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RESUMO  

 

A contagem de linfócitos CD4 é um importante preditor de risco de progressão para 

a AIDS e monitorar a resposta ao tratamento antirretroviral (TARV) em Pessoas 

Vivendo com HIV (PVHIV). Baixa contagem de CD4 está associada a um aumento 

do risco de doenças oportunistas e de evolução para óbito. A variação do CD4 pode 

estar relacionada a fatores do individuo e assistência a saúde. Com o objetivo de 

identificar os fatores associados à variação do CD4 em PVHIV ao longo do tempo foi 

acompanhada prospectivamente uma coorte de pacientes atendidos em dois 

hospitais em Pernambuco. Para isso, foram realizados dois estudos: No primeiro 

utilizou-se como desfecho a contagem de CD4 para identificação dos fatores que 

interferem na variação dessas células; no segundo avaliou-se a resposta virológica e 

imunológica dos pacientes no primeiro ano de TARV, para identificação dos fatores 

associados às diferentes respostas ao TARV. Para o primeiro estudo, um total de 

1.870 pacientes foi selecionado. Foi estimado uma média de CD4 no início da coorte 

de 393 cel/mm3 e aumento médio de 1,529 cel/mm3 ao mês. Verificou-se que a 

idade, o tabagismo, o uso de drogas ilícitas, o serviço no qual o paciente é 

acompanhado, a condição de mudança de médico, assim como o uso de TARV, 

foram fatores que interferiram na variação da contagem do CD4 ao longo do tempo. 

Para o segundo estudo, foram incluídos 1.184 pacientes, dos quais 678 

apresentaram resposta imunológica e virológica no primeiro ano de TARV, 

correspondendo a uma freqüência de 57,3%; a não resposta imunológica e 

virológica foi observada em 15% dos pacientes e 27,7% tiveram apenas uma 

resposta, seja imunológica ou virológica. Os fatores associados à apenas uma 

resposta foram: uso de drogas ilícitas, história de câncer, CD4 no início da TARV 

acima de 350 cel/mm3, carga viral acima de 100.000 cópias e esquema de TARV 

inicial com duas drogas da classe de inibidoras de transcriptase reversa nucleosidea 

mais uma droga da classe de inibidoras de protease (2ITRN+IP). No modelo 

explicativo da não resposta total, não saber ler e contagem de CD4 acima de 350 

cel/mm3 no início da TARV foram fatores preditivos para a não resposta; o esquema 

inicial com duas drogas ITRN e um IP/r foi fator de proteção para a não resposta 

total. Os resultados dos dois estudos evidenciaram contagens crescentes de CD4 ao 

longo do tempo e redução da carga viral nos 12 primeiros meses de TARV. Essas 

variações foram influenciadas por diferentes fatores, entre os quais, são passíveis 



 

 

de intervenção o tabagismo e o uso de drogas ilícitas. Os fatores ligados à 

assistência – diferenças entre serviços e mudança de médico – e a condições 

socioeconômicas precisam ser melhores estudados e compreendidos para que se 

proponham estratégias que possam contribuir para uma melhor resposta do paciente 

à terapêutica. Os achados reforçam, a partir da avaliação da resposta terapêutica 

em condições de rotina, as recomendações do uso de esquemas de TARV inicial 

com duas drogas ITRN e uma droga ITRNN ou duas drogas ITRN associadas a um 

IP/r. 

 

 

Palavras-chave : Linfócitos T CD4-Positivos. HIV. Fatores de risco. Análise 

multinível. Imunologia. Análise virológica. 



 

 

ABSTRACT 

 

The use of the count of T CD4+ (CD4) cells is an important predictive of the 

progression of AIDS and, also, a means of monitoring treatment with antiretroviral 

drugs. Low levels of CD4 are associated with an increased risk of opportunistic 

infection and progression to death. The variation of CD4 may be related to factors in 

the individual and health care. Aiming to identify factors associated with variation in 

CD4 over time, a cohort of HIV/AIDS patients, attending two referral hospitals in the 

state of Pernambuco, was monitored. Two distinct approaches to this question were 

used: the first used repeated measurements of CD4 as an outcome to identify the 

factors that influence the dynamics of these cells; the second evaluated the viral and 

immunological response of patients in the 12 months following the start of HAART to 

identify factors associated with the level of response, and they were classified as not 

having a viral and immunological response, as having a viral or immunological 

response and as having both responses. For the first approach, a total of 1,870 

patients were selected. An average CD4 count at the start of the cohort of 393 

cells/mm3 and mean increase of 1,529 cells/mm3 per month was estimated. It was 

verified that the patient's age, being a smoker, using illegal drugs, the hospital in 

which they were treated, there being a change in doctors, as well as the use of 

HAART, were factors that interfere with the kinetics of the CD4 count over time. For 

the second study, 1,184 patients were included of whom 678 presented a viral and 

immunological response in the first year of HAART, corresponding to a frequency of 

57.3%; a non-immunological and viral response was observed in 15% of the patients 

and 27.7% had only one response, whether this was an immunological or a viral one. 

The factors associated with only one response were: use of illicit drugs, history of 

cancer, CD4 at the start of HAART above 350 and a viral load above 100,000 copies 

and initial regimen with 2ITRN+IP. In the explanatory model of the total non-

response, not being able to read and a level of CD4 above 350 at the start of HAART 

were predictive factors for the non-response; the initial regimen with two NRTI drugs 

and PI/r was shown to be a protective factor for the total non-response. The results of 

this study gave evidence of increasing levels of CD4 over time in a cohort of 

HIV/AIDS patients. These changes were influenced by different factors. Smoking and 

the illicit use of drugs are factors that can be subject to intervention. The factors 

related to the service provided and the socioeconomic conditions need to be further 



 

 

studied and better understood so that strategies might be proposed that may 

contribute to the response to therapy being better. The findings reinforce, based on 

assessing the response to therapy in routine circumstances, the recommendations for 

the use of the schemes with two NRTI drugs and one NNRTI or PI/r drug. 

 

 

Keywords : CD4-Positive T-Lymphocytes. HIV. Risk factors. Multilevel analysis. 

Immunology. Virological analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de tese foi produto de uma demanda do Ministério da Saúde, por 

meio do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, da 

Secretaria de Vigilância em Saúde, através de uma chamada para seleção de 

pesquisas clínicas e clínico-epidemiológicas em DST/HIV/AIDS, em 2005, cujo 

objetivo foi o aprimoramento do conhecimento científico na área de assistência à 

pessoas vivendo com HIV/AIDS, visando a melhoria da qualidade de vida das ações 

e intervenções direcionadas a essa população. Dessa concorrência foram 

selecionados três projetos do grupo de pesquisa em HIV/AIDS no qual faço parte, 

grupo este composto de pesquisadores da Pós-graduação em Medicina Tropical da 

Universidade Federal de Pernambuco, da Pós-graduação em Ciências da Saúde da 

Universidade de Pernambuco e do Núcleo de Saúde Pública do Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães/FIOCRUZ. Os projetos aprovados para financiamento 

foram: 1) Investigação prospectiva sobre lipodistrofia e alterações metabólicas como 

efeito adverso da terapia anti-retroviral em adultos, adolescentes e crianças com 

HIV/AIDS no estado de Pernambuco com avaliação não invasiva de dano vascular e 

estudo de polimorfismo genético associado à resistência à insulina; 2) Estudo 

clínico-epidemiológico da co-infecção HIV/Tuberculose em Recife; e 3) Estudo 

clínico-epidemiológico prospectivo sobre o risco cardiovascular da terapia anti-

retroviral em adultos, adolescentes e crianças.  

