 

etária, estado civil, antecedente transfusional, uso de droga ilícita (prévio), cirurgia prévia, número 
de hospitalizações no ano anterior, número de crises vaso-oclusivas dolorosas com hospitalização 
no ano anterior, uso de analgésicos e antidepressivos durante os últimos 30 dias, sobrecarga de 
ferro atual, necrose avascular, úlceras de pernas. **Para a análise multivariada de sífilis as seguintes 
variáveis foram consideradas para inclusão: gênero autorrelatado, faixa etária, tabagismo prévio, 
tabagismo atual, cirurgia prévia, úlceras de perna. 
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2.4 Discussão  

 

Neste estudo, aproximadamente um em cada 20 pacientes com DF apresenta-

ram algum marcador sorológico para as infecções avaliadas. Todas as infecções pesqui-

sadas e causadas por HCV, HBV, HTLV-1/2, T. cruzi, sífilis e HIV foram detectadas na 

coorte. Considerando as duas infecções mais prevalentes na coorte, HCV e sífilis, os re-

sultados sugerem duas formas distintas para a contaminação. HCV foi a infecção mais 

comumente detectada, com os pacientes mais velhos e que receberam o maior número 

de transfusões de hemácias durante a vida com a maior chance de ser reagente para 

HCV. O teste sorológico para HCV foi implementado na rotina de triagem dos hemocen-

tros do Brasil em 1993. Sífilis foi o segundo marcador infeccioso mais comum na nossa 

coorte. No nosso estudo não avaliamos comportamento sexual de risco que poderiam 

influenciar a transmissão de doenças infecciosas, mas os métodos atuais de coleta e 

processamento de hemocomponentes (principalmente a estocagem de hemácias em 

baixas temperaturas) são eficazes em neutralizar as espiroquetas, impedindo assim a 

transmissão da doença através da transfusão de sangue (Jayawardena et al., 2018). A 

via mais provável de aquisição da sífilis entre adultos seria, portanto, através de relação 

sexual dos participantes da coorte.  

A prevalência de HCV de 2,5% na nossa coorte sugere um risco baixo de aquisi-

ção desta infecção através de transfusão atualmente. No entanto, os resultados de-

monstram evidências de diferenças geográficas no risco de aquisição da doença, já que 

a prevalência sorológica variou de 0,6 a 4,9% entre os hemocentros com pacientes adul-

tos. Estudos anteriores demonstram uma taxa de 1,4-2,5% de prevalência sorológica de 



28 

 
Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre portado-

res de doença falciforme no Brasil 
 

 
 

HCV na população da América Latina (Kretzer et al., 2014), e 0,9% entre 4.245 profissi-

onais do sexo em 12 cidades do Brasil em 2016 (Ferreira-Junior et al., 2018). Um estudo 

prévio com 1.415 pacientes adultos com doença falciforme, realizado entre 1995 e 2009 

na Bahia, Brasil, demonstrou prevalência de 13,4% de HCV nos pacientes (Neto et al., 

2011). Após a introdução das triagens por sorologia e ácido nucléico (NAT) em 2012, as 

taxas de transmissão de HCV por transfusão caíram significativamente (Benzaken et al., 

2018). As diferenças relacionadas aos hemocentros que observamos no nosso estudo 

estão de acordo com o último boletim de hepatites publicado pelo Ministério da Saúde 

do Brasil em 2018 (Benzaken et al., 2018), que relata as taxas de hepatites na população 

geral brasileira e demonstrou a maior taxa de incidência de hepatite C na região sudeste 

do país. Um estudo prévio do REDS-II (de Almeida-Neto, Sabino, et al., 2013) publicado 

em 2013 demonstrou a prevalência de anticorpos para HCV em doadores de sangue, e 

a prevalência foi maior em Recife do que em Belo Horizonte, assim como neste estudo. 

O uso de drogas ilícitas não foi frequente na nossa coorte, mas foi um fator de risco 

significante de reatividade para HCV. Mesmo assim, associações mais fortes foram de-

tectadas com as faixas etárias mais velhas e história transfusional, o que sugere uma 

participação maior da transmissão de HCV por transfusão no passado.  

Um outro achado interessante do nosso estudo foi a associação entre hospitali-

zações por dor e a infecção por HCV. Estudos prévios demonstraram que a dor crônica 

afeta 40 a 70% dos pacientes infectados pelo HCV, principalmente em decorrência da 

combinação de neuropatia periférica, artrites, fibromialgia e mecanismos 
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imunomediados (Aly Abdel Khalek, El-barbary, Elkalla, & Essa, 2012; Morasco et al., 

2014). Nossos resultados são consistentes com essas taxas maiores de dor em pacientes 

com HCV.    

Em relação ao outro marcador mais frequente, estimativas de prevalência de 

sífilis no Brasil variam muito, conforme a população estudada e o grupo de risco dos 

participantes; encontramos desde 6% de positividade sorológica na população geral do 

estado do Pará (Ferreira-Junior et al., 2018),8,5% em profissionais do sexo ativas na 

região sul do país (Ferreira-Junior et al., 2018) até 13% de positividade sorológica em 

moradores de rua de São Paulo (Pinto et al., 2014). O estudo da Bahia de 2011 previa-

mente descrito, com 1.415 pacientes com DF, relatou uma taxa de prevalência de 0,4% 

de sífilis. No entanto, nesse estudo não há descrição dos testes utilizados para diagnós-

tico (Neto et al., 2011). Nós encontramos evidências sorológicas de exposição a sífilis 

na nossa população, mas não pudemos diferenciar os pacientes que tiveram contato 

com a bactéria no passado ou estavam agudamente infectados. Nossa prevalência de 

1,2% entre pacientes com DF é maior do que a prevalência descrita anteriormente, e 

pode refletir o aumento de transmissão  de sífilis no Brasil às custas de exposição a sexo 

sem proteção (Cerqueira et al., 2017). A chance de ser reativo a sífilis foi duas vezes 

maior entre pacientes mulheres e quase três vezes maior entre tabagistas, de forma 

consistente a estudos prévios que relataram que comportamentos como tabagismo 

pode ser um cofator ou marcador associado a grupos de risco que mantêm relações 

sexuais sem proteção e com maior número de parceiros sexuais (Guo et al., 2017; Kops 

et al., 2019; Schabath et al., 2012). 
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Em nosso estudo, os pacientes com DF apresentaram prevalência de HIV (0.3%) 

semelhante à da população geral brasileira (0.4%) (Avert, 2017). Uma pequena parcela 

de pacientes em todas as faixas etárias tinha HIV, provavelmente refletindo exposição 

sexual, parenteral, e também transmissão vertical da doença. Outros estudos demons-

traram taxas de prevalência de 0-11% na população com DF (Bagasra et al., 1998; 

Owusu, Visser, Nagel, Mens, & Grobusch, 2015). Há poucos estudos na literatura a res-

peito dos efeitos recíprocos entre DF e HIV, e relatos de casos descrevem menor morbi 

e mortalidade nos poucos pacientes avaliados com DF e infectados pelo HIV. Um estudo 

detectou uma frequência aumentada entre pacientes com DF do alelo mutante 

CCR5Δ32, que protege contra a infecção pelo HIV (Chies & Hutz, 2003),enquanto outros 

trazem à tona a iniciação sexual possivelmente mais tardia e a menor qualidade da vida 

sexual entre portadores com DF (Cobo et al., 2013) como causadores de menor exposi-

ção ao HIV e possivelmente fatores interferentes para a aquisição da infecção. Também 

há estudos que identificaram uma resposta imunológica inata diferenciada contra o ví-

rus HIV e a progressão da doença (Nouraie et al., 2012; Owusu et al., 2015). Um estudo 

recente também sugere interferência do metabolismo de ferro diferenciado e a redu-

ção do ferro intracelular em pacientes com DF como um mecanismo de proteção contra 

a infecção por HIV e replicação viral nos pacientes estudados (Kumari et al., 2016). No 

entanto, enquanto os mecanismos exatos permanecem desconhecidos, os nossos re-

sultados de baixas taxas de infecção por HIV nos pacientes com DF, ainda que com altas 

taxas de infecção por HCV, continuam a prover evidências indiretas de baixo risco de 

transmissão transfusional de HIV entre pacientes com DF.  
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Infecção por HTLV-1/2 foi mais detectado no Hemope, na região nordeste do 

país, e esta área é reconhecida como endêmica para este vírus (Catalan-Soares, 2005). 

A detecção de reatividade para doença de Chagas foi maior no Hemominas Montes Cla-

ros, uma área endêmica com infestação recorrente pelo vetor do parasita, o inseto Tri-

atomíneo (barbeiro) que transmite o Trypanosoma cruzi, agente causal da doença de 

Chagas (Dias, 2016 ;Vianna, 2017;Vianna, 2017). Prevalência bem menor de HTLV 1/2 e 

marcadores para doença de Chagas foi observada em outros hemocentros. Hepatite B 

foi detectado em 0,5% da coorte, semelhante à estimativa recente de positividade para 

HBsAg entre 0,5 -1,8% na população geral das regiões onde estão locados os hemocen-

tros (Souto, 2016). HBV foi detectado principalmente entre pacientes mais velhos, re-

fletindo o risco de aquisição de HBV antes da implementação universal da vacinação 

infantil em 1998 no Brasil (Saúde, 1998).  

O nosso estudo tem limitações. Uma das mais importantes é a incapacidade de 

confirmar definitivamente as infecções que foram transmitidas por transfusão. O ideal 

seria estimar o ano de infecção e correlacionar esse dado com as datas de transfusão 

nos pacientes com DF, e também com a adoção de testes de triagem de sangue no Bra-

sil. No entanto, o ano específico de transmissão da infecção é desconhecido entre os 

nossos pacientes, e não pode ser determinada com precisão para afirmar se ocorreu 

antes ou após determinada transfusão. Outra limitação é que o tratamento para hepa-

tite C não foi especificamente levantado nos questionários, portanto não podemos in-

cluir as formas de tratamento para HCV na nossa análise, e correlacioná-las com as com-

plicações clínicas. Além dessas limitações, não pudemos diferenciar se as infecções por 
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sífilis eram agudas ou tratadas/ resolvidas. Desta forma, as estimativas de prevalência 

de sífilis deste estudo não podem ser utilizadas como medida direta de infecção ativa 

por sífilis na população com DF no Brasil. Uma outra limitação importante foi que a 

investigação de formas de transmissão e fatores de risco para a aquisição das doenças 

infecciosas não foi realizada de forma exaustiva. Por exemplo, apesar das informações 

gerais relacionadas a comportamento de risco terem sido obtidas pessoalmente nas 

entrevistas, nós não coletamos uma história sexual detalhada da população de adultos 

participantes no estudo. Nós tentamos através da ferramenta ACASI permitir o relato 

de comportamentos estigmatizantes dos participantes, mas os comportamentos de 

risco que avaliamos estão sujeitos a viés de resposta pelos participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 
Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre portado-

res de doença falciforme no Brasil 
 

 
 

 

2.5 Conclusão  

 

A prevalência da maioria dos marcadores sorológicos de infecções transmitidas 

por transfusão na população de pacientes com DF deste estudo é semelhante à preva-

lência da população geral no Brasil. A única exceção seria a prevalência de HCV, que é 

maior nos pacientes com DF em algumas áreas do país, e demonstrando forte associa-

ção com transfusões e outros procedimentos médicos. A prevalência de HCV nos paci-

entes adultos teve associação com idade e maior número de transfusões de hemácias, 

enquanto raras infecções foram encontradas em crianças, sugerindo contaminação no 

passado relacionada à transmissão por transfusão, e melhora na oferta de sangue se-

guro no Brasil. Nossos resultados de baixas taxas de infecção por HIV nos pacientes com 

DF, ainda que com altas taxas de infecção por HCV, continuam a prover evidências in-

diretas de baixo risco de transmissão transfusional de HIV entre pacientes com DF.  

Todos esses achados relacionados aos agentes infecciosos pesquisados sugerem 

padrões epidemiológicos locais determinando as prevalências das diferentes infecções 

em pacientes com DF, e não há evidências de transmissão por transfusão atualmente.   
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Capítulo 3 - “Characterization of HIV risks in a Brazilian Sickle Cell Disease population” 

(Avaliação de fatores de risco para aquisição de HIV em pacientes portadores de do-

ença falciforme no Brasil) 

 
 

3.1 Introdução 

 

 
A pouca literatura atualmente focada na interação entre o vírus da imunodefi-

ciência humana (HIV) e a doença falciforme (DF) demonstra que o HIV é relativamente 

raro nesta população. Estudos conduzidos durante as últimas décadas demonstraram 

de forma consistente a menor prevalência de HIV em pacientes com DF comparativa-

mente a outras populações não portadoras de DF(Agasa et al., 2010; Ide L. E. Y., 2015; 

Ogunrinde et al., 2005; Owusu et al., 2015), no entanto esses estudos continham pou-

cos participantes, pareamento insuficiente de controles e ausência de aferição de fato-

res de risco para HIV.  

Explicações possíveis para as taxas reduzidas de HIV em DF incluem a inibição 

da replicação viral do HIV devido ao estado pró inflamatório dos pacientes com DF (Ba-

gasra et al., 1998), influência do antígeno Duffy na capacidade do HIV-1 infectar células 

hospedeiras dos pacientes DF (He et al., 2008), inibição da transcrição e replicação do 

HIV-1 secundária à expressão aumentada de ferroportina e menor ferro intracelular 

(Kumari et al., 2016), ou expressão aumentada do alelo mutante CCR5Δ32 (Chies & 

Hutz, 2003) que promove  resistência à infecção pelo HIV. O risco de aquisição do HIV 
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também pode ser modulado pela menor exposição ao HIV, pois alguns estudos prévios 

demonstraram menor atividade sexual em pequenas amostras de pacientes com DF 

(Asnani et al., 2014; Cobo Vde et al., 2013; Samuels-Reid et al., 1984). Indivíduos com 

DF podem sofrer de dor crônica, priapismo e outras condições que potencialmente afe-

tam a saúde sexual dos pacientes (Cintho Ozahata et al., 2019).  

 Visando avaliar se a aparente baixa prevalência de HIV na DF pode estar relaci-

onada ao tipo de exposição aos fatores de risco para aquisição de HIV nesta população, 

este estudo comparou o comportamento de risco para aquisição de HIV entre partici-

pantes adultos com DF (casos) e controles não portadores de DF pareados para idade, 

local e nível sócio-econômico. O desfecho principal foi o número de parceiros sexuais 

durante o ano anterior, comparando-se casos e controles; outros fatores de risco avali-

ados foram o relato de homem que faz sexo com homem (HSH), número de parceiros 

sexuais durante a vida, uso de preservativo e outras práticas sexuais, idade da primeira 

relação sexual, uso de droga injetável (IDU), antecedente de transfusão de sangue, e 

relação sexual com indivíduo sabidamente HIV positivo ou de alto risco para aquisição 

de HIV. 

 

3.2 Materiais e Métodos 

 

Este é um estudo caso-controle inserido na fração brasileira do REDS-III, programa 

multicêntrico financiado pelo National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) dos Esta-

dos Unidos da América (EUA); esse programa desenvolve pesquisas em segurança 

transfusional, disponibilidade de hemocomponentes e impacto transfusional em 
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pacientes acompanhados nos EUA, Brasil, China, e África do Sul. O estudo de coorte com 

pacientes portadores de DF do REDS-III no Brasil foi desenhado para investigar a patogê-

nese da DF e o impacto da transfusão nas complicações clínicas da doença, e foi uma coo-

peração entre o Vitalant Research Institute em São Francisco, CA e seis hemocentros parti-

cipantes no Brasil. O Research Triangle Institute, International, funcionou como centro co-

ordenador dos dados.  

