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RESUMO 

 

Pontilho, PM. Relação entre elasticidade arterial e outros marcadores de risco 

cardiovascular em indivíduos com HIV/aids em terapia antirretroviral. [Dissertação de 

Mestrado] São Paulo. Faculdade de Saúde Pública da USP; 2012 

 

Introdução: Existe crescente interesse em identificar marcadores de risco para 

eventos cardiovasculares em pacientes com HIV/aids. Atualmente observa-se 

alteração do perfil epidemiológico desses pacientes, com diminuição da mortalidade 

por infecção e comorbidades e aumento por eventos cardiovasculares. A elasticidade 

arterial, principalmente dos pequenos vasos, tem sido investigada como alteração 

precoce de evento cardiovascular. Objetivo: Avaliar a relação entre elasticidade 

arterial e outros indicadores de risco cardiovascular como fatores demográficos e 

socioeconômicos, hábitos de vida, estado nutricional e marcadores inflamatórios. 

Métodos: Foram selecionados aleatoriamente 132 indivíduos voluntários em 

tratamento regular com antirretrovirais em ambulatório especializado em HIV/aids, 

com idade entre 19 e 59 de ambos os sexos. A elasticidade arterial dos grandes vasos 

(LAEI) e pequenos vasos (SAEI) foi investigada pelo equipamento HDI/ 

PulseWaveTM CR-2000 Cardio Vascular Profiling System®. Foram determinados 

colesterol total e frações, triglicérides, proteína C-reativa, fibrinogênio, medidas 

antropométricas e de avaliação de composição corporal, fumo, consumo de bebidas 

alcoólicas, uso de drogas, prática de atividade física, além de avaliação de fatores 

demográficos e socioeconômicos e imunológicos (carga viral, T-CD4, T-CD8). Para 

investigar a associação entre LAEI e SAEI e outros fatores de risco cardiovascular 

utilizou-se análise de regressão linear múltipla. Resultados: Em relação à 

elasticidade dos grandes e pequenos vasos, 71,97% e 32,58%, respectivamente, dos 

participantes foram classificados com elasticidade normal. Observou-se associação 

positiva entre LAEI e peso (p<0,001) e associações negativas entre LAEI e prega 

cutânea subescapular (p<0,001) e linfócitos T-CD4 (p<0,02). Verificou-se 

associação negativa de LAEI com sexo (p<0,02), mostrando que o sexo feminino 

está relacionado com menor elasticidade. Houve associação positiva entre SAEI e 

peso (p<0,001) e associações negativas entre SAEI e prega cutânea subescapular 

(p<0,001), idade (p<0,01) e linfócitos totais (p<0.01). Conclusão: As alterações de 

elasticidade arterial em pacientes HIV/aids apresentaram relação com outros fatores 

de risco cardiovascular. SAEI mostrou-se diminuído na maioria dos participantes, 

sendo uma alteração que pode identificar a disfunção endotelial antes que a doença 

se torne clinicamente aparente. A monitoração constante da elasticidade arterial 

através de método não invasivo pode se tornar uma importante ferramenta na 

predição e prevenção de eventos cardiovasculares em pacientes HIV/aids. 

 

 

Palavras chave: elasticidade arterial, HIV/aids, fatores de risco cardiovascular, 

terapia antirretroviral. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Pontilho, PM. Relationship between arterial elasticity and other markers of 

cardiovascular risk in individuals with HIV/AIDS on antiretroviral therapy. 
[Dissertation] São Paulo:(BR). Faculdade de Saúde Pública da USP; 2012. 

 

Introduction: There is a growing interest in identifying markers of risk for 

cardiovascular events in patients with HIV / AIDS. Currently there is a change in the 

epidemiological profile of patients with reduced mortality from infections and 

comorbidities and increased cardiovascular events. The arterial elasticity, mainly of 

small vessels, has been investigated as early alteration of cardiovascular events. 

Objective: To evaluate the relationship between arterial elasticity and other 

cardiovascular risk factors such as demographic and socioeconomic factors, lifestyle 

habits, nutritional status and inflammatory markers. Methods: We randomly selected 

132 individuals volunteers, ages between 19 and 59, of both sexes, regularly treated 

with antiretrovirals in specialized clinics on HIV / AIDS. Arterial elasticity of the 

large (LAEI) and small (SAEI) vessels were investigated by the equipment HDI/ 

PulseWaveTM CR-2000 Cardio Vascular Profiling System®. We determined total 

cholesterol, HDL, triglycerides, C-reactive protein, fibrinogen, and anthropometric 

assessment of body composition, smoking, alcohol consumption, drug use, physical 

activity, and evaluation of demographic, socio-economic and immunological (viral 

load, T-CD4, T-CD8) factors. The association between LAEI and SAEI and other 

cardiovascular risk factors were assessed by multiple linear regression. Results: 

Regarding the elasticity of large and small vessels, 71.97% and 32.58%, respectively, 

of the participants were classified as having normal elasticity. We observed a 

positive association between LAEI and weight (p <0.001) and negative associations 

between LAEI and subscapular skinfold (p <0.001) and CD4 counts (p <0.02). There 

was a negative association of LAEI with gender (p <0.02), showing that female 

gender is associated with lower elasticity. There was a positive association between 

SAEI and weight (p <0.001) and negative associations between SAEI and 

subscapular skinfold (p <0.001), age (p <0.01) and total lymphocytes (p <0.01). 

Conclusion: Changes in arterial elasticity in patients with HIV / AIDS correlate with 

other cardiovascular risk factors. SAEI was altered in most participants, a change 

that can identify endothelial dysfunction before the disease becomes clinically 

apparent. The constant monitoring of arterial elasticity through noninvasive method 

may become an important tool in the prediction and prevention of cardiovascular 

events in HIV / aids patients. 

 

Keywords: Arterial elasticity, HIV / AIDS, cardiovascular risk factors, antiretroviral 

therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PATOGENIA DA INFECÇÃO POR HIV/AIDS 

 

 A síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) causada pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) caracteriza-se por progressiva imunossupressão 

associada ao desenvolvimento de infecções  e neoplasias de caráter oportunista 

(CUELLAR e ESPINOZA, 2000; DEL RIO E CURRAN, 2005; MS, 2010a). 

O HIV é um retrovírus da família do lentivírus,  introduzido entre os humanos 

através do contato com a carne crua contaminada de chimpanzés infectados ( CDC, 

2011). 

 Como retrovírus, o HIV é um vírus RNA (ácido ribonucléico) de fita simples, capaz 

de produzir fita dupla de DNA (ácido desoxirribonucléico) que pode ser integrada  ao 

genoma das células infectadas do hospedeiro(FOCACCIA et al., 2008). 

 A transmissão ocorre através da exposição percutânea ou via mucosa de um 

indivíduo saudável com fluidos orgânicos contaminados. Com exceção da urina e do 

suor, todos os fluidos orgânicos apresentam partículas virais e, portanto, são 

potencialmente contaminantes. Porém, o risco de infecção é proporcional à carga viral e 

à quantidade de fluidos a que o indivíduo se expõe (FOCACCIA et al., 2008). No Brasil, 

o contato sexual é a via de transmissão mais comum (MS, 2011). 
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 As proteínas do envelope viral se ligam aos receptores CD4 e aos receptores de 

quimiocinas dos linfócitos T auxiliares do hospedeiro, levando à alterações 

conformacionais que culminam na fusão do envelope viral à membrana celular, com 

liberação do conteúdo capsídico viral no citoplasma. O RNA viral é então transcrito em 

DNA de dupla hélice  pela enzima transcriptase reversa,sendo posteriormente carreado 

ao núcleo e incorporado ao DNA  do hospedeiro pela enzima integrase (GUTIERREZ et 

al., 2005; FOCACCIA et al., 2008). 

 O DNA pro-viral é transcrito então nos RNA mensageiros que codificam as 

proteínas estruturais e regulatórias virais. Os RNA mensageiros virais são traduzidos em 

poliproteínas precursoras, que são transportadas à superfície da célula juntamente com o 

RNA genômico viral. Neste momento, a enzima protease lisa as poliproteínas dando 

origem às proteínas virais funcionais que compõe o vírus maduro, capaz de infectar 

novas células (GUTIERREZ et al., 2005). 

 O espectro da infecção pelo HIV varia de um estado assintomático a 

imunodeficiência grave. A primeira fase da doença, com duração de 3 a 6 semanas, é 

uma infecção aguda, caracterizada por alta viremia, queda acentuada das células T-CD4 

no sangue periférico. Nesse momento há formação de reservatório latente de células T-

CD4 infectadas e desenvolvimento de resposta imune específica ao HIV(FARIZO et al., 

1992). Durante a infecção aguda pode ocorrer doença semelhante à mononucleose 

infecciosa em 40 a 90% dos pacientes. As principais manifestações incluem 

linfadenopatia, febre, suores, mialgias, artralgias, letargia, dor de garganta, anorexia, 



16 

 

 

náuseas, vômitos, diarréia, dor de cabeça, fotofobia e úlceras mucocutâneas 

(GREENBERG et al.,1992).  

Após a infecção aguda, há um controle da replicação viral e recuperação dos 

linfócitos T-CD4, seguindo-se longo período de latência clínica. Nesse período o 

indivíduo permanece assintomático ou apresenta sintomas inespecíficos, havendo lenta e 

progressiva depleção dos linfócitos T-CD4 (SCHACKER et al 1996; DAAR et al., 2001; 

DOUEK et al., 2003; MS, 2010a)  

  
A terceira fase é caracterizada pela redução acentuada dos linfócitos T-CD4. O 

resultado da deterioração progressiva do sistema imune é o desenvolvimento de doenças 

definidoras de aids. De acordo com a diminuição da contagem de linfócitos T-CD4 há 

progressivo aumento da suscetibilidade a agentes infecciosos, parasitários e neoplasias. 

Dentre as complicações da aids temos  pneumonias bacterianas de repetição, 

toxoplasmose, criptococose, citomegalovirose, linfomas, etc. Além de doenças causadas 

pela imunossupressão, podem ocorrer alterações decorrentes de danos diretos a certos 

órgãos, com o surgimento de demência, cardiomiopatia, pneumonite intersticial não 

específica, nefropatia e trombocitopenia (MARQUES e MASUR, 2009; MS, 2010a).   

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA  

 

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-imunologico
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Conforme o relatório anual do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/aids existem no mundo aproximadamente 34 milhões de pessoas infectadas por 

vírus da imunodeficiência humana-1 (HIV-1). Cerca de 2,7 milhões de pessoas foram 

infectadas em 2010, com 80% dessas infecções ocorrendo em indivíduos adultos (15 a 

49 anos). Em relação à distribuição dos casos, o continente Africano é a região mais 

atingida pela epidemia, onde estão presentes 68% da população mundial com HIV/aids 

(UNAIDS, 2011). 

No Brasil, de 1980 a junho de 2011 foram notificados 608.230 casos de aids. 

Segundo critérios da Organização Mundial de Saúde (WHO), o Brasil tem uma endemia. 

A taxa de incidência é de 17,9 casos de aids por 100 mil habitantes. Em 2011, foram 

notificados 14.528 casos da doença no país. A faixa etária em que a aids é mais 

incidente, em ambos os sexos, é de  25 a 49 anos de idade. Atualmente, a doença é mais 

prevalente nos homens que nas mulheres, mas essa diferença vem decrescendo ao longo 

dos anos, atingindo em 2010, 1,7 casos em homens para 1 em mulheres (MS, 2011).  

A taxa de incidência na região Sudeste, atualmente é de 17,6 casos por 100 mil 

habitantes; na região Sul de 28,8 casos; na região Centro-Oeste de 15,7; na região 

Nordeste de 12,6; e na região Norte de 20,6. No entanto, o maior número de casos 

acumulados está concentrado na região Sudeste (56%) (MS, 2011). 

O Estado de São Paulo compreende 34,05% do total de notificações do país 

desde 1980, sendo que em 2011 este Estado representou 18,02% dos casos notificados 

no país (MS, 2011). O Município de São Paulo é o que apresenta o maior número 

absoluto de casos de aids, devido a sua densidade populacional e suas demais 

http://www.aids.gov.br/
http://www.aids.gov.br/
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características de grande centro urbano (SANTOS et al., 2002). Desde o início da 

epidemia da aids, nos anos 1980 até hoje, muito tem sido feito para proporcionar melhor 

qualidade de vida aos portadores do HIV. 

 

 

1.3. TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

 

 

O Ministério da Saúde (MS) criou o Programa Nacional de DST/aids em 1985, 

disponibilizando o primeiro antirretroviral, a zidovudina (AZT), a partir de 1987. A 

monoterapia com antirretrovirais foi substituída por terapia dupla entre 1994 e 1996 

(MS, 2006). Em 1996 foi criada a lei de acesso universal e gratuito de antirretrovirais 

aos indivíduos vivendo com HIV/aids no Brasil, e também foi instituída a terapia 

antirretroviral de alta potência (Highly Active Antiretroviral Therapy - HAART), 

constituída da associação de pelo menos três drogas antirretrovirais. Assim a partir de 

1996 a HAART passou a ser padrão para o tratamento do HIV no país (MS, 2006; 

MELCHIOR et al., 2007). 

O objetivo da terapia antirretroviral é retardar a progressão da imunodeficiência e 

restaurar, dentro do possível a imunidade, através da inibição da replicação viral 

aumentando o tempo e qualidade de vida do portador do vírus (MS, 2006). 

Atualmente no Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) e AIDS, a principal combinação de três drogas utilizadas, consiste em: dois 
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inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos associados a um inibidor de 

transcriptase reversa não-análogo de nucleosídeos ou a um inibidor de protease (MS, 

2010b).  

Existem seis classes de medicamentos antirretrovirais, utilizados na HAART: 

1. Inibidores Análogos de Nucleosídeos da Transcriptase Reversa (NRTI) - atuam na 

enzima transcriptase reversa, incorporando-se à cadeia de DNA que o vírus cria. Tornam 

essa cadeia defeituosa, impedindo que o vírus se reproduza. São eles: zidovudina, 

abacavir, didanosina, estavudina, lamivudina e tenofovir (SABINO et al., 2009; MS, 

2010b).
 

2. Inibidores não-Análogo de Nucleosídeos da Transcriptase Reversa (NNRTI) - 

bloqueiam diretamente a ação da enzima e a multiplicação do vírus. São eles: efavirenz, 

nevirapina e etravirina (SABINO et al., 2009; MS, 2010b). 

3. Inibidores de Protease (IP) - atuam na enzima protease, bloqueando a maturação do 

vírus e, portanto, a infecção de novas células pelo vírus. São eles: amprenavir, 

atazanavir, darunavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir e saquinavir (SABINO et 

al., 2009; MS, 2010b). 

4. Inibidores de fusão (IF) - impedem a fusão do envelope viral à célula do hospedeiro, 

não havendo liberação do material genético para replicação do HIV. Droga disponível: 

enfuvirtida (SABINO et al., 2009; MS, 2010b). 

5. Inibidores da Integrase (II) - bloqueiam a atividade da enzima integrase, responsável 

pela inserção do DNA do HIV ao DNA humano. Assim, inibe a replicação do vírus e 

sua capacidade de infectar novas células. Droga disponível: raltegravir (SABINO et al., 
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2009; MS, 2010b). 

6. Inibidores de entrada (IE) – bloqueiam a ligação do HIV ao receptor de quimiocina 

CCR5 da membrana celular do hospedeiro. Como essa ligação facilita a entrada do HIV 

na célula, há um impedimento maior à entrada do vírus. Drogas: maraviroque e 

vicriviroque (SABINO et al., 2009; MS, 2010b).  

Todos os adolescentes e adultos, incluindo mulheres grávidas com infecção pelo 

HIV e contagem de linfócitos T-CD4 ≤ 500 cópias/mm
3
, devem iniciar a terapia 

antirretroviral (ART), independentemente da presença ou ausência de sintomas clínicos. 

Aqueles com doença clínica grave ou avançada devem começar o tratamento, 

independentemente da sua contagem de células T-CD4 (MS, 2008).
 

O Brasil segue a tendência observada nos países industrializados do hemisfério 

Norte, de mudanças qualitativas na abordagem clínica do indivíduo com HIV. 

Entretanto, essa abordagem clínica e suas implicações são bastante complexas. Com o 

advento da HAART, as manifestações clínicas decorrentes da infecção pelo HIV 

tornaram-se menos frequentes e houve melhora substancial do prognóstico e da 

qualidade de vida dos indivíduos infectados. Os novos regimes terapêuticos vêm 

demonstrando a capacidade de diminuir, ou tornar indetectável a carga plasmática do 

HIV e de reduzir a morbidade e mortalidade relacionadas à aids (STEHBENS, 2004).
 

 Todavia, a necessidade de adesão prolongada ao tratamento, os efeitos adversos e 

emergência de resistência do HIV às medicações antirretrovirais são importantes 

barreiras ao sucesso prolongado da terapia. Estudos recentes têm demonstrado alta 

prevalência de aterosclerose e crescente frequência de complicações cardiovasculares 
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associadas com maior risco de mortalidade em pacientes HIV, sendo o quarto evento 

mais comum nesta população (REISLER et al, 2003). Os mesmos autores elucidam que 

não só diferentes componentes da HAART estão associados às complicações 

cardiovasculares da população soropositiva, mas também diferentes componentes 

protéicos do HIV.  