 

O interesse por esse estudo surgiu de uma revisão de literatura sobre o tema 

onde se observou poucos trabalhos que avaliassem o comportamento das medidas 

dos linfócitos CD4 ao longo do tempo e a importância dessa medida na avaliação   

clínica do paciente. A partir da escolha do tema, levando em consideração a minha 

formação em estatística, se pensou na possibilidade de aplicarmos técnicas de 

análise estatística mais sofisticadas. Assim, foram idealizados os dois trabalhos 

apresentados nessa tese: artigo 1 (ANEXO A), analisando as medidas do CD4 de 

forma quantitativa, continuada (medidas repetidas), onde foi aplicado uma linha de 

modelos lineares de efeitos mistos para determinação de fatores associados ao 

comportamento do CD4 ao longo do tempo; e o artigo 2 (APÊNDICE A), avaliando o 

comportamento das medidas do CD4 e Carga Viral dos pacientes no primeiro ano de 

terapia antirretroviral, onde os pacientes foram classificados de acordo com a 



16 
 

 

resposta imunológica e virológica, sendo utilizada uma análise multinomial para a 

determinação de fatores relacionados a essa resposta. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 INFECÇÃO PELO HIV 

 

O vírus da imunodeficiência Humana (HIV) é da família lentivírus, que são 

retrovírus animais capazes de causar infecção latente das células a longo prazo e 

efeitos citopáticos a curto prazo. O vírus se encontra no sangue, no sêmen ou em 

fluidos corporais de um indivíduo, e são transmitidos para outro indivíduo por relação 

sexual, hemotransfusão, acidentes perfuro-cortantes ou passagem transplacentária 

(ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

 

A ação do vírus HIV consiste na infecção de células do sistema imunológico, 

iniciada com a ligação de uma partícula viral com o linfócito T, por meio de 

moléculas receptoras da superfície da membrana celular, denominadas CD4+. Com 

a entrada nos linfócitos T, o vírus transforma o seu código genético, possibilitando a 

replicação e destruição das células (ABBAS; LICHTMAN, 2005). Esse processo é 

intensificado nos primeiros dias após a infecção, atingindo o pico de viremia em 

duas a três semanas. A progressão da doença varia entre indivíduos, havendo em 

70% a 80% dos casos um período de latência de 6 a 10 anos até o adoecimento 

(LANGFORD; ANANWORANICH; COOPER, 2007).  

 

A linfopenia de células T CD4+ (CD4) é uma referência para o diagnóstico de 

imunodeficiência nas infecções pelo HIV e uma progressiva queda em suas 

contagens está associada ao desencadeamento de infecções oportunistas e óbito 

(NIES-KRASKE et al., 2009). A contagem das células CD4 é uma importante medida 

preditora da progressão da AIDS, sendo também útil para indicar o início da terapia 

com antirretrovirais (TARV) e para seu monitoramento (GRIENSVEN, 2010; 

HOFFMAN et al., 2011; LANGFORD; ANANWORANICH; COOPER, 2007). 
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Na literatura, o ponto de corte na contagem do CD4 para recomendar o início 

da TARV tem sido passível de modificações ao longo do tempo (BRASIL, 2008; 

SAAG et al., 2009; SAX; BADEN, 2009). Em 1996, o início da TARV foi 

recomendada para pacientes infectados pelo HIV com uma contagem de CD4 

abaixo de 500 células/mm3. Porém, questões relacionadas à resistência, adesão ao 

tratamento e efeitos tóxicos, têm levado a uma discussão sobre o início mais tardio 

da TARV (SAAG et al., 2009). Langford, Ananworanich e Cooper (2007), citam que 

níveis de células CD4 entre 350 e 500 células/mm3 estão associados a risco menor 

que 5% de progressão para Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Este 

risco cresce substancialmente quando os níveis do CD4 estão abaixo de 350 

células/mm3, sendo considerado grande o risco de progressão para AIDS entre 

aqueles com níveis abaixo de 200 células/mm3. 

 

Em documento publicado em fevereiro de 2010, o comitê assessor para 

terapia antirretroviral em adultos infectados pelo HIV, do Departamento de 

DST/AIDS e Hepatites virais, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde, baseando-se nos achados de duas grandes coortes e outros dois ensaios 

clínicos (KITAHATA et al., 2009; LUNDGREN et al., 2008; SEVERE et al., 2010; 

STERNE et al., 2005) recomendam que, no Brasil, o tratamento antirretroviral deve 

se iniciar em: pacientes sintomáticos, independente dos níveis de CD4; 

assintomáticos com contagem de CD4 menor ou igual a 350 células/mm3; 

Gestantes, independente da presença de sintomas ou dos níveis de CD4; pacientes 

com níveis de CD4 entre 350 e 500 células/mm3, quando co-infectados pelos vírus 

das hepatites B e/ou C, ou com idade superior a 55 anos, ou doença cardiovascular 

estabelecida ou risco considerável, ou nefropatia causada pelo HIV, ou neoplasias 

ou carga viral superior a 100.000 cópias. 

 

Possíveis quedas ou aumentos nos níveis de CD4 estão diretamente 

relacionadas aos níveis de replicação do HIV. O uso de combinações de drogas 

antirretrovirais geralmente resulta na supressão da replicação do HIV e, 

consequentemente, crescimento dos níveis de CD4. O sucesso ou fracasso no 

controle dos níveis virêmicos em pacientes em uso de TARV pode ser explicado por 

fatores relacionados a adesão ao tratamento, hábitos, outras infecções correlatas e 

não correlatas ao HIV (Sarampo, HTLV-1, diabetes), neoplasias, uso de 
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medicamentos imunossupressores (corticóides e quimioterápicos); como também, a 

fatores sócio-econômicos, psico-sociais e de acesso ao sistema de saúde 

(GRIENSVEN, 2010; LANGFORD; ANANWORANICH; COOPER, 2007; 

PATROCLO; MEDRONHO, 2007). 

 

Fatores relacionados à adesão ao tratamento e, conseqüentemente, co-

variáveis na explicação das variações dos níveis virêmicos e do CD4, são citados na 

literatura. Variáveis como idade, escolaridade, renda e trabalho, estiveram 

associadas a uma pior resposta terapêutica e imunológica, tendo como discussão 

duas suposições a respeito: uma relacionada à adesão ao tratamento, no que se 

refere a dificuldade de entendimento da gravidade do problema e uso da TARV para 

pacientes com baixa renda e baixa escolaridade (KALICHMAN; RAMACHANDRAN; 

CATZ, 1999; LIGNANI ÚNIOR; GRECO; CARNEIRO, 2001; TUBOI et al., 2005), e a 

outra sugere que esses fatores sócio-econômicos estejam relacionados a uma 

deficiência de acesso ao sistema de saúde (PATROCLO; MEDRONHO, 2007). 

Indivíduos mais jovens têm pior adesão. Segundo Herrera et al. (2008), vários 

fatores estão relacionados a adesão ao tratamento, tendo suma importância a 

relação médico-paciente. Em seus achados, questões como: falta de comunicação, 

falta de experiência do médico assistente, relações paternalistas entre médico e 

paciente, interferem diretamente na qualidade do tratamento e, consequentemente, 

a adesão a terapia (HERRERA et al., 2008).  

 

Fatores como uso drogas ilícitas e álcool contribuem para uma maior chance 

de não adesão ao TARV (BAUM et al., 2010; MELCHIOR et al., 2007). Porém, 

autores apontam para o efeito do álcool como um agente direto na 

imunossupressão, que interfere na apoptose das células T, causa danos 

mitocondriais, inibe a resposta das células T, atividade das células natural killer e na 

atividade fagocitária dos macrófagos (BAUM et al., 2010). No trabalho de Baum et al. 

(2010), evidenciou-se que o frequente uso de álcool apenas, ou a combinação com 

uso de crack ou cocaína por pacientes HIV, aumenta o risco de declínio das 

contagens de CD4 e crescimento da carga viral, acelerando a progressão da 

doença. Porém, o efeito de algumas drogas ilícitas, como a maconha, na evolução 

do CD4 parece não definido na literatura (ABRAMS et al., 2003; CHAO et al., 2008).  