Maiores detalhes dos procedimentos relacionados à coorte de pacientes com 

DF do REDS-III foram descritos anteriormente (Carneiro-Proietti et al., 2018). Sumaria-

mente, pacientes que compareceram a pelo menos uma consulta nos últimos três anos 

antes do início do estudo foram aleatoriamente selecionados como recrutáveis. Os hemo-

centros participantes da coorte maior se localizam nas cidades de Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora, Montes Claros e Recife. Pacientes foram recrutados em 

consultas de rotina realizadas entre 2013 a 2015 para a formação da coorte, e as visitas 

de seguimento se deram no ano de 2018. Esta coorte contém cerca de 2.800 partici-

pantes, todos portadores de DF.  

Os participantes com DF (casos) desta análise de risco para aquisição de HIV fo-

ram selecionados entre os participantes da coorte maior descrita no parágrafo anterior, 

e esta coorte menor foi constituída somente de adultos (≥18 anos) dos três maiores 

hemocentros, locados no Rio de Janeiro (Hemorio), Belo Horizonte (Hemominas BH), e 

Recife (Hemope). Uma lista de todos os pacientes adultos acompanhados nos três he-

mocentros foi ordenada de forma aleatória e potenciais participantes foram recrutados 

na ordem de aparecimento na lista. Os nomes da lista foram divididos em blocos de 10 
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participantes a serem contactados simultaneamente, e até seis tentativas de contato 

foram feitas para cada nome, antes que o recrutamento mudasse para outro bloco de 

participantes em potencial.  Não houve critério de exclusão para os casos, e após o re-

crutamento destes os controles foram recrutados baseado em pareamento por local, 

idade (com variação aceitável de ±5 anos) e nível sócio-econômico. A seleção de casos 

e controles não foi estratificada por gênero, no entanto monitoramos a quantidade de 

casos e controles durante o período de recrutamento, visando manter uma distribuição 

equilibrada entre os participantes.  

Familiares e amigos dos pacientes com DF, além de funcionários dos hemocen-

tros foram abordados para identificar eventuais controles. O critério de exclusão para 

os controles incluía relato de doença falciforme, confirmado por cromatografia líquida 

de alta performance (HPLC).  

Um questionário contendo perguntas a respeito de comportamento sexual e ou-

tros fatores de risco relacionados a infecção por HIV (Anexo B) foi administrado aos 

participantes, através de um software de pesquisa que permite responder de forma 

anônima e privativa através de uso de laptop (ACASI- QDS Software, Nova Research Co, 

Bethesda, MD). Um assistente de pesquisa estava disponível para facilitar o uso do 

ACASI, como ao inserir respostas às perguntas iniciais do questionário, e também para 

auxiliar eventuais dificuldades que surgissem durante o andamento do questionário. 

Mesmo com a presença dos assistentes os participantes podiam ler ou escutar as ques-

tões do questionário e responder de forma privativa. O ACASI também permitiu orga-

nizar a entrevista de uma forma que o participante pudesse pular questões que não 
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seriam pertinentes a ele (a), conforme o relato ou não de determinado comportamento 

de risco. Outra vantagem do ACASI também é o uso eletrônico para a obtenção de da-

dos, o que permite a redução de erros nas respostas digitadas.  

O ACASI já foi usado anteriormente e validado (Pluhar et al., 2007) na população 

brasileira para entrevistas relacionadas a comportamentos estigmatizantes, como uso 

de drogas ilícitas e preferências sexuais através de pesquisas anteriores do REDS, vi-

sando a identificação de fatores de risco para HIV entre doadores de sangue(Blatyta et 

al., 2013; de Almeida-Neto, Goncalez, et al., 2013; Salomon et al., 2019).  

Todos os participantes, casos e controles, foram submetidos ao teste de triagem 

para HIV Architect Ag/Ab da Abbott; para confirmação de HIV foi utilizado o teste Gens-

creen ultra HIV Ag/Ab Elisa da Biorad. Todo participante identificado como HIV positivo 

foi encaminhado para aconselhamento apropriado e tratamento no hemocentro parti-

cipante.  

 

3.2.1 Aprovação pelos comitês de ética 

 

Autorização para a condução do estudo foi obtida pelo Institutional Review Bo-

ard (IRB) dos EUA, pela Universidade da California em São Francisco, pelo comitê de 

ética do centro de coordenação de dados e pelos comitês de ética dos três hemocentros 

participantes no Brasil, além da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), nú-

mero de projeto 46981615.0.1001.0065. Todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento.  
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3.2.2 Análise estatística 

 

O principal desfecho neste estudo foi o número de parceiros sexuais durante o 

ano anterior, comparando-se casos (DF) e controles (não-DF). Variáveis categóricas fo-

ram apresentadas com frequências e percentagens, e variáveis contínuas com intervalo 

interquartil (IQR). Variáveis categóricas foram analisadas com teste de qui-quadrado, 

ou teste exato de Fisher quando apropriado. Variáveis contínuas foram comparadas atra-

vés do teste U de Mann-Whitney.  Variáveis com teste bicaudal com nível de significância 

<0.05 foram valorizadas. Todas as análises estatísticas foram feitas com SAS 9.4.  

3.2.3 Cálculo de tamanho de amostra 

 

Um estudo de simulação foi conduzido para explorar o poder estatístico visando 

a comparação entre os casos e controles em relação ao principal desfecho, número de 

parceiros sexuais durante o ano anterior. Assumimos que os participantes seriam clas-

sificados em três grupos de atividade sexual: 0 (grupo sem atividade sexual), 1-2 (grupo 

de atividade baixa) ou ≥ 3 parceiros (grupo de alta atividade) no ano anterior, visando 

produzir uma distribuição nominal de três níveis. A distribuição presumida entre os con-

troles foi baseada em um estudo prévio do REDS-II sobre doadores de sangue HIV ne-

gativo no Brasil (Patavino et al., 2012), que identificou uma distribuição de 6,3% no 

grupo sem atividade sexual, 86.6% grupo de atividade baixa e 7.1% grupo de alta ativi-

dade. Considerando o estudo de Samuels-Reid e colaboradores (Samuels-Reid et al., 

1984), que investigaram mulheres com DF e controles não-DF e que demonstrou que 

39% dos participantes DF eram sexualmente ativos, comparado a 81% dos controles, 
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presumimos que as diferenças de ordem de magnitude de 11%, 88% e 1% (0, 1-2, ≥3 

parceiros, respectivamente) nos casos comparados a distribuição presumida dos con-

troles de 6.3%, 86.6% e 7.1% seria razoável.  Como um poder de 80% seria obtido com 

aproximadamente 150 participantes por grupo considerando a distribuição mencio-

nada, este número foi escolhido como tamanho da amostra e também foi considerado 

viável financeiramente. Na Tabela 6 seguem os resultados de simulação de poder esta-

tístico para determinação do tamanho da amostra: 

 

Tabela 6. Simulações de poder estatístico para cálculo de tamanho de amostra 

Distribuição nos ca-

sos 

Poder 

100 por grupo 150 por grupo 200 por grupo 250 por grupo 

15/85/0 0.92 0.99 0.995  

15/84/1 0.76 0.92 0.98  

15/83/2 0.63 0.825 0.92  

15/82/3 0.53 0.72 0.86  

15/81/4 0.475  0.80 0.885 

15/80/5 0.415  0.75 0.835 

15/79/6 0.42  0.715 0.818 

15/78/7 0.41  0.725 0.83 

     

14/86/0 0.90 0.99 0.995  

14/85/1 0.705 0.89 0.965  

14/84/2 0.58 0.775 0.89 0.95 

14/83/3 0.47  0.79 0.885 
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14/82/4 0.405  0.71 0.81 

14/81/5 0.37  0.66 0.765 

14/80/6 0.355  0.65 0.75 

14/79/7 0.355  0.645 0.74 

13/87/0 0.89 0.99 >0.995  

13/86/1 0.665 0.87 0.95  

13/85/2 0.53 0.725 0.85 0.925 

13/84/3 0.395  0.73 0.830 

13/83/4    0.745 

13/82/5    0.66 

13/81/6    0.610 

13/80/7    0.625 

     

12/88/0 0.86 0.985 >0.995  

12/87/1 0.635 0.83 0.93  

12/86/2 0.465 0.655 0.80 0.89 

12/85/3 0.35  0.65 0.755 

12/84/4    0.625 

12/83/5    0.55 

12/82/6    0.505 

12/81/7    0.505 

     

11/89/0 0.84 0.98 >0.995  

11/88/1 0.585 0.80 0.91  

11/87/2 0.425 0.595 0.76 0.855 

11/86/3    0.69 
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11/85/4    0.54 

11/84/5    0.425 

 

 

 

3.3 Resultados 

 

Foram inclusos 2.793 participantes (1.234 adultos) na coorte de DF do REDS-III 

no Brasil. O número de adultos identificados como elegíveis nos três hemocentros par-

ticipantes neste projeto foram 427 no Hemominas, 352 no Hemorio, e 313 no Hemope. 

Sete pacientes contactados não aceitaram participar no estudo, enquanto 63 pacientes 

do Hemominas, 40 do Hemorio e 50 do Hemope consentiram em participar. Um paci-

ente não completou o questionário.  

A avaliação da exposição a fatores de risco para a aquisição de HIV entre os 152 

casos e 154 controles selecionados aleatoriamente da coorte inicial está descrita na Ta-

bela 7. O número de controles não é exatamente igual ao de casos pois dois hemocen-

tros recrutaram dois controles no exato momento no qual o recrutamento de casos foi 

finalizado.  

A maioria dos casos (41,4%) e controles (37,7%) pertence ao Hemominas, se-

guido do Hemope e Hemorio. Casos (52,0%) e controles (55,8%), são do gênero femi-

nino em sua maioria e completaram ensino fundamental/ ensino médio (81,6% dos ca-

sos e 79,2% dos controles); declararam cor da pele parda (52,0% dos casos e 54,6% dos 

controles). Do total, 24% dos controles e 10,5% dos casos se declaram brancos (p<.001). 

A faixa etária mais prevalente entre casos e controles compreende indivíduos entre 25 
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e 45 anos, sendo a maioria dos casos solteira (49,3%) enquanto a maioria dos controles 

é casada (36,4%). Entre os casos, quase um terço (28,3%) dos participantes declarou 

nunca ter trabalhado ou estar desempregado, versus 7,8% dos controles (p<.001). Em 

ambos os grupos a renda familiar declarada pela maioria dos participantes foi de até 

R$1.400,00 (69,7% dos casos e 63% dos controles).   

 

 

Tabela 7. Dados demográficos de casos com DF e controles não-DF 

 Pacientes com DF 

(casos=152) 

Participantes não-

DF (controles=154) 

p  

Hemocentro n coluna% n coluna%   

Hemope 50 32,9 50 32,4 .7 

Hemorio 39 25,7 46 29,9 

Hemominas  63 41,4 58 37,7 

Gênero autorelatado           

Masculino 73 48,0 68 44,2 .5 

Feminino 79 52,0 86 55,8 

Escolaridade           

Nunca foi à escola 2 1,3 0 0,0 .3 

Fundamental/ Ensino médio 124 81,6 122 79,2 

Supletivo/Escola técnica 8 5,3 14 9,1 

Bacharelado/Mestrado ou Douto-

rado  

18 11,8 18 11,7 

Cor da pele autodeclarada           
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Branca 16 10,5 37 24,0 <.001 

Preta 53 34,8 26 16,9 

Indígena  1 0,7 1 0,6 

Parda 79 52,0 84 54,6 

Desconhecida 1 0,7 0 0,0 

Outra 2 1,3 6 3,9 

Faixa etária           

18 a <25 anos 32 21,0 27 17,6 .8 

25 a <35 anos 49 32,2 44 28,8 

35 a <45 anos 45 29,6 51 33,3 

45 a <55 anos 19 12,5 24 15,7 

>55 anos 7 4,6 7 4,6 

Estado civil           

Solteira (o) 75 49,3 56 36,4 .1 

Casada (o) 40 26,3 58 37,7 

Divorciada (o)/ Viúva (o) 12 7,9 13 8,4 

Amasiada (o) 25 16,5 27 17,5 

Ocupação           

Nunca trabalhou / desempregado 43 28,3 12 7,8 <.001 

Atualmente empregado 109 71,7 142 92,2 

Renda mensal           

< R$1.400 106 69,7 97 63 .6 

R$1.401- R$6.000 43 28,3 51 33 

> R$6.000 3 2,0 5 3,3 

Desconhecida 0 0,0 1 0,7 
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Todos os casos foram negativos para o teste de HIV. Um controle apresentou 

teste de triagem positivo para HIV, e o diagnóstico foi confirmado em testes confirma-

tórios posteriores. O teste HPLC confirmou que entre os controles não havia nenhum 

portador de DF, no entanto identificamos 37 portadores de traço falciforme (HbS) e dois 

portadores de traço para Hemoglobinopatia C (HbC) (dados não estão demonstrados 

nas tabelas).  

Não houve diferença entre casos e controles em relação ao principal desfecho, 

com os dois grupos apresentando uma média de um parceiro sexual no ano anterior 

(p.8). A maioria dos participantes (70,4% dos casos e 77,3% dos controles) relataram 1-

2 parceiros sexuais, com poucos participantes relatando nenhum parceiro (15,1% dos 

casos e 10,4% dos controles) ou três ou mais parceiros (12,5 % dos casos e 11,0% dos 

controles) (Tabela 3). O número médio de parceiros durante toda a vida foi de três para 

casos e controles. A maioria dos participantes relatou ser heterossexual (87,5% dos ca-

sos e 89,6% dos controles) e o relato de parceiros sexuais do mesmo sexo não foi dife-

rente entre os dois grupos. A idade do participante na primeira relação sexual foi maior 

entre os casos do sexo feminino comparado aos controles (20 anos versus 17.5 anos; 

p.001). O número de relações sexuais vaginais e anais e uso de preservativo durante a 

relação sexual não foi diferente entre casos e controles do sexo feminino. Relação se-

xual anal receptiva e insertiva, e uso de preservativos entre participantes do sexo mas-

culino também foi semelhante entre os dois grupos (Tabela 8).  