 

 

1.4 RISCO CARDIOVASCULAR E HIV/AIDS 

 

 

Pacientes com HIV/aids têm maior risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Estudos recentes têm mostrado a frequência crescente de complicações 

cardiovasculares precoces, como infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular 

cerebral, associadas com maior risco de morte em indivíduos infectados pelo HIV 

(TRIANT et al., 2007; SCHILLACI et al., 2008; CURRIER, 2009; VONDEREN et al., 

2009). O HDL colesterol (HDL-c) encontra-se em níveis séricos reduzidos nesses 

pacientes, sendo uma molécula com propriedades antiinflamatórias e antitrombóticas 

(BAKER et al. 2009). Além disso, alguns antirretrovirais podem aumentar os níveis de 

colesterol total, LDL colesterol (LDL-c) e triglicerídeos (BUCHACZ et al., 2008). 

Os mecanismos que levam a aumento do risco cardiovascular entre os portadores de 

HIV/aids ainda não estão totalmente esclarecidos, porém, parece que estão relacionados 

com a doença, terapia (principalmente o uso de inibidores de protease), características 
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individuais e estilo de vida (BOCCARA, 2008; SCHILLACI et al., 2008; BAKER et al. 

2009; HSUE et al., 2009; MARTINEZ et al., 2009; LO et al., 2010). 

 

1.4.1 Fatores Demográficos e Socioeconômicos e HIV/aids 

 

 A idade associada à inflamação crônica parece aumentar o risco de mortalidade  

e de desenvolvimento de várias doenças crônicas em indivíduos não infectados por HIV 

(FRANCESCHI et al., 2000). 

Os marcadores inflamatórios são preditores de mortalidade em indivíduos 

HIV/aids em tratamento antirretroviral, e essa relação parece ser mais forte do que a 

encontrada no processo de envelhecimento de indivíduos não infectados por HIV 

(HARRIS et al., 1999; KULLER et al., 2008). 

Em relação ao sexo a literatura descreve que  as alterações plasmáticas de HDL-c  

parecem ser preditivo de infarto do miocárdio em paciente do sexo feminino com 

história prévia de doença coronariana em mulheres (VAN-LENNEP e al., 2000).  

Está bem descrito na literatura que o nível de escolaridade está relacionado ao 

risco de mortalidade (ELO e PRESTON, 1996; MACKENBACH et al., 

1997;BACKLUND et al., 1999). HURTADO et al. (2008) em  coorte de  indivíduos
 

HIV/aids, em uso de terapia antirretroviral e  usuários de drogas injetáveis,  verificou 

menor  risco de mortalidade em  indivíduos com segundo grau completo ou nível 

superior completo quando comparados a indivíduos de menor escolaridade. Além disso, 

a renda per capita também parece influenciar na mortalidade de indivíduos HIV/aids 
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(LOPES e SILVA, 2012). 

 

 

1.4.2 Hábitos de Vida 

 

 

Dados apontam maior frequência de alguns fatores de risco cardiovascular, tais 

como o tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas nesta população. Contudo, mesmo 

controlando estatisticamente os fatores de risco tradicionais (sexo, idade, tabagismo, 

perfil lipídico, entre outros), carga viral e estado do sistema imunológico, a infecção 

pelo HIV permanece associada à aterosclerose precoce (HSUE et al., 2009; LO et al., 

2010).   

No entanto, as alterações metabólicas associadas à infecção por HIV podem 

melhorar após modificações dos hábitos de vida, particularmente em termos de  

alimentação e  atividade física (ENGELSON  et al., 2006; FITCH et al., 2006). 

 

 

1.4.3 Estado Nutricional e HIV/aids 

 

 

A introdução da HAART em pacientes com infecção por HIV/aids foi associada ao 
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surgimento da lipodistrofia, caracterizada tanto por alterações metabólicas como 

anatômicas (SHEVITZ e KNOX, 2001; SALOMON et al., 2002; LI et al., 2002; 

ALMEIDA e JAIME, 2006; BATTISTINI et al., 2010). 

As alterações anatômicas da lipodistrofia incluem três padrões de alteração de 

distribuição da gordura corporal: lipoatrofia, lipohipertrofia, e desenvolvimento 

simultâneo de ambas (DIEHL et al.,2008; GELENSKE et al., 2010).  A lipoatrofia 

compreende a perda de tecido adiposo subcutâneo principalmente em face, membros e 

glúteos. A lipohipertrofia é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura na região 

abdominal e/ou dorso cervical, além de também poder ocorrer na região das mamas em 

algumas mulheres (LI et al.,2002). 

As alterações metabólicas compreendem as dislipidemias e as alterações no 

metabolismo da glicose. A dislipidemia associada à resistência periférica à insulina, ao 

aumento da gordura abdominal e a níveis elevados de pressão arterial caracterizam a 

síndrome metabólica. A síndrome metabólica está fortemente associada ao 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 e à aterosclerose (SALOMON et al., 2002; ; 

ALMEIDA et al.,2009; BATTISTINI et al., 2010; DAGOGO-JACK et al.,2010; WHO 

2011). 

A etiologia tanto das alterações metabólicas quanto das anatômicas é ainda 

desconhecida, mas parece ser multifatorial e estar relacionada com tipo e tempo de 

utilização de antirretrovirais, bem como fatores genéticos, sócio-ambientais e 

nutricionais (TANG et al., 2005; ALMEIDA e JAIME, 2006). 

A avaliação nutricional inclui parâmetros antropométricos, bioquímicos, clínicos e 



25 

 

 

dietéticos e deve fazer parte dos cuidados ambulatoriais do tratamento do indivíduo com 

HIV/aids, fornecendo  informações importantes sobre a composição e distribuição da 

gordura corporal (ADA, 2004; ALMEIDA e JAIME, 2006). 

As circunferências corporais são métodos indiretos válidos para verificar as 

distribuições de gordura corporal de portadores do HIV/aids. Conforme recomendação 

da WHO (2008) a circunferência da cintura (CC) é ótima medida de risco cardiovascular 

mesmo na ausência de outros parâmetros, indicando principalmente excesso de tecido 

adiposo subcutâneo e visceral na região intra-abdominal (FLORINDO et al., 2004; 

ALMEIDA e JAIME, 2006; WHO, 2008) 

Informações sobre idade, peso, altura, cálculo do índice de massa corporal (IMC) e 

pregas cutâneas são importantes para detecção de anormalidades metabólicas (KNOX et 

al., 2003; FLORINDO et al., 2004; AMOROSA et al., 2005; ALMEIDA e JAIME, 

2006). 

A razão circunferência de cintura- altura (RCA) também tem sido recomendada 

como uma ferramenta simples e rápida para avaliar risco em diferentes populações com 

ampla faixa etária e de maior sensibilidade que o IMC com relação à predição precoce 

de risco cardiometabólico em ambos os sexos (ASHWELL e HSIEH, 2005; ASHWELL 

et al, 2012). 

 

 

1.4.4 Inflamação e HIV/aids 
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O quadro de inflamação crônica é um potente fator de risco cardiovascular por 

mediar danos ao DNA celular e proteínas (HULGAN et al., 2003). Em pacientes HIV, o 

quadro de inflamação é mantido mesmo após a redução da carga viral e do controle da 

replicação do vírus (WONG et al., 2003; SOLAGES et al., 2006;  BAKER et al., 2009; 

CURRIER, 2009). 

Observa-se que na infecção pelo HIV, associado ao quadro de imunossupressão 

ocorre ativação imunológica crônica, possivelmente relacionada à circulação de 

produtos microbianos do trato gastrintestinal. Também se observa aumento da ativação 

de células B e T e das concentrações séricas de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas 

(BRENCHLEY et al., 2006 e DLOVA e MOSAM, 2006).  

A proteína C reativa (PCR) e o fibrinogênio são marcadores de inflamação, ambos 

de alto grau de reprodutibilidade em laboratório e de baixo custo para determinação 

(KULLER et al. 2008; BAKER et al. 2009). MOURA et al. (2006) relataram altas 

concentrações séricas de PCR em indivíduos com sobrepeso, indicando essa proteína 

como um fator de risco independente na doença cardiovascular. Em diretriz publicada no 

ano de 2003 a American Heart Association concluiu que a PCR como técnica 

quantitativa ultra-sensível, é um exame de alto valor preditivo de eventos coronarianos, 

particularmente se associado a outros fatores de risco para doença cardiovascular 

(PEARSON et al., 2003). KULLER et al. (2008) realizaram um estudo de caso-controle 

e demostraram que elevados níveis plasmáticos de citociinas  inflamatórias IL-6 e PCR 

foram fortes preditores de mortalidade geral e eventos cardiovasculares em indivíduos 

HIV/aids. KALAYJIAN et al. (2010) encontraram que maiores níveis de fibrinogênio e 
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PCR foram preditores de aumento da mortalidade após o ajuste para carga viral e 

contagem de células T-CD4 em uma grande parte grupo tratado de indivíduos HIV/aids 

no estudo FRAM. É importante ressaltar que esses marcadores inflamatórios continuam 

a ser preditores de mortalidade mesmo quando se avaliam indivíduos HIV/aids com 

contagem de células T-CD4 > 500 cópias/mm
3
(HUNT, 2012).  

MADDEN et al. (2008) relataram que os inibidores de proteases utilizados na 

HAART estão associados com um aumento do fibrinogênio, contribuindo para elevação 

do risco de aterosclerose em pacientes com HIV/aids. 

 

 

1.5 ELASTICIDADE ARTERIAL E HIV/AIDS 

 

 

As alterações de elasticidade arterial são importantes no desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. As artérias já foram descritas como simples condutos de 

sangue. Porém, sabe-se hoje que o sistema arterial é complexo e heterogêneo, com 

diferenças importantes nos seus componentes. De forma geral, as artérias são compostas 

por três camadas: túnica externa ou adventícia, túnica média e túnica íntima (SERRANO 

JR et al., 2009) 

A adventícia, formada principalmente por tecido conectivo, é a camada mais externa 

das artérias, que fica em contato com ossos e músculos. Em seguida a ela, vem a túnica 

média, composta por células musculares lisas (presentes em maior proporção em artérias 
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musculares, as quais compõem a maior parte do sistema arterial), e tecido elástico 

(elastina, presente em maior proporção nas artérias elásticas). Por fim, o endotélio 

vascular ou túnica íntima, é a camada mais interna dos vasos sanguíneos (SERRANO JR 

et al., 2009). 

Embora o endotélio vascular apresente-se somente como uma delicada camada de 

células, é um órgão altamente ativo com múltiplas funções, como regulação do tônus 

vascular e homeostase biológica, sendo extremamente sensível às mudanças 

hemodinâmicas (KHARBANDA e DEANFIELD, 2001; WEBER et al., 2007). A função 

endotelial pode influenciar na susceptibilidade biológica para desenvolvimento da 

doença aterosclerótica, e na predisposição a complicações cardiovasculares (HALCOX e 

QUYYUMI, 2001; COHN et al., 2003; SOLAGES et al., 2006). 

Em resposta às possíveis alterações hemodinâmicas, as células endoteliais são 

capazes de secretar substâncias vasodilatadoras (óxido nítrico, prostaglandinas-2, fator 

hiperpolarizante) e vasoconstritores (prostaglandinas H2, angiotensina-2 e endotelina), 

que determinam o tônus vascular. Essas células modulam o crescimento de células 

musculares lisas e fibroblastos, regulam a trombose e fibrinólise nos processos de 

coagulação, e modulam o processo inflamatório por meio das moléculas de adesão 

plaquetária (VCAM, ICAM e seletina) (JOANNIDES et al., 2006). 

Dentre as substâncias vasoativas liberadas pelo endotélio, o óxido nítrico (NO) é um 

dos mais potentes, pois provoca o relaxamento da musculatura lisa dos vasos com a 

consequente queda da resistência vascular periférica. A substância também tem 

participação na inibição da agregação plaquetária e leucocitária, da proliferação das 
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células musculares lisas e da transcrição de moléculas de adesão (COHN et al., 2005).  

Diversos fatores podem reduzir a biodisponibilidade de NO, diminuindo sua 

produção ou aumentando sua inativação e levando à disfunção endotelial. Dentre eles 

parecem estar inclusos estresse oxidativo, alterações metabólicas e alterações no sistema 

imune (HALCOX e QUYYUMI, 2001; COHN et al., 2003; VISIOLI et al., 2009). 

 

 

1.5.1 Estresse Oxidativo 

 

 

Estresse oxidativo (EO) é o termo geralmente usado para descrever os danos 

causados pelas espécies reativas do oxigênio (EROs) nas moléculas ou mesmo no 

organismo como um todo. O nível de EO é determinado pelo balanço entre a atividade 

pró-oxidante e a atividade antioxidante (STEHBENS, 2004).  

Um dos principais mecanismos de lesão celular relativos ao EO é a lipoperoxidação 

(LPO), que se relaciona com a oxidação da camada lipídica da membrana celular 

(URSO e CLARKSON, 2003). Além disso, o EO pode gerar danos ao DNA, às 

proteínas e também tem implicações na patogênese de várias doenças em humanos, além 

de estar envolvido no processo normal de envelhecimento (HULGAN et al., 2003).  

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica e o aumento do EO promove a 

disfunção endotelial: arterogênese. O NO inibe normalmente o fator de transcrição 



30 

 

 

nuclear (NFkβ), que se liga as regiões promotoras de genes que codificam as proteínas 

pró-inflamatórias tais como citocinas e moléculas de adesão. Na disfunção endotelial, 

que se manifesta pela diminuição na biodisponibilidade do NO, essa inibição é perdida 

(MACKENZIE et al., 2004). 

A composição das defesas antioxidantes difere entre os tecidos e células e, 

possivelmente, de célula a célula do mesmo tipo, em um mesmo tecido, sendo dividida 

em dois sistemas: o enzimático e o não enzimático. O sistema antioxidante enzimático 

inclui as enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase 

(GPx). Já o não enzimático inclui compostos sintetizados pelo organismo, como a 

bilirrubina, a ceruloplasmina, hormônios sexuais, a melatonina, a coenzima Q e o ácido 

úrico. Também os ingeridos por meio da dieta, como ácido ascórbico (vitamina C), α-

tocoferol (vitamina E), β-caroteno e flavonóides (compostos bioativos presentes em 

alimentos) (SCHNEIDER e OLIVEIRA, 2004). 

Recentemente, estudos têm observado que as células T-CD4 dos indivíduos HIV 

positivos são caracterizadas por apresentar baixa capacidade antioxidante (AUKRUST et 

al., 2003; STEHBENS, 2004; PRICE et al, 2005). O EO induzido pela produção das 

EROs durante a ativação dos leucócitos e macrófagos tem atuação patogênica dominante 

na infecção pelo HIV, pois em sequência aparecem danos celulares de gravidade variada 

e sua regressão é dependente do balanço redox entre oxidantes e antioxidantes 

(STEHBENS, 2004).  

ALLARD et al (1998), em estudo com intervenção em humanos, mostraram que as 

EROs podem ativar o NFkB e induzir a expressão e replicação do HIV. No ano seguinte, 
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LACHGAR et al (1999) mostraram que as proteínas virais do HIV-1, proteína 

transregulatória (TAT) e glicoproteínas (GP) do envelope do HIV GP160 estão 

associadas com uma rápida produção de H2O2, o qual possivelmente está relacionado 

com a subsequente imunossupressão induzida pela TAT. 

PRICE et al. (2005), analisando a indução de EO pelas proteínas do HIV-1 GP120 e 

TAT em linhagens imortalizadas de células endoteliais obtidas a partir de capilares de 

ratos, verificaram redução da concentração intracelular de glutationa peroxidase e 

glutationa redutase, assim como aumento nas concentrações de malonaldeído (MDA). 

Essas alterações são indicativas de aumento do EO.  

 

 

1.5.2 Disfunção Endotelial 

 

 

A disfunção arterial secundária à redução de NO caracteriza-se por ativação 

endotelial e produção de quantidades crescentes de potentes moléculas vasoconstritoras 

(como os ânions superóxido, que inativam ainda mais NO), desenvolvendo um fenótipo 

pró-inflamatório, proliferativo e pró-coagulante. Essas mudanças promovem o 

desenvolvimento  de lesões ateroscleróticas, contribuem para a instabilidade da placa de 

ateroma, induzem trombose, e por fim, levam a redução da dilatação arterial pela 

diminuição do tônus vascular (HALCOX e DEANFIELD, 2004; COHN et al., 2005).  

A associação entre EO, disfunção endotelial e elasticidade arterial já foi estabelecida 
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(VISIOLI et al., 2009). VALAPPIL et al. (2008) encontraram associação inversa entre 

os marcadores de disfunção endotelial (albuminúria e P-seletina) e elasticidade arterial 

de adultos. 