 



20 
 

 

A relação do tabagismo com a resposta imunológica de pacientes vivendo 

com HIV é controversa. Em um artigo de revisão sobre o efeito do cigarro na 

progressão da doença, Marshall, McComark e Kirk (2009), encontraram oito estudos 

que avaliaram a relação do tabagismo com o declínio do CD4, dos quais apenas 

dois observaram tal relação. Em outro estudo, a relação do declínio do CD4 com o 

tabagismo constatou que a presença do genótipo CYP1A1 estava associado com 

uma pior resposta virológica ao tratamento entre mulheres fumantes (FELDMAN et 

al., 2009).  

 

O tempo de TARV é um fator importante no entendimento da cinética de 

viremia e nível de CD4. O trabalho de Chu et al. (2005) observou que o momento da 

estabilização do aumento do CD4 após o início da terapia antirretroviral varia de 

acordo com o nível inicial (NADIR) do CD4, tendo efeito significativo nas taxas de 

crescimento ao longo do tratamento. Assim, pacientes com um nível de CD4 inicial 

baixo tendem a ter uma menor taxa de crescimento e menor tempo de estabilização 

(CHU et al., 2005). Porém Nicastri et al. (2005) constataram uma relação inversa 

com ausência de resposta imunológica e alto nível de CD4 inicial. No que diz 

respeito a adesão ao tratamento, o tempo prolongado de terapia contribui para uma 

melhor adesão (LIGNANI JÚNIOR; GRECO; CARNEIRO, 2001), sugerindo que com 

o tempo o paciente tenham mais empenho em seguir o tratamento com as 

observações dos benefícios. Porém, não há um consenso a esse respeito. Em 

alguns trabalhos, a relação do tempo de tratamento com a adesão é inversa 

(MANEESRIWONGUL et al. 2006).  

 

O uso de medicamentos quimioterápicos contribui para o agravamento da 

imunodeficiência em pacientes vivendo com o HIV/AIDS, e uma associação com 

linfoma Não-Hodgkin tem como complicação freqüente o surgimento de doenças 

oportunistas, cuja freqüência aumenta com a intensidade do regime quimioterápico 

(TIRELLI et al., 1992). No trabalho de Sparano et al. (1997), os resultados mostram 

que os níveis de CD4 tiveram uma queda significativa no segundo ciclo da 

quimioterapia, persistindo a linfopenia por cerca de um ano, quando comparados a 

pacientes com linfoma sem tratamento quimioterápico.  
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Em um estudo que objetivou a avaliação do comportamento da contagem do 

CD4 em pacientes co-infectados com HTLV-1 e HIV-1, observou-se um aumento dos 

níveis de CD4 em pacientes co-infectados, sugerindo que os altos níveis de 

linfócitos tenha sido resultado de estímulo na produção de alguma proteína do 

HTLV-1 que mascarou a apoptose pelo HIV (CASSEB et al., 2007). 

 

Segundo o modelo teórico mostrado na Figura 1, além das relações diretas 

referidas anteriormente, interações podem ser estudadas na busca de um modelo 

explicativo da variação dos níveis de CD4 dos pacientes ao longo do tempo. 

 

Figura 1 –  Fluxograma do modelo teórico explicativo da variação dos níveis de CD4 ao 
longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  o autor (2012) 

 

Porém, efeitos indiretos da infecção pelo HIV podem explicar a queda e 

permanência de níveis baixos do CD4, mesmo quando o paciente tem níveis 

indetectáveis de carga viral, estando ou não em TARV (NIES-KRASKE et al., 2009). 

Uma das hipóteses sugeridas é que: (1) os tecidos linfóides são conhecidos 

reservatórios de replicação do HIV, apesar de níveis indetectáveis no plasma. Os 

baixos níveis de CD4 podem estar relacionados a essa replicação do HIV no tecido 

linfóide; (2) Perdas de CD4 devido a resistência a drogas antirretrovirais levando a 
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uma replicação oculta do HIV, não detectável pelos testes atuais; (3) A falha na 

reconstituição periférica do CD4, devido às continuadas ativações e reativações das 

células T, levando a morte celular; (4) queda na produção do CD4 virgens pelo timo; 

ou (5) mudanças na arquitetura que possam prejudicar a homeostase de células T 

normais. 

 

Admitindo o pressuposto de existência de fatores associados à variação do 

CD4 e carga viral, sejam eles relacionados ao individuo ou relacionados à 

assistência prestada, é necessário que se aplique um desenho de estudo apropriado 

para identificação desses fatores, observando o efeito das variações ao longo do 

tempo tanto das variáveis independentes quanto a variações no que se refere ao 

desfecho (variável resposta).  Um estudo longitudinal, prospectivo, é o desenho de 

estudo que atende a essas questões. 

 

2.2 ESTUDOS LONGITUDINAIS 

 

Em estudos longitudinais são coletadas medidas repetidas de uma série de 

indivíduos ao longo do tempo. As medidas obtidas do mesmo indivíduo tendem a ser 

mais semelhantes do que medidas de diferentes indivíduos, além de considerar que 

observações de um indivíduo ao longo do tempo não são independentes, o que 

implica a necessidade de técnicas estatísticas específicas para esse desenho de 

estudo (TWISK, 2003).  

 

Um exemplo simples de estudo longitudinal é quando duas medidas da 

variável dependente, sendo a mesma contínua, é coletada em dois momentos no  

tempo. Esse tipo de desenho permite responder se há mudança da variável ao longo 

do tempo, para isso, a estatística utilizada pode ser o teste t student para amostras 

pareadas, ou no caso de mais de duas medidas da variável resposta, uma análise 

multivarada de variância (MANOVA) para medidas repetidas. Caso tenham grupos 

de comparação (variáveis dependentes), hipóteses podem ser testadas utilizando 

essa técnica. Como: a) há diferença da variável resposta entre os grupos de 

comparação (efeito do grupo)? ou b) há diferentes comportamentos da variável 

resposta entre grupos ao longo do tempo (interação do efeito do tempo entre 

grupos)? (TWISK, 2003). 
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Para estudos com medidas repetidas onde o número de repetições varia por 

indivíduo, assim como o tempo entre as medidas também são variáveis, os dados 

assumem uma estrutura hierárquica bem definida, onde cada conjunto de medidas  

repetidas ao longo do tempo formam um “cluster” do indivíduo ao qual pertencem. 

Assim como os indivíduos podem pertencer a um nível de agregação maior. Esses 

modelos longitudinais com estrutura hierárquica também são chamados de 

multinível. 

 

Como exemplo, medidas da pressão arterial são coletadas de pacientes ao 

longo do tempo, e esses pacientes são acompanhados por diferentes médicos. As 

medidas pressóricas de cada paciente formam um nível hierárquico ou de 

agregação, assim como, cada paciente acompanhado pelo mesmo médico forma 

outro nível de agregação. Poderíamos pensar que o comportamento das medidas 

pressóricas dos pacientes podem ser mais semelhantes nos indivíduos que são 

assistidos por um mesmo médico, ou em outro nível hierárquico, em um mesmo 

serviço de saúde, principalmente quando o comportamento está relacionado a uma 

resposta terapêutica. Ou seja, temos efeitos que correspondem a cada um dos 

níveis de agregação, e esses efeitos precisam ser controlados. Na aplicação de um 

modelo multinível essas particularidades são levadas em consideração na resposta 

as hipóteses levantadas sobre o efeito da variável dependente ao longo do tempo, 

assim como possíveis fatores explicativos dessas variações.  