 



46 

 
Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre portado-

res de doença falciforme no Brasil 
 

 
 

 

Tabela 8. Fatores de risco relacionados ao sexo para aquisição de HIV entre participantes da 
coorte com doença falciforme 

 Pacientes com DF (ca-

sos=152) 

Participantes não-DF 

(controles=154) 

p  

Principal desfecho n/média %  n /média %  

Número de parceiros sexu-

ais no ano anterior(12 me-

ses) 

          

- 0 23 15,1 16 10,4 .3 

  - 1-2 107 70,4 119 77,3 

- 3 ou mais 19 12,5 17 11,0 

Não sei/ não quero res-

ponder 

3 2,0  2 1,3  

 n/media IQR n/media IQR  

Número de parceiros sexu-

ais no ano anterior (12 me-

ses) 

1 (1-1) 1 (1-1) 

 

.8 

Desfechos secundários         

Número de parceiros du-

rante toda a vida 

3 (1-9) 3 (1-8) .8 

Número de parceiras do 

sexo feminino durante 

toda a vida (somente para 

participantes do sexo mas-

culino) 

5.5 (3-14) 5 (3-15) .9 

Idade da primeira relação 

sexual com mulher (so-

mente para participantes 

do sexo masculino) 

18 (16-19) 17 (15-19) .1 
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Número de parceiros do 

sexo masculino durante 

toda a vida (somente para 

participantes do sexo mas-

culino) 

0 (0-0) 0 (0-0) .3 

Idade da primeira relação 

sexual com homem (so-

mente para participantes 

do sexo masculino) 

20 (16-29) 15 (13-18) .1 

Número de parceiros do 

sexo masculino durante 

toda a vida (somente para 

participantes do sexo fe-

minino) 

2 (1-5) 2 (1-3) .1 

Idade da primeira relação 

sexual com homem (so-

mente para participantes 

do sexo feminino) 

20 (17-22) 17,5 (16-19) .001 

Uso de preservativo du-

rante sexo vaginal (so-

mente participantes do 

sexo feminino) 

n/média  % n/média  %   

-Nunca 17 29,8 18 25,7 .8 

-Às vezes 26 45,6 36 51,4 

-Sempre 14 24,6 16 22,9 

Número de relações sexu-

ais anais nos últimos 12 

meses (somente partici-

pantes do sexo feminino) 

          

-Nenhuma 64 81,0 58 67,4 .08 

-1 a 3 vezes 12 15,2 17 19,8 

-4 a 10 vezes 3 3,8 4 4,7 

-Mais de 10 vezes 0 0,0 5 5,8 
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-Não sei / não quero res-

ponder 

0 0,0 2 2,3 

Uso de preservativo du-

rante sexo anal (somente 

participantes do sexo fe-

minino) 

          

-Nunca 7 46,7 17 60,7 .7 

-Às vezes 6 40,0 8 28,6 

-Sempre 2 13,3 3 10,7 

Número de relações sexu-

ais anais insertivas nos úl-

timos 12 meses (somente 

participantes do sexo mas-

culino) 

          

-Nenhuma 47 64,4 41 60,3 .8 

-1 a 3 vezes 11 15,1 15 22,1 

-4 a 10 vezes 9 12,3 6 8,8 

-Mais de 10 vezes 5 6,8 5 7,3 

-Não sei / não quero res-

ponder 

1 1,4 1 1,5 

Uso de preservativo du-

rante sexo anal insertivo 

          

-Nunca 9 34,6 7 25,9 .9 

-Às vezes 12 46,1 13 48,2 

-Sempre 5 19,2 6 22,2 

-Não sei / não quero res-

ponder 

0 0,0 1 3,7 

Número de relações sexu-

ais anais receptivas du-

rante os últimos 12 meses 
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(somente participantes do 

sexo masculino) 

-Nenhuma 70 95,9 63 92,7 .3 

-1 a 3 vezes 2 2,7 2 2,9 

-4 a 10 vezes 0 0,0 0 0,0 

-Mais de 10 vezes 1 1,4 0 0,0 

-Não sei / não quero res-

ponder 

0 0,0 3 4,4 

Uso de preservativo du-

rante sexo anal receptivo 

(somente participantes do 

sexo masculino) 

          

-Nunca 1 33,3 1 20,0 .7 

-Às vezes 1 33,3 0 0,0 

-Sempre 1 33,3 2 40,0 

-Não sei / não quero res-

ponder 

0 0,0 2 40,0 

Orientação sexual           

-Heterossexual 133 87,5 138 89,6 .6 

-Bissexual 5 3,3 4 2,6 

-Gay/lésbica ou homosse-

xual 

2 1,3 5 3,2 

-Outra 7 4,6 4 2,6 

-Não sei / não quero res-

ponder 

5 3,3 3 2,0 

Parceiros que são homens 

que fazem sexo com ho-

mens 

          

-Sim 1 1,4 2 2,9 .6 
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-Não 72 98,6 66 97,1 

Parceiras que são mulhe-

res que fazem sexo com 

mulheres 

          

-Sim 3 3,8 2 2,3 .7 

-Não 76 96,2 84 97,7 

 

Relação sexual com uma pessoa sabidamente portadora de HIV ou com compor-

tamento de risco para HIV (IDU, HSH, antecedente de transfusão de sangue) não foi 

diferente entre casos e controles (dados não estão demonstrados nas tabelas). 

Os casos com DF receberam mais transfusões de sangue (83,5% vs. 5,2%, 

p<.001) e relataram maior prevalência de cirurgia prévia (69,7% dos casos vs. 52% dos 

controles, p.001), além de mais tratamentos com acupuntura (9,9% vs. 1,3%, p<.001) 

quando comparados aos controles (Tabela 9).    
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Tabela 9. Outros fatores de risco para aquisição de HIV entre participantes da coorte com 
doença falciforme 

 Pacientes com DF 

(casos=152) 

Participantes não-DF 

(controles=154) 

p  

 Média IQR Média IQR  

Número de transfusões prévias 8 2-15 1 1-1 <.001 

 Sim % Sim %  

Recebeu transfusão de sangue 127 83,5 8 5,2 <.001 

Transplante prévio 1 0,7 0 0,0 .5 

Cirurgia prévia 106 69,7 80 52,0 .001 

Extração dentária prévia 126 82,9 119 77,3 .2 

Filho (a) de mãe HIV positivo 0 0,0 1 0,6 .7 

Amamentado (a) por mulher HIV 

positivo 

1 0,7 0 0,0 .1 

Três ou mais dias na prisão  2 1,3 2 1,3 .99 

Tratamento com acupuntura pré-

vio 

          

-Sim 15 9,9 2 1,3 <.001 

-Não sei/ não quero responder 2 1,3 0 0,0 

Número de tatuagens           

-0 130 85,5 129 83,8 .3 

-1 a 2 13 8,5 20 13,0 

-3 ou mais 8 5,3 5 3,2 

Onde a tatuagem foi feita (a mais 

recente) 

          

-Local de tatuagem 18 81,8 14 56,0 .06 
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-Em casa, casa de um amigo, ou 

em festa/ show 

4 18,2 11 44,0 

Piercings de orelha ou no corpo           

-1 ou 2 19 12,5 10 6,5 .1 

-3 ou mais 4 2,6 2 1,3 

Trabalha em contato com pessoas 

e fluídos corporais   

10 22,7 38 36,9 .2 

Ferimento com agulha ou mate-

rial penetrante 

9 20,4 20 19,4 .8 

Secreções humanas que tiveram 

contato com olhos, boca ou nariz 

1 2,3 9 8,7 .3 

 

 

Maior proporção de casos com DF relatou não ingerir álcool (59,9%) quando 

comparados aos controles (42,2%, p.006). Nenhum dos casos e somente um dos con-

troles referiu uso de drogas injetáveis, e não houve diferença significativa entre o uso 

de outras drogas ou compartilhamento de agulhas entre as duas populações (Tabela 

10).    
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Tabela 10. Uso de álcool, drogas não injetáveis e injetáveis entre casos e controles da coorte 
com doença falciforme 

 Pacientes com DF 
(casos=152) 

Participantes não-
DF (contro-

les=154) 

p 
 

 n % n %  

Ingestão de álcool           

-Nunca 91 59,9 65 42,2 .006 

-1-3 vezes por mês ou menos 45 29,6 52 33,8 

-1-2 vezes por semana  11 7,2 23 14,9 

-3-6 vezes por semana 5 3,3 11 7,1 

-Todo dia 0 0,0 3 2,0 

 n/mé-
dia 

IQR n/mé-
dia 

IQR  

Número de doses de álcool 3 2-5 3 2-6.5 .9 

Uso de qualquer droga ilegal não inje-
tável 

25 16,4 19 12,3 .3 

Compartilhamento de canudos ou ca-
chimbos com outra pessoa 

          

-Nunca 10 40,0 9 47,4 .7 

-Às vezes 11 44,0 9 47,4 

-Sempre 3 12,0 1 5,2 

-Não sei/ não quero responder 1 4,0 0 0,0 

Uso de droga ilegal injetável 0 0,0 1 0,6 .9 

Tipo de droga ilegal utilizada         

-Cocaína 0 0,0  1 100,0 Ƚ 

-Cogumelos 1 4,0 1 5,3 .8 

-LSD 0 0,0 3 15,8 .07 

-Outro 4 16,0 1 5,3 .4 

Compartilhamento de agulhas ou se-
ringas para injetar substâncias não 
prescritas por profissional de saúde 

1 4,2 1 4,3 .99 

*As colunas não somam 100% porque muitos participantes declararam uso de mais de um 
tipo de droga 
Ƚ Somente um participante declarou uso de cocaína; não há observações suficientes para 
calcular o p 
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3.4 Discussão 

 

 Este estudo buscou determinar se há diferença na exposição a fatores de risco 

para aquisição de HIV entre pessoas com DF e população sem DF semelhante, o que 

poderia explicar a baixa prevalência de HIV entre portadores de DF. Nós não encontra-

mos diferenças entre pacientes com DF e controles em relação ao número de parceiros 

sexuais (durante toda a vida ou no último ano) e também não encontramos diferença 

em outros fatores de risco importantes como HSH, IDU ou relação sexual com pessoa 

sabidamente portadora de HIV ou de alto risco para aquisição de HIV. 

Pelo que sabemos, este é o maior estudo para quantificar a exposição a fatores 

de risco para aquisição de HIV na população com DF. Além disso, tanto a atividade se-

xual, os fatores de risco para HIV e o uso de álcool e drogas foram estudados detalha-

damente nos participantes. Dois estudos menores já analisaram os fatores de risco re-

lacionados à exposição sexual em pacientes com DF. Um avaliou 52 pacientes do sexo 

feminino e 80 controles do sexo feminino sem DF, em 1984, e demonstrou que as par-

ticipantes com DF eram propensas a ser sexualmente menos ativas e ter a primeira re-

lação sexual mais tardiamente do que os controles (Samuels-Reid et al., 1984). Um ou-

tro estudo realizado na Jamaica com 120 adolescentes portadores de DF comparados a 

população geral de adolescentes não encontrou diferença na qualidade das relações 

sexuais entre portadores de DF e controles, mas relatou que a primeira relação sexual 

entre participantes do sexo feminino com DF ocorreu mais tardiamente do que os con-

troles do sexo feminino (Asnani et al., 2014). Esses dois estudos não diferenciaram 
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parceiros do sexo feminino vs. masculino. De acordo com o relatado anteriormente pe-

los dois estudos, nós encontramos a iniciação sexual com parceiro do sexo masculino 

mais tardia entre pacientes com DF do que controles sem DF.  

 Os pacientes com DF deste estudo relataram prevalência semelhante de com-

partilhamento de cachimbos e agulhas comparado aos controles, mas demonstraram 

menor ingestão de álcool. Este achado contrasta com o estudo da Jamaica que identifi-

cou uma maior proporção de adolescentes com DF que ingeriram álcool comparado aos 

controles não-DF (Asnani et al., 2014). Nenhum dos nossos pacientes com DF relataram 

uso de drogas injetáveis, consistente com o estudo da Jamaica.  

Como esperado, os nossos pacientes com DF foram mais expostos a transfusões 

de hemácias do que os controles. No entanto, o risco de aquisição de HIV por transfusão 

é extremamente raro com as técnicas atuais de triagem do sangue de doadores para 

HIV. O risco residual de transmissão de HIV por transfusão é de aproximadamente 4,2 

em 1 milhão de transfusões com as estratégias atuais de testes no Brasil (Sabino et al., 

2012). Nós acreditamos que a exposição aumentada dos pacientes com DF a cirurgias e 

tratamentos com acupuntura não aumentaram o risco de aquisição de HIV (de Almeida 

Neto et al., 2007), pois esses procedimentos são realizados de acordo com normas sa-

nitárias e com equipamento estéril nas unidades de tratamento médico (ANVISA, 2018). 

A maior exposição a acupuntura entre os casos foi atribuída ao controle da dor associ-

ado a técnica na população com DF.  

Apesar da nossa população de casos e controles ter perfil demográfico seme-

lhante, uma diferença importante foi que quase 1/3 dos pacientes com DF não estava 

trabalhando. Esse achado é compatível com outros estudos anteriores dos EUA, Brasil 
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e outros países que relataram taxas de desemprego de 25-81% entre adultos com DF 

(Sanger et al., 2016; Williams, Silva, Cline, Freiermuth, & Tanabe, 2018). As consultas 

médicas e hospitalizações frequentes, assim como as crises de dor contribuem para as 

faltas ao trabalho, e aventamos se as alterações neurocognitivas associadas à doença 

poderiam também contribuir para esse achado de desemprego (Freitas et al., 2018).  

O nosso estudo tem limitações. Apesar de casos e controles serem semelhantes 

em muitos aspectos, houve diferenças nas taxas de desemprego (maior entre os casos 

com DF) e cor da pele autodeclarada (mais provável de ser preta ou parda entre os casos 

com DF), o que pode ter causado um viés na análise. Estudos anteriores demonstraram 

maior prevalência de HIV em pessoas com menor nível sócio-econômico e populações 

não brancas (An, Prejean, McDavid Harrison, & Fang, 2013). No entanto, a renda mensal 

não foi diferente entre os dois grupos, talvez pelo auxílio-doença e outros benefícios 

sociais ofertados aos casos com DF, então o desbalanço entre a cor da pele autodecla-

rada não causou alteração na conclusão do nosso estudo de exposição semelhante a 

fatores de risco para aquisição de HIV entre casos com DF e controles não-DF. Uma 

limitação adicional é que não podemos afirmar que os dados obtidos em relação a uso 

de drogas e álcool são verdadeiros, pois esses hábitos foram autodeclarados e é possí-

vel que os participantes não se sentissem confortáveis admitindo essas práticas, entre-

tanto esta limitação é comum a todos os estudos que avaliam estes hábitos. Por outro 

lado, o uso do ACASI retira o viés do pesquisador, o que potencialmente permite res-

postas mais sinceras em perguntas mais estigmatizantes.  