Todavia, a elasticidade arterial não depende somente do conteúdo de NO derivado 

do endotélio e do tônus do músculo liso vascular. A elasticidade arterial é o resultado da 

idade, do conteúdo de proteínas estruturais da parede do vaso (elastina e colágeno), da 

pressão de distensão vascular, além do tônus do músculo liso vascular, os quais juntos 

podem alterar a distribuição de forças na parede vascular, promovendo o remodelamento 

e o aumento da rigidez arterial (WANG et al.,2007). 

A elasticidade das grandes artérias está relacionada ao conteúdo de elastina em 

relação ao colágeno de suas paredes. Com o envelhecimento, as fibras de elastina são 

degeneradas progressivamente, sendo substituídas por fibras de colágeno, que são menos 

elásticas. Como resultado, há um enrijecimento natural das artérias (WANG et al.,2007). 

A presença de citocinas inflamatórias também pode aumentar o turnover da matriz 

extracelular pela ativação de metaloproteases, endopeptidases, que utilizam 

principalmente a elastina como substrato e promovem a proliferação celular de células 

musculares, contribuindo para a remodelação vascular e instabilidade da placa de 

ateroma (KRIEGER et al., 2008). 

A perda da elasticidade da parede arterial é um marcador precoce de início ou 

progressão da aterosclerose e da hipertensão arterial, e ainda é apontada como indicador 

de risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares. Segundo WONG et al. (2003), a 

redução de 2mL/mmHg x 100 na elasticidade arterial resulta em risco cardiovascular 
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33% maior, independentemente de outros fatores de risco. A elasticidade arterial reflete 

o comportamento dinâmico do sistema arterial, sendo, portanto, utilizado como 

parâmetro efetivo para avaliação da resposta terapêutica. 

Ainda não se conhece bem o efeito da infecção por HIV e/ou da terapia 

antirretroviral na elasticidade das grandes ou pequenas artérias (BAKER et al., 2009). 

Contudo, alguns ensaios clínicos foram realizados entre portadores de HIV/aids para 

avaliar o risco cardiovascular a partir da elasticidade arterial. BAKER et al. (2009) e 

VONDEREN et al. (2009) identificaram  menor elasticidade arterial entre os indivíduos 

portadores de HIV/aids quando comparados a indivíduos não infectados. VONDEREN 

et al. (2009) observaram menor elasticidade arterial em pacientes infectados por HIV 

que faziam uso de terapia antirretroviral. Encontraram associação entre redução da 

elasticidade na artéria femoral e o uso de antiretrovirais, porém não houve associação 

com os níveis plasmáticos de RNA do HIV. 

LEKAKIS et al. (2009) encontraram maior velocidade de onda de pulso entre 

pacientes infectados por HIV, particularmente naqueles em uso de terapia antirretroviral, 

indicando redução da elasticidade arterial. As propriedades elásticas dos vasos dos 

indivíduos infectados por HIV em uso de HAART foram similares as dos indivíduos não 

infectados por HIV com hipertensão não tratada, sugerindo maior risco cardiovascular 

de ambos os grupos. Aparentemente houve associação entre o tempo de HAART e a 

magnitude da redução da elasticidade arterial.   
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1.5.3 Métodos de Avaliação da Elasticidade Arterial. 

 

 

 Há diversos métodos para avaliação das propriedades mecânicas das paredes 

arteriais, avaliando a rigidez regional, local, sistêmica, e as ondas de reflexão. São 

utilizados transdutor mecânico, tonometria de aplanação, ecocardiografia e a 

pletismografia. A tonometria de aplanação avalia rigidez arterial tanto pela medida da 

velocidade de onda de pulso (VOP) como pela análise da onda de pulso (LAURENT et 

al., 2006). Um dos métodos mais aplicados é a tonometria de aplanação, a qual já 

demonstrou sua reprodutibilidade e confiabilidade em humanos. Constitui-se em 

avaliação da elasticidade arterial a partir da morfologia da onda de pressão arterial de 

determinada artéria, por meio de técnica não invasiva e de fácil aprendizagem, aplicada 

por equipamentos portáteis e de fácil aplicabilidade clínica (HAYWARD et al,2002). 

 A velocidade da onda de pulso é o cálculo do tempo que a onda de pulso leva para 

percorrer uma distância conhecida, usualmente entre a artéria carótida e a artéria 

femoral. As ondas de pulso são obtidas pela tonometria e um eletrocardiograma do 

paciente é acoplado ao computador. O programa calcula a velocidade em metros por 

segundo que a onda de pulso leva para percorrer o trecho estabelecido, utilizando-se 

como parâmetro o intervalo do eletrocardiograma.  

 Velocidades de onda de pulso mais baixas (onda de pressão de pulso é transmitida 

lentamente) caracterizam artérias mais elásticas, que acomodam (distendem) o volume 

de sangue e absorvem o impacto de pressão sobre sua parede. Quando as artérias sofrem 
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remodelamento, há aumento do tônus da musculatura lisa e elas se tornam menos 

elásticas, havendo menor capacidade de absorver o impacto da pressão antes da 

transmissão da onda de pulso, resultando na propagação rápida do pulso de pressão. 

A velocidade de onda de pulso fornece somente dados da elasticidade arterial de 

grandes vasos, quando a injúria vascular está em estágio avançado. A elasticidade das 

pequenas artérias parece estar mais relacionada aos fatores de risco cardiovascular 

tradicionais, aos marcadores de disfunção endotelial e a futuros desfechos 

cardiovasculares; a elasticidade das grandes artérias está mais relacionada à idade 

(BAKER et al, 2009). A análise da elasticidade dos grandes e pequenos vasos só é 

possível através da análise do formato de onda de pulso.  

A análise da onda de pulso, que estuda a morfologia da onda de pulso de maneira 

simples e não invasiva, leva em consideração o volume sanguíneo por batimento 

cardíaco (LAURENT et al., 2006). O exame é realizado com equipamento específico, 

analisa a curva de pressão da artéria radial e o índice de amplificação logo após o pico 

sistólico, que reflete a rigidez das artérias periféricas. Dessa forma é possível observar a 

elasticidade arterial sistêmica e a pressão arterial central de maneira indireta por uma 

função de transferência do programa. 

  A análise da onda de pulso se baseia no modelo de circulação elaborado por 

Windkessel, no qual a vasculatura é representada por um elemento de complacência 

capacitativa (índice de elasticidade das grandes artérias, LAEI), um elemento oscilatório 

ou de reflexão de complacência (índice de elasticidade das pequenas artérias, SAEI), 

uma indutância e resistência (R ou resistência vascular sistêmica). Da mesma forma, o 
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formato de onda da pressão arterial é composto por uma onda progressiva (exponencial) 

gerada pela contração ventricular que representa a LAEI, e uma onda de pressão 

retrógada (refletida, oscilatória senoidal), gerada pela reflexão da onda de pressão ao 

encontrar obstáculos no seu trajeto, como a bifurcação dos vasos e os capilares, que é a 

SAEI (MCVEIGH et al, 1991).  Os valores de LAEI e SAEI são expressos em unidades 

tradicionais – mililitros divididos por milímetros de mercúrio (unidade de volume 

dividido por unidade de pressão), sendo os valores expressos em decimais a partir da 

multiplicação por 10 para o índice SAEI em mL/mmHg, e por 100 para o índice LAEI 

também em  mL/mmHg. 

Em condições normais (elasticidade arterial esperada), a onda de pressão do 

pulso percorre lentamente seu trajeto do coração à periferia, e a onda refletida retorna a 

raiz da aorta na diástole, aumentando a pressão do pulso e melhorando a perfusão 

coronariana. Quando há o enrijecimento das artérias, a onda refletida retorna ao coração 

ainda na sístole cardíaca, o que aumenta a resistência periférica intravascular a ser 

vencida neste período, aumentando a pressão de ejeção ventricular (trabalho cardíaco). 

Em decorrência disso, ocorre a má perfusão das artérias coronárias (isquemia 

miocárdica) e hipertrofia ventricular esquerda, um dos principais fatores de risco de 

morbimortalidade de causa vascular na população geral. Assim, mudanças bruscas na 

elasticidade introduzem mudanças no sistema arterial, refletindo no formato de onda de 

pressão sanguínea arterial que são observadas no exame.  

A partir dos dados obtidos da morfologia, o principal parâmetro de análise é o 

índice de amplificação, obtido pela diferença entre os dois picos de pressão da onda 
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progressiva e refletida, expresso como porcentagem da pressão do pulso. A pressão do 

pulso é a diferença de pressão entre o pico sistólico e a pressão diastólica final (COHN 

et al., 1995). 

Uma diretriz foi elaborada com base em estudos que avaliaram a elasticidade 

arterial dos grandes e pequenos vasos de adultos e idosos saudáveis de ambos os sexos 

através do HDI/PulseWave
TM

 CR-2000 CardioVascular Profiling System® e valores 

limites, normais e alterados foram estabelecidos por sexo e faixa etária (PRISANT et al., 

2001; COHEN et al., 2003;COHN et al., 2003; GREY et al., 2003; SYEDA et al., 2003) 

(ANEXO 1). Trata-se de um aparelho que consegue avaliar tanto LAEI quanto SAEI e 

constitui um método não invasivo. 

BAKER et al. (2009) realizaram um  estudo comparando os índices LAEI e 

SAEI de indivíduos HIV/aids sem terapia antirretroviral há no mínimo 1 ano e 

indivíduos não portadores do HIV e relataram médias significativamente menores tanto 

de LAEI quanto de SAEI nos indivíduos HIV/aids. 

 

 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Atualmente observa-se alteração do perfil epidemiológico dos pacientes HIV/aids, 

com redução do número de óbitos decorrentes da infecção e comorbidades e aumento da 
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prevalência de eventos cardiovasculares. A elasticidade arterial, principalmente dos 

pequenos vasos, tem sido investigada como alteração precoce de evento cardiovascular. 

Neste contexto, faz-se pertinente avaliar a relação entre elasticidade arterial e outros 

indicadores de risco cardiovascular nessa população.  

 Os resultados poderão contribuir para a formulação de estratégias de avaliação e 

intervenção eficientes, bem como fornecerão subsídios para a formulação de políticas e 

programas públicos de saúde para prevenção de problemas cardiovasculares nessa 

população. 
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2. OBJETIVO 

 

 Avaliar a relação entre elasticidade arterial e indicadores de risco cardiovascular 

como fatores demográficos e socioeconômicos, hábitos de vida, estado nutricional e 

marcadores inflamatórios em pacientes com infecção por HIV/aids em tratamento 

antirretroviral.  
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3. METODOLOGIA 

 

 O estudo em questão está inserido no projeto principal intitulado ―Efeito da ingestão 

de chocolate e chá mate no endotélio de indivíduos com HIV/aids: ensaio clínico 

randomizado, cego, controlado por placebo‖, desenvolvido pela Faculdade de Saúde 

Pública (FSP) com colaboração de pesquisadores da Faculdade de Medicina (FM) da 

Universidade de São Paulo (USP). O projeto se encontra aprovado e financiado sob o 

número 2009/52250-5 pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – FAPESP. 

Por essa razão a metodologia abrange critérios que atendam as necessidades do projeto 

principal. 

 

 

3.1  LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

 

 O grupo de indivíduos estudado originou-se do Serviço de Atendimento ao Paciente 

HIV/aids ―Casa da Aids‖ (SEAP), Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do 
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Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foram selecionados indivíduos 

de 19 a 59 anos de ambos os sexos com HIV/aids em tratamento regular por no mínimo 

seis meses, e com carga viral indetectável (< 50 cópias/mm
3
) (MS, 2006). Os pacientes 

selecionados mantiveram o tratamento de rotina determinado pelo médico infectologista 

que foi informado sobre todas as condutas estabelecidas no estudo. O recrutamento foi 

realizado entre março de 2011 e março de 2012. 

 Foram critérios de exclusão: histórico de infarto agudo do miocárdio (IAM); histórico 

de acidente vascular cerebral (AVC); doença renal (creatinina > 2,0mg/dL); doenças 

cardíacas graves; hipertensão; hipotireoidismo (TSH >6,0U/mL); insuficiência hepática; 

hepatite B; hepatite C; neoplasia maligna; infecção oportunista ativa no momento; 

gravidez; diabetes; alcoolismo crônico; participação ativa em outros estudo de 

intervenção nutricional e intolerância aos suplementos ou qualquer um dos seus 

componentes (baseados no projeto principal) assim como uso regular de hipolipemiantes 

e drogas antihipertensivas e antiinflamatórias.                       

 A participação foi realizada de forma voluntária, e a recusa em participar ou 

desistência, em qualquer momento, não afetou a rotina de atendimento ambulatorial na 

Casa da Aids. Foi assegurada confidencialidade dos dados e garantia de retorno sobre os 

resultados das análises bioquímicas, em reuniões realizadas ao final do período da 

intervenção, realizada no projeto principal. Os pacientes que aceitaram participar da 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2) 

seguindo as normas do Conselho Nacional de Saúde no que se refere à Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos (CNS - BRASIL, 1996).  
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 Os pacientes foram avaliados quanto ao esquema de tratamento antirretroviral atual. 

Além disso, foi investigado o uso individual de drogas antirretrovirais associadas a risco 

cardiovascular (indinavir, lopinavir/ritonavir e abacavir).  

 

 

3.2 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

 Estudo transversal, realizado a partir do baseline de um ensaio clínico do tipo 

crossover, aleatorizado, cego. 

 O tamanho da amostra foi obtido por conveniência, já que se trata de parte do 

baseline de um ensaio clínico (projeto principal). Para o projeto principal, do tipo ensaio 

clínico aleatorizado para avaliar alterações bioquímicas e cardiovasculares de acordo 

com a exposição a antioxidantes, o cálculo foi realizado no programa Epi Info versão 6.0 

(CDC 1990), em que foram considerados os seguintes parâmetros: 80% de poder do 

teste; nível de significância de 0,05; perfazendo um total de 180 indivíduos. Neste 

estudo optou-se por incluir 132 pacientes que não utilizavam hipolipemiantes e anti-

hipertensivos. 

 Foram realizados pré-testes com 18 pacientes para avaliação dos instrumentos 

utilizados para a coleta de dados do prontuário, realização da entrevista, adequação do 
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questionário, análises antropométricas e laboratoriais. 

 

 

3.3 RECRUTAMENTO 

 

 

 Os pacientes foram convidados a participar da pesquisa na sala de espera que antecipa 

as consultas de rotina ou na retirada de medicamentos, manifestando voluntariamente o 

interesse em sua participação. A pesquisa também foi divulgada pelos médicos 

infectologistas, por banner e cartazes afixados no ambulatório (ANEXO 3), bem como 

pela entrega de panfletos explicativos (ANEXO 4). 

 Os pacientes que demonstraram interesse na participação do estudo foram 

questionados com relação aos critérios de inclusão e exclusão por meio de checklist 

(ANEXO 5), sendo as informações posteriormente confirmadas em prontuário médico. 

Após a confirmação da elegibilidade, foi marcada uma data, de acordo com a 

disponibilidade do voluntário, para a primeira tomada de dados (baseline). Quando os 

pacientes não preenchiam os requisitos de participação na pesquisa, as razões eram 

cuidadosamente explicadas. 

 Em caso de recusa do convite de participação, foi preenchido um questionário de 

recusa (ANEXO 6). 
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3.4 COLETA DE DADOS 

 

 

Os participantes responderam a um questionário socioeconômico demográfico (nome, 

endereço, idade, escolaridade, renda mensal per capita, raça/etnia auto-referida), um 

questionário sobre atividade física, estimando-se o nível de atividade física semanal por 

meio do Questionário Internacional de Atividade Física, versão curta (IPAQ, 2001), 

avaliação do estado nutricional e coleta de sangue com 12 horas de jejum. Por meio dos 

prontuários foram acessados os dados relacionados à saúde (tempo de infecção pelo 

HIV e medicamentos utilizados).  A adesão à terapia antirretroviral foi avaliada através 

da pergunta sobre o consumo dos antirretrovirais durante os três dias anteriores à 

entrevista segundo metodologia de NEMES et al. (2004).  

 

 

3.4.1 Avaliação Clínica  

 

 

Todos os pacientes inclusos no estudo foram submetidos a anamnese e exame físico 

detalhados. Foram listados todos os medicamentos utilizados no esquema de terapia atual 

de cada paciente. 
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Foram investigadas as exposições a álcool, drogas e tabaco. O sedentarismo foi 

avaliado de acordo com questionário simplificado de atividade física, sendo considerado 

indivíduo sedentário aquele que realizasse menos de 150 minutos por semana de 

atividade física. (MATSUDO et al., 2001; HALLAL
 
et al., 2003; FIQUEIRAE et al., 

2008).  