 

Segundo Diez-Roux (2001), ao passar dos anos o interesse no uso da análise 

multinível para investigação de problemas na saúde pública tem crescido, e o uso 

dessa técnica tem sido acelerado pelo desenvolvimento de métodos estatísticos e o 

reconhecimento da grande aplicabilidade num leque de circunstâncias envolvendo 

dados com estruturas hierárquicas. O’Connel e Mccoach (2004), também referem o 

avanço nessa área a partir do desenvolvimento de novos softwares estatísticos 

especialmente endereçados para a análise de modelos multinível.   

 

Na revisão de literatura a respeito dos fatores relacionados a variação do CD4 

em pacientes vivendo com o HIV/AIDS, não foram encontrados trabalhos que 

tenham utilizado modelos multiníveis. Desenhos longitudinais são propostos, porém 

as análises são simplificadas com a categorização da variável dependente. Torna-se 
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clara a necessidade de desenvolvimento de trabalhos que utilizem métodos de 

análise estatística mais complexos e adequados a esse objetivo e que monitorem os 

pacientes por um período mais prolongado de tempo.  
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3 HIPÓTESE 

 

Fatores relacionados às características biológicas, à condição 

socioeconômica, hábitos de vida, à assistência médica e a infecção pelo HIV estão 

associadas à variação da contagem de linfócitos CD4 ao longo do tempo, e à 

resposta imunológica e/ou virológica no primeiro ano de uso de TARV em pessoas 

vivendo com HIV. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Identificar os fatores associados às variações dos níveis de CD4 ao longo do 

tempo, e estimar a frequência de ausência de resposta imunológica e/ou virológica 

no primeiro ano de uso de TARV e os fatores a ela associados, em uma coorte de 

pacientes que vivem com HIV/AIDS no estado de Pernambuco. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

� Descrever a variação dos níveis de CD4 ao longo do tempo; 

� Calcular a frequência de ausência de resposta imunológica e/ou virológica; 

� Verificar a associação das variáveis abaixo relacionadas com os níveis de 

CD4 ao longo do tempo e com ausência de resposta imunológica e/ou 

virológica: 

 Variáveis biológicas (sexo, idade); 

 Variáveis relacionadas ao nível socioeconômico (escolaridade, renda); 

 Variáveis relacionadas a hábitos de vida (tabagismo, etilismo e uso de 

drogas ilícitas); 

 Variáveis relacionadas a antecedentes de co-morbidade (Diabetes, 

neoplasias) e uso de medicação com corticóide; 

 Variáveis relacionadas a assistência hospitalar (hospital de tratamento 

e condição de mudança de médico). 
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 Variáveis relacionadas ao HIV (uso de TARV, esquema de drogas 

antirretrovirais, contagem de CD4 e carga viral no início da TARV, 

tempo de diagnóstico pelo HIV até o início da TARV); 

 

� Construir um modelo multinível multivariado para identificar o conjunto de 

variáveis que estão associadas de forma independente à variação dos 

níveis de CD4 ao longo do tempo; 

� Construir um modelo logístico multivariado para identificar o conjunto de 

variáveis que estão associadas à ausência de resposta imunológica ou 

virológica nos doze meses subsequentes ao início do uso de TARV; 

� Construir um modelo logístico multivariado para identificar o conjunto de 

variáveis que estão associadas à ausência de resposta imunológica e 

virológica nos doze meses subsequentes ao início do uso de TARV. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Estudo longitudinal, prospectivo, conduzido por uma coorte de pacientes que 

vivem com HIV/AIDS, de ambos os sexos, selecionados no período de julho de 2007 

a dezembro de 2011, com 18 anos ou mais de idade, atendidos em dois serviços de 

referência para HIV/AIDS no estado de Pernambuco.  

 

O estudo foi dividido em duas coortes, uma objetivando conhecer os fatores 

relacionados à variação da contagem do CD4 da população que vive com o HIV ao 

longo do tempo (Artigo 1: ANEXO A), e a outra com o objetivo de estimar a 

frequência de ausência de resposta imunológica e/ou virológica após um ano de 

TARV e os fatores relacionados a não resposta imunológica ou virológica e fatores 

relacionados a não resposta imunológica e virológica (Artigo 2: APÊNDICE A).  

 

Os estudos estão vinculados a três outras coortes em andamento:  

 Investigação prospectiva sobre lipodistrofia e alterações metabólicas 

como efeito adverso da terapia anti-retroviral em adultos, adolescentes 

e crianças com HIV/AIDS no estado de Pernambuco com avaliação 

não invasiva de dano vascular e estudo de polimorfismo genético 

associado à resistência à insulina;  

 Estudo clínico-epidemiológico da co-infecção HIV/Tuberculose em 

Recife; e  

 Estudo clínico-epidemiológico prospectivo sobre o risco cardiovascular 

da terapia anti-retroviral em adultos, adolescentes e crianças. 
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5.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em dois hospitais de referência para HIV/AIDS, 

Hospital Correia Picanço e Hospital Universitário Oswaldo Cruz, ambos localizados 

na Cidade do Recife, estado de Pernambuco, Brasil, no período de julho de 2007 a 

dezembro de 2011.   

 

5.3 POPULAÇÃO DA PESQUISA 

 

Foi composta por pacientes infectados pelo HIV, atendidos nos dois hospitais 

de referência, no período de julho de 2007 a dezembro de 2011.   

 

Para o estudo dos fatores relacionados à variação da contagem do CD4 

foram incluídos todos os pacientes com ao menos duas medidas de contagem de 

CD4, sendo a primeira dosagem feita até 3 meses antes ou 3 meses depois da data 

de início do acompanhamento hospitalar. No estudo que avaliou a resposta 

imunológica e/ou virológica, a população em estudo foram os pacientes que vivem 

com o HIV/AIDS que iniciaram terapia antirretroviral à pelo menos 9 meses do início 

da coorte, sendo incluídos no estudo os pacientes com informação da contagem de 

CD4 e carga viral datados até 3 meses antes do início da TARV e no período de no 

mínimo 9 a no máximo 15 meses depois do início do tratamento. 

 

5.4 VARIÁVEIS  

 

5.4.1 Variável dependente   

 

5.4.1.1 Artigo 1 

 

No estudo correspondente a determinação dos fatores relacionados à 

variação da contagem do CD4 da população que vive com o HIV/AIDS, a variável 

dependente é: 

 

Contagem de células T CD4+ : Informação coletada em prontuário nos diferentes 

momentos da coorte, definida pela quantificação do marcador de superfície celular 
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CD3 associado a CD4. Classificada como variável quantitativa discreta. 

 

5.4.1.2 Artigo 2  

 

No estudo que avaliou a resposta imunológica e/ou virológica ao TARV, a 

variável dependente foi classificada em três categorias de acordo com a variação 

das medidas das contagens do CD4 e da carga viral no início da TARV e após 12 

meses do início do tratamento, coletadas no prontuário médico do paciente. 

Classificada como variável qualitativa nominal foi categorizada em: 

 

Resposta imunológica e virológica : Paciente com aumento absoluto na contagem 

de CD4 de 50 células/mm3 ou mais (resposta imunológica) e carga viral indetectável 

(resposta virológica) 12 meses após o início da TARV em relação às medidas 

coletadas no início do tratamento. 

 

Ausência de resposta imunológica ou virológica : Paciente com aumento 

absoluto na contagem de CD4 de 50 células/mm3 ou mais (resposta imunológica) e 

carga viral detectável (ausência de resposta virológica) 12 meses após o início da 

TARV em relação às medidas coletadas no início do tratamento, ou no caso do 

paciente ter aumento absoluto na contagem de CD4 inferior a 50 células/mm3 

(ausência de resposta imunológica) e carga viral indetectável (resposta virológica) 

no mesmo período de avaliação. 

 

Ausência de resposta imunológica e virológica : Paciente com aumento absoluto 

na contagem de CD4 inferior a 50 células/mm3 (ausência de resposta imunológica) e 

carga viral detectável (ausência de resposta virológica) 12 meses após o início da 

TARV em relação às medidas coletadas no início do tratamento. 