Nós escolhemos estudar o risco de aquisição de HIV entre portadores de DF pois 

estudos durante as últimas décadas vêm demonstrando menor prevalência de HIV em 
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DF comparativamente à população não portadora de DF (Agasa et al., 2010; Ide L. E. Y., 

2015; Ogunrinde et al., 2005; Owusu et al., 2015), e o mecanismo associado a essa pre-

valência aparentemente baixa ainda é desconhecido. Não sabemos se está relacionado 

a menor exposição aos fatores de risco para aquisição de HIV entre população com DF, 

ou alguma habilidade relacionada à fisiopatologia da DF em limitar a transmissão de HIV 

e/ou a sua progressão. Dados que fortalecem a última hipótese incluem um levanta-

mento sobre altas hospitalares conduzido nos EUA, incluindo dados de afro-america-

nos, e que demonstrou um baixo risco de ocorrer a associação entre HIV e comorbida-

des relacionadas à DF, o que não foi encontrado com DF e HCV, que apresenta fatores 

de risco semelhantes para aquisição (Nouraie et al., 2012). Adicionalmente, outros es-

tudos sugeriram melhores desfechos do HIV em pacientes com DF. Um estudo prévio 

dos EUA comparou 18 pacientes com DF e HIV positivos a 36 pacientes não-DF porta-

dores de HIV. Casos e controles foram pareados para idade, raça e gênero (Bagasra et 

al., 1998). Oito dos 18 (44%) casos com DF foram considerados não progressores de 

longa data (LTNP), enquanto no grupo controle cinco dos 36 (13.9%) eram LTNP, com 

seguimento médio por 10 anos (p.0193).  AIDS foi a causa de óbito em cinco dos 18 

(23%) pacientes portadores de HIV e DF, enquanto no grupo controle a AIDS foi a causa 

de óbito em 22 dos 36 (61%) participantes somente com HIV. O nosso grupo recente-

mente investigou a epidemiologia da transmissão do HIV através da revisão retrospec-

tiva dos dados do “Transfusion Safety Study” (Kelly et al., 2019) visando comparar o 

status sorológico para HIV entre participantes com DF e pacientes com outras anemias 

congênitas que eram expostos de forma rotineira a hemocomponentes durante o perí-

odo de alto risco para aquisição de HIV antes da implementação de testes específicos 
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de triagem (Busch et al., 1996).Pacientes com anemia congênita que não DF apresenta-

ram maior risco de aquisição de HIV comparado aos pacientes com DF (OR 13.1; 95%CI 

1.6-108.9).   

Hipóteses e mecanismos biológicos testados que poderiam explicar a associação 

da fisiopatologia da DF e seu impacto no HIV incluem a inibição da replicação viral atra-

vés de mudanças imunológicas e do componente pró-inflamatório da DF, diferença na 

expressão quantitativa de receptores para HIV (He et al., 2008) ou a expressão de alelos 

que promovam resistência dos receptores a infecção pelo HIV (Chies & Hutz, 2003) em 

populações com DF. Kumari et al. recentemente demonstraram, in vitro, infectividade 

por HIV diminuída em células T de pacientes com DF. O trabalho deles demonstrou que 

o aumento da exportação de ferro pela ferroportina pode restringir a infecção por HIV 

nos pacientes com DF através da expressão aumentada de SAMHD (Kumari et al., 2016) 

(“sterile alpha domain and histidine-aspartic domain containing protein-1”). 

 

 

 

3.5 Conclusões 

 

Nossos resultados demonstram que casos com DF e controles apresentam com-

portamentos de risco semelhantes para aquisição de HIV; estes achados reforçam a 

possibilidade de que pacientes com DF possam estar “protegidos” da infecção pelo HIV 

devido às características inerentes à fisiopatologia da doença falciforme. Mais estudos 

relatando a prevalência de HIV e a interação com DF são necessários para esclarecer a 
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relação entre as duas doenças. Identificar o mecanismo relacionado a potencial resis-

tência ao HIV seria crucial para pacientes com DF, como também poderia auxiliar no 

desenvolvimento de novos alvos terapêuticos para tratamento de ambas as doenças.  
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Capítulo 4- Conclusão geral da dissertação 

 

 Nos estudos apresentados buscamos conhecer mais profundamente a interação 

entre doença falciforme e HIV. Identificamos uma prevalência de HIV entre pacientes 

com DF semelhante à da população geral no Brasil. Estimamos a prevalência de HIV 

entre a população geral no Brasil de 0,4% (Saúde, 2014) , e entre os pacientes com DF 

avaliados no primeiro estudo de 0,3%. Em nosso estudo anti-HCV foi o marcador soro-

lógico mais prevalente principalmente nas faixas etárias maiores, achado provavel-

mente relacionado à exposição destes pacientes a transfusão de sangue e componentes 

antes da triagem obrigatória para o HCV em 1993. Mais estudos devem buscar a preva-

lência de HIV entre portadores de DF no mundo, visando estabelecer se a prevalência 

da infecção é realmente menor nessa população como indicam alguns estudos previa-

mente citados.  

 Considerando ainda a possível menor prevalência de HIV entre portadores de 

doença falciforme, buscamos avaliar se a exposição aos fatores de risco para aquisição 

de HIV seria menor entre portadores de DF, o que potencialmente explicaria a menor 

prevalência de HIV mencionada. Como não encontramos diferenças nos fatores de risco 

para HIV pesquisados em pacientes com DF e controles, se houver algum mecanismo 

protetor contra a infecção pelo HIV, este potencialmente está associado à própria fisi-

opatologia da doença falciforme.  
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ANEXOS 

 

Anexo A:  Projeto de pesquisa aprovado pela CAPPesq 

 

Objetivo D: Caracterização do risco de aquisição de HIV e prognóstico da doença em popula-

ção brasileira de portadores de Doença Falciforme (DF) e comparação do prognóstico entre 

população falciforme HIV soropositiva e negativa. 

 

1. Contexto 

 

Há dados limitados na literatura a respeito do HIV na população portadora de Doença Falci-

forme (DF), apesar dos artigos publicados demonstrarem que o HIV é relativamente raro nesta 

população. A maioria dos estudos nas últimas décadas tem demonstrado de forma consistente 

uma prevalência menor de HIV em DF comparativamente a população não portadora de DF [1-

5], apesar de esta relação não ter sido encontrada em um estudo [6] (estudos demonstrados 

na Tabela 1).  Outros estudos que investigaram a relação entre HIV e DF relataram prevalência 

de 0-11%, mas sem população controle [3, 7-15]. 

 

Tabela 1: Estudos que Relatam a Prevalência Positiva de HIV em DF 

Publicação Ano/Au-

tor 

População DF HIV+  População não-DF HIV+  

1989 

Waweru [1] 

0 de 198 crianças DF 

transfundidas 

3 de 54 (7.4%) crianças não- DF transfun-

didas no mesmo hospital e período 

1990 

Castro[4]  

0 de 88 adultos DF com 

ao menos 1 transfusão 

previa 

Nenhum paciente no artigo 

Discussão cita 70-80% HIV+ nos pacientes 

hemofílicos transfundidos no mesmo perí-

odo como comparativo 

1992 

Waweru [2] 

1 de 44 (2.3%) crianças 

DF transfundidas 

3 de 4 (75%) crianças não-DF transfundi-

das no mesmo hospital e período 
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Além da prevalência mais baixa relatada de HIV em DF, dois estudos descreveram o prognóstico 

de HIV nesta população.  Godeau et al identificaram 8 HIV+ de 283 (2.8%) adultos DF investiga-

dos e relataram que 0 dos 8 progrediram para AIDS, mesmo sem tratamento antirretroviral 

(ART), com uma media de seguimento de 4.6 anos [16].  Bagasra et al compararam 18 pacientes 

HIV+ DF (todos pacientes HIV+ identificados em 5 Centros Americanos de DF) a 36 controles 

não-DF HIV+ pareados para idade, raça e gênero. Eles relataram que 8 dos 18 (44%) casos DF 

eram não-progressores de longa data (LTNP= assintomáticos com baixa carga viral e 

CD4>500/mm sem ART por ao menos 10 anos) comparados a 5 dos 36 (13.9%) LTNP em con-

troles com uma media de seguimento de 10 anos (p=0.0193). Óbito secundário a AIDS ocorreu 

em 5 de 18 (23%) pacientes HIV+ DF versus 22 de 36 (61%) dos controles HIV+ [17].  Ha também 

a descrição de um caso de resolução espontânea de nefropatia associada ao HIV em um paci-

ente DF que não foi tratado para HIV [18]. A nefropatia associada ao HIV é tipicamente uma 

doença de prognóstico ruim, e resolução espontânea na ausência de ART nunca foi relatada.  

Mecanismos especulados para a menor prevalência de HIV e/ou progressão em DF incluem a 

inibição de replicação do HIV devido a mudanças imunológicas e o componente pro-inflamató-

rio da fisiopatologia do DF, assim como mudanças no metabolismo do ferro[5].  Estes mecanis-

mos aventados, até onde sabemos, não foram testados. Chies et al relataram que 5.1% de 79 

pacientes DF demonstraram o alelo CCR532 que confere resistência contra HIV1 

2010 

Batina Agasa [3] 

1 de 140 (0.7%) crianças 

e adultos DF transfundi-

dos 

184 de 3390 (5.4%) doadores de sangue 

da mesma comunidade 

2012 

Nouraie [5] 

Diagnostico de alta como 

HIV e DF 

51 de 3370 (1.5%) 

1997 - 2003 

43 de 3147 (1.4%) 

2004 – 2009 

Diagnostico de alta como HIV sem DF 

7726 de 222449 (3.3%)  p<0.0001 

1997 - 2003 

6030 de 194465 (3.1%)  p<0.0001 

2004 – 2009 

 

1988 

Ouattara[6] 

15 de 67 (22.4%) crianças 

DF transfundidas 

49 de 500 (9.8%) doadores de sangue 

2 de 320 (0.62%) crianças não-DF trans-

fundidas 
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comparativamente a 1.3% de 112 controles saudáveis pareados para raça [19].  Outros estudos 

para confirmar este ou outros marcadores genéticos de resistência ao HIV em DF não foram 

realizados.  

Limitações aos estudos que demonstram prevalência menor de HIV em DF incluem o número 

reduzido de casos nos estudos, pareamento insuficiente de população controle e ausência de 

medida de fatores de risco para aquisição de HIV em populações DF. Além da possibilidade de 

risco aumentado de aquisição de HIV pelas transfusões, que atualmente é extremamente rara, 

o risco para HIV em DF pode ser modulado pela maturação sexual tardia nestes pacientes, de-

vido ao início mais tardio de relações sexuais e talvez comportamento de menor risco. Um ques-

tionário de 1984 entregue a 52 pacientes falciformes do sexo feminino e 80 controles demons-

trou que 39% dos casos com DF eram sexualmente ativos, comparado a 81% dos controles, e a 

idade média na primeira relação sexual era de 17.7 anos nos pacientes DF versus 17.0 anos na 

população controle [20]. Avaliações mais atualizadas e amplas do risco para HIV nesta popula-

ção não foram realizadas.  

Apesar de a literatura descrita indicar que a DF pode atenuar a infecção pelo HIV e/ou a pro-

gressão da doença, uma revisão recente sugere que o HIV pode agravar a DF [21].  Ambos HIV 

e DF são fatores de risco independentes para doenças como acidente vascular cerebral, necrose 

avascular, hipertensão pulmonar e infecções.  É possível que o HIV e DF interajam para aumen-

tar as chances dessas complicações nos pacientes falciformes. Uma revisão da Nationwide ”In-

patient Databases of the Healthcare Cost and Utilization Project” dos Estados Unidos demons-

trou que crianças hospitalizadas com DF e HIV têm risco aumentado para infecção bacteriana e 

sepse do que aqueles somente com DF [22]. Mais pesquisas são necessárias para esclarecer a 

interação entre as duas doenças, e os efeitos que possam impactar o prognóstico clínico da DF. 

O objetivo principal deste estudo é comparar os fatores de risco para HIV entre pacientes DF 

(casos) e controles não-DF pareados para a idade. Os objetivos secundários são descrever o 

prognóstico do HIV em DF e comparar o prognóstico da DF entre pacientes HIV positivo e nega-

tivo.  

 

2. Objetivos 

 

Objetivo principal: Comparar os fatores de risco para HIV entre pacientes DF e controles não-

DF. 
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Objetivos secundários:   

2a: Descrever o prognóstico do HIV em pacientes DF soropositivos para HIV.  

2b: Comparar o prognóstico da DF entre pacientes falciformes HIV+ e HIV-. 

 

3. Abordagem geral 

 

 Este projeto faz parte do programa de pesquisa “Recipient Epidemiology and Donor 

Evaluation Study” (REDS)-III. O REDS-III é um programa de pesquisa multicêntrico fomentado 

pelo “National Heart, Lung, and Blood Institute”, localizado nos Estados Unidos da América 

(EUA), e conduzido também no Brasil, China e África do Sul. Os objetivos do REDS-III são asse-

gurar a pratica segura de medicina transfusional e banco de sangue através de estratégias 

abrangentes que envolvam a pesquisa clinica de forma básica e transmissível. Um projeto de 

pesquisa em andamento pelo REDS-III localizado no Brasil é o desenvolvimento de estudo com 

coorte de pacientes DF. Os objetivos deste estudo coorte são caracterizar o prognóstico dos 

pacientes DF, a utilização de sangue, e determinantes genéticos de aloimunização na população 

falciforme brasileira, e desenvolver estudos focados em transfusão e prognóstico de HIV nesta 

coorte.   Todas as aprovações necessárias no Brasil e EUA foram obtidas em 2013 e o recruta-

mento na coorte começou em Novembro do mesmo ano. A infraestrutura do REDS-III será uti-

lizada para identificar pacientes elegíveis para a proposta pesquisa.  

 Para o objetivo principal, que é comparar o comportamento de risco para HIV entre 

sujeitos DF e não-DF, um estudo caso-controle de 150 pacientes DF e 150 controles será reali-

zado. Casos e controles serão estratificados conforme hemocentro e idade, com a idade seg-

mentada em períodos de 5 anos. O objetivo será ter um número de controles equivalente ao 

de casos em cada segmento etário. Os casos serão selecionados da coorte brasileira de falcifor-

mes do REDS-III. Aproximadamente 1200 pacientes DF ≥18 anos serão recrutados na coorte até 

Marco de 2015. Os pacientes da coorte foram selecionados aleatoriamente da população dos 

hemocentros ligados ao REDS-III; portanto, esperamos que a população da coorte seja repre-

sentativa da população falciforme geral que é acompanhada em cada hemocentro.  Controles 

serão recrutados de associações de pacientes falciformes ligadas a cada hemocentro. Essas as-

sociações congregam amigos e familiares de pacientes com DF durante consultas e coordenam 

melhorias nas comunidades dos pacientes falciformes. Portanto, nós antecipamos que os con-

troles selecionados através dessas associações serão semelhantes cultural e socioeconomica-

mente aos pacientes. Um questionário será aplicado aos casos e controles para aferir 
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comportamento de risco para HIV, através de um sistema com áudio privativo auto-adminis-

trado através de computador (ACASI). 