 

 

3.4.2 Avaliação do Estado Nutricional  

 

 

      
Foram aferidas as medidas de peso (kg), altura (cm), CC (cm), circunferência do 

quadril (CQ) (cm), e circunferência do braço (CB) (cm). Foi realizado cálculo do Índice 

de Massa Corporal (IMC), de acordo com critérios preconizados pela WHO (2000) 

definida como o peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros 

(kg/m
2
), que representa o índice antropométrico mais usado em estudos epidemiológicos 

para avaliação corporal. Devido à sua facilidade de mensuração e uso frequente na 

classificação de sobrepeso e obesidade, esse índice parece ser a medida de adiposidade 

clinicamente mais prática (GELBER et al, 2008). 
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Tabela 1 – Classificação do Índice de Massa Corporal 

IMC (kg/m
2
) Classificação 

<18,5 Baixo Peso 

18,5-24,9 Eutrofia 

25,0-29,9 Excesso de Peso 

>30,0 Obesidade 

Fonte: WHO, 2000 

Além do IMC foram utilizadas outras medidas antropométricas relativas à 

obesidade abdominal e distribuição de gordura corporal, como a CC (POSTORINO et 

al, 2009).  

Outra medida utilizada no estudo foi a RCA. Já é bem estabelecido na literatura 

que o risco cardiovascular e a síndrome metabólica estão mais fortemente associados 

com a obesidade central e não com a obesidade total (DESPRES, 2001). Muitas das 

diretrizes atuais reconhecem a CC como bom indicador de adiposidade abdominal 

(WHO, 2000). A RCA tem sido descrita na literatura como uma ferramenta simples, 

rápida e barata que leva em consideração a CC (ASHWELL e HSIEH, 2005). Uma 

revisão sistemática e meta-análise publicada em 2012 mostrou a superioridade da RCA 

em relação ao IMC e a CC para detecção de risco cardiometabólico em ambos os sexos 

(ASHWELL et al., 2012) 

 Foram aferidas as pregas cutâneas tricipital (PCT) e subescapular (PCSe) e 

realizada análise da composição corporal através da bioimpedância elétrica com o 
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aparelho Segmental Composition Analyser, modelo MC 180 MA (TANITA, Illinois, 

EUA).  

Todas as variáveis antropométricas foram coletadas em duplicata, sendo utilizado 

o valor médio entre as medidas. 

Os participantes estavam descalços e trajando roupas leves. O peso foi aferido 

por meio de balança da marca Sohnle® (Murrhardt, Alemanha) para adultos com 

capacidade de 150 kg. A altura foi determinada por meio de estadiômetro da marca 

Microtoise® (London, UK), com capacidade de 80 a 220 cm com precisão de 0,2 mm. 

As pregas cutâneas foram aferidas por meio de adipômetro da marca Lange® (Sturtevant 

- WI - USA) com precisão de 0,1mm. As circunferências foram aferidas usando fita 

inelástica da marca Stanley®, modelo 34103 (New Britain, CT, USA) com precisão de 

0,1cm. 

Os dados foram coletados seguindo-se as recomendações de LOHMAN et al 

1988 como descrito a seguir : 

Estatura 

O indivíduo estava ereto com os pés e pernas paralelos, peso distribuído em 

ambos os pés, braços relaxados ao lado do corpo e palmas das mãos voltadas para o 

corpo. A face posterior do indivíduo estava voltada para a superfície vertical do 

estadiômetro. Os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, as escápulas e a região do 

occipital do indivíduo foram posicionados na parede. A cabeça do indivíduo foi 

posicionada no plano de Frankfurt (margem inferior da abertura do orbital e a margem 

superior do meatus auditivo externo estão em uma mesma linha horizontal). Quando não 
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foi possível encostar os cinco pontos (calcanhares, panturrilhas, nádegas, escápulas e 

parte posterior do occipital) na superfície da parede foram posicionados ao menos três 

deles e a cabeça no plano de Frankfurt.  

Peso 

O indivíduo foi posicionado no centro da plataforma da balança digital, com o 

peso distribuído em ambos os pés. Realizou-se a leitura quando o indivíduo estava 

imóvel.  

Circunferência braquial (CB) 

A medida da circunferência do braço foi feita no ponto médio da distância entre a 

projeção lateral do processo acromial e a margem inferior do processo olecraniano. A 

medida foi realizada no aspecto lateral do braço, flexionado em 90°. 

Foi localizado o acrômio, apalpando lateralmente a superfície superior do 

prolongamento da escápula. Em seguida, foi localizado o olecrano da ulna. O ponto 

médio foi a média da distância entre os dois pontos, a partir da leitura com uma fita 

métrica. 

Para a CB, o braço estava relaxado ao longo do corpo, com a palma da mão 

virada para a coxa. A fita métrica foi colocada na altura do ponto médio, alinhada em 

plano horizontal e paralelo ao chão. A parte inicial (―zero‖) da fita estava na mão 

esquerda do antropometrista e posicionada abaixo da parte final da fita, que estava na 

mão direita. A fita estava tensionada levemente de forma a ajustar-se em torno do braço, 

sem comprimir a pele. 

Circunferência da cintura (CC) 
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Para aferição da CC, a região abdominal estava desprovida de roupas. O 

individuo estava ereto. Foi localizado o ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca. A fita métrica foi posicionada ao redor da cintura sobre o ponto médio no plano 

horizontal. O antropometrista se posicionou lateralmente ao indivíduo a ser medido e 

verificou se a fita estava paralela ao plano horizontal. Foi aplicada tensão à fita, de modo 

que ela se ajustasse firmemente em torno do abdômen, sem enrugar a pele nem 

comprimir os tecidos subcutâneos.  

 A partir do valor obtido foi atribuído, risco elevado ou muito elevado de 

complicações metabólicas associadas à obesidade de acordo com a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Classificação da Circunferência da Cintura 

Risco de complicações metabólicas associadas à obesidade 

 Elevado Muito Elevado 

Homem ≥ 94 cm ≥ 102 cm 

Mulher ≥ 80 cm ≥ 88 cm 

Fonte: WHO, 1998 

Circunferência do quadril (CQ) 

O indivíduo estava ereto e com as pernas fechadas no momento da medição. 

Foram localizados os grandes trocânteres e a fita métrica foi passada ao redor do quadril, 

em cima dos trocânteres, num plano horizontal e paralelo ao chão, sem compressão da 

pele. 

Relação cintura-quadril (RCQ) 
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Foi realizado cálculo da Relação Cintura/Quadril (RCQ), através da fórmula: 

RCQ = Circunferência da Cintura (cm)/ Circunferência do Quadril (cm). 

O ponto de corte para definir risco para doenças cardiovasculares foi > 0,95 para 

homens e > que 0,85 para mulheres (WHO, 2000). 

Prega cutânea subescapular (PCSe) 

A região a ser medida devia estar livre de roupas. Foi localizado o ângulo inferior 

da escápula, se necessário colocando o braço do indivíduo atrás das costas. O 

pinçamento foi realizado 1 cm abaixo da escápula, em 45º. A prega cutânea foi pinçada                                                                         

com o polegar e o indicador da mão esquerda a uma distância de 6 a 8 cm, e a leitura da 

medida a partir do posicionamento do calibrador com a mão direita, perpendicularmente 

ao pinçamento. Para a releitura, a prega foi desfeita totalmente e todo o procedimento foi 

novamente realizado. 

Prega cutânea tricipital (PCT) 

Foi medida no ponto médio do braço.  O antropometrista estava posicionado 

atrás do indivíduo a ser medido. A prega foi pinçada verticalmente na face posterior do 

braço, 1 cm acima do ponto médio. A prega foi destacada colocando o polegar e o 

indicador da mão esquerda a uma distância de 6 a 8 cm. A crista formada pela prega 

acompanhou uma linha imaginária, na face posterior do braço, entre o processo acromial 

e o olecrano. As hastes do calibrador foram colocadas perpendiculares à dobra, na altura 

do ponto médio e abaixo dos dedos que mantêm o pinçamento. Para a releitura, a prega 

foi desfeita totalmente e todo o procedimento foi novamente realizado. 
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3.4.3 Avaliação da Elasticidade Arterial 

 

 

A avaliação da elasticidade arterial foi realizada pela análise da onda de pulso. Foi 

utilizado o aparelho não invasivo, aprovado e validado HDI/PulseWave
TM

 CR-2000 

CardioVascular Profiling System®. O aparelho foi idealizado na década de 80 por Dr 

Cohn e Dr Finkelstein da Universidade de Minnesota (Minneapolis, EUA) (RONDÓ, 

2008). 

A Figura 1 ilustra o instrumento e seus acessórios (monitor do HDI, impressora, 

sensor, estabilizador de sensor e manguitos). 

 

Figura 1. Foto do equipamento HDI/PulseWave
TM

 CR-2000® 

 

Extraído de: Hypertension Diagnostics, Inc [homepage na internet]. Minnesota: Hypertension 

Diagnostics, Inc [atualizado em 23 de junho 2010; acesso em 17 janeiro 2012]. Disponível em: 

http://www.hdi-pulsewave.com/ 

 

http://www.hdi-pulsewave.com/
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O exame é obtido com o indivíduo deitado em maca por um breve tempo de repouso 

(15 minutos).  Para calibração dos dados, um manguito de pressão sanguínea é colocado 

no braço esquerdo, enquanto no antebraço direito, com o auxílio de um anteparo para 

fixação, é posicionado um sensor acústico piezoelétrico sobre a artéria radial, adjacente 

ao processo estilóide do rádio (Figura 2), sobre o ponto mais forte de pulsação arterial. O 

sensor arterial é ajustado conforme maior sinal de força (signal strength-SS) em 

porcentagem. 

 

Figura 2. Imagem ilustrativa do exame de elasticidade arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de: Hypertension Diagnostics, Inc [homepage na internet]. Disponível em: 

http://www.hdi-pulsewave.com/ 

 

Após o posicionamento correto do aparelho no indivíduo, o módulo realiza uma 

primeira medida de pressão arterial baseada no método de deflação dinâmica linear. O 

http://www.hdi-pulsewave.com/
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manguito é inflado a 180mmHg e desinflado até que esteja bem abaixo da pressão 

arterial diastólica, em cujo ponto o manguito será totalmente relaxado. 

A partir de então, o aparelho passa por um período de calibração por cerca de 2 

minutos, até conseguir obter formatos de onda estáveis. Em seguida, o pesquisador 

transmite os dados para o computador acoplado ao equipamento numa gravação de 30 

segundos, totalizando aproximadamente 200 traçados de onda da pressão radial. A 

média de valores altos e baixos da pressão arterial sistólica e diastólica (em unidades de 

pressão) obtidas durante essa gravação servirá para calibração dos dados de 

complacência arterial. 

Os dados finais de elasticidade arterial são calculados a partir do declínio da pressão 

diastólica, por meio de algoritmo contido em programa interno ao módulo com base no 

modelo de Windkessel modificado (FINKELSTEIN e COHN, 1992), conforme 

descrição de COHN et al.(1995). 

   Os valores de LAEI e SAEI são expressos em unidades tradicionais – mililitros 

divididos por milímetros de mercúrio (unidade de volume dividido por unidade de 

pressão). Entretanto, por facilidade de manipulação dos dados, os valores são expressos 

em valores decimais a partir da multiplicação por 10 para o índice de complacência dos 

grandes vasos em mL/mmHg, e por 100 para o índice de complacência dos pequenos 

vasos em mL/mmHg. 

 

 

3.4.4 Coleta Sanguínea e análise laboratorial 
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As amostras de sangue foram coletadas por punção venosa periférica, em um total 

de 20 ml, por paciente. As determinações sanguíneas foram efetuadas no Laboratório 

Central do Hospital das Clínicas da  Faculdade de Medicina Universidade de São Paulo 

por profissional de enfermagem habilitado para realização da coleta, seguindo padrões 

pré-estabelecidos de segurança, com utilização de material descartável, o que 

praticamente elimina qualquer risco maior.  

O sangue foi colhido em vacutainer contendo EDTA (ácido etileno diamino-tetra-

acético 1,0 mg/mL) (BD – Brasil) e em tubos com gel seco. Os pacientes obedeceram 12 

horas de jejum, visando reduzir as modificações oxidativas durante o armazenamento.  

A partir do sangue coletado foram realizadas análises  para caracterização do perfil 

nutricional (lipídico), inflamatório e imunológico dos indivíduos: 

 Colesterol total e frações (HDL-c e LDL-c); 

 Triglicérides (VLDL);  

 Contagem de linfócitos T (CD4 e CD8) e carga plasmática de HIV (carga viral); 

 Contagem total de linfócitos 

 Proteína C reativa ultra-sensível (PCR); 

 Fibrinogênio; 

Os dados laboratoriais foram registrados em formulário específico para montagem 

do banco de dados (ANEXO 7) 



55 

 

 

Todas as análises bioquímicas foram realizadas pelo Laboratório Central do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Determinação de lipídios plasmáticos: As análises de colesterol total, frações 

(HDL-c e LDL-c) e triglicérides foram realizadas de forma automatizada obedecendo ao 

método enzimático-colorimétrico CHOD/PAP e GPO-PAP, respectivamente utilizando 

―Kits‖ bioquímicos da marca Roche®. A dosagem de HDL-c foi realizada mediante a 

separação, por precipitação seletiva, das demais lipoproteínas e no sobrenadante, 

separado por centrifugação, onde as HDL-c se encontravam. 

       Para encontrar os valores de LDL-c, utilizou-se cálculo baseado na equação de 

FRIEDEWALD (1972): LDL – colesterol = colesterol total – (VLDL-colesterol + HDL-

colesterol), sendo VLDL-colesterol = triglicérides/5.  

Contagem de CD4, CD8 e carga viral: As quantificações de linfócitos T-CD4 e 

T-CD8 foram realizadas através de análises qualitativas e quantitativas com o auxílio do 

citômetro de fluxo FACSCalibur de subpopulações de linfócitos T após marcação dessas 

células com anticorpos monoclonais fluorescentes específicos. Para a carga viral, foi 

utilizado o método bDNA 3.0 (branched DNA 3.0 Versant) que é um procedimento para 

a quantificação direta do RNA do vírus HIV-1, que amplifica o sinal emitido por sondas 

de ácido nucléico que hibridizam a região do gene da polimerase viral, usando o System 

340 dDNA Analyzer Bayer®. 

Proteína C-reativa ultra-sensível (PCR): A PCR foi determinada pelo método 

imunonefelometria de partículas utilizando o reagente CardioPhase hsCRP (Dade 

Behring), que é constituído por partículas de poliestireno revestidas com um anticorpo 
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monoclonal contra a PCR; assim quando misturadas às amostras, que contém a proteína, 

formam-se aglutinados que dispersam a luz irradiada. A concentração da luz dispersa 

depende da concentração da PCR. 

Fibrinogênio: O fibrinogênio foi determinado pelo método de Clauss por leitura 

de turbidimetria, utilizando-se o equipamento Coag-A-Mate MTX®(Holanda) e o 

reagente Fibriquik®, composto de reagente de trombina (100 U NIH/ml), referência de 

calibração do fibrinogênio (solução tampão, plasma humano e estabilizadores) e solução 

tampão Veronal de Owren (0,28M de barbital de sódio). 

 

 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 

As informações foram duplamente digitadas através do programa EpiData 3.1 

(Epidata Association, Dinamarca). As análises foram realizadas no programa estatístico 

Stata 11 (Stata Corporation, College Station, Estados Unidos). 

Os dados foram descritos por meio de frequências absolutas e relativas, medidas de 

tendência central e dispersão (valores mínimos e máximos, desvios-padrão e intervalos 

de confiança de 95%). 

Para investigar as relações entre LAEI, SAEI (variáveis dependentes) e as variáveis 

independentes (idade, sexo, escolaridade, renda per capita, fumo, consumo de bebida 
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alcoólica, uso de drogas, atividade física, peso, altura, IMC, CB, CC, RCQ, RCA, 

porcentagem de gordura corporal, PCT, PCSe, colesterol total, LDL-c, HDL-c e 

triglicérides, PCR, fibrinogênio, linfócitos T-CD4 e T-CD8, linfócitos totais e carga 

viral) foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman. 

Realizou-se análise com modelo de regressão linear simples entre as variáveis 

dependentes e cada uma das variáveis independentes, selecionando-se as associações que 

apresentaram valor p<0,20 para entrada no modelo de regressão linear múltipla.  

Foi realizada análise com modelo de regressão linear múltipla, por meio do método 

“stepwise backward selection”, na qual a partir do modelo completo, retiraram-se 

variáveis explicativas e de confusão com base no valor de p< 0,020. 

Para análise de regressão as variáveis LAEI, SAEI, idade, escolaridade, renda per 

capita, peso, altura, IMC, CB, CC, RCQ, RCA, porcentagem de gordura corporal, PCT, 

PCSe, colesterol total, LDL-c, HDL-c e triglicérides, PCR, fibrinogênio, linfócitos T-

CD4 e T-CD8 e linfócitos totais foram utilizadas como variáveis continuas.  
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4. RESULTADOS  

      

O presente estudo incluiu 132 indivíduos vivendo com HIV/aids selecionados no 

SEAP, Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP. 