 

Por limitações da técnica utilizada e seus melhoramentos ao passar dos anos, a 

contagem da carga viral foi classificada como indetectável quando a contagem foi  

menor que 400 cópias por mililitro de sangue para os exames datados antes do ano 

de 1999 e classificados como indetectável quando a contagem foi  menor que 50 

cópias por mililitro de sangue para os resultados datados no ano de 1999 em diante. 

Critério adotado em conformidade com o estudo de Moore et. al. (2005).  
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5.4.2 Variáveis independentes   

 

As variáveis independentes foram organizadas de acordo com a mudança de 

status ao longo da coorte, sendo classificadas em: variável fixa e variável tempo-

dependente. São elas:  

 

5.4.2.1 Variáveis fixas no tempo 

 

 Sexo : Informada pelo paciente em entrevista ocorrida no momento da entrada 

na coorte, definida pelo gênero apresentado pelo paciente, sendo classificada 

como variável nominal, categorizada em: masculino e feminino. 

 

 Idade : Informada pelo paciente em entrevista ocorrida no momento da 

entrada na coorte, definida como o intervalo de tempo entre a data do 

nascimento e a data da entrevista. Inicialmente coletada de forma contínua, 

medida em anos, depois categorizada em: menor ou igual a 40 anos e maior 

de 40 anos.  

 

 Escolaridade : Informada pelo paciente em entrevista ocorrida no momento 

da entrada na coorte, do número de anos de estudos completos até a data da 

entrevista. Classificada como variável categórica ordinal e categorizada em: 

Até 9 anos de estudo e 10 anos ou mais de estudo. 

 

 Renda : Informação de quanto em dinheiro o entrevistado recebeu no mês 

anterior a data da entrevista. Inicialmente coletada de forma contínua. Para 

efeito de padronização, foi calculada a renda em salários mínimos, dividindo a 

renda mensal pelo valor do salário mínimo do mês correspondente, e 

categorizada em: renda abaixo de um salário mínimo e renda maior ou igual a 

um salário mínimo. 

 

 Tabagismo : Condição referida pelo paciente no momento da entrevista 

ocorrida na entrada da coorte, sendo classificado como fumante o paciente 

que declarou fazer uso regular de cigarros no momento da entrevista e de 

não fumante o paciente que nunca fumou na vida ou que parou de fumar 
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cigarros regularmente a mais de 6 meses, a contar do momento da entrevista. 

Variável qualitativa nominal. Classificada como variável dicotômica, 

categorizada em: sim ou não. 

 

 Etilismo : Condição referida pelo paciente no momento da entrevista ocorrida 

na entrada da coorte, sendo classificado como etilista o paciente que 

consumiu pelo menos uma dose de bebida alcoólica nos últimos 30 dias, a 

contar do momento da entrevista, e como abstêmio o paciente que não 

consumiu nenhuma dose de bebida alcoólica nos últimos 30 dias, a contar do 

momento da entrevista. Classificada como variável dicotômica, categorizada 

em: sim ou não. 

 Uso de drogas ilícitas : Condição referida pelo paciente no momento da 

entrevista ocorrida na entrada da coorte, sendo classificado como usuário de 

drogas ilícitas quando o paciente afirmou ter usado alguma vez na vida 

maconha, ou cocaína, ou crack ou cola até o momento da entrevista, e como 

não usuário de drogas ilícitas o paciente que afirmou nunca ter usado drogas 

ilícitas até o momento da entrevista. Classificada como variável dicotômica, 

categorizada em: sim ou não. 

 

 Diabetes : Condição referida pelo paciente no momento da entrevista ocorrida 

na entrada da coorte, a respeito do mesmo ter sido informado por um 

profissional de saúde que tem Diabete Mellitus. Classificada como variável 

dicotômica, categorizada em: sim ou não. 

 

 História de câncer : Condição referida pelo paciente no momento da 

entrevista ocorrida na entrada da coorte, a respeito do mesmo ter sido 

informado por um profissional de saúde que tem ou que referiu já ter tido 

história de câncer alguma vez na vida. Classificada como variável dicotômica, 

categorizada em: sim ou não. 

 

 Uso de corticóide : Condição referida pelo paciente no momento da 

entrevista ocorrida na entrada da coorte, a respeito de ter tomado medicação 

conhecida como corticóide nos últimos 6 meses a contar do momento da 
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entrevista. Classificada como variável dicotômica, categorizada em: sim ou 

não. 

 

 Hospital : Unidade Hospitalar no qual o paciente é acompanhado em todo o 

período da coorte. Categorizados em: Hospital A e Hospital B. 

 

 Mudança de médico : Informação coletada no prontuário do paciente em 

relação a condição do mesmo ter mudado de médico assistente em algum 

momento da coorte. Classificada como variável dicotômica, categorizada em: 

sim ou não. 

 

 Carga  Viral no início da TARV : Informação coletada em prontuário datados  

até 3 meses antes ou 3 meses depois da data de início da TARV. Definida 

pela contagem de vírus HIV ativo por mililitro de plasma sanguíneo foi 

categorizada em: Menos de 100.000 cópias e maior ou igual a 100.000 

cópias. 

 

 Contagem do CD4 no início da TARV : Informação coletada em prontuário 

datados até 3 meses antes ou 3 meses depois da data de início da TARV. 

Definida pela quantificação do marcador de superfície celular CD3 associado 

a CD4, foi categorizada em: Menor ou igual a 350 célula/mm3 e maior que 350 

células/mm3. 

 

5.4.2.2 Variáveis tempo-dependentes  

 

 Uso de medicação anti-retroviral : Informação coletada em prontuário sobre 

o uso de medicação anti-retroviral nos diferentes momentos de intervenção 

da coorte. Classificada como variável dictômica, categorizada em: sim ou não. 

 

 Esquema de drogas anti-retroviral : Informação coletada em prontuário da 

combinação de classes do esquema de drogas antirretroviral nos diferentes 

momentos de intervenção da coorte. Classificada como variável categórica 

nominal, categorizada em: Esquema com 2 drogas ITRN (Inibidor da 
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Transcriptase Reversa Análogo de Nucleosídeos) e uma droga ITRNN 

(Inibidor da Transcriptase Reversa Não Análogo de Nucleosídeos); 2 drogas 

ITRN e uma droga IP (inibidor de protease); esquema com duas drogas ITRN 

e uma droga IP/r (IP com reforço de ritonavir); esquema com uma droga 

ITRN, uma droga ITRNN e uma droga IP; e esquema com uma droga ITRN, 

uma droga ITRNN e uma droga IP/r. 

 

5.4.3 Variável de ajuste do modelo multinível 

 

Médico assistente : Informação coletada em prontuário sobre o médico assistente 

que atendeu o paciente nos diferentes momentos de intervenção da coorte.   

  

 

5.5 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

No artigo 1 (ANEXO A), os pacientes foram acompanhados a partir do registro 

da primeira medida da contagem do CD4 após o diagnóstico de infecção pelo HIV. 

Para os participantes com diagnóstico antes de julho de 2007, as medidas de CD4 

foram coletadas retrospectivamente.   

 

Diferentemente, no artigo 2 (APÊNDICE A), os pacientes foram 

acompanhados a partir do início da terapia antiretroviral onde foram classificados de 

acordo com a resposta imunológica e virológica a partir da análise das informações 

da contagem do CD4 e da carga viral datados até 3 meses antes do início da TARV 

e comparadas 12 meses após o início do tratamento.  