 Para os objetivos secundários, todos os pacientes DF diagnosticados com HIV nos he-

mocentros participantes durante os últimos 10 anos serão identificados e convidados a partici-

parem em estudo descritivo de prognóstico do HIV em pacientes DF. Para comparar a evolução 

da doença falciforme entre pacientes HIV+ e HIV-, nós selecionaremos aleatoriamente contro-

les DF HIV- pareados para a idade, gênero, hemocentro e genótipo falciforme  da coorte REDS-

III para cada paciente DF HIV+.  Autorização será solicitada para a revisão do prontuário medico 

de todos os pacientes falciformes HIV+ que não fazem mais acompanhamento ou falecidos até 

o momento do estudo, para reduzir o bias de sobrevivência em comparação com o prognóstico 

de DF entre pacientes HIV+ e HIV-.  Veja as figuras 1-3 para uma visão geral das populações a 

serem estudadas, procedimentos e medidas dos objetivos 1 e 2.  
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Figura 1: Perspectiva geral do Objetivo 1

Objetivo 1

População 

do estudo

Procedimentos

do estudo

Resultados: Comportamentos 

de Risco HIV

Comparar fatores de risco de HIV 

em controles SCD e não-SCD

150 casos SCD recrutados da coorte do REDSIII

150 controles não-SCD pareados para 

hemocentro e idade, recrutados de associações 

de portadores de Doença Falciforme

ACASI
1-6mL em tubo 

EDTA
ACASI

1-6mL em tubo 

EDTA

Teste para HIV 

Restante a ser 

doado ao 

Biobanco da USP

Teste para HIV 

Eletroforese de 

Hemoglobina (pesquisa 

de Traço Falciforme) 

Restante a ser 

doado ao 

Biobanco da USP

Resultado primário: Número de parceiros sexuais nos 

últimos 12 meses

Resultados complementares: Presença de MSM, número 

de parceiros ao longo da vida, IVDU
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Figura 2: Perspectiva geral do Objetivo 2a

Objetivo 2a

População 

do estudo

Procedimentos

do estudo

Prognóstico

Descrever o prognóstico do HIV 

em pacientes falciformes HIV+

Todos os pacientes falciformes  HIV+ 

diagnosticados com HIV nos 10 primeiros anos 

desde o início do estudo nos hemocentros  

REDSIII

ACASI
1-6mL em 

tubo EDTA

Carga viral de HIV, 

genótipo, resistência a 

remédios, CD4, 

hemograma

Restante a ser 

doado ao 

Biobanco da USP

Carga viral de 

HIV

Restante a ser 

doado ao 

Biobanco da USP

1 – Prevalência de LTNP

2 – Prevalência de doenças definidoras  de AIDS

3 – Detalhes de ART

Vivo, consentiu com 

ACASI e revisão de 

prontuário médico

Vivo, consentiu com 

apenas revisão de 

prontuário médico

Falecido / Perdeu-se 

no seguimento

Revisão de 

prontuário

médico

Revisão de 

prontuário 

médico

1-6mL em 

tubo EDTA

Revisão de 

prontuário

médico

ACASI
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4. Populações do Estudo  

 

4.1 Objetivo 1: casos DF  

Critérios de Inclusão 

• Pacientes DF (qualquer genótipo) acompanhados na coorte brasileira do REDS-III  

• Idade ≥18 anos 

Critérios de Exclusão 

• Nenhum 

 

4.2 Objetivo 1: Controles não- DF 

Critérios de Inclusão 

• Idade ≥18 anos, com o número de controles equivalente ao número de casos 

para cada estrato de 5 anos de idade 

• Pareados pelos hemocentros 
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Figura 3: Perspectiva geral do Objetivo 2b

Objetivo 2b

População 

do estudo

Procedimentos

do estudo

Resultados

Descrever o prognóstico da 

Doença Falciforme em pacientes 

falciformes HIV + e HIV-

Prognóstico da Doença Falciforme – inicialmente com 

foco em acidente vascular cerebral, necrose avascular, 

insuficiência renal, frequência de crises de dor, frequência 

de síndrome torácica aguda

Casos: Todos os pacientes SCD HIV + 

diagnosticados com HIV nos hemocentros 

REDSIII nos últimos 10 anos

Controles: controles selecionados da 

coorte do REDSIII pareados para a

idade, sexo, fenótipo falciforme e 

hemocentro 

Revisão de prontuário médico para 

obter o prognóstico da Doença 

Falciforme

Dados e amostra de sangue 

coletados para coorte do REDSIII –

sem contato adicional necessário
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A seleção de casos e controles não será pareada por gênero. Entretanto, a distribuição dos gê-

neros entre os dois grupos será monitorada semanalmente e se houver desequilíbrio significa-

tivo persistente, quando o número de participantes atingir 50% do total desejado o recruta-

mento será ajustado para reequilibrar os números.  

 

Critérios de Exclusão 

• Doença falciforme auto-declarada (controles também serão testados com Eletroforese 

de Hemoglobina para confirmar a ausência de Doença Falciforme e presença/ausência 

de Traço Falciforme) 

 

4.3  Objetivo 2a: pacientes DF HIV positivo 

Critérios de Inclusão 

• Doença Falciforme (qualquer genótipo) 

• Acompanhado por hemocentro ligado ao REDS-III por ao menos 1 ano nos últimos 10 

anos  

• Diagnosticado com HIV nos últimos 10 anos de início de estudo. O diagnóstico de HIV 

precisa ter sido confirmado por resultado positivo em 2 testes separados com metodo-

logias distintas, incluindo os testes descritos abaixo:   

• Teste de ácido nucleico para HIV (DNA ou RNA) 

• Antígeno p24 do HIV1  

• Sequência de nucleotídeos para HIV 

• Teste de anticorpo contra HIV  

• Teste imunoenzimatico 

• Western Blot 

• Teste de combinação antígeno/ anticorpo HIV  

Critérios de Exclusão 

• Nenhum 

 

4.4 Objetivo 2b:Controles DF soro negativos para HIV 

Critérios de Inclusão 

• Pareados para um caso HIV+ conforme os seguintes Critérios: 

• Idade ≥2 anos  

• Hemocentro 
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• Gênero 

• Genótipo DF  

 

Critérios de Exclusão 

• Historia Clinica de HIV na base de dados do REDS-III 

• Teste positivo para HIV na base de dados do REDS-III 

 

 

5. Recrutamento para o Estudo e Busca de Espécimes 

 

5.1 Recrutamento / Triagem 

5.1.1 Objetivo 1: casos DF  

Uma lista de todos os participantes recrutados para a coorte brasileira de DF ≥ 18 anos será 

gerada e organizada em ordem aleatória. Os pacientes serão consecutivamente chamados de 

acordo com a lista. Detalhes do estudo serão explicados ao telefone, e pessoas interessadas 

serão encaminhadas para uma visita agendada no hemocentro para completar o consenti-

mento informado e preencher os procedimentos do estudo. Os pacientes serão recrutados con-

secutivamente em todos os hemocentros até que 150 pacientes tenham sido cadastrados. Não 

haverá objetivos específicos de recrutamento para cada hemocentro.  

 

5.1.2 Objetivo 1: Controles não- DF  

O recrutamento de um caso no objetivo 1 desencadeará a busca por 1 controle no mesmo he-

mocentro e da mesma faixa etária. Uma lista de controles elegíveis da mesma faixa etária será 

atualizada diariamente baseado nas idades dos casos recrutados em cada hemocentro. Folhe-

tos explicativos a respeito do estudo serão distribuídos às Associações de pacientes falciformes 

e em seus eventos. A equipe de pesquisadores do REDS-III também participará de eventos pro-

movidos pelas associações para divulgar o estudo. Qualquer pessoa interessada em participar 

será contatada pela equipe do REDS-III para determinar a elegibilidade. Aqueles interessados 

que se enquadrem no critério de idade terão uma visita agendada ao hemocentro. Assistentes 

de pesquisa manterão uma lista de contatos de todos os interessados em se tornarem contro-

les, que não apresentem critérios de elegibilidade no momento, para que seja possível o con-

tato no futuro caso ele/ela se torne elegível.  

 



70 

 
Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre portado-

res de doença falciforme no Brasil 
 

 
 

5.1.3 Objetivo 2a: Pacientes DF soropositivos para HIV 

 Pacientes DF seguidos nos hemocentros do REDS-III são testados anualmente para HIV.  

Os prontuários médicos dos hemocentros serão revisados para identificar todos os pacientes 

DF com HIV confirmado nos últimos 10 anos antes do início do estudo. Como o HIV é relativa-

mente raro na população DF, os casos soropositivos para HIV serão recrutados de toda a popu-

lação falciforme dos hemocentros (ou seja, não será limitado à coorte de participantes do REDS-

III) com o objetivo de captar a maioria dos pacientes HIV positivos. Todos os pacientes DF HIV 

positivos vivos tratados nos hemocentros serão recrutados por telefone ou em consulta de ro-

tina. Detalhes do estudo serão explicados e os interessados terão visitas agendadas para pre-

encher o consentimento informado e responder ao questionário de comportamento de risco 

para HIV (somente para pacientes DF HIV positivos ≥ 18 anos).  Uma revisão do prontuário mé-

dico do paciente será realizada para obter as complicações relacionados ao HIV. Pacientes ele-

gíveis terão a opção de consentir somente com a revisão do prontuário médico, ou com a revi-

são e o preenchimento do questionário de comportamento de risco para HIV caso tenham mais 

que 18 anos. A aprovação dos Comitês de Ética será requisitada para revisão dos prontuários 

médicos de todos os pacientes HIV positivo que faleceram ou que perderam seguimento nos 

hemocentros. Os dois maiores hemocentros (Hemominas Belo Horizonte e Hemorio) estima-

ram entre 0.16-0.45% de prevalência de HIV entre a população falciforme atualmente acompa-

nhada nesses centros (veja a Tabela 2). Portanto, nós prevemos cerca de 30-40 pacientes DF 

HIV positivo com critérios de elegibilidade para o objetivo 2 nos últimos 10 anos. 

  

Tabela 2: Estimativas atuais de HIV em dois hemocentros ligados ao REDS-III 

 

 

 

Número 

HIV+ 

População DF 

Total 

Percentagem da popula-

ção DF HIV positiva  

Hemominas 5     3211 0.16% 

Hemorio 17  3791 0.45% 

 

 

5.1.4 Objetivo 2b: Controles DF HIV negativos 

 Para comparar o prognóstico da Doença Falciforme entre pacientes falciformes HIV + e 

HIV-, controles pareados para a idade (≥ 2 anos), gênero, hemocentro e genótipo falciforme 

serão aleatoriamente selecionados da coorte do REDS-III na proporção de 2:1 para cada 
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paciente DF HIV+ identificado no objetivo 2a.  Esses pacientes já terão dados a respeito da Do-

ença Falciforme coletados para a coorte do REDS-III e não precisarão de novo contato ou revisão 

adicional do prontuário médico.  

 

5.2  Obtenção de amostras, processamento e armazenamento 

Todos os casos e controles recrutados no Objetivo 1 e casos HIV+ recrutados no Objetivo 2a 

terão 12 ml de sangue total coletado em 2 tubos de EDTA. Não mais que 2.5% do volume total 

sanguíneo corporal será coletado dos participantes. O sangue total será centrifugado em cada 

hemocentro dentro de 6 horas da coleta para a separação em plasma e componentes celulares. 

Os componentes serão divididos em alíquotas de 1ml. As alíquotas necessárias para realização 

de testes como demonstrado nas figures 1-3 serão separadas e o plasma e alíquotas celulares 

restantes serão armazenados a -80C no laboratório da Dra. Sabino na Universidade de São 

Paulo. Os participantes terão a opção de doar o sangue restante após os testes necessários para 

o estudo ao Biobanco da Universidade de São Paulo para pesquisas futuras.  O repositório cri-

ado com as amostras de sangue permitirá a realização de pesquisas futuras focadas em resis-

tência ao HIV em pacientes com DF. 

   

6. Medidas 

 

6.1 Objetivo 1: Teste Confirmatório para HIV nos Casos e Controles 

A realização de teste para HIV seguirá o algoritmo brasileiro para doadores de sangue. Amostras 

serão triadas com teste imunoenzimatico de 4a geração (EIA). Se repetidamente reativa, a 

amostra será submetida ao NAT (teste de ácido nucléico). Se o NAT for negativo, a amostra será 

submetida ao Western Blot. Se o Western blot for também negativo, o individuo será conside-

rado não-infectado por HIV.  Se a amostra for positiva pelo NAT ou pelo Western blot, o indivi-

duo será considerado infectado pelo HIV. Participantes considerados infectados pelo HIV serão 

convocados ao hemocentro para aconselhamento, repetição de testes e encaminhamento para 

tratamento, da mesma forma que os doadores de sangue são conduzidos quando confirmados 

HIV positivo.  

 

6.2 Objetivo 1: Teste para Doença Falciforme em Controles não-DF 

Cada hemocentro já estabeleceu os protocolos de teste para Doença Falciforme dos familiares 

dos pacientes DF. Esta infraestrutura será utilizada para confirmar a ausência de diagnóstico de 
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Doença Falciforme nos controles não-DF. Uma alíquota celular será transferida para o labora-

tório local do hemocentro para realizar eletroforese de Hemoglobina e pesquisa de Traço Fal-

ciforme pela técnica de HPLC. Pacientes com Doença Falciforme não serão elegíveis para parti-

ciparem como controles. Pacientes com Traço Falciforme (padrão de hemoglobina AS na HPLC) 

serão aconselhados a respeito da presença e implicações da presença do Traço por hematolo-

gistas do hemocentro, que habitualmente realizam este tipo de aconselhamento para os fami-

liares dos pacientes DF. Pacientes com Traço Falciforme permanecerão elegíveis para o estudo.  

 

6.3 Objetivo 1: Medidas dos Fatores de Risco para HIV em Casos e Controles 

Um questionário detalhado a respeito dos fatores de risco para HIV será aplicado a todos os 

participantes. Este questionário será baseado em ferramenta previamente utilizada e validada 

pelo CDC nos programas de monitoramento de HIV nos Bancos de Sangue americanos. Esta 

ferramenta foi modificada para o uso em outros estudos brasileiros relacionados ao HIV do 

REDS, e foi também adaptada para a população falciforme com o auxilio de médicos hematolo-

gistas do Brasil. Uma entrevista auto-aplicada por computador e fone de ouvido (ACASI) em um 

laptop ou netbook será utilizada com o intuito de permitir o relato de comportamentos estig-

matizantes. Um assistente de pesquisa ou enfermeira aplicará o ACASI (e fornecerá os fones de 

ouvido para que o participante ouça as perguntas confidencialmente) para cada participante 

no hemocentro. Será demonstrado ao participante como utilizar o computador para responder 

a entrevista através da inserção de dados demográficos básicos com o auxilio de uma enfer-

meira, mas será dada a privacidade para preencher o restante do questionário. O assistente de 

pesquisa ou enfermeira permanecerá disponível para responder as perguntas e ajudar caso ne-

cessário. Nós escolhemos o ACASI para permitir o relato de comportamentos de risco estigma-

tizantes e para personalizar a entrevista para cada participante, pois o ACASI permite a cons-

trução de padrões de perguntas de acordo com as respostas dadas, visando os participantes 

responderem as questões detalhadas de um fator de risco somente se eles relataram este fator 

de risco anteriormente. O formato do ACASI também utiliza a captura de dados eletrônicos, o 

que reduz a inserção de dados de forma incorreta. Veja o apêndice 1 para o conteúdo especifico 

do ACASI. 

 

6.4 Objetivo 2a: Avaliação Laboratorial em Pacientes DF HIV+ 

As avaliações laboratoriais a serem realizadas em pacientes DF HIV+ para permitir a caracteri-

zação do HIV na Doença Falciforme incluirão a medida da carga viral, genotipagem do HIV, 
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resistência a drogas e hemograma completo. Uma contagem de CD4 será solicitada se conse-

guirmos coordenar este teste com um laboratório clínico local.  

 

 

 

6.5 Objetivo 2a: Medidas do Prognóstico do HIV em Pacientes DF HIV Positivo 

Os prontuários médicos dos casos HIV positivo serão revisados para obter a forma de aquisição 

do HIV (se conhecida), a contagem de CD4 e carga viral em datas específicas, presença de sinais 

e sintomas definidores de AIDS e detalhes da terapia antirretroviral. Veja o apêndice 2 para o 

conteúdo especifico do formulário de obtenção de dados do HIV do prontuário medico.  