Foram abordados 464 indivíduos, sendo que 212 apresentaram um ou mais 

fatores de não inclusão e 120 recusaram-se a participar da pesquisa. Os motivos de não 

inclusão e recusa estão descritos nas tabelas 3 e 4 respectivamente. Os principais fatores 

de não inclusão foram o diagnóstico de diabetes mellitus (16,56%) e uso de drogas 

hipolipemiantes (28,66%). O principal motivo de recusa em participar da pesquisa, 

referido tanto pelos homens quanto pelas mulheres foi falta de tempo, já que o estudo 

principal tratava-se de uma intervenção de 105 dias de duração. 

Tabela 3 - Distribuição de adultos com HIV/aids em terapia antirretroviral, por sexo, 

segundo motivos de não inclusão na pesquisa. São Paulo, 2012. 

Motivos de não inclusão da população 

Motivos de exclusão Mulheres Homens Total 

N % N % N % 

Idade 6 5,36 10 4,95 16 5,1 

< 6 meses HAART 6 5,36 8 3,96 14 4,46 

Moradia distante 2 1,79 14 6,93 16 5,1 

Intolerância aos suplementos 3 2,68 5 2,48 8 2,55 

 

(continua) 
 

 



59 

 

 

Tabela 3 - Distribuição de adultos com HIV/aids em terapia antirretroviral, por sexo, 

segundo motivos de não inclusão na pesquisa. São Paulo, 2012. 

(continuação) 

Motivos de não inclusão da população 

Motivos de exclusão Mulheres Homens Total 

N % N % N % 

AVC / IAM 6 5,36 5 2,48 11 3,5 

Arritmia cardíaca 8 7,14 3 1,49 11 3,5 

Implantes metálicos 3 2,68 5 2,48 8 2,55 

Doença renal crônica 0 0 7 3,47 7 2,23 

Doenças intestinais 1 0,89 2 0,99 3 0,96 

Hipotireoidismo 9 8,04 6 2,97 15 4,78 

Doenças hepáticas* 6 5,36 8 3,96 14 4,46 

Câncer 1 0,89 1 0,5 2 0,64 

Doenças oportunistas 3 2,68 0 0 3 0,96 

Etilismo 2 1,79 2 0,99 4 1,27 

Diabetes Mellitus 18 16,07 34 16,83 52 16,56 

Obesidade 5 4,46 8 3,96 13 4,14 

Doença de Chagas 2 1,79 2 0,99 4 1,27 

Hipolipemiante 24 21,43 66 32,67 90 28,66 

Anti-hipertensivo  5 4,46 7 3,47 12 3,82 

Outros** 2 1,79 9 4,46 11 3,5 

TOTAL 112 100 202 100 314 100 

* Hepatite B ou C ativas cirrose e insuficiência hepática. 

** Outros motivos: gestação, vegetarianismo, pancreatite, tratamento HAART irregular, 

diagnóstico de HIV+ não confirmado. 

 

Tabela 4 – Distribuição de adultos com HIV/aids em terapia antirretroviral, por sexo, 

segundo motivos de recusa em participação na pesquisa. São Paulo, 2012. 
Motivos de recusa da pesquisa por sexo da população convidada 

Motivos de recusa Homens Mulheres Total 

Falta de tempo 48 26 74 

Aversão aos suplementos 14 10 24 

Outros * 13 9 22 

TOTAL 75 45 120 

* Outros: dieta, falta de interesse, distância da moradia, pré-operatório. 
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4.1 FATORES DEMOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS 

 

 

Os indicadores demográficos e socioeconômicos mostraram que os indivíduos 

possuíam idade média (DP) de 42,99 (8,21) anos, variando de 19 a 59 anos, composto em 

59,85% por homens. Em relação à escolaridade, 37,88% completaram o ensino médio e 

21,21% completaram o ensino superior. Quanto à raça/etnia 53,85% auto-referiram 

brancos (tabela 5). A média da renda per capita foi de 1509 reais, sendo a renda mínima 

referida de 120 reais e a máxima de 9 mil reais. 

Tabela 5 – Distribuição, médias e desvio-padrão (DP) de adultos com HIV/aids em 

terapia antirretroviral, segundo características demográficas e socioeconômicas. São 

Paulo, 2012. 

Variáveis N % Média (DP) minimo máximo 

Idade (anos)   42,99 (8,21) 

  19 |---| 29 5 3,79  

  30 |---| 39  35 26,52 

  40 |---| 49 66 50  

  50 |---| 59 26 20,88  

  Sexo    

  Masculino 79 59,85  

  Feminino 53 40,15    

(continua) 
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Tabela 5 – Distribuição, médias e desvio-padrão (DP) de adultos com HIV/aids em 

terapia antirretroviral, segundo características demográficas e socioeconômicas. São 

Paulo, 2012. 

(continuação) 

Variáveis N % Média (DP) minimo máximo 

Raça/etnia    

  Branco 70 53,85  

  Preto 16 12,31  

  Pardo-mulato 42 32,31 

  Oriental 1 0,77  

  Indígena 1 0,77  

  Escolaridade    

  Analfabeto 1 0,76  

  Fundamental incompleto 12 9,09  

  Fundamental completo 7 5,3  

  Médio completo 9 6,82  

  Médio incompleto 50 37,88  

  Superior completo 21 15,91  

  Superior incompleto 28 21,21  

  Pós-graduação completa 4 3,03       

 

 

 

4.2 HÁBITOS DE VIDA 

 

 

Em relação aos hábitos de vida os indivíduos foram questionados quanto ao 

hábito de fumar, consumo de bebida alcoólica, uso de drogas e prática de atividade física, 

através de questionário específico. 
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 Quanto ao hábito de fumar verificou-se que a maioria (74,04%) eram não 

fumantes, porém 12,21% do total eram ex-fumantes. O consumo habitual de bebida 

alcoólica foi referido por 53,79% dos indivíduos, e a maioria dos indivíduos (93,18%) 

não eram usuários de drogas.
 

 A avaliação do nível de atividade física foi obtida por meio do Questionário 

Internacional de Atividade Física, versão curta (IPAQ, 2001), que resultou em atingir ou 

não a recomendação dos 150 minutos semanais de atividade física, onde 64,39% 

atingiram as recomendações. 

 Em relação à adesão a ART, 86,15% dos indivíduos relataram ter ingerido os 

antirretrovirais nos últimos três dias da data da entrevista. O tempo médio de infecção 

pelo HIV foi de 12,69 anos, sendo o tempo médio de terapia antirretroviral de 10,29 anos 

e o tempo médio de terapia atual de 3,34 anos (Tabela 6). 

 A maioria dos indivíduos (53,85%) não estava em uso de drogas antirretrovirais 

associadas a risco cardiovascular (tabela 6). Foram observados 29 diferentes esquemas de 

TARV. O esquema mais frequente (42,42%) foi um NNRTI associado a dois NRTI. O 

segundo esquema de TARV mais frequente (14,39%) foi um IP associado a dois NRTI 

(Tabela 7). 
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Tabela 6 – Distribuição, médias e desvio-padrão (DP) de adultos com HIV/aids em 

terapia antirretroviral, segundo hábitos de vida, história da doença e uso de 

medicamentos. São Paulo, 2012. 

Variáveis N % Média (DP) 

Hábito de fumar   .. 

Não 81 61,83  

Sim 34 25,95  

Ex-fumante 16 12,21  

Consumo de bebida alcoólica   .. 

Não 8 6,06  

Sim 71 53,79  

Ex-etilista 53 40,15  

Uso de drogas   .. 

Não  123 93,18  

Sim 1 0,76  

Ex-usuário 8 6,06 .. 

Atividade Física    

150 min. semanais 85 64,39  

<150 min. semanais 47 35,61  

Adesão à ART   .. 

Não 18 13,85  

Sim 112 86,15  

Uso de antirretrovirais associados a 

risco cardiovascular 

  .. 

Não 70 53,85  

Sim 60 46,15  

Tempo de diagnóstico do HIV(anos)   10,29(5,01) 

Tempo total de uso de ART (anos)   3,34(3,01) 

Tempo de terapia atual (anos)     12,69 (4,61) 
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Tabela 7 - Distribuição de adultos com HIV/aids em terapia antirretroviral, segundo 

esquema de terapia antirretroviral utilizado no tratamento. São Paulo, 2012. 

Esquema de ART N % 

2 IP + 2 NNRTI 3 2,27 

2 IP + 2 NRTI 6 4,55 

2 IP + 3 NRTI 4 3,03 

3 NRTI 1 0,76 

IP + 2 NRTI 3 2,27 

IP + 3 NRTI 2 1,52 

2 IP + 2 NRTI 7 5,30 

2 IP + 3 NRTI 6 4,55 

2 NRTI 1 0,76 

IF +  IP + 2 NRTI 1 0,76 

IF + 2 NRTI + 2 IP 1 0,76 

IF + 2 NRTI + 2 IP + II 1 0,76 

IF + 2NRTI + IP + II 1 0,76 

IF + II + IP 1 0,76 

II +  2 IP + 2 NRTI 1 0,76 

II + 2 IP + 2 NRTI 1 0,76 

II + 2 NRTI + IP 1 0,76 

IP 3 2,27 

IP + 2 NRTI 19 14,39 

IP + 3 NRTI 1 0,76 

IP + NRTI 2 1,52 

IP + NRTI + NNRTI 1 0,76 

NNRTI 3 2,27 

NNRTI + 2 IP + 2 NRTI 2 1,52 

NNRTI + 2 NRTI 56 42,42 

NNRTI + 2 NRTI + IP 1 0,76 

NNRTI + IP + 2 NRTI 1 0,76 

NNRTI + NRTI 1 0,76 

NRTI 1 0,76 

TOTAL 132 100 

NRTI - Inibidores Análogos de Nucleosídeos da Transcriptase Reversa; NNRTI - Inibidores não-

Análogo de Nucleosídeos da Transcriptase Reversa; IP - Inibidores de Protease; IF - Inibidores 

de fusão; II - Inibidores da Integrase 
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4.3 ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

A média (DP) de peso foi de 68,27kg (11,61) e a média (DP) de altura foi de 

170,31cm (8,74). O IMC médio (DP) foi de 23,51kg/m
2
 (3,44), sendo que 65,91% dos 

indivíduos classificaram-se na faixa de eutrofia, enquanto apenas 6,07% estavam na 

faixa de baixo peso e 3,79% foram classificados como obesos grau I.  

A média (DP) de CB foi de 29,47cm (3,40) e a média (DP) de CC foi de 87,12cm 

(9,59). De acordo com a classificação de risco para CC 24,24% dos indivíduos foram 

classificados na faixa de risco muito elevado, porém 56,06%  não apresentaram risco. 

Foram calculadas as RCQs de todos os indivíduos e classificadas de acordo com 

o risco segundo sexo, dessa forma 63,36% não apresentaram risco e 36,64% 

apresentaram risco.  

A média da RCA (DP) foi de 0,51 (0,61), sendo 55,30% dos indivíduos 

classificados com risco cardiometabólico. 

A média (DP) de porcentagem de gordura corporal foi de 20,63% (8,63); a média 

(DP) de PCT foi de 15,35mm (8,76) e a média (DP) de PCSe foi de 18,06mm (7,40). Os 

dados referentes ao estado nutricional estão descritos na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Distribuição, médias e desvio-padrão (DP) de adultos com HIV/aids em 

terapia antirretroviral, segundo estado nutricional. São Paulo, 2012. 

Variáveis N % Média (DP) valor 

minimo 

valor 

máximo 

Peso (kg)   68,27(11,61) 43,5 102,6 

Altura (cm)   170,31 (8,74) 144,5 188,75 

Índice de Massa Corporal 

(kg/m
2
)* 

  23,51(3,44) 13,88 34,45 

Baixo peso (<18,5) 8 6,07    

Eutrofia (18,5-24,9) 87 65,91    

Excesso de peso (25,0-29,9) 32 24,24    

Obesidade 1(≥30,0) 5 3,79    

Circunferência do Braço 

(cm) 

  29,47 (3,40) 20,65 38,4 

Circunferência da 

Cintura (cm)** 

  87,12 (9,59) 67,2 109,4 

Sem risco 74 56,06  

  Risco elevado 26 19,7  

  Risco muito elevado 32 24,24  

       

  Relação Cintura-Quadril 

*** 

   

  Sem risco 83 63,36  

  Com risco 48 36,64  

  Relação Cintura-Altura 

****  

   

  Sem risco (≤0,5) 59 44,7  

  Com risco (>0,5) 73 55,3  

  Gordura Corporal (%)   20,63 (8,63) 3,1 41,8 

Prega Cutânea Triciptal 

(mm) 

  15,35 (8,76) 2,5 45,5 

Prega Cutânea 

Subescapular (mm) 

    18,06 (7,40) 5,00 48,75 

*Fonte WHO, 2000. **Classificação da circunferência da cintura: baixo risco de complicações 

metabólicas associadas à obesidade <94cm para homens e <80cm para mulheres; risco elevado 

≥94cm para homens e ≥80cm para mulheres; risco muito elevado ≥102cm para homens e ≥88cm 

para mulheres (WHO, 1998).***Classificação da relação cintura-quadril: com riso >1 para 

homens e > 0,85 para mulheres (WHO, 1998).****ASHWELL e HSIEH, 2005. 
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Quanto ao perfil lipídico dos indivíduos participantes da pesquisa a média (DP) 

do colesterol total foi de 191,78mg/dL (35,12), De acordo com esses resultados 60,5% 

não apresentaram valores de risco para colesterol total. A média de LDL-c foi de 

115,22mg/dL ±31,56(DP). Segundo valores de LDL-c, 69,1% dos indivíduos não 

apresentaram risco para doença cardiovascular, e apenas 4,5% da amostra apresentaram 

risco elevado. Em relação ao HDL-c a média (DP) encontrada foi de 48,09mg/dL 

(15,86). A maioria dos indivíduos apresentou risco elevado e risco moderado para 

doença cardiovascular, 43,2% e 42,4% respectivamente. Em relação aos triglicérides a 

média (DP) encontrada foi de 148,32mg/dL (85,98). Valores desejáveis de triglicérides 

foram encontrados em 58,90% dos indivíduos, com 19,30% da amostra sendo 

classificados com risco elevado ou alto risco (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Distribuição, médias e desvio-padrão (DP) de adultos com HIV/aids em 

terapia antirretroviral, segundo perfil lipídico. São Paulo, 2012. 

Variáveis N % Média(DP) valor 

minimo 

valor 

máximo 

Colesterol total (mg/dL)   191,78 (35,12) 110,00 313,00 

Sem risco (<200) 75 60,50    

Risco moderado (200 a 

239) 39 31,50 

   

Risco elevado (>239) 10 8,10    

LDL colesterol (mg/dL)   115,21(31,56) 48,00 285,00 

Sem risco (<130) 85 69,10    

Risco moderado (130 a 

159) 32 26,00 

   

Risco elevado (≥160) 6 4,90    

(continua) 
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Tabela 9 – Distribuição, médias e desvio-padrão (DP) de adultos com HIV/aids em 

terapia antirretroviral, segundo perfil lipídico. São Paulo, 2012. 

(continuação) 

Variáveis N % Média(DP) valor 

minimo 

valor 

máximo 

HDL colesterol (mg/dL)   48,08 (15,86) 6,00 144,00 

Sem risco (>65) 11 8,90    

Risco moderado (45 a 65) 56 45,20    

Risco elevado (<45) 57 46,00    

Triglicérides (mg/dL)   148,32(85,98) 40,00 559,00 

Desejável (<150) 73 58,90  

  Limítrofe (150 a 200) 27 21,80  

  Risco elevado (200 a 499) 22 17,70  

  Alto risco (>500) 2 1,60       

Fonte: NCEP – ATP III 2001. 

 

 

4.4 MARCADORES INFLAMATÓRIOS E DE GRAVIDADE DA INFECÇÃO 

 

 

 Foi realizada coleta sanguínea para caracterização do perfil inflamatório 

(fibrinogênio e PCR) e avaliação da gravidade da infecção (contagem de linfócitos T-

CD4 e T-CD8, contagem total de linfócitos e carga viral). 

A média (DP) de PCR encontrada nas amostras foi de 2,46 mg/dL (2,45). A 

média (DP) do fibrinogênio foi 362,85mg/dL (123,61). Em relação aos marcadores de 

gravidade da infecção a média (DP) da contagem de linfócitos T-CD4 foi de 

530,26/mm
3 

(263,81); a média (DP) da contagem de linfócitos T-CD8 foi de 
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835,56/mm
3
(392,75); a média (DP) da contagem total de linfócitos foi de 

1,89mil/mm
3
(0,62). Com relação à carga viral 88,33% dos indivíduos apresentaram 

valores indetectáveis nos exames sanguíneos laboratoriais correspondendo aos dados do 

prontuário (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Distribuição, médias e desvio-padrão (DP) de adultos com HIV/aids em 

terapia antirretroviral , segundo marcadores inflamatórios, linfócitos T-CD4 e T-CD8 e 

carga viral. São Paulo, 2012. 