 

Para os dois estudos, para efeito de padronização, todos os registros do CD4 

dos pacientes estudados foram coletados a partir do prontuário médico, seguindo a 

rotina de cada um dos hospitais, e repassados para formulário próprio (APÊNDICE 

C) para posterior digitação. As informações relacionadas às características 

biológicas, socioeconômicas, hábitos, doenças associadas e uso de corticóide foram 

coletadas diretamente com o paciente, ocorrida no momento da aceitação de 

participação no estudo e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

preenchida em formulário próprio. Os dados referentes às variáveis tempo-
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dependentes, uso de terapia antiretroviral, esquema terapêutico, informação do 

médico assistente, foram coletadas no prontuário médico do paciente.  

 

Para garantir a qualidade das informações coletadas, os entrevistadores 

foram treinados para esse fim. Os questionários preenchidos pelos entrevistadores 

foram revisados sistematicamente pelos estudantes de pós-graduação envolvidos na 

pesquisa. A coleta de dados feita pela consulta aos prontuários foi realizada pelos 

estudantes de pós-graduação treinados para esse fim. 

 

Os dados foram digitados em uma base de dados desenvolvida na plataforma 

SQL Server, em dupla entrada, sendo realizada uma confrontação das informações 

das duas entradas (validate) e corrigidos erros provenientes do procedimento de 

digitação. Após a correção dos erros de digitação, foi realizada uma análise de 

consistência na busca de incoerências no preenchimento do questionário.   

 

5.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O estudo seguiu os princípios da bioética, cumpriu as normas do Conselho 

Nacional de Saúde, em especial, das resoluções 196/06, 251/97 e 292/99. 

Assegurando o sigilo absoluto das respostas a todos os participantes. Também 

garantiu o atendimento e seguimento de todos os pacientes independente da sua 

aceitação em participar do estudo. O termo de consentimento Livre e esclarecido  

lido e assinado por cada paciente e testemunhas detalhou todas as implicações, 

possíveis riscos e benefícios que poderão advir da adesão ao estudo.  

 

O projeto base intitulado “Investigação prospectiva sobre lipodistrofia e 

alterações metabólicas como efeito adverso da terapia anti-retroviral em adultos, 

adolescentes e crianças com HIV/AIDS no estado de Pernambuco com avaliação 

não invasiva de dano vascular e estudo de polimorfismo genético associado à 

resistência à insulina” no qual esse estudo está vinculado, teve aprovação pelo 

comitê de ética em pesquisa da Universidade de Pernambuco / Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz, de acordo com o parecer 127/2006 do dia 26/09/2006 

(ANEXO A).  
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5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

5.7.1 Cálculo amostral 

 

Nos artigos 1 (ANEXO B) e 2 (APÊNDICE A) foram avaliados todos os 

pacientes atendidos nos Hospitais Correia Picanço e Hospital Universitário Oswaldo 

Cruz, no período de seleção que se iniciou em julho de 2007 e se estendeu até 

dezembro de 2011. O tamanho da amostra foi estimada para se adequar aos 

objetivos dos três projetos originais citados. No presente estudo foram incluídos 

todos os pacientes que participaram das demais coortes.    

 

5.7.2 Análise estatística 

 

5.7.2.1 Artigo 1 

 

Na análise dos dados, inicialmente, foram apresentadas estatísticas 

descritivas para caracterizar a população em estudo. Para a análise dos fatores 

associados à variação do CD4 ao longo do tempo, foi proposto o uso da modelagem 

multinível, também conhecida como regressão hierárquica, para ajuste da complexa 

estrutura de dados resultante das medidas de CD4 (DIEZ-ROUX, 2000; TWISK, 

2003).  

 

Como ilustra a figura 2, a estrutura hierárquica do presente estudo atende a 

um modelo multinível com três níveis de agregação: o primeiro nível refere-se às  

medidas repetidas de CD4 do paciente ao longo do tempo (nível 1); o segundo nível 

é representado pelo paciente a qual pertence o conjunto de medidas de CD4 (nível 

2); e o terceiro nível é o agrupamento de pacientes por médico assistente (nível 3).  
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Figura 2 –  Ilustração do desenho do estudo para um modelo multinível com três níveis de agregação 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  o autor (2012) 

 

O modelo multinível foi ajustado usando o GLLAMM (generalized linear latent 

and mixed models), e os parâmetros estimados do modelo obtidos pelo método 

REML (restricted maximum likelihood estimation). Uma estatística F de Snedecor foi 

usada para testar a significância dos efeitos fixos do modelo e a razão de 

verossimilhança obtida pelo REML foi usada para testar a significância dos efeitos 

aleatórios. A hipótese de normalidade para a variável dependente foi confirmada e 

se assumiu um comportamento linear da taxa de variação dos níveis de CD4 ao 

longo do tempo, atendendo os pressupostos dos modelos lineares generalizados 

(GLM).  

 

Em uma primeira etapa da análise estatística para cada variável independente 

foi testado seu efeito na taxa de variação do CD4 ao longo do tempo (interação) e as 

diferenças na média do CD4 no início do acompanhamento (intercepto). Com essa 

primeira abordagem, as variáveis que tiveram significância estatística (p-valor) do 

parâmetro da interação abaixo de 20% (p < 0,20), foram elegíveis para a análise 

multivariada. Nessa fase, o modelo foi ajustado seguindo o método stepwise, com a 

inclusão das variáveis no modelo pela ordem de significância na etapa univariada 

(processo forward). O critério de exclusão para o modelo multivariado final foi uma 

significância estatística abaixo de 10% (p < 0,10).  Uma análise de resíduos foi 

realizada a partir do modelo final. 

 

O software utilizado para a análise descritiva e confecção dos gráficos foi o 

STATA (Data Analysis and Statistical Software) versão 12.0, e na aplicação dos 

Médico 1 Médico 2 
Nível 3 

(j médicos) 

Paciente 1 

Nível 2 
(i pacientes) Paciente 1 Paciente 1 Paciente 1 Paciente 1 Paciente 1 

Nível 1 
(n medidas) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
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modelos multiníveis o sofware utilizado foi o R Project for Statistical Computing 

versão 2.14.2. 

 

5.7.2.2 Artigo 2 

 

A população foi caracterizada descritivamente por distribuições de 

freqüências das variáveis estudadas. Foram calculadas as incidências cumulativas, 

com seus respectivos intervalos de confiança ao nível de 95%, segundo os 

diferentes grupos estudados pela respostas imunológica e/ou virológica. Em uma 

primeira etapa da análise estatística (análise univariada), para cada variável 

independente foi testada a hipótese de associação com as diferentes respostas ao 

tratamento antiretroviral, utilizando o teste Qui-Quadrado de Pearson e calculadas 

as medidas de risco relativo e seus respectivos intervalos de confiança ao nível 

95%. Foi calculado o percentual de eficácia do primeiro esquema TARV utilizado 

pelo paciente, tomando como referência o grupo que foi ministrado o esquema com 

duas drogas da classe ITRN e uma droga IP.  

 

O cálculo da eficácia do tratamento foi realizado segundo a fórmula: 

 

100
)/(

)int/()/(
(%) x

controlefalhaP

ervençãofalhaPcontrolefalhaP
Eficácia

−=  

 

Onde,  

Falha : ocorrência de ausência de resposta imunológica e/ou virológica  

Controle : Pacientes que iniciaram TARV com o esquema 2ITRN + IP 

Intervenção : Pacientes que iniciaram TARV com o esquema 2ITRN + ITRNN 

assim como pacientes que iniciaram TARV com o esquema 2ITRN + IP/r 
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Com os resultados das associações encontradas na etapa univariada, as 

variáveis que tiveram associações com significância estatística abaixo de 20% (p < 

0,20), foram elegíveis para a análise multivariada. Um modelo de regressão logística 

multinomial foi aplicado para ajuste das associações. Nessa fase, o modelo foi 

ajustado seguindo o método stepwise, com a inclusão das variáveis no modelo pela 

ordem de significância na etapa univariada (processo forward). O critério de 

exclusão para o modelo multivariado final foi uma significância estatística abaixo de 

10% (p < 0,10).  O modelo final foi ajustado pelo ano de início da TARV haja visto 

que novas drogas foram incorporadas no decorrer da coorte, interferindo na resposta 

ao tratamento entre os diferentes esquemas utilizados pelos pacientes. Nas análises 

univariada e multivariada, a categoria de referência da variável dependente foi a 

resposta tanto imunológica quanto virológica. 