   

6.6 Objetivo 2b: Medidas do Prognóstico da Doença Falciforme em Pacientes HIV Positivo e Ne-

gativo 

O formulário utilizado para coletar dados clínicos da Doença Falciforme e complicações associ-

adas dos participantes recrutados na coorte brasileira do REDS-III (questionário médico) tam-

bém será utilizado para captar dados dos pacientes DF HIV+ que participarem do objetivo 2. Os 

controles HIV- selecionados da coorte do REDS-III já terão completado este formulário, então 

não será necessário novo contato ou nova revisão do prontuário para obter as informações dos 

pacientes. Veja o conteúdo especifico do questionário médico no apêndice 3.  O prognóstico a 

ser comparado entre pacientes DF HIV+ e HIV- focará inicialmente no desenvolvimento das 

complicações a seguir: acidente vascular cerebral, necrose avascular óssea, hipertensão pulmo-

nar, insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, e frequência de crises alérgicas vaso-

oclusivas e síndrome torácica aguda. 

  

7. Considerações Estatísticas 

 

7.1 Planejamento de Análise 

7.1.1 Objetivo 1: Medidas dos Fatores de Risco para HIV em Casos e Controles  

Para a análise dos comportamentos de risco para HIV do objetivo 1, a primeira variável a ser 

comparada entre casos (DF) e controles (não-DF) será o número de parceiros sexuais no último 

ano. Outros fatores de risco para HIV contidos no ACASI que serão comparados entre casos e 

controles incluem relacionamentos homossexuais (MSM), número de parceiros sexuais do sexo 

masculino e feminino durante toda a vida, uso de preservativo, idade de inicio da vida sexual, 
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uso de drogas injetáveis (IDU), relação sexual com usuário de IDU, e relação sexual com indivi-

duo sabidamente HIV positivo. A maioria das variáveis do estudo serão categóricas binarias ou 

de categoria ordinal.  Regressão logística será utilizada para comparar as distribuições entre 

casos e controles, ajustadas por hemocentro e faixa etária. Modelos lineares serão empregados 

para variáveis continuas, sendo tratadas como covariáveis o hemocentro e a faixa etária.  

 

7.1.2 Objetivo 2a: Descrição da serie de casos de HIV em pacientes DF 

As variáveis de HIV serão relatadas com estatística descritiva (prevalência de 95% do intervalo 

de confiança) para pacientes HIV positivo participantes do objetivo 2a. Variáveis especificas in-

cluem prevalência de não-progressores de longa data, prevalência de controladores de elite 

(EC) se dados satisfatórios de carga viral e tratamento estiverem disponíveis (EC=ausência de 

viremia medida por testes padrão, <50 ou <75 copias/mL com contagem de CD4 >500 por ao 

menos 1 ano), tempo para inicio do desenvolvimento de sintomas de AIDS, prevalência de sin-

tomas definidores de AIDS e classificação da Doença pelo CDC ao diagnostico e na ultima con-

sulta de rotina (veja a tabela 3 para a classificação do CDC e a tabela 4 para sintomas definidores 

de AIDS).   

 

Tabela 3: Classificação do Estágio de Doença segundo o CDC 

Estágio Idade ao Realizar a Contagem de Linfócitos CD4+ * 

 < 1 ano 1-5 anos  6 anos 

 Células/mi-

croL 

Percenta-

gem 

Células/mi-

croL 

Percenta-

gem 

Células/mi-

croL 

Percenta-

gem 

1 1500 34 1000 30 500 26 

2 750 – 1499 23-33 500-999 22-29 200-499 14-25 

3 (AIDS)** <750 <26 <500 <22 <200 <14 

*A contagem de linfócitos CD4 prevalece sobre a percentagem. A percentagem é considerada 

somente se a contagem não foi realizada.  

**Se sintomas definidores de AIDS (tabela 4) estiverem presentes, o estagio considerado é 3 

independente da contagem de CD4+. 

 

Tabela 4: Sintomas definidores de AIDS  

Infecções bacterianas múltiplas ou recorrentes * 
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Candidíase dos brônquios, traqueia ou pulmões 

Candidíase do esôfago 

Câncer cervical invasivo** 

Coccidiomicose, forma disseminada ou extrapulmonar 

Criptosporidiase intestinal crônica (>1 mês de duração) 

Doença por Citomegalovirus (outro órgão que não fígado, baço ou linfonodos), inicio com 

mais de 1 mês de vida 

Retinite por Citomegalovirus (com perda de visão) 

Encefalopatia relacionada ao HIV 

Herpes simples: ulceras crônicas (>1mes) ou bronquite, pneumonite ou esofagite, inicio 

com mais de 1 mês de vida 

Histoplasmose, forma disseminada ou extrapulmonar 

Isosporiase, forma crônica intestinal (>1mes) 

Sarcoma de Kaposi  

Linfoma de Burkitt  

Linfoma imunoblastico 

Linfoma primário de cérebro 

Complexo do Mycobacterium avium ou Mycobacterium kansaii, forma disseminada ou ex-

trapulmonar 

Mycobacterium tuberculosis em qualquer órgão 

Mycobacterium, outras espécies ou espécies não identificadas, forma disseminada ou ex-

trapulmonar 

Pneumonia por Pneumocystis jirovecii (previamente conhecido por Pneumocystis carinii)  

Pneumonia recorrente** 

Leucoencefalopatia multifocal progressiva 

Septicemia por Salmonella recorrente 

Toxoplasmose do cérebro, idade de inicio >1 mês 

Caquexia atribuída ao HIV 

*Somente entre crianças< 6 anos 

** Somente entre crianças > 6 anos, adolescentes e adultos 

 

7.1.3 Objetivo 2b: Comparação de Prognóstico de DF entre HIV+ e HIV- 
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Muitos dos sintomas da DF de interesse no objetivo 2b serão questionados como variáveis bi-

narias, como a presença ou ausência de acidente vascular cerebral, necrose avascular, insufici-

ência renal, hipertensão pulmonar, etc. Para variáveis binarias, a regressão logística condicional 

será empregada para a análise de dados.  Com esta metodologia, sujeitos serão agrupados em 

estratos definidos através das variáveis utilizadas para pareamento dos controles do estudo; 

para o objetivo 2b, os estratos serão definidos pela idade, hemocentro, fenótipo da Doença 

Falciforme e gênero.  

 

A forma de aquisição do HIV e progressão clinica também requerem consideração. Entre o sub-

grupo HIV positivo, aqueles com antecedente de alguma complicação relacionada à Doença 

Falciforme podem incluir pacientes com o desenvolvimento da complicação antes da infecção 

pelo HIV e outros com o desenvolvimento posterior a infecção pelo HIV. Devido a população 

falciforme ser testada anualmente para HIV e outras doenças transmissíveis pelo sangue, nós 

teremos acesso a datas do diagnóstico de HIV para estimar o tempo de infecção, e a idade na 

qual a complicação relacionada a Doença Falciforme ocorreu. Nós poderemos incluir o estado 

em relação ao HIV como uma covariável  dependente de tempo na análise de sobrevivência do 

tempo decorrido até a complicação da DF.  Idade será tratada como medida de tempo nesta 

analise. 

  

Devido ao fato que complicações médicas podem não ser precisamente captadas em prontuá-

rios médicos, nós reconhecemos que alguns eventos poderão não ser avaliados de forma apro-

priada por análise de sobrevivência. Por exemplo, hipertensão pulmonar é diagnosticada atra-

vés de exames que podem ser feitos esporadicamente, de forma irregular em muitos pacientes, 

o que pode significar que não poderemos realizar análise de sobrevivência para esta variável. 

Antes de iniciar a análise das complicações relacionadas ao tempo, nós avaliaremos a qualidade 

dos dados para cada variável de interesse.  

Algumas complicações da DF, como crise vaso-oclusiva e síndrome torácica aguda, podem ocor-

rer repetidamente nos mesmos pacientes. A regressão de Poisson será empregada para avaliar 

os fatores de risco relacionados a essas duas variáveis. A variável final será o número desses 

eventos em período de tempo determinado. 
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A análise de regressão será realizada através de SAS. A regressão logística condicional será em-

pregada para variáveis binarias e a modelagem linear generalizada será usada para a regressão 

de Poisson. 

  

 

7.2 Justificativa para o Tamanho da Amostra 

O número de parceiros sexuais no ultimo ano foi escolhido como a principal variável na qual 

basear o poder do estudo. Um estudo de simulação foi feito para avaliar o poder estatístico de 

comparação entre taxas de atividade sexual entre pacientes com Doença Falciforme (casos) e 

pessoas pareadas para a idade sem Doença Falciforme (controles). Foi definido que os partici-

pantes seriam classificados em 3 níveis de atividade sexual: 0, 1-2 ou ≥3 parceiros no ano ante-

rior para produzir uma distribuição multinominal em 3 níveis. A distribuição dos controles foi 

baseada na distribuição observada em população controle HIV negativa em um estudo prévio 

do REDS-II no Brasil:  6.3% no grupo de zero atividade, 86.6% no grupo de baixa atividade e 7.1% 

no grupo de alta atividade.  As simulações foram feitas como se segue: 

• Especificar a distribuição de atividade entre pacientes com Doença Falciforme.   

• Pegue amostras aleatórias de 500 participantes simulados da distribuição multinominal 

para os casos e controles.    

• Aplique o teste do qui-quadrado para comparar as duas distribuições e veja se o resul-

tado de p foi <0.05. Repita usando os primeiros 250 participantes por grupo, os primei-

ros 200 participantes por grupo, os primeiros 150 e os primeiros 100 participantes por 

grupo. 

• Repita isso 2.000 vezes; a proporção de resultados replicados com p<0.05 é uma esti-

mativa do poder de estatística para a comparação em questão nos tamanhos de amos-

tras de 500, 250, 200, 150 e 100 por grupo. 

Resultados estão descritos na tabela abaixo. As estimativas de poder estatístico estão agrupa-

das de acordo com a proporção presumida de atividade do grupo 0 nos casos. Dentro de cada 

proporção presumida de atividade 0, estimativas de poder estão listadas em ordem decres-

cente no grupo de baixa atividade. Estimativas de poder que estão >0.80 são demonstradas em 

negrito. Os cálculos de poder foram restritos a situações nas quais os casos (pacientes DF) tem 

menor atividade sexual que os controles, significando que (1) a soma das percentagens nos 

grupos de baixa e alta atividade foi menor nos casos do que nos controles e (2) a percentagem 

no grupo de alta atividade foi menor nos casos do que nos controles.  
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Tabela 5: Simulações de Poder Estatístico 

Distribuição nos  casos Poder 

100 por grupo 150 por grupo 200 por grupo 250 por grupo 

15/85/0 0.92 0.99 0.995  

15/84/1 0.76 0.92 0.98  

15/83/2 0.63 0.825 0.92  

15/82/3 0.53 0.72 0.86  

15/81/4 0.475  0.80 0.885 

15/80/5 0.415  0.75 0.835 

15/79/6 0.42  0.715 0.818 

15/78/7 0.41  0.725 0.83 

     

14/86/0 0.90 0.99 0.995  

14/85/1 0.705 0.89 0.965  

14/84/2 0.58 0.775 0.89 0.95 

14/83/3 0.47  0.79 0.885 

14/82/4 0.405  0.71 0.81 

14/81/5 0.37  0.66 0.765 

14/80/6 0.355  0.65 0.75 

14/79/7 0.355  0.645 0.74 

13/87/0 0.89 0.99 >0.995  

13/86/1 0.665 0.87 0.95  

13/85/2 0.53 0.725 0.85 0.925 

13/84/3 0.395  0.73 0.830 

13/83/4    0.745 

13/82/5    0.66 

13/81/6    0.610 

13/80/7    0.625 

     

12/88/0 0.86 0.985 >0.995  

12/87/1 0.635 0.83 0.93  
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12/86/2 0.465 0.655 0.80 0.89 

12/85/3 0.35  0.65 0.755 

12/84/4    0.625 

12/83/5    0.55 

12/82/6    0.505 

12/81/7    0.505 

     

11/89/0 0.84 0.98 >0.995  

11/88/1 0.585 0.80 0.91  

11/87/2 0.425 0.595 0.76 0.855 

11/86/3    0.69 

11/85/4    0.54 

11/84/5    0.425 

 

Considerando o estudo previamente citado demonstrando 39% de pacientes com DF sexual-

mente ativos comparado a 81% dos controles, a presunção de diferenças na ordem de magni-

tude de 11, 88, 1% (0, 1-2, ≥3 parceiros, respectivamente) nos casos comparado a distribuição 

presumida de 6.3%, 86.6%, 7.1% nos controles é razoável. Como o poder de 80% é obtido com 

150 participantes por grupo nesta distribuição, este foi o tamanho da amostra escolhido para 

atingir os objetivos do estudo e ser viável financeiramente.  

 

8.  Administração dos Dados e Transferência de Informações 

Os dados coletados através das entrevistas com o ACASI serão armazenados no próprio netbook 

ou laptop usado para fazer as entrevistas do ACASI. O tecnico de informatica do estudo e ana-

lista de dados trabalharão diretamente com a equipe desenvolvendo o programa de questio-

nário no computador e testarão o sistema para assegurar que os fluxogramas de perguntas 

serão apropriadamente seguidos e que as categorias de resposta padrão (por exemplo, “não 

sei”, “não quero responder”, “não aplicável”) são consistentemente codificadas ao longo da 

pesquisa.  Os arquivos com os dados do ACASI serão enviados semanalmente pelos assistentes 

de pesquisa no Hemope, Hemorio, Hemominas Juiz de Fora e Hemominas Montes Claros para 

o coordenador principal do estudo em Hemominas Belo Horizonte (HBH). Este coordenador do 

estudo em HBH será o responsável pela revisão e extração dos dados para identificar dados 
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incorretos ou faltantes. Este coordenador fará então a transmissão dos arquivos para o centro 

coordenador de dados, RTI, através de um site FTP seguro e criptografado no website privativo 

do REDS-III através dos mesmos procedimentos definidos para outros estudos do REDS-III. 

Os formulários para os casos HIV e DF (inclusive o questionário médico) serão programados 

dentro do sistema de dados e armazenamento que foi desenvolvido para o estudo coorte de 

Doença Falciforme do REDS-III Brasil. Este sistema utiliza uma interface com a internet para a 

inserção de dados. Os dados são então diretamente enviados para centros de dados da Univer-

sidade de São Paulo para armazenamento. Uma vez ao mês os dados serão extraídos da central 

de dados da USP e transferidos de forma segura para a RTI visando controle de qualidade. O 

centro coordenador de dados seguirá as normas padrão ao lidar com os dados, desenvolvendo 

e implementando processos de controle de qualidade desde o momento do desenvolvimento 

do questionário até a análise dos dados obtidos. Isto minimizará a manipulação dos dados e 

permitirá a avaliação mais rápida dos dados obtidos, identificação dos dados e obtenção/ ajuste 

de dados necessários.  

 

9.  Aprovações Necessárias 

 

Este protocolo e os questionários associados e consentimentos serão submetidos ao Comitê 

Executivo Internacional de Aconselhamento do REDS-III (IAC) para revisão e aprovação. Após a 

aprovação do Comitê do REDS-III, o pacote será submetido a Banca de Segurança e Monitora-

mento Observacional (OSMB). Após a aprovação do OSMB, o grupo desenhará a proposta para 

o Departamento de Orçamento e Administração (OMB) e submeterá ao OMB após a aprovação 

pelo NHLBI. Paralelamente, o protocolo será submetido ao Comitê de Ética Brasileiro Nacional 

(CONEP) e subsequentemente aos Comitês de Ética locais e americanos.  O cronograma das 

várias aprovações estão inclusas na tabela 6.  