Variáveis N % Média (DP) Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Proteína C-reativa 

(mg/dL) 

  2,46 (2,45) 0,10 12,20 

Fibrinogênio (mg/dL)   362,85(123,61) 187,00 789,00 

Linfócitos T-CD4 (células 

por mm
3
) 

  530,26 (263,81) 16,00 1093,00 

Linfócitos T-CD8 (células 

por mm
3
) 

  835,56 (392,75) 150,00 3025,00 

Linfócitos totais 

(mil/mm3) 

  1,89 (0,62) 0,50 3,50 

Carga Viral *    

  Indetectável 

(<50cópia/mL) 

106 88,33  

  Detectável (>50cópias/mL) 14 11,67       

*(n=120) 

 

 

 4.5 ELASTICIDADE ARTERIAL 
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A média (DP) de LAEI entre os indivíduos foi de 14,65 mL/mmHg x 10 (4,46) e 

a média (DP) de SAEI foi de 5,75 mL/mmHg x 100 (2,49). 

Os valores de LAEI e SAEI apresentados foram classificados segundo a diretriz 

de Hypertension Diagnostics, Inc., 2004 (ANEXO 1). Quando analisados em relação à 

elasticidade dos grandes vasos 71,97% dos indivíduos foram classificados com 

elasticidade normal, já quando analisados em relação aos pequenos vasos apenas 32,58% 

dos participantes foram classificados como normais. Na tabela 11 são demonstradas as 

distribuições das classificações de LAEI e SAEI. 

Tabela 11 – Distribuição, médias e desvio-padrão (DP) de adultos com HIV/aids em 

terapia antirretroviral , segundo a elasticidade arterial dos grandes e pequenos vasos. São 

Paulo, 2012. 

Variável N % Média(DP) Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

LAEI (mL/mmHg x 10)*   14,65 (4,46) 

4,80 31,10 

Limite 36 27,27  

  Normal 95 71,97  

  Reduzido 1 0,76  

       

  SAEI (mL/mmHg x 100)**   5,75 (2,49) 

1,90 12,40 

Limite 40 30,3  

  Normal 43 32,58  

  Reduzido 49 37,12       

Fonte: Guideline Hypertension Diagnostics, 2004. 

 

 

 Foi realizada análise de regressão simples entre LAEI e as variáveis independentes. O 

intervalo de confiança considerado foi de 95% e p<0,20, assim foram encontradas 

associações de LAEI com altura (p < 0.001), peso (p < 0.01), PCSe (p < 0.01),  HDL-c 
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(p < 0.15) e RCA (p < 0.14), idade (p < 0.05), uso de drogas (p < 0.19) e linfócitos T-

CD4 (p < 0.001).  

 As variáveis selecionadas acima foram incluídas em modelo de análise de regressão 

múltipla considerando-se o LAEI como variável resposta. Na análise de regressão linear 

múltipla final, LAEI teve associação positiva com o peso (p=0.001) e negativas com 

PCSe (p=0.001), linfócitos T-CD4 (p=0.02) e sexo masculino (p=0.01). Na tabela 12 

estão descritos os resultados para o modelo de regressão final com as variáveis 

explicando 25% (adjusted R
2
) das variações do LAEI. 

 

Tabela 12: Modelo final de regressão linear múltipla, considerando como variáveis 

dependentes a elasticidade arterial dos grandes vasos (LAEI) de adultos HIV/aids, em 

terapia antirretroviral. São Paulo, 2012. 

Variáveis Coeficiente  

de correlação 

(r) 

Erro 

Padrão 

t IC (95%) P>|t| 

Peso 0,18821 0,03787 4,97  0,11320 0,11320 0,000 

PCSe -0,28125 0,05996 -4,69 -0,39998 -0,12511 0,000 

linfócitos 

T-CD4 -0,00332 0,00138 

 

-2,41 

 

-0,00605 

 

-0,00058 0,018 

Sexo 

masculino -2,38075 0,84347 

-2,82 -4,05106 -0,71044 

0,006 

Constante 12,622 2,45048 5,15  7,7701 17,47529 0,000 

       
R

2
=0,27; Adj.R

2
 = 0,25 

PCSe – prega cutânea subescapular; IC – intervalo de confiança. 

 A análise de regressão simples realizada entre SAEI e as variáveis independentes 

mostrou associações com altura (p < 0.002), peso (p < 0.001), IMC (p < 0.002), CB (p < 

0.001), PCSe (p < 0.148),  CC (p < 0.14), HDL-c (p < 0.06), sexo (p < 0.09), idade (p < 

0.001), fumo (p < 0.06), linfócitos T-CD4 (p < 0.02) e contagem total de linfócitos (p < 
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0.05). 

 Após análise de regressão linear múltipla SAEI apresentou associação positiva com o 

peso (p=.0.001) e negativas com idade (p=0.001), PCSe (p=0.001) e linfócitos totais 

(p=0.013). Na tabela 13 estão descritos os resultados para o modelo de regressão com as 

variáveis explicando 38% (adjusted R
2
) das variações de SAEI. 

 

Tabela 13: Modelo final de regressão linear múltipla, considerando como variáveis 

dependentes a elasticidade arterial dos pequenos vasos (SAEI) de adultos HIV/aids, em 

terapia antirretroviral. São Paulo, 2012. 

Variáveis Coeficiente 

de 

correlação  

(r) 

Erro 

Padrão 

t IC(95%) P>|t| 

Peso 0,11657 0,01701 6,85 0,08288 0,15025 0 

Idade -0,09666 0,02152 -4,49 -0,1393 -0,054 0 

PCSe -0,11604 0,02553 -4,54 -0,1666 -0,6547 0 

linfócitos 

totais 

-0,63726 0,28971 -2,2 -1,2109 -0,0636 0,03 

Constante 5,30863 1,53359 3,46 2,27196 8,34531 0,001 

R
2
=0,40; Adj.R

2
 = 0,38 

PCSe – prega cutânea subescapular; IC – intervalo de confiança. 

 



73 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 

 O presente estudo buscou avaliar a elasticidade arterial dos pequenos e grandes vasos 

de indivíduos HIV/aids e verificar sua associação com outros fatores de risco 

cardiovascular, fatores sócioeconômicos e demográficos, hábitos de vida, estado 

nutricional e marcadores inflamatórios e de gravidade da infecção. 

 Com o advento da terapia antirretroviral, houve declínio da mortalidade e da 

incidência de infecções oportunistas em indivíduos HIV/aids. No entanto, a preocupação 

em relação à qualidade de vida e ao tempo de sobrevida desses indivíduos ainda persiste, 

visto a frequente ocorrência de alterações metabólicas (JONES et al., 2006). 

 As doenças crônicas não transmissíveis como dislipidemias, diabetes, e hipertensão, 

além da própria infecção pelo vírus HIV e do uso dos antirretrovirais aumentam ainda 

mais o risco de eventos cardiovasculares com surgimento precoce de doenças das 

artérias coronarianas (MATETZKY et al., 2003) e infarto do miocárdio (FRIIS et al., 

2003; d’ARMINIO et al.,2004). Além disso, as alterações metabólicas também podem 

estar associadas à lipodistrofia e ao estresse oxidativo.  

 

 

5.1 FATORES DEMOGRÁFICOS E SÓCIOECONÔMICOS 
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Os fatores demográficos e socioeconômicos encontrados neste estudo são 

similares aos observados na população brasileira vivendo com HIV/aids (MS, 2011).  

Segundo dados recentes do Ministério da Saúde a faixa etária de maior 

prevalência de aids em todo o país é de 25 a 49 anos. Neste estudo, pouco mais da 

metade dos indivíduos apresentaram idade entre 41 e 50 anos (selecionados na faixa 

etária de 19-59 anos), fato talvez explicado por se tratar de um ambulatório de referência, 

onde atualmente novos pacientes não são mais cadastrados e pelos pacientes cadastrados 

estarem em acompanhamento há vários anos (MS, 2011). 

  A contaminação pelo HIV ainda é mais prevalente nos homens que nas mulheres, 

mas essa diferença vem decrescendo ao longo dos anos, atingindo em 2010 a relação 1,7 

casos em homens para 1 em mulheres (MS, 2011).  Na amostra do presente estudo a 

relação encontrada entre o sexo masculino e feminino foi de 1,5: 1.  

 Quanto à escolaridade, em 2010, 41,6% do total de indivíduos notificados pelo 

SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) tinham o ensino 

fundamental completo ou incompleto; 20,1% ensino médio completo ou incompleto; 

8,2% ensino superior completo ou incompleto e 2,4% analfabetos. Neste estudo as taxas 

encontradas foram de 14,4% de participantes com ensino fundamental completo ou 

incompleto; 44,7% ensino médio completo ou incompleto; 37,12% ensino superior 

completo ou incompleto e 0,76% de analfabetos. Pelos dados apresentados, os indivíduos 

incluídos neste estudo apresentaram melhor nível de escolaridade que os apresentados 

pelo SINAN. A renda per capita média encontrada nos participantes desta pesquisa foi 

http://www.aids.gov.br/
http://www.aids.gov.br/
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superior em 2,26 vezes ao da média da população brasileira que é de R$668,00 (IBGE, 

2010). As diferenças encontradas podem ser explicadas por se tratar de uma população 

proveniente, em sua maioria, de um grande centro urbano como São Paulo, atendida em 

um ambulatório de referência (MS, 2011). Em relação à raça/etnia no ano de 2010, 

49,6% dos casos notificados pelo SINAN foram de brancos (MS, 2011), similar a taxa de 

brancos encontrada na amostra do presente estudo (53,85%). 

 

 

5.2 HÁBITOS DE VIDA 

 

 

Quando questionados quanto aos hábitos de vida verificamos que grande parte 

dos indivíduos eram não fumantes, e mais de 60% atingiram as recomendações de 

atividade física, segundo avaliação pelo IPAQ (MATSUDO et al., 2001). Os estudos de 

FLORINDO et al. (2007) e KAIO (2010) também realizados na Casa da Aids verificaram 

respectivamente: 68,6% e 41,21% de não fumantes e 50% e 33% de praticantes de 

atividade física. Foram avaliados 17852 indivíduos HIV/aids de uma coorte realizada em 

20 países da Europa, Estados Unidos e Austrália para determinar a prevalência de fatores 

de rico cardiovascular e encontrou-se uma taxa de 51,5% de fumantes (FRIIS-MØLLER 

et al., 2003). Existem poucos estudos com amostra adequada para representar a 

população HIV/aids na avaliação da atividade física, no entanto uma revisão sistemática 



76 

 

 

recente verificou que o nível de sedentarismo variou de 19 a 73%, apesar dos estudos 

utilizarem diferentes métodos para essa avaliação (SCHUELTER-TREVISOL et al., 

2012). 

O estudo de KAIO (2010) apresentou como resultado um índice de 47,8% de 

consumo habitual de bebida alcoólica, enquanto o presente estudo encontrou uma taxa de 

aproximadamente 54%. O alto índice de não fumantes e de praticantes de atividade física 

encontrados neste estudo podem ser explicados pelos inúmeros fatores de exclusão (não 

inclusão)  relacionados ao projeto principal, de qual advém este estudo, que selecionava 

pacientes HIV/aids sem comorbidades ou doenças crônicas. É importante ressaltar que os 

estudos citados anteriormente não utilizaram o IPAQ para avaliação da atividade física e 

sim somente questionaram os participantes quanto à prática ou não de atividade física.  

A prática de atividade física tem sido recomendada como uma terapia adjunta para 

melhorar as alterações anatômicas e metabólicas dos pacientes HIV/aids, além de ajudar 

na restauração do tecido muscular e contribuir para prevenção do acúmulo de gordura 

abdominal (ADA, 2004; FLORINDO et al., 2007). 

As suspensões do tabagismo, do consumo de bebida alcoólica e do uso de drogas 

devem ser estimuladas, pois além de reduzirem fatores de risco para doenças 

cardiovasculares (ADA, 2004) oferecem maiores chances de melhora no sistema 

imunológico (BURBANO, 2009).  
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Vinte e nove (29) diferentes esquemas de TARV eram administrados aos 

participantes, o que mostra um bom acesso aos antirretrovirais pelos indivíduos 

HIV/aids, de acordo com recomendação do MS (2006). 

A taxa de adesão a ART foi superior a 80% entre os indivíduos entrevistados. Estudos 

anteriores realizados no Brasil (NEMES et al., 2004; BONOLO et al., 2005; 

COLOMBRINI et al., 2006) encontraram respectivamente taxas de 75%, 63,1% e 50%. 

A diferença observada pode estar relacionada aos efeitos secundários do HIV/aids (ADA, 

2004), tempo de tratamento, quantidade de medicamentos utilizados, características do 

serviço de saúde, além das características individuais do paciente (NEMES et al., 2004).  

 

 

 5.3 ESTADO NUTRICIONAL 

 

 

    As medidas antropométricas constituem um recurso não invasivo e de baixo custo 

para avaliar o estado nutricional de indivíduos HIV/aids, além de caracterizar a 

deposição de gordura corporal e auxiliar na identificação de riscos nutricionais, embora 

ainda não haja um protocolo específico para esta população (KNOX et al., 2003). 

   No presente estudo, após aferição do peso e altura e classificação dos pacientes 

segundo o IMC, 66% dos participantes encontravam-se na faixa de eutrofia, e 

aproximadamente 25% com sobrepeso. FLORINDO et al. (2007) encontraram 

resultados semelhantes com maior prevalência de eutrofia (65%), seguido de sobrepeso 
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(26,3%). JAIME et al. (2004) também referiram resultados semelhantes com a maioria 

da população classificada como eutrófica (65,9%), seguido de sobrepeso (30,5%). No 

entanto, é importante ressaltar que o estudo de FLORINDO et al (2007) trabalhou com 

indivíduos em terapia antirretroviral por no mínimo 3 meses e não portadores de doenças 

crônicas não transmissíveis, uma população similar a do presentes estudo. Já o estudo de 

JAIME et al (2004) não excluiu pacientes com doenças crônicas. 

Quanto a medida de CC, FLORINDO et al. (2004) em estudo de validação de 

métodos para medida de gordura corporal em pacientes HIV/aids envolvendo 15 

indivíduos, também da Casa da AIDS encontraram valor mínimo de CC de 71,0cm e 

máximo de  108cm, mostrando resultados semelhantes ao presente estudo. Quanto à 

classificação de risco para CC, 56.1% dos participantes não apresentaram risco. 

JANISZEWSKI et al. (2011) em estudo realizado entre 2005 e 2009 na Itália, com 2.322 

indivíduos HIV/aids, observaram maior prevalência (62,1%) de indivíduos sem risco 

para doença cardiovascular segundo a classificação de CC e 37,9% de indivíduos com 

risco elevado e muito elevado, comparado com 43,9% dos indivíduos encontrados neste 

estudo. Essa diferença pode ser explicada pela amostragem da pesquisa e pelas 

diferenças sócio-econômicas e demográficas das duas populações. HOLANDA et al. 

(2010) encontrou 43,6% das mulheres que não concluíram o ensino superior (p=0,01) 

apresentavam obesidade abdominal. OLINTO et al (2006) realizaram estudo do tipo 

transversal para avaliar a distribuição de obesidade abdominal em adultos saudáveis  no 

sul do Brasil. Neste verificaram que em relação às mulheres quanto maior a  

escolaridade, menor foi o acúmulo de gordura na região abdominal e as maiores 
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prevalências de gordura na região abdominal foram associadas inversamente à renda, e 

em relação aos homens as maiores prevalências de obesidade nível II foram encontradas 

nos dois menores quartis de escolaridade. 

Quanto à RCQ, pouco mais de 40% dos participantes foram classificados com 

risco para complicações metabólicas decorrentes da deposição de gordura. Resultado 

similares foram apontados por JAIME et al. (2006) e FLORINDO et al. (2007) que 

observaram prevalências de 45,7% (n=223) e 52,3% (n=220) de risco segundo a RCQ, 

em estudos realizados na Casa da AIDS. 

 O índice RCQ aumenta com o acúmulo de adiposidade visceral em indivíduos 

com ou sem a infecção pelo HIV, e mostrou melhor correlação com a adiposidade 

visceral do que a CC em estudo com indivíduos HIV/aids (JAIME et al., 2006). A 

medida da RCQ foi validada para a população brasileira em indivíduos que vivem com 

HIV/aids, mostrando boa correlação com a gordura visceral e a gordura abdominal total 

(FLORINDO et al., 2004). No entanto, a RCQ não parece ser influenciada pela terapia 

antirretroviral. Estudo realizado no sul da Índia (SAGHAYAM et al., 2007) não mostrou 

alteração no índice RCQ após seis meses de início da terapia antirretroviral. CURTI et 

al. (2010) acompanharam as alterações antropométricas de indivíduos HIV/aids em uso 

de HAART por 12 meses e não encontraram variações significativas para a CC, outra 

medida de adiposidade abdominal. No entanto é importante destacar que assim como no 

estudo acima, o presente estudo trabalhou com amostra composta em sua maioria de 

indivíduos eutróficos. 



80 

 

 

  Não foram encontrados estudos na literatura que avaliassem o índice RCA em 

pacientes HIV/aids. No entanto, revisão sistemática e meta-análise recentemente 

publicada (ASHWELL et al., 2012) mostrou que a RCA parece ser superior a CC e ao 

IMC na detecção de risco cardiometabólico em adultos de ambos os sexos. HAUN et al. 