 

O software utilizado para a análise foi o STATA (Data Analysis and Statistical 

Software) versão 12.0. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ARTIGO 1 

 

Artigo intitulado “Factors Related to Changes in CD4+ T-Cell Counts o ver Time 

in Patients Living with HIV/AIDS: A Multilevel anal ysis”  publicado na Revista 

Plos ONE (ANEXO B). 

 

6.2 ARTIGO 2 

 

Artigo intitulado “Fatores associados à falha de resposta imunológica  e/ou 

virológica em pacientes vivendo com HIV/AIDS em ter apia antirretrovial”  

submetido à Revista JAIDS - Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes 

(APÊNDICE A) 
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7 CONCLUSÃO  

 

Os resultados desse estudo evidenciaram níveis crescentes de CD4 ao longo 

do tempo em uma coorte de pacientes que vivem com HIV/AIDS.  

 

De acordo com os fatores que estiveram associados ao comportamento do 

CD4, observou-se que pacientes com idade acima dos 40 anos, tabagistas ou 

usuários de drogas interferiram reduzindo a taxa de crescimento da contagem do 

CD4 ao longo do tempo. Fatores relacionados ao serviço também foram 

apresentados como determinantes de pior comportamento médio do CD4, como 

mudança de médico ou ter sido tratado em um dos serviços. O uso de TARV 

apresentou um significativo aumento na taxa de crescimento do CD4 ao longo da 

coorte. 

 

Entre os pacientes avaliados nos primeiros 12 meses de tratamento 

antirretroviral. Os fatores relacionados a essa reposta apresentaram dois modelos 

distintos: um para a ausência imunológica e virológica, que teve como fatores 

determinantes para o aumento da chance de ausência de resposta a baixa 

escolaridade, níveis acima de 350 células/mm3 no início do tratamento e, observou-

se que o uso inicial do esquema com duas drogas ITRN e uma droga da classe IP/r 

foi mais eficaz, reduzindo a chance de ausência de resposta quando comparadas 

aos esquemas com duas drogas ITRN e uma droga ITRNN e do esquema com duas 

drogas ITRN e uma droga IP; o outro modelo explicativo para a ausência de uma 

resposta (inunológica ou virológica) foi composto por uma variável relacionada ao 

hábito do paciente, uso de drogas ilícitas que apresentou uma maior chance de 

ausência de resposta, assim como história de câncer. As medidas iniciais de CD4 e 

carga viral se mostraram determinantes, sendo um CD4 acima de 350 células/mm3 

fator de risco e carga viral acima de 100.000 cópias fator protetor para ausência de 

resposta. O esquema ARV inicial também se mostrou significativo na associação 

com a ausência de resposta imunológica ou virológica, tendo o esquema com duas 

drogas da classe ITRN e uma droga IP o menos eficaz em relação a recuperação 

imunológica e virológica do paciente.  
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7.1 RECOMENDAÇÕES  

 

É preciso que outros estudos longitudinais sejam realizados, com técnicas 

estatísticas apropriadas para termos subsídios para a discussão desses pontos 

discordantes.  

 

Os achados reforçam, a partir da avaliação da resposta terapêutica em 

condições de rotina, as recomendações do uso dos esquemas com duas drogas 

ITRN e uma droga ITRNN ou IP/r.   
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RESUMO 

Introdução e objetivos:  O uso de TARV tem reduzido de forma importante a 

morbidade e mortalidade de pacientes que vivem com o HIV/AIDS, a partir do 

momento que a ação do medicamento diminui sua carga viral e aumenta seus níveis 

de CD4. Alguns autores descrevem que são mais propensos a falha imunológica os 

pacientes jovens, com baixa contagem de CD4 no início da TARV, com pobre 

adesão ao tratamento e com vírus resistentes ao ARV, enquanto que a não resposta 

virológica está relacionada a um contínuo e prolongado dano do sistema 

imunológico. O esquema de drogas ARV inicial também é apontado como 

determinante para uma pior resposta ao tratamento. O presente estudo tem como 

objetivo determinar a freqüência e os fatores associados à não resposta terapêutica 

ao primeiro esquema TARV.  

Método: O estudo consiste em uma coorte de pacientes que vivem com HIV/AIDS, 

selecionados no período de julho de 2007 a dezembro de 2011, atendidos nos 

Hospitais Correia Picanço e Universitário Oswaldo Cruz, ambos na Cidade do 

Recife. Os pacientes foram acompanhados a partir do início da TARV e classificando 

em três grupos: pacientes com resposta imunológica e virológica, pacientes com 

resposta imunológico ou virológica e pacientes sem resposta imunológica nem 

virológica. Foi aplicado um modelo multinomial para a determinação dos fatores 

associados à ausência de resposta ao TARV.  

Resultados: Foram incluídos 1.184 pacientes, dos quais 678 apresentaram 

resposta imunológica e virológica no primeiro ano de uso de TARV, freqüência de 

57,3% (IC de 95%: 54,4 a 60,0%); a não resposta imunológica e virológica foi 

observada em 15% dos pacientes (IC de 95%: 13% a 17,1%) e 27,7% (IC de 95%: 

25,1% a 30,2%) dos mesmos teve apenas uma resposta, seja ela imunológica ou 

virológica. Os fatores associados à apenas uma resposta foram: relato de uso de 

drogas ilícitas, história de câncer, CD4 no início da TARV acima de 350 e carga viral 

acima de 100.000 copias e esquema inicial com 2ITRN+IP. No modelo explicativo da 

não resposta total ao TARV, não saber ler e o nível do CD4 acima de 350 no início 

da TARV foram fatores preditivos para a não resposta; o esquema inicial com duas 

drogas ITRN e uma IP/r apresentou-se como fator de proteção para a não resposta 

(imunológica e  virológica).   

Conclusão: Os fatores determinantes para o aumento da chance da ausência de 

resposta imunológica e virológica foram a baixa escolaridade, níveis acima de 350 
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células/mm3 no início do tratamento. O uso inicial do esquema com duas drogas 

ITRN e uma droga da classe IP/r foi mais eficaz, reduzindo a chance de ausência de 

resposta quando comparadas aos esquemas com duas drogas ITRN e uma droga 

ITRNN e do esquema com duas drogas ITRN e uma droga IP. O modelo explicativo 

para a ausência de apenas uma resposta identificou o uso de drogas ilícitas, assim 

como história de câncer, como fatores associados uma maior chance de ausência 

de resposta. A contagem de CD4 acima de 350 células/mm3 mostrou-se um fator de 

risco e a carga viral acima de 100.000 cópias como fator de proteção para ausência 

de resposta. O esquema com duas drogas da classe ITRN e uma droga IP se 

mostrou o menos eficaz em relação a recuperação imunológica e virológica do 

paciente. 

 

 
Palavras-Chaves: Resposta imunológica. Resposta imunológica. HIV. Fatores de 
risco
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INTRODUÇÃO  
 

O uso de terapia antirretroviral (TARV) tem reduzido de forma importante a 

morbidade e mortalidade de pacientes que vivem com o HIV, a partir do momento 

que a ação do medicamento diminui sua carga viral e aumenta seus níveis dos 

linfócitos T-CD4 (MOORE et al., 2005; TAN et al., 2008; TUBOI et al., 2005). 