 

Tabela 6: Aprovações necessárias para o Objetivo D do Estudo de Doença Falciforme do REDS 

III 

Tarefa Data 

Submeter ao EC para revisão 1/14/2015 

Grupo se junta a reunião do EC para discutir o protocolo 1/23/2015 

EC aprova o protocolo com pendencias de mudanças necessárias 1/30/2015 



81 

 
Caracterização da prevalência de HIV e risco de aquisição da doença entre portado-

res de doença falciforme no Brasil 
 

 
 

IAC revisa os comentários e aprova 2/6/2015 

Pacote submetido ao OSMB 2/9/2015 

Revisão pelo OSMB  2/27/2015 

Submissão ao CONEP 4/15/2015 

Fornecer o esboço 1 da aplicação para a OMB 4/15/2015 

Submeter a aplicação ao OMB  5/1/2015 

Submeter aos CEPs brasileiros locais, aguardando aprovação pelo 

CONEP 

8/30/2015 

Submeter ao IRB do BSRI  8/30/2015 

Aprovações finais 12/31/2015 

Inicio do Estudo 1/18/2016 

 

 

10. Cronograma do Estudo 

  2015 2016 2017 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 

Programação e Testes do 

CRF eletrônico e ACASI    X             

Manual de Procedimentos    X             

SMS    X             

Treinamento       X           

Recrutamento para o proto-

colo         X X X     

Testes confirmatórios de HIV          X X X     

Analise de Dados               X X 

 

 

11. Orçamento do Estudo 
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Orçamento (Abril 2015 - Março 2017)

Abril 2015 - Março 2016 Abril 2016 - Março 2017

Mã de Obra direta paga por hora 15.718 31.064 46.782

Anna Barbara proietti 1.274 2.625 3.899

Joao Eduardo Ferreira 1.274 2.625 3.899

Aderson Araujo 1.274 2.625 3.899

Claudia Maximo 1.274 2.625 3.899

*Paula Blatyta 3.186 5.250 8.435

Coordenador de Projeto Nacional 1.274 2.625 3.899

Coordenador de Projeto Hemope 1.560 3.213 4.772

Coordenador de Projeto Hemorio 1.560 3.213 4.772

Gerente de Dados 3.041 6.265 9.306

Materiais e Suprimentos 17.918 36.006 53.924

impressão 141 284 425

equipmento 0 0 0

Remmbolso despesas participantes

Alimentação e Transporte 6.701 13.465 20.166

Outros Custos

Recrutamento 7.870 16.323 24.193

Aliquotagem de Amostras 918 1.845 2.763

**Teste de Carga Viral 25 HIV+ 680 1.445 2.125

Teste de doença Falciforme em 150 Controles 1.020 2.040 3.060

Transporte de Amostras 588 605 1.193

Viagens e Reuniões 4.445 0 4.445

Viagem (1 pessoa para cada Hemocentro) 4.445 0 4.445

Total 38.081 67.071 105.151

TOTAL
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Anexo B: ACASI com entrevista dos fatores de risco para aquisição de HIV nos casos e 

controles. 

REDSIII DF Objetivo D  

Caracterização do risco de aquisição do HIV e prognóstico do HIV em população bra-

sileira de portadores de Doença Falciforme (DF)  

2014 (Português) 

SEÇÃO A – DADOS DO ESTUDO 

 

Esta seção será completada pelo assistente de pesquisa ou outro funcionário da pes-

quisa. 

A1. Identificação do estudo 

 __ __ __ __ __ __ __ 

A2. Identificação do Hemocentro 

 __ __ __ __ __ __ __ __ 

A3. Anote se o participante for caso ou controle 

____   Caso 

_____ Controle 

 

A4. Hemocentro  (Escolha um) 

 31 HEMOPE - Pernambuco 

 32 FPS - Sao Paulo 

 33 HEMOMINAS - Minas Gerais 

 35 Hemominas – Juiz de Fora 

 36 Hemominas – Montes Claros 

 34 HEMORIO-Rio de Janeiro 

 

A5. Mês de entrevista (Escolha um) 

 01 Janeiro 

 02 Fevereiro 
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 03 Março 

 04 Abril 

 05 Maio 

 06 Junho 

 07 Julho 

 08 Agosto 

 09 Setembro 

 10 Outubro 

 11 Novembro 

 12 Dezembro 

A6. Ano de entrevista (por favor, insira quatro dígitos) 

 __ __ __ __ aaaa 

A7. Iniciais do assistente de pesquisa: __ __ __ __ __ 

A8. Participante do estudo é alfabetizado?  (Escolha um) 

 0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

 

Se o participante do estudo não estiver sentado à frente do computador até o mo-

mento, peça a ele (a) para se sentar e colocar os fones de ouvido agora.  

SEÇÃO B – DADOS DEMOGRÁFICOS 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Brasil e nos Estados Unidos. Este es-

tudo também foi aprovado pelo Departamento de Administração e Finanças (OMB): 

XXXXX, data de expiração da OMB: XXXXX . 

Nós estamos te perguntando essas questões para compreender se o risco de aquisição 

do HIV em pessoas portadoras de Doença Falciforme é diferente do risco de pessoas 

que não são falciformes. Nós faremos várias perguntas de cunho pessoal. Por favor, 

responda às perguntas da forma mais sincera que puder. Nós não divulgaremos as 

suas respostas a ninguém. Quando analisarmos as questões, as suas respostas serão 

agrupadas juntamente às respostas dos outros participantes. Isto significa que quem 

ler os resultados deste estudo verá as respostas do grupo todo, e não as suas respos-

tas individualmente.  
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Nesta primeira seção, o assistente de pesquisa demonstrará como usar o computador 

para responder às questões. Depois que o assistente ajudá-lo a terminar esta seção, 

você será deixado a sós para completar o questionário de forma privada. Se você tiver 

alguma dúvida ou estiver confuso, por favor peça ajuda.  

B1. Qual o seu gênero? 

 1 Masculino 

 2 Feminino 

3   Transgênero 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

B2. Qual o seu ano de nascimento? 

 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

B3. Qual o seu mês de nascimento?  (Escolha um) 

 __ __ Janeiro 

 __ __ Fevereiro 

 __ __ Março 

 __ __ Abril 

 __ __ Maio 

 __ __ Junho 

 __ __ Julho 

 __ __ Agosto 

 __ __ Setembro 

 __ __ Outubro 

 __ __ Novembro 

 __ __ Dezembro 

 __ __ Não sei 

 __ __ Não quero responder 

B4. Qual o seu dia de nascimento? 

 __ __ 

 97 Não sei 

 98 Não quero responder 
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B5a. Qual a sua nacionalidade?  (Escolha uma) 

 1 Brasileira 

 2 Outra 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

Se B5a não for igual a 2, então pule para a instrução antes de B6. 

B5b. Por favor, especifique o seu país de nascimento.  

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

De agora em diante, você será deixado a sós para responder às questões em privaci-

dade. Por favor, se tiver alguma dúvida chame o assistente de pesquisa para ajudá-lo 

(a).  

B6. Qual a sua raça?  (Escolha uma) 

 1 Caucasiana 

 2 Negra 

 3 Amarela 

 4 Mulata 

 5 Indiana 

 6 Outra 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

Se B6a não for igual a 6,então pule para a instrução antes de B7. 

B6b. Por favor, descreva a sua raça: 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ 

B7. Qual o seu estado civil?  (Escolha um) 

 1 Solteiro (a).  

 2 Amasiado (a). 

 3 Casado (a). 

 4 Divorciado (a). 

 5 Viúvo (a). 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 
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Se B7 não for igual a 2 ou 3,então pule para B9. 

B8. Se você é casado (a) ou mora com algum (a) parceiro (a), essa pessoa é 

do sexo:  

 1 Masculino 

 2 Feminino 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

B9. Qual o seu nível de educação?  (Escolha um) 

 00 Primário incompleto 

 01 Primário completo 

 02 Ensino médio 

 03 Curso profissionalizante 

 04 Curso técnico 

 05 Superior completo 

 06 Mestrado 

 07 Doutorado  

 97 Não sei 

 98 Não quero responder 

 

B10 Qual a sua profissão? (Atual e anterior. Se você já teve mais de uma 

profissão, escolha aquela que exerceu por mais tempo).   

(     ) Nunca trabalhei/ Não tenho profissão 

(     ) Dona de casa/ Proprietário (a) (organização, limpeza, cozinha, compras 

para a casa) 

(     ) Negócios/ tecnologia da informação/ programação/ finanças/ contador 

(a) 

(     ) Ciências da Saúde (biotecnologia, biologista, fisioterapeuta, químico (a), 

psicólogo (a), epidemiologista, assistente social) 

(     ) Educação (professor, assistente de classe, diretor) 
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(     ) Artes / entretenimento (artista, designer, cantor (a), dançarino (a), escri-

tor (a), televisão e radio, fotógrafo (a) 

 (     ) Saúde (Médico (a), dentista, enfermeiro (a), cuidador (a), assistente de 

dentista, flebotomista, técnico (a)  de laboratório) 

 (     ) Militar ou serviços de proteção (policial, bombeiro, detetive, segurança) 

 (     ) Alimentação e serviços relacionados (cozinheiro (a), garçom, garçonete, 

bartenders, lavador (a) de pratos) 

(     ) Construção ou limpeza e manutenção (limpeza de casa, zelador, jardi-

neiro) 

(     ) Cuidado pessoal (cabeleireiro (a), manicure, pedicuro) 

(     ) Vendas (caixa, corretor (a), vendas em geral) 

(     ) Escritório e administração (advogado (a), secretário (a), administrador 

(a), recepcionista) 

 (     ) Agricultura (agricultor, pescador) 

(     ) Construção ou manutenção (reparos de  casas/ estradas/ escritórios, me-

cânico, encanador) 

(     ) Transporte (motorista de ônibus ou taxi, motoboy) 

(     ) Outros  

Especifique se outra profissão: ______________________________ 

 

B11 Qual a renda mensal média da sua família? 

           (     ) Menos que R$ 700,00  

           (     ) Entre  R$ 701,00 e R$ 1.400,00 

           (     ) Entre  1.401,00 e R$3.000,00 

          (     ) Entre R$ 3.001,00 e R$ 6.000,00  

          (     ) Mais que  R$ 6.000,00 
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          (     ) Desconhecida 

          (     ) Não quero responder
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Seção C- Teste de HIV prévio 

C1.  

Questões direcionadas aos casos: Você já foi testado antes para HIV por alguma outra 

razão que não o seu seguimento habitual da Doença Falciforme? 

Questões direcionadas aos controles: Você já foi testado para HIV? 

 0 Não Pule para C2 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

C1a. Qual foi a razão para o teste de HIV?  (Escolha uma opção) 

 1 Pré-natal 

 2 Para o seguro-saúde 

 4 Eu queria saber se tinha HIV 

 5 Outro 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

Se C5a não for igual a 5, então pule para C2. 

C1b. Por favor, especifique a razão para o teste: 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __  

C2. Você já fez teste de HIV em algum outro lugar fora do hemocentro? 

0 Não Pule para a instrução antes de D1 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 
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C2a. Em qual lugar fora do hemocentro você fez o teste de HIV? (Anote todos 

que são válidos) 

 1 Laboratório particular 

 2 Posto de saúde 

 3 Hospital 

 4 Laboratório público 

 5 Outro local de teste 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

Se C2a não for igual a 5, então pule para as instruções antes de D1. 

C2b. Por favor, especifique o outro local de teste. 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __  

 

Seção D – Comportamento sexual 

Esta seção do questionário contém questões relacionadas a sexo. Nós compreendemos 

que essas perguntas são pessoais e difíceis de serem respondidas. Por favor, lembre-se 

que as perguntas fazem parte de um questionário de pesquisa científica. Este formulário 

não contém o seu nome (somente um código), então mesmo que alguém veja as suas res-

postas no formulário, não conseguirá saber que elas são relacionadas a você. Por favor, 

responda a essas questões da forma mais honesta que conseguir.  

 

D1. Qual a sua opção sexual?  (Escolha uma) 

 1 Heterossexual 

 2 Bissexual 

 3 Gay/homossexual 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 
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Esta próxima seção de perguntas é a respeito de experiências que você já teve. Enquanto 

algumas pessoas já tiveram muitas experiências sexuais, outras não as tiveram, então as 

perguntas podem ou não se aplicar a você.  

Quando contar o número de pessoas que você já teve relação sexual, inclua somente as 

pessoas com as quais você já teve sexo oral, vaginal ou anal. Não inclua pessoas que você 

somente beijou. Para as questões que seguem, “sexo” significa que alguma destas ativida-

des aconteceu: 

Sexo vaginal é o contato entre pênis e vagina  

Sexo oral é o contato entre a boca ou língua de uma pessoa com a vagina, pênis ou ânus 

de outra.  

Sexo anal é o contato entre pênis e ânus.  

Qualquer uma dessas atividades será considerada relação sexual, independente de pre-

servativo ter sido ou não usado e se ocorreu ou não ejaculação.   

 

D2. Quantas pessoas você já teve relação sexual na sua vida?   (Se 0, pule para a se-

ção F) 

 __ __ 

 97 Não sei 

 98 Não quero responder 

 99 Não aplicável 

 

D3. Com quantas pessoas você já teve relação sexual nos últimos 12 meses?  (Se 0, 

pule para a seção E) 

 __ __ 

 97 Não sei 

 98 Não quero responder 

 99 Não aplicável 
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D4. (Pergunta somente para homens) Com quantas mulheres você já teve relação se-

xual? 

 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

 9999 Não aplicável 

Se D4 for igual a 0, então pule para D6. 

D5. (Pergunta somente para homens)  Quantos anos você tinha quando teve a pri-

meira relação sexual com uma mulher? 

 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

 9999 Não aplicável 

 

D6. (Pergunta somente para homens)  Com quantos homens você já teve relação se-

xual? 

 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

 9999 Não aplicável 

Se D6 for igual a 0, então pule para D8. 

D7. (Pergunta somente para homens)  Quantos anos você tinha quando fez sexo com 

um homem pela primeira vez? 

 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

 9999 Não aplicável 

D8. (Pergunta somente para mulheres) Com quantos homens você já teve relação se-

xual? 
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 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

 9999 Não aplicável 

Se D8 for igual a 0, então pule para D10. 

D9. (Pergunta somente para mulheres)  Quantos anos você tinha quando fez sexo 

com um homem pela primeira vez? 

 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

 9999 Não aplicável 

D10. (Pergunta somente para mulheres)  Com quantas mulheres você já teve relação 

sexual? 

 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

 9999 Não aplicável 

D11. (Pergunta somente para mulheres) Quantos anos você tinha quando fez sexo 

pela primeira vez com uma mulher? 

 __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

 9999 Não aplicável 

 

D12. Quantas vezes você fez sexo vaginal nos últimos 12 meses?  (Escolha uma opção) 

 __ nenhuma 

 __ 1 a 3 vezes 

 __ 4 a 10 vezes 
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 __ mais de 10 vezes 

 __ Não sei 

 __ Não quero responder 

Se D12 for igual a 0, então pule para D14. 