(2009) realizaram um estudo transversal com sub-amostra de indivíduos saudáveis 

acompanhados em uma coorte (Monitoramento das Doenças Cardiovasculares e da 

Diabetes no Brasil - MONIT) e concluíram que a RCA constitui uma ferramenta simples 

e com bom poder de teste para risco coronariano elevado. No presente estudo 55,3% dos 

participantes foram classificados com risco à saúde segundo a RCA, considerado como 

indivíduos de risco para obesidade e síndrome metabólica (ASHWELL e HSIEH, 2005). 

A média de porcentagem de gordura corporal entre os participantes foi de 20,6%, 

realizada através de exame de bioimpedância. CARR et al., (1998) encontraram média 

similar (18,1%) em indivíduos HIV/aids em uso de IPs.   

JAIME et al. (2006) avaliaram pregas cutâneas de indivíduos HIV/aids sem a 

presença de obesidade central e em uso de HAART incluindo IPs e encontraram média 

de PCT (9,4mm) inferior a média observada neste estudo (15,3mm), sendo que as 

médias de PCSe foram similares ( 17,6 vs 15,35), respectivamente. FLORINDO et al. 

(2007) utilizaram pregas cutâneas para avaliar a obesidade central de pacientes 

HIV/aids, através da somatória de todas as pregas, mas não apresentaram valores 

individuais destas. CURTI et al. (2010), acompanharam pacientes HIV/aids em uso de 

TARV por 12 meses e verificaram aumentos significativos da PCSe, porém não 

significativo para a PCT. 
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Quanto ao perfil lipídico valores de risco cardiovascular moderado/elevado de 

LDL-c, HDL-c, foram observados em 30.9% e 91,2% respectivamente. Já em relação 

aos triglicérides e ao colesterol total 19,4% e 39,5% apresentaram valores de risco 

elevado/alto. Alterações lipídicas em pacientes HIV/aids em HAART, também foram 

observadas no estudo de MONTEIRO et al. (2000), que registraram níveis baixos de 

HDL-c e hipertrigliceridemia, respectivamente, em 57,1% e 47,6% dos indivíduos 

estudados. (HANSEN et al., 2006) em estudo comparando homens portadores do HIV 

com  homens soro negativos verificou níveis mais baixos de HDL nos indivíduos HIV. 

Têm sido frequentemente observado em indivíduos HIV/aids a dislipidemia 

caracterizada por hipertrigliceridemia associada a baixos níveis de HDL-c e altos níveis 

de LDL-c e colesterol total (OH e HEGELE, 2007). A presença de dislipidemia nesses 

indivíduos parece estar relacionada à uma combinação de causas que inclui a infecção 

viral, os efeitos da terapia antirretroviral, fatores genéticos, dieta e atividade física 

(ALMEIDA et al., 2009; CURRIER et al., 2009) 

BUCHACZ et al. (2008) acompanharam 374 pacientes HIV/aids em início de 

utilização de HAART em Uganda e observaram após 24 meses de terapia aumentos 

significativos nos níveis séricos de colesterol total e LDL. 

Os altos níveis de colesterol e triglicérides parecem estar associados com uma 

classe de medicamentos antirretrovirais: os IP (CARR et al., 1998). Possíveis 

mecanismos que explicam as dislipidemias associadas ao uso dos IP são: associação 

com acúmulo de gordura intracelular, levando à resistência à insulina e ao aumento da 

apolipoproteína-B e das lipoproteínas ricas em triglicérides; associação com a redução 
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dos receptores de LDL-c , aumentando a concentração plasmática dessa partícula; 

associação com os NRTI, levando a uma disfunção mitocondrial e em conseqüência à 

lipoatrofia, resistência à insulina e dislipidemia. O IP apontado como apresentando 

maior risco em relação a dislipidemias é o ritonavir (CARR et al., 1998; OH e HEGELE, 

2007). Os antirretrovirais das classes NRTI e NNRTI também parecem exercer efeitos 

prejudiciais às lipoproteínas plasmáticas, no entanto seus mecanismos são 

desconhecidos (OH e HEGELE, 2007). 

A elevação das concentrações séricas de lipídeos deve ser regularmente 

monitorada. O aumento dos fatores de risco de doenças cardiovasculares relacionados à 

terapia antirretroviral pode ser minimizados com hábitos alimentares saudáveis e 

atividade física (ADA, 2004). 

 

 

5.4 MARCADORES INFLAMATÓRIOS E DE GRAVIDADE DA 

INFECÇÃO  

 

 

A inflamação crônica em pacientes HIV/aids parece ser uma consequência da 

replicação viral. Concentrações elevadas de marcadores inflamatórios tem sido 

associadas ao aumento da mortalidade em indivíduos HIV/aids (KULLER et al., 2008).  

TIEN et al. (2010) demonstraram que marcadores inflamatórios e de coagulação são 

importantes preditores de mortalidade mesmo quando há contagem de células T-CD4 > 
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500 células/mm
3
. HSUE et al. (2009) e NEUHAUS et al. (2010) demonstraram que a 

inflamação pode estar presente mesmo quando a carga viral estiver indetectável. 

A média do fibrinogênio encontrou-se dentro do valor de referência, resultado 

que pode ser explicado por grande parte da amostra apresentar infecção controlada com 

carga viral indetectável.  

O valor médio da PCR apresentou-se acima da referência indicando a presença de 

inflamação, conforme estudos anteriores comprovam para pacientes HIV/aids (CARR et 

al., 1998; ARINOLA et al.,2004; NOURSADEGHI e MILLER, 2005). 

Com relação aos marcadores de gravidade da infecção, níveis mais baixos de 

linfócitos T-CD4 foram encontrados em trabalhos anteriores. A diferença pode ser 

devido estes estudos não trabalharem com 100% da amostra em terapia antirretroviral, 

não medirem a taxa de adesão à terapia e não exigirem como fator de inclusão carga 

viral indetectável (JAIME et al., 2004; AMOROSA et al., 2005 ; NEVES et al., 2006; 

AGHDASSI et al.,2007).  

Em relação à carga viral, 88,33% dos indivíduos apresentou carga viral 

indetectável. AMOROSA et al. (2005) e NEVES et al. (2006) encontraram taxas mais 

baixas 53% e 52,4%, respectivamente, porém carga viral detectável não foi considerado 

como fator de exclusão nestes estudos. 

A média da contagem total de linfócitos encontrada neste estudo foi considerada 

dentro da faixa de referencia para indivíduos saudáveis, fato esperado, já que a amostra 

era composta por indivíduos com infecção controlada (MANUAL de EXAMES HC-

FMUSP). 
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5.5 ELASTICIDADE ARTERIAL 

 

 

Neste estudo aproximadamente 72% dos participantes apresentaram valores normais 

de elasticidade arterial dos grandes vasos, já quando analisados com relação aos 

pequenos vasos apenas 32,6% dos participantes foram classificados como normais. As 

alterações de elasticidade arterial são primeiramente identificadas nos pequenos vasos - 

SAEI, através de um método que utiliza módulo de pressão sanguínea de avaliação 

oscilométrica (HDI/PulseWave
TM

 CR-2000 CardioVascular Profiling System®) podendo 

dessa maneira identificar a disfunção endotelial antes que a doença se torne clinicamente 

aparente (COHEN et al., 1995).  

A rigidez arterial como resultado da disfunção arterial é um sinal precoce de doença 

cardiovascular. É bem estabelecido que o endotélio atua como o primeiro mecanismo de 

defesa contra o desenvolvimento de lesão cardiovascular, exercendo ação protetora 

através da modulação do tônus vascular e da interação com componentes sanguíneos. A 

disfunção endotelial contribui para a manifestação sistêmica de muitas doenças, 

incluindo a aterosclerose (BROMAN e MALIK, 2005). 

BAKER et al. (2009) em estudo realizado em Mineapollis (EUA) avaliaram a 

elasticidade dos pequenos e grandes vasos de indivíduos HIV/aids sem terapia 

antirretroviral e compararam com controles HIV soronegativos demonstrando que a 
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infecção está associada com o comprometimento da elasticidade arterial tanto dos 

pequenos quanto dos grandes vasos. Estudos com pacientes HIV/aids demonstraram que 

o inicio da terapia antirretroviral provocou aumento da espessura da camada intima-

média da artéria carótida e da rigidez da artéria femoral ou comprometimento da 

elasticidade arterial independente do esquema de terapia antirretroviral utilizado 

(TORRIANI et al., 2008; VONDEREN et al., 2009). STEIN et al. (2001) associaram a 

disfunção endotelial ao uso de IPs (amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir e 

saquinavir) e SHANKAR et al. (2005) encontraram comprometimento da função 

endotelial após o início da terapia com o IP indinavir. No entanto, DUBE et al. (2008) 

não encontraram disfunção endotelial após o uso dos IPs atazanavir e lopinavir 

associado a ritonavir em indivíduos HIV soronegativo. Em revisão de literatura WANG 

et al. (2007) propõem alguns mecanismos pelos quais os IPs podem induzir a disfunção 

endotelial como redução do vasorelaxamento endotelial, redução da síntese de NO e 

aumento do EO. A infecção pelo HIV por si só deve induzir a disfunção endotelial 

(WANG et al., 2007), no entanto, a terapia antirretroviral também parece exercer seu 

papel no endotélio. LEKAKIS et al. (2009) encontraram aumento da velocidade de onda 

de pulso entre todos os portadores de HIV de sua amostra, sendo maior entre aqueles 

que se encontravam em terapia antirretroviral, o que indica a maior redução da 

elasticidade arterial para o segundo grupo. As propriedades elásticas dos vasos dos 

indivíduos em terapia antirretroviral foram similares as dos indivíduos não infectados 

com hipertensão não tratada, sugerindo risco cardiovascular semelhante de ambos os 

grupos.
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De acordo com revisão da literatura este é provavelmente o primeiro estudo 

epidemiológico que avalia elasticidade arterial através do HDI/Pulse WaveTM CR-2000 

em indivíduos HIV/aids em terapia antirretroviral. Os resultados apontam para 

associações negativas entre a elasticidade arterial dos grandes vasos e idade, PCSe e 

contagem de linfócitos TCD-4 e uma associação positiva com peso (R
2
 ajustado=0,25); e 

associações negativas entre elasticidade arterial dos pequenos vasos e idade, PCSe e 

contagem total de linfócitos, e uma associação positiva com peso (R
2
 ajustado=0,38). 

Portanto, o peso mostrou associação positiva tanto com a elasticidade arterial dos 

pequenos quanto dos grandes vasos. 

 As associações negativas de LAEI e SAEI e a medida de PCSe, parecem estar  

relacionadas a maior quantidade de gordura nessa área, que pode ser uma característica 

da lipodistrofia, com aumento de gordura na região dorso-cervical. O acúmulo de 

gordura nesta região é característica da lipodistrofia associada ao HIV, o que foi 

demonstrado por CARR et al. (1998)  por exame de absortometria por dupla emissão de 

raios X (DEXA). Além disso, CURTI et al. (2010) verificaram em um estudo de coorte 

que acompanhou indivíduos HIV/aids do mesmo ambulatório por 12 meses que a dobra 

cutânea subescapular foi a única variável que apresentou significante aumento 

(p<0,001), o que aponta para uma tendência de lipo-hipertrofia na região dorso-cervical. 

Estudo realizado com adultos saudáveis de 40 anos ou mais mostrou associação negativa 

de LAEI e o somatório das pregas cutâneas (biciptal, PCT, PCSe, peitoral, axilar média, 

ilíaca, femoral, abdominal e da panturrilha) (ACREE et al., 2007). Estudos relacionando 

pregas cutâneas de pacientes HIV/aids e elasticidade arterial não foram encontrados. Um 
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possível mecanismo para explicar este resultado seria o excesso de tecido adiposo que 

aumenta os níveis circulantes de interleucina-6, PCR e NFkβ, levando a disfunção 

endotelial (ROSS, 1999). No entanto, outros fatores ligados ao tecido adiposo como a 

porcentagem de gordura corporal, o peso e a PCT não apresentaram associação negativa 

com LAEI e SAEI, como era esperado. Na coorte realizada por CURTI et al (2010) os 

valores de PCT também não apresentaram variações estatisticamente significantes ao 

longo do estudo. Além disso, fatores ligados à inflamação como PCR e fibrinogênio 

também não apresentaram associações significativas com valores de LAEI e SAEI. 

A associação negativa de LAEI com a contagem de células T-CD4 encontradas neste 

estudo não se encontram de acordo com o descrito pela literatura. PHILLIPS et al. 

(2008) em estudo de revisão envolvendo 4 estudos relacionaram maior risco de eventos 

fatais por doença cardiovascular em contagens baixas de células T-CD4. Em estudo de 

acompanhamento ambulatorial de pacientes HIV/aids a contagem de células T-CD4< 

350 cópias/mm
3
 no início do tratamento foi associada a maior incidência de eventos 

cardiovasculares (LICHTENSTEIN et al., 2008). Lesões da artéria carótida e espessura 

da camada intima média foram avaliadas através de ultrassonografia em estudo 

transversal que utilizou dados de duas coortes com homens e mulheres HIV e homens e 

mulheres não infectados pelo vírus. A infecção pelo HIV foi associada à aterosclerose 

subclínica somente nos pacientes que apresentaram contagem de células T-CD4< 200 

cópias/mm
3 

(KAPLAN et al., 2008). A possível explicação baseia-se no fato de que a 

amostra do presente estudo foi composta por indivíduos com viremia controlada, sendo 

carga viral indetectável um fator de exclusão. 
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Estudos têm demonstrado que a contagem total de linfócitos está associada a 

contagem de células TCD-4 em pacientes HIV/aids; quanto maior a contagem total de 

linfócitos maior  a contagem de células  TCD-4 (NAPOLI et al.,2011; OBIRIKORANG 

et al., 2012)  

O possível mecanismo que explica o resultado encontrado para a associação 

negativas de SAEI com a idade é degeneração progressiva de elastina que é substituída 

por colágeno no processo de envelhecimento tornando as artérias menos elásticas, assim 

quanto maior a idade menor a elasticidade arterial (WANG et al., 2007). A elasticidade 

arterial dos grandes vasos se encontra mais elevada em crianças, adolescentes e adultos 

jovens; e declina a partir dos 30 anos em indivíduos saudáveis e sem fatores de risco 

cardiovascular, o que pode ocorrer também com a elasticidade dos pequenos vasos  

(GARDNER e PARKER, 2010). 

A associação negativa de SAEI com a contagem total de linfócitos não era esperada 

assim como a associação negativa de LAEI com a contagem de linfócitos T-CD4. No 

entanto, ressalta-se que os indivíduos participantes da pesquisa possuíam boa contagem 

de linfócitos TCD-4 e linfócitos totais, devido aos critérios do projeto principal, que era 

de excluir indivíduos com carga viral detectável.  

A obesidade também constitui um estado de EO e inflamação crônica. O tecido 

adiposo contribui para a liberação de moléculas pró-inflamatórias como a interleucina-6, 

no entanto a associação de LAEI e de SAEI com o peso foi positiva contrariando o 

encontrado em estudos anteriores, o que pode ser explicado pelos fatores de exclusão 

exigidos pelo projeto principal resultando em 65,9% dos participantes eutróficos. 
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Verificou-se associação negativa de LAEI com sexo, mostrando que o sexo feminino 

está relacionado com menor elasticidade. CERNES et al. (2010) realizaram estudo que 

avaliou LAEI e SAEI em homens e mulheres hipertensos e não encontrou diferenças 

entre os sexos apesar de encontrarem maior resistência vascular sistêmica em mulheres, 

o que pode refletir maior alteração do sistema vascular periférico em mulheres. 

DUPREZ et al. (2009) em estudo realizado nos Estados Unidos verificaram a relação de 

LAEI e SAEI com raça e sexo, concluindo que as diferenças entre os sexos podem ser 

explicadas pela altura. 

Não foram encontradas associações significativas de LAEI e SAEI com fatores que 

descreviam os hábitos de vida. Apesar de não se encontrar associação negativa 

significativa entre o hábito de fumar e a elasticidade arterial está comprovado que o 

tabagismo provoca um aumento do EO no organismo contribuindo para uma piora na 

resposta imunológica e inflamatória (CROSS et al., 1998). No entanto um estudo 

realizado nos EUA não encontrou diferenças significativas no EO e na capacidade 

antioxidante entre homens HIV/aids fumantes e não fumantes em HAART e 

clinicamente estáveis (COLE et al., 2005), razão que pode explicar o resultado 

encontrado neste estudo em que o hábito de fumar não mostrou associação significativa 

com a elasticidade arterial.    