Segundo Hoffman et al. (2011), uma resposta imunológica adequada ao tratamento 

é definida por um aumento na contagem de CD4 de 50 a 150 células/mm3 por ano, 

com um forte incremento nos três primeiros meses depois do início da TARV 

(HOFFMAN et al., 2011). Langford, Woranich e Cooper (2007), definem como 

reposta virológica adequada uma carga viral indetectável após 6 meses de 

tratamento. Alguns estudos apontam que cerca de 10 a 40% dos pacientes que 

iniciam TARV (MOORE et al., 2005; TAN et al., 2008; TUBOI et al., 2005, 2007) 

apresentam apenas uma das respostas, seja imunológica ou virológica, ou não 

apresentam resposta.  

 

Alguns autores descrevem que são mais propensos a falha da resposta 

imunológica os pacientes jovens, com baixa contagem de CD4 no início da TARV, 

aqueles com pobre adesão ao tratamento e com vírus resistentes a ARV 

(FLORENCE et al., 2003; HOFFMAN et al., 2011; MOORE et al., 2005; ROBBINS et 

al., 2008; TUBOI et al., 2007), enquanto que a não resposta virológica está 

relacionada a um contínuo e prolongado dano do sistema imunológico (FLORENCE 

et al., 2003; HOFFMAN et al., 2011). O esquema de drogas antirretrovirais inicial 

também é apontado como determinante para uma pior resposta ao tratamento. 

Robbins et al. (2008) referiram que esquemas com drogas apenas da classe de 

inibidores de transcriptase reversa nucleosídeo (ITRN) aumentam em duas vezes a 

chance de não resposta ao tratamento nos primeiros dois anos, assim como no 

trabalho de Tuboi et al. (2007), observou que foi maior a chance de não resposta 

virológica em pacientes com esquema inicial não convencional. 

 

O presente estudo tem como objetivo determinar a freqüência e os fatores 

associados à não resposta terapêutica ao primeiro esquema TARV, seja ela 

imunológica, virológica ou ambas, de pacientes que vivem com o HIV/AIDS.       
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MÉTODO 

 

O estudo consiste em uma coorte de pacientes que vivem com HIV, de ambos 

os sexos, selecionados no período de julho de 2007 a dezembro de 2011, com 18 

anos ou mais de idade, atendidos em dois serviços de referência para HIV/AIDS: 

Hospital Correia Picanço e Hospital Universitário Oswaldo Cruz, ambos na Cidade 

do Recife, no estado de Pernambuco, Brasil. O estudo teve aprovação pelo comitê 

de ética em pesquisa da Universidade de Pernambuco do Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz, e todos os voluntários que aceitaram participar do estudo assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

Os pacientes foram acompanhados a partir do início da TARV. Para 

classificação dos pacientes em relação à resposta imunológica e virológica foram 

usadas as informações da contagem de linfócitos T CD4+ e carga viral datadas de 

até 3 meses antes do início da TARV e no período de no mínimo 9 a no máximo 15 

meses depois do início do tratamento. A resposta imunológica à terapia foi definida 

como um aumento na contagem de CD4 de 50 células/mm3 ou mais em relação à 

medida pré-TARV, 12 meses após o início da TARV. A resposta virológica foi 

definida quando o paciente ao final do período da coorte tinha valores de carga viral 

indetectável. A carga viral foi definida como indetectável quando menor que 400 

cópias para os pacientes com resultados da contagem antes de 1999 e menor que 

50 para os resultados depois de 1999. A variável dependente foi definida 

classificando os pacientes em três grupos: pacientes com resposta imunológica e 

virológica, pacientes com resposta imunológico ou virológica e pacientes sem 

resposta imunológica nem virológica.    

 

Para efeito de padronização, todos os registros do CD4 e carga viral dos 

pacientes estudados foram coletados a partir da informação registrada no prontuário 

médico, seguindo a rotina de cada um dos hospitais. As informações relacionadas 

às características biológicas, socioeconômicas, hábitos e história de doenças foram 

coletadas em entrevista com o paciente, ocorrida no momento da aceitação de 

participação no estudo. O dado referente ao esquema terapêutico inicial foi coletado 

no prontuário médico do paciente. 
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Na análise dos dados, inicialmente foram descritas as distribuições de 

freqüências das variáveis estudadas foram descritas para caracterizar a população 

em estudo e calculadas as incidências cumulativas, com seus respectivos intervalos 

de confiança ao nível de 95%, das diferentes respostas aos esquemas de 

tratamento antiretroviral. A avaliação da frequência de cada tipo de resposta ao 

tratamento antiretroviral foi feita para todos os indivíduos da coorte e, em separado, 

para o subgrupo que iniciou o tratamento após 2001. Foi calculado o percentual de 

eficácia do primeiro esquema TARV utilizado pelo paciente, tomando como 

referência o grupo para o qual foi ministrado o esquema com duas drogas da classe 

ITRN e uma droga IP. Para verificar a associação da resposta ao tratamento 

antiretroviral com as variáveis independentes foi feita uma análise multinomial 

considerando as três categorias da variável dependente, tendo a presença de 

resposta imunológica e virológica como categoria de referencia.   Foram calculados 

os odds ratios, seus respectivos intervalos de confiança ao nível 95%,e o valor de p 

(o teste Qui-Quadrado de Pearson). 

 

As variáveis que apresentaram um valor de p < 0,20 na associação com o 

desfecho foram elegíveis para a análise multivariada. Um modelo de regressão 

logística múltipla multinomial foi usado para ajuste das associações. Nessa fase, o 

modelo foi ajustado seguindo o método stepwise, com a inclusão das variáveis no 

modelo pela ordem de significância estatística na etapa univariada (processo 

forward). Permaneceram no modelo final aquelas variáveis com um valor de p<0,10 

na associação com pelo menos uma categoria do desfecho. O modelo final foi 

ajustado pelo ano de início da TARV haja vista que novas drogas foram 

incorporadas ao tratamento durante o período de acompanhamento da coorte, 

interferindo na resposta ao tratamento com os diferentes esquemas utilizados. O 

software utilizado para a análise foi o STATA (Data Analysis and Statistical Software) 

versão 12.0. 

 
RESULTADO 
 

Foram incluídos na coorte 1.184 pacientes que vivem com HIV/AIDS, dos 

quais 678 tiveram resposta imunológica e virológica no primeiro ano de tratamento 

com antiretrovirais, o que corresponde a uma frequência de 57,3% (IC de 95%: 54,4 
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- 60,0%). No que se refere a ausência de resposta imunológica e virológica, a 

frequência  foi de 15% (IC de 95%: 13% -  17,1%). Um total de 328 pacientes 

apresentou apenas uma resposta, seja ela imunológica ou virológica, o que 

correspondeu a uma frequência de 27,7% (IC de 95%: 25,1% - 30,2%). Nesse 

grupo, observou-se que 67,4% dos pacientes (n = 221) tiveram resposta imunológica 

e não tiveram resposta virológica (Tabela 1).  

 

Em relação à distribuição dos pacientes segundo as características 

biológicas, verificou-se que 62,9% dos mesmos são do sexo masculino e um pouco 

mais da metade (51,3%) tem idade menor que 40 anos. Não houve associação 

estatisticamente significante entre sexo e idade e a resposta ao tratamento 

antiretroviral. Quanto ao nível socioeconômico, 12,1% dos pacientes não sabe ler e 

escrever, constituindo-se essa condição um fator de risco para ausência de resposta 

imunológica e virológica do paciente ao tratamento antiretroviral. A renda não se 

mostrou discriminante em relação a resposta ao tratamento (Tabela 1).    

 

Quantos aos hábitos, o uso de drogas ilícitas parece aumentar a chance dos 

pacientes de não resposta imunológica ou virológica, sendo o valor de p limítrofe 

para esta associação. Diabetes foi referida por 4,6% dos pacientes e não se mostrou 

associada a não resposta ao tratamento. No entanto, pacientes com história de 

câncer apresentaram maior chance de