D13. Quando você tinha relação sexual vaginal, com que frequência usava preserva-

tivo?  (Escolha uma) 

 __ Nunca 

 __ Às vezes 

 __ Sempre 

 __ Não sei 

 __ Não quero responder 

D14. Quantas vezes você teve relação sexual anal nos últimos 12 meses? (Escolha 

uma) 

 __ Nenhuma 

 __ 1 a 3 vezes 

 __ 4 a 10 vezes 

 __ Mais de 10 vezes 

 __ Não sei 

 __ Não quero responder 

Se D14 for igual a 0, então pule para a seção E. 

D15. Quando você tinha relação sexual anal, com que frequência usava preservativo? 

(Escolha uma opção) 

 __ Nunca 

 __ Às vezes 

 __ Sempre 

 __ Não sei 

 __ Não quero responder 
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D16. Quantas vezes você praticou sexo anal ativo nos últimos 12 meses? (Escolha uma 

opção) 

 __ Nenhuma 

 __ 1 a 3 vezes 

 __ 4 a 10 vezes 

 __ Mais de 10 vezes 

 __ Não sei 

 __ Não quero responder 

Se D16 for igual a 0, então pule para D18. 

D17. Quando você praticava sexo anal ativo, com que frequência usava preservativo?  

(Escolha uma opção) 

 __ Nunca 

 __ Às vezes 

 __ Sempre 

 __ Não sei 

 __ Não quero responder 

D18. Quantas vezes você praticou sexo anal passivo nos últimos 2 meses?  (Escolha 

uma opção) 

 __ Nenhuma 

 __ 1 a 3 vezes 

 __ 4 a 10 vezes 

 __ Mais de 10 vezes 

 __ Não sei 

 __ Não quero responder 

Se D18 for igual a 0, então pule para a instrução antes de E1. 

D19. Quando você praticava sexo anal passivo, com que frequência usava preserva-

tivo?  (Escolha uma opção) 

 __ Nunca 

 __ Às vezes 
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 __ Sempre 

 __ Não sei 

 __ Não quero responder 

 

 

 

Seção E – Riscos dos parceiros sexuais 

Esta seção fará perguntas a respeito das pessoas com quem você teve relação sexual. Nós 

perguntaremos especificamente a respeito dos riscos deles (as) para o HIV. Por favor, res-

ponda as questões da forma mais sincera que puder. Lembre-se de que “sexo” significa 

qualquer uma das atividades a seguir: sexo vaginal (contato entre pênis e vagina), sexo 

oral (contato entre a boca ou língua de uma pessoa com a vagina, pênis ou ânus de ou-

tra), sexo anal (contato entre pênis e ânus). 

 

E1. Pelo que você saiba você já teve alguma vez relação sexual com alguém que 

usava drogas injetáveis? (Ou seja, as drogas eram inseridas dentro da veia usando uma 

agulha)?  (Escolha uma opção) 

 0 Não  

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

E2. Pelo que você saiba você já teve alguma vez relação sexual com alguém HIV posi-

tivo?  (Escolha uma opção) 

 0 Não  

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 
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E3. Pelo que você saiba você já teve alguma vez relação sexual com algum homem 

homossexual?  (Escolha uma opção) 

 0 Não  

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

E4. Pelo que você saiba você já teve alguma vez relação sexual com alguém que te-

nha recebido uma transfusão de sangue?  (Escolha uma opção) 

 0 Não  

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

E5. Pelo que você saiba você já teve alguma vez relação sexual com alguém que te-

nha hemofilia?  (Escolha uma opção) 

 0 Não  

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

Seção F - Álcool e uso de drogas 

Agora nos perguntaremos questões gerais a respeito de álcool e uso de drogas. Por favor, 

lembre-se de responder da forma mais sincera que puder.  

F1. Com que frequência você ingere cerveja, vinho, destilados e coquetéis? 

(Escolha uma opção) 

 0 Nunca Pule para F3 

 1 1-3 vezes por mês ou menos 

 2 1-2 vezes por semana 

 3 3-6 vezes por semana 

 4 Todos os dias 
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 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

 

F2. Quantas doses de bebida você costuma ingerir toda vez que bebe? (Uma 

dose corresponde a uma taça de vinho ou uma lata de cerveja ou uma taça de 

coquetel)  

 __ __ __ Numero de doses 

 997 Não sei 

 998 Não quero responder 

 

F3. Você já usou alguma vez droga não-injetável ilegal? Essas drogas podem 

ser fumadas, cheiradas ou ingeridas pela boca. Alguns exemplos de droga não-

injetável ilegal são maconha, haxixe, cocaína, crack, metanfetaminas  (também 

chamada de cristal), ecstasy, cogumelos, e LSD?  (Escolha uma opção) 

 0 Não Se não, pule para F8 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

 

F4. Por favor, marque todas as drogas não-injetáveis que você já usou (Escolha 

uma ou mais opções).  

1. Maconha 

2. Haxixe 

3. Cocaína/ crack 

4. Metanfetaminas (cristal) 

5. Ecstasy  

6. Cogumelos 

7. LSD  
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8. Outro 

Se F4 não for igual a 8, então pule para F5. 

F4a. Por favor, especifique quais as outras drogas não-injetáveis ilegais que 

você já usou.  

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __  

 

F5. Qual foi o primeiro ano que você fez uso de drogas não-injetáveis ilegais? 

 __ __ __ __ aaaa 

 2097 Não sei  

 2098 Não quero responder 

Se F5 for menor que B2, o ano que você inseriu como sendo o primeiro ano de uso de 

droga não-injetável e menor que o ano do seu nascimento. Por favor corrija o ano de 

uso de droga não-injetável e pule para F6. 

F6. Quando foi o último ano que você usou alguma droga não-injetável ile-

gal? __ __ __ __ aaaa 

 2097 Não sei 

 2098 Não quero responder  

Se F6 for menor que B2 então o ano que você inseriu como sendo o último ano de uso de 

droga não-injetável e menor que o ano de seu nascimento. Por favor, corrija o ano que 

você usou droga não-injetável pela ultima vez e pule para F7.  

F7. Se você já fumou ou cheirou drogas ilegais, já dividiu canudos ou cachim-

bos com outras pessoas?  (Escolha uma opção) 

 1 Sempre 

 2 Às vezes 

 3 Nunca 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

9 Não aplicável 
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F8. Você já usou drogas injetáveis? Isto significa aplicar drogas dentro da veia 

através de uma agulha. Exemplos incluem heroína, cocaína e anfetaminas?   

 0 Não Pule para F12 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

F9 Por favor marque todas as drogas injetáveis que você já usou. (Escolha uma 

ou mais opções) 

1. Heroína 

2. Cocaína 

3. Anfetaminas 

4. Outras 

Se F9 não for igual a 4,então pule para F10. 

            F9a. Por favor especifique as outras drogas injetáveis que você já usou.  

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __  

F10. Quando foi o primeiro ano que você usou drogas injetáveis? 

 __ __ __ __ aaaa 

 2097 Não sei 

 2098 Não quero responder  

Se F10 for menor que B2 então o ano que você inseriu como primeiro ano de uso de dro-

gas injetáveis é menor que o ano que você nasceu. Por favor, corrija o ano que você 

usou drogas injetáveis pela primeira vez e pule para F11. 

F11. Quando foi o último ano que você usou drogas injetáveis? 

 __ __ __ __ aaaa 

 2097 Não sei 

 2098 Não quero responder  
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Se F11 for menor que F10 então o ano que você inseriu como sendo o último ano de uso 

de droga injetável é menor que o ano que você usou drogas pela primeira vez. Por fa-

vor, corrija o ano que você usou drogas injetáveis pela ultima vez e pule para F12. 

F12. Você já usou alguma substância que não foi prescrita pelo seu medico in-

cluindo vitaminas, esteroides anabólicos ou hormônios?  (Escolha uma opção) 

 0 Não  Se não, pule para G1 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

F13. Você já compartilhou agulhas ou seringas com outra pessoa para aplicar 

alguma substancia não prescrita pelo seu medico, como vitaminas, esteroides 

anabólicos ou hormônios?  (Escolha uma opção) 

 0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

 

 

Seção G- Histórico Medico 

Na próxima seção nos perguntaremos a respeito de tratamentos médicos que você já te-

nha feito.  

G1. Você já recebeu alguma transfusão de sangue?  (Escolha uma opção) 

 0 Não  Pule para G5 

 1 Yes 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

G2. Quantas transfusões você já recebeu? __ __ 

 97 Não sei 

 98 Não quero responder 
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G3. Qual foi o ano de sua primeira transfusão de sangue? __ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

Se G3 for menor que B2 então o ano que você inseriu como sendo o ano em que você re-

cebeu transfusão de sangue pela primeira vez e menor que o ano em que você nasceu. 

Por favor corrija o ano em que você recebeu transfusão de sangue pela primeira vez e 

pule para  G4. 

 

G4. Qual o nome do local (hospital, hemocentro ou clinica) onde ocorreu essa 

primeira transfusão? ________________________ 

 

G5. Qual foi o último ano em que você recebeu uma transfusão de sangue? 

__ __ __ __ 

 9997 Não sei 

 9998 Não quero responder 

Se G5 for menor que G3 então o ano que você inseriu como sendo o último em que rece-

beu transfusão de sangue é menor que o ano que você inseriu como sendo o primeiro 

em que recebeu uma transfusão de sangue. Por favor, corrija o ano em recebeu transfu-

são pela ultima vez e pule para G6. 

G6. Você já recebeu algum transplante de órgão ou tecido? 

0 Não Pule para G8 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

 

G7.  Por favor, marque o tipo de tecido ou órgão que você transplantou (escolha 

uma ou mais opções a seguir) 

1. Pele (a sua própria pele) 

2. Pele (pele de outra pessoa) 
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3. Fígado 

4. Coração 

5. Córnea 

6. Osso 

7. Pulmão 

8. Rim 

9. Célula hematopoiética / medula óssea 

10. Outro 

Se G7 não for igual a 10, então pule para G8. 

G7a. Por favor, especifique o outro órgão ou tecido. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

G8. Você já fez alguma cirurgia? (Escolha uma opção)  

 0 Não  

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

Se G8 não for igual a 1, então pule para G9. 

G8a. Por favor, especifique a cirurgia. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

G9.  Você já extraiu algum dente? (Escolha uma opção)  

 0 Não  

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

G10.  Você já tratou alguma vez o canal ou fez cirurgia na boca? (Escolha uma 

opção)  
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 0 Não  

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

 

 

 

Seção H- Outros Potenciais Fatores de Risco 

H1. Você é filho de mãe HIV positivo? 

 0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

H2.  Você foi amamentado por alguma pessoa HIV positivo? 

 0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

H3. Você já passou três ou mais noites na prisão ou delegacia? (Escolha uma 

opção) 

 0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

H4. Você já fez tratamento de acupuntura?  (Escolha uma opção) 

 0 Não Pule para H6 
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 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

H5. Quantas vezes você já fez acupuntura?  (Escolha uma opção) 

 1 1 vez 

 2 2 a 5 vezes 

 3 5 ou mais vezes 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

H6. Quantas tatuagens você tem no seu corpo?  (Escolha uma opção) 

 0 0 (não tenho tatuagem) Pule para H8 

 1 1 

 2 2 

 3 3 ou mais 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

H7. Onde você fez a sua tatuagem mais nova?  (Escolha uma opção) 

 1 Estúdio de tatuagem 

 2 Em casa, na casa de um amigo ou em festas/ raves 

 3 Prisão 

 4 Outro 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

H8. Quantos piercings de orelha ou no corpo você tem?  (Escolha uma opção) 

 0 0 (Não tenho piercings) Pule para H10 

 1 1 

 2 2 

 3 3 ou mais 
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 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

H9. Onde você colocou seu piercing mais novo?  (Escolha uma opção) 

 1 Farmácia ou clinica medica 

 2 Estúdio de tatuagem / piercing 

 3 Em casa, na casa de um amigo ou em festas/ raves 

 4 Prisão 

 5 Outro 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

 Seção I 

Agora nós gostaríamos de saber a respeito de contatos que você já teve com pessoas que 

têm HIV ou testaram positivo para HIV. Em cada questão, por favor, inclua somente mem-

bros da família, amigos próximos ou conhecidos (se você for um profissional de saúde, 

por favor NÃO inclua indivíduos que você tenha cuidado profissionalmente.  Nós pergun-

taremos a respeito desses contatos em breve). 

I1. Quantas pessoas você conhece que têm HIV atualmente?  (Escolha uma 

opção) 

 0 0 (nenhuma)  Pule para I3 

 1 1 

 2 2 a 4 

 3 5 ou mais 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

I2. Quantas pessoas você conhece que têm Doença Falciforme e HIV? 

0 0 (nenhuma) 

 1 1 

 2 2 a 4 

 3 5 ou mais 
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 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

I3. Você está trabalhando atualmente?  

0 Não Pule para J1 (casos) ou final da tela (controles) 

 1 Sim 

I4. Na sua profissão, você cuida de pessoas ou é exposto a líquidos corporais?  

(Escolha uma opção) 

 0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

I5. Você já teve algum acidente perfurante/cortante no seu trabalho (aciden-

talmente ter sido ferido (a) por agulha ou outro objeto cortante utilizado para 

tratamento de outra pessoa)?  (Escolha uma opção) 

 0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

I6. Você já teve no seu trabalho algum acidente no qual sangue/ secreções/ 

fezes de outra pessoa entraram em contato direto com seus olhos, boca ou feri-

das?  (Escolha uma opção) 

 0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

8 Não quero responder 

 9 Não aplicável 

Seção J – Exposição e Tratamento 

Esta é a última seção do questionário. Pode ser difícil para você responder a essas ques-

tões, mas lembre-se que não divulgaremos as suas respostas a ninguém. 
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             J1. Qual o nome da clínica onde você faz o tratamento do HIV? 

______________________________________________________________________ 

 

J2. Como você imagina que foi infectado (a) pelo HIV? 

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

J3. Quando você acredita ter sido infectado (a) pelo HIV? (Ano) 

 __ __ __ __ aaaa 

 2097 Não sei 

 2098 Não quero responder 

J4. Em qual mês você imagina ter sido infectado (a) pelo HIV? (Escolha uma 

opção) 

 __ __ Janeiro 

 __ __ Fevereiro 

 __ __ Março 

 __ __ Abril 

 __ __ Maio 

 __ __ Junho 

 __ __ Julho 

 __ __ Agosto 

 __ __ Setembro 

 __ __ Outubro 

 __ __ Novembro 

 __ __ Dezembro 

 __ __ Não sei 

 __ __ Não quero responder 

J5. Você está tomando algum tratamento antirretroviral no momento?  (Es-

colha uma opção)  
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0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

J6. Você já usou tratamento antirretroviral anteriormente?  (Escolha uma 

opção)  

0 Não 

 1 Sim 

 7 Não sei 

 8 Não quero responder 

Obrigado por responder a este questionário. Se você tiver alguma dúvida ou questiona-

mento, por favor fale com o assistente de pesquisa ou enfermeira. Você também pode 

contatar o diretor médico do hemocentro ou clínica.  

Você terminou o questionário. De agora em diante, NÃO TOQUE  na tela do computador. 

Por favor, chame o assistente de pesquisa, o mesmo que o ajudou no início da entrevista. 

Esta pessoa fechará a tela e o agradecerá por ter participado neste estudo.  
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