 A não inclusão da avaliação do consumo alimentar neste estudo pode ter levado a 

ausência de associação dos hábitos de vida com a elasticidade arterial. Também não 

foram encontradas associações com as variáveis escolaridade e renda per capita. Uma 

investigação mais aprofundada sobre estilo de vida e inquéritos alimentares deve ser 
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considerada. Com relação à atividade física o fato de não ter sido considerado na análise 

o tipo, tempo, duração e intensidade do exercício podem ter contribuído para a 

inexistência de associação desta variável com a elasticidade arterial. Além disso, a 

existência no IPAQ de perguntas relacionadas às atividades domésticas com citação de 

exemplos pode contribuir em alguns contextos culturais e sociais para a superestimação 

da atividade (GUIMARÃES e CESAR, 2005). É importante ressaltar também que este 

estudo utilizou questionário específico para avaliação da atividade física (MATSUDO et 

al, 2001) enquanto outros estudos nacionais somente questionaram os indivíduos quanto 

a prática ou não de atividade física (FLORINDO et al., 2007) e (KAIO, 2010).  

As limitações encontradas neste estudo são: 1) ausência de avaliação do consumo 

alimentar dos indivíduos, 2) desenho do estudo, do tipo transversal, cuja análise 

descritiva dos resultados não caracteriza causalidade e efeito, sugerindo apenas uma 

relação entre os dados encontrados para um estudo adicional. 

Para melhor prognóstico e redução do risco cardiovascular dos pacientes HIV/aids é 

fundamental considerar o acompanhamento nutricional associado ao controle 

laboratorial e manejo clínico cuidadoso e adequado do portador do HIV. É importante a 

implementação e manutenção de políticas públicas de prevenção de eventos 

cardiovasculares e de assistência mais eficientes para esse grupo populacional. 
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6. CONCLUSÃO 

  

 

 A infecção pelo HIV é caracterizada por um estado de EO e inflamação crônica 

contribuindo para a disfunção endotelial. Neste estudo aproximadamente 72% dos 

participantes apresentaram valores normais do índice de elasticidade arterial dos grandes 

vasos (LAEI), no entanto quando analisados com relação ao índice de elasticidade dos 

pequenos vasos (SAEI) apenas 32,6% dos participantes foram classificados como 

normais.  

 A associação negativa observada entre LAEI e SAEI com idade confirma resultados 

de estudos anteriores, com populações com e sem HIV/aids, mas a associação negativa 

obtida entre LAEI e SAEI e PCSe não pode ser comparada com estudo anterior, 

considerando-se que estes dados são inéditos na literatura internacional. As associações 

negativas observadas entre LAEI e contagem de linfócitos TCD-4 e de SAEI e contagem 

total de linfócitos foram contrárias ao esperado, não apresentando relação com a 

elasticidade arterial.  

 Concluímos pelos resultados do estudo que as alterações de elasticidade arterial 

foram primeiramente identificadas nos pequenos vasos e o método não invasivo 

utilizado no presente estudo pode identificar a disfunção endotelial antes que a doença se 

torne clinicamente aparente. 

 A monitoração constante da elasticidade arterial pode se tornar uma importante 
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ferramenta na predição e prevenção de eventos cardiovasculares em pacientes HIV/aids.
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ANEXO 1 – Diretriz para classificação de LAEI e SAEI segundo sexo e 

idade 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

__________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1.NOME:.:............................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .................................         SEXO :  M □  F  □ 

DATA NASCIMENTO: ...../...../....                  

ENDEREÇO .......................................................................Nº .......... APTO: .......... 

BAIRRO:...................................    CIDADE  ............................................................. 

CEP:.................................... TELEFONE:DDD(............)................................... 

_______________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Efeito da ingestão de chocolate e chá mate no endotélio 

de indivíduos com HIV/AIDS: ensaio clínico randomizado, cego, controlado por placebo‖. 

2. PESQUISADOR : Dr. Aluísio Augusto Cotrim Segurado 

CARGO/FUNÇÃO: Coordenador Científico da Casa da AIDS/USP     

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 39.767 

UNIDADE DO HCFMUSP: CASA DA AIDS/USP 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 105 dias. 

1 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que 

tem por objetivo avaliar o impacto da ingestão de chocolate e chá mate nas paredes dos vasos 

sanguíneos de pacientes com HIV/AIDS. 

2 – Os participantes do estudo serão suplementados com aproximadamente 65 g de chocolate em 

barra contendo 36g de cacau e com 300 mL de chá mate preparado conforme indicação do 
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fabricante ou com tabletes contendo aproximadamente 65 g de placebo com 0 g de cacau e 300 

mL de líquido com aparência similar ao chá mate.   

A suplementação terá duração de 60 dias em quatro fases de 15 dias. A suplementação será 

diária, monitorada por contato pessoal, telefônico entre os pesquisadores e os participantes e a 

cada período parcial e ao final será controlada por meio de respostas a questionários e coletas de 

sangue para exames laboratoriais. 

3 – Estou ciente que devo seguir a dieta prescrita pelos pesquisadores: consumo diário de 1 barra 

de chocolate contendo 36 g de cacau e 300 mL de chá mate ou placebo durante 45 dias, 

conforme explicado anteriormente. Concordo em permitir a coleta de 20 mL de sangue venoso, 

antes do início da suplementação e 15, 45, 75 e 105 dias após o início da dieta. Responderei a 

um questionário fornecendo dados referentes à minha doença e minhas condições sócio-

econômicas; terei meu peso, altura e circunferência da cintura e quadril medidos. Serei 

submetido a exame arterial realizado por aparelho semelhante ao utilizado para medir a pressão 

que não causará dor, no máximo um pequeno desconforto causado pelo ajuste da braçadeira. Por 

último autorizo consulta ao meu prontuário para obtenção de informações referentes a exames e 

medicamentos utilizados.  

4 - Também foi esclarecido que a pesquisa envolve um risco mínimo, sendo este provavelmente 

relacionado com a punção venosa (uma agulha será introduzida em meu braço e será retirada 

uma pequena quantidade de sangue para análise), que poderá resultar em mancha roxa no local. 

5 – Estou ciente que esta pesquisa será importante para avaliar se a intervenção alimentar é 

benéfica para pacientes com HIV/AIDS em terapia com antirretrovirais e para a futura aplicação 

de seus resultados. Pode não haver benefício direto para mim, mas no final do estudo poderá ser 

concluído o benefício do uso do suplemento para pacientes nas mesmas condições.  

6 – Terei acesso, a qualquer momento, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, inclusive poderei esclarecer qualquer tipo de dúvida. A minha 

participação será voluntária e a desistência não trará qualquer tipo de prejuízo para a 

continuidade da assistência que venho recebendo neste serviço. 

Os principais investigadores são: Dr. Aluísio Augusto Cotrim Segurado; Dra. Patricia Helen 

de Carvalho Rondó e Dra. Liania Alves Luzia que será a pesquisadora que aplicará os 

questionários e fará monitoria da suplementação, durante o período da pesquisa eles poderão ser 

encontrados no endereço: Rua Frei Caneca n
o
 557, Telefone(s) (11) 3120 5290 e (11) 3061 

7868. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a pesquisa poderá entrar em contato 

com eles. Se ainda restar alguma dúvida você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, 

FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

8 – Você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 

sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com 

outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

10 – Após a conclusão do estudo os pesquisadores divulgarão os resultados a todos os 

participantes; 

11 – Despesas e compensações: você não terá nenhuma despesa pessoal adicional por participar 

do estudo, incluindo exames e consultas, tendo em vista que haverá distribuição de auxílio 

transporte para seu deslocamento até o serviço;  

12 – Em caso de dano pessoal, comprovadamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo, você terá direito a tratamento médico na Instituição; 
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13 – Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o material coletado somente para 

esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: ―Efeito da ingestão de chocolate e chá mate no endotélio 

de indivíduos com HIV/AIDS: ensaio clínico randomizado, cego, controlado por placebo‖. 

Eu discuti com o Dr. Aluísio Augusto Cotrim Segurado ou com as Dras Liania Alves Luzia e 

Patricia Helen de Carvalho Rondó sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Qualquer dúvida entrar em contato com uma das pesquisadoras executantes: 

(11) 7143-9816 ou (11) 3061-7868 ou (11) 3120-5290 ramal 214 

Nutricionistas.usp@gmail.com 

Nutricionistas: Andrea Mariana Nunes da Costa Teixeira 

   Patrícia de Moraes Pontilho 

   Suelen Jorge de Souza 
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ANEXO 3 – Banner de divulgação da Pesquisa 

  

 
 

Nossa alimentação está intimamente relacionada com 
a nossa saúde de forma geral, incluindo a saúde do 

coração e dos vasos sanguíneos. 
 

Estamos realizando uma pesquisa inédita para saber 
como alguns alimentos podem ajudar na prevenção 

de problemas cardiovasculares!  
 

Fique atento e se for convidado, PARTICIPE! 
A sua saúde e de outras pessoas conta com os 

nossos resultados! 
 

 

 

Informações: 
 

Andrea Mariana Teixeira; Patrícia Pontilho; Suelen Souza 
Mestrandas em Nutrição em Saúde Pública FSP/USP 

nutricionistas.usp@gmail.com 
11 7143-9816  

mailto:nutricionistas.usp@gmail.com
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Estamos realizando uma pesquisa 
inédita para saber como chocolate e chá 
podem ajudar na saúde do seu coração e 

vasos sanguíneos. 
 

PARTICIPE! 
A sua saúde e de outras pessoas contam 

com os nossos resultados! 
 

 Coleta de sangue (rotina e pesquisa) aqui 
no Ambulatório; 

 Lanche pós coleta; 

 Vale transporte; 

 Declaração de comparecimento. 
 

O CHÁ E O CHOCOLATE SERÃO 
DOADOS. 

Informações: 
Consultório 02 – 2º andar 

Andrea Mariana Teixeira; Patrícia Pontilho; 
Suelen Souza 

Mestrandas em Nutrição FSP/USP 

 

nutricionistas.usp@gmail.com 

11 7143-9816 (VIVO)  

CHÁ E CHOCOLATE COMBINAM COM 
TODOS OS MOMENTOS! 

 

 

ANEXO 4 – Panfleto de divulgação da pesquisa 
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ANEXO 5 - Checklist de participação na pesquisa 

 

 

Nome: _____________________________________________  Idade: _______ 
Tempo de tratamento: __________ 
 

1. Reside em São Paulo?     Sim  Não  

2. Está gestante?      Sim  Não 

3. É vegetariano?      Sim  Não  

4. Está participando de alguma outra pesquisa?  Sim  Não 

5. Possui algum tipo de intolerância a algum chocolate? Sim  Não  

6. Possui algum tipo de intolerância a algum chá?  Sim  Não  

7. É diabético?       Sim  Não  

8. Toma remédios para pressão alta?    Sim  Não  

9. Toma remédios para colesterol ou triglicérides?  Sim  Não  

10. Já sofreu infarto ou derrame?    Sim  Não  

11. Sofre de arritmia cardíaca?     Sim  Não  

12. Possui algum tipo de placa metálica no corpo?  Sim  Não  

13. Possui problemas nos rins?     Sim  Não  

14. Possui algum tipo de doença intestinal?   Sim  Não  

15. Tem hipotireoidismo?      Sim  Não  

16. Tem algum tipo de problema no fígado?   Sim  Não  

17. Está com algum tipo de câncer?    Sim  Não  

18. Está com alguma doença oportunista no momento? Sim  Não  

19. Consome bebidas alcoólicas diariamente?   Sim  Não 
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ANEXO 6 - Questionário de recusa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Nome____________________________________________________ 

2. Identificação do paciente _______________________ 

3. Sexo                 1. Masculino          2. Feminino             

4. Data de nascimento  _ _/ _ _/ _ _ _ _ 

5. Idade _ _                       

6. Escolaridade  EF 1   EM1     SP1     

                            EF2   EM2      SP2   PG   

7. Tempo de diagnóstico _ _ _ _anos 

8. Tempo de tratamento _ _ _ _anos 

9. Motivo da recusa ___________________________________________________ 
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ANEXO 7 –  Medidas antropométricas e exames bioquímicos para 

banco de dados 
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ANEXO 8 – QUESTIONÁRIO DEMOGRÁFICO 

SÓCIOECONÔMICO E REFERENTE À TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL 
 

Entrevistador: _________________                       Data: ___/___/_____ 

Nº prontuário: _________________________       ID _________ 

Nome: ________________________________________________________________        

Endereço: _____________________________________________________________ 

Celular: ____________    Telefone: _______________Recado: __________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Nome da mãe:_______________________________CPF: ______________________  

Sexo: M F     Data de nascimento: ___/___/_____ 

Naturalidade: ______________________  Estado: ________ 

Raça: Branco Mulato/Pardo Negro Oriental Indígena 

União: Solteiro/ Não vive com companheiro Casado/Vive com companheiro 

 Divorcidado/ Separado    Viúvo  

Filhos: Sim  Não  Quantos: _____  Nº total membros da família: ____ 

Escolaridade: Analfabeto     Médio Completo   

Não analfabeto     Superior incompleto  ano 

Fundamental incompletosérie  Superior completo 

Fundamental completo   Pós graduação incompleta 

Médio incompletosérie   Pós graduação completa 
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Ocupação: Sim  Não  Aposentado  Qual: _____________ 

Renda familiar: _________________Renda per capita: _____________________ 

Fumo: Sim  Não  Ex  Nº cigarros/dia: ______________ 

Por quanto tempo fuma/fumou: ________  Há quanto tempo parou: _________ 

Etilista: Sim  Não  Ex   

Tipo de bebida: _______________________Quantidade: _____________________ 

Frequência: __________________________ 

Tipo de bebida: _______________________Quantidade: _____________________ 

Frequência: __________________________ 

Uso de drogas ilícitas: Sim  Não  Ex 

Maconha:  Sim  Não  Ex 

Cocaína:   Sim  Não  Ex  

Ecstasy/Ácido: Sim  Não  Ex  

Heroína:   Sim  Não  Ex  

Crack:    Sim  Não  Ex  

Outros:_______________________  Sim  Não  Ex  

Data do diagnóstico (HIV): ___/___/_____ 

Data do início da terapia: ___/___/_____ 

Data do início da terapia atual: ___/___/_____  Tempo de terapia: ________ 

Data da última doença associada: ___/___/_____ 
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Medicamentos antirretrovirais utilizados: 

Abacavir  Didanosina  Indinavir  Raltegravir 

Amprenavir  Efavirenz  Lamivudina  Ritonavir 

Atazanavir  Enfuvirtida  Maraviroc  Saquinavir 

Darunavir  Estavudina  Nelfinavir  Tenofovir 

Delaviridina  Fosamprenavir Nevirapina  Zidovudina 

Outros: ______________________________________________________ 

Nº comprimidos ingeridos nos últimos 3 dias: ______ 

Nº comprimidos que deveriam ter sido ingeridos nos últimos 3 dias: ______ 

Doenças associadas: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Medicamentos não antirretrovirais (incluir hormônios, anticoncepcionais e 

suplementos):__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

História familiar materna 

Obesidade: Sim  Não  Diabetes: Sim  Não 

Dislipidemia: Sim  Não  Hipertensão: Sim  Não 

Angina/Arritmia: Sim Não  Trombose: Sim  Não 

Embolia: Sim  Não  AVC/IAM: Sim  Não 

Outras: ______________________  Idade que ocorreu: _________ 

História familiar paterna 
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Obesidade: Sim  Não  Diabetes: Sim  Não 

Dislipidemia: Sim  Não  Hipertensão: Sim  Não 

Angina/Arritmia: Sim Não  Trombose: Sim  Não 

Embolia: Sim  Não  AVC/IAM: Sim  Não 

Outras: ______________________  Idade que ocorreu: _________ 
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ANEXO 9 – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE 

FÍSICA –VERSÃO CURTA 

 

Entrevistador:________________________ ID paciente no estudo: ____ 

Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico 

e que fazem respirar MUITO MAIS FORTE que o normal. 

Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar UM POUCO mais forte do que o normal. 

 

1- Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um 
lugar para outro, por lazer, por prazer, ou como forma de exercício? 

(  ) Nenhum  (       )Dias por semana  

a. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 
tempo no total você gastou caminhando por dia?  

(          ) Horas  (          )Minutos 

  

2- Em quantos dias da última semana você realizou atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, 
dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer 
serviços domésticos em casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do 
jardim, ou qualquer atividade que fez você suar leve ou aumentar moderadamente sua 
respiração ou batimentos do coração (SEM caminhada).  

(  ) Nenhum  (       )Dias por semana 

a. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por 
dia?  
(          ) Horas  (          )Minutos 

 

3- Em quantos dias da última semana você realizou atividades VIGOROSAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, 
jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos 
pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer 
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atividade que fez você suar MUITO ou aumentar MUITO sua respiração ou batimentos 
do coração.  

(  ) Nenhum  (       )Dias por semana 

a. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 
minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por 
dia?  

(          ) Horas  (          )Minutos 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o 

tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa, 

visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto 

sentando durante o transporte  em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4- Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

(   ) Horas  (       )Minutos 

 

5- Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de final de semana? 
(   ) Horas  (       )Minutos 
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ANEXO 10– PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA FM-

USP
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  ANEXO 11 – Histograma de distribuição de SAEI 
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ANEXO 12 – Histograma de distribuição de LAEI 
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ANEXO 13 – Diagrama de disperção de LAEI e SAEI 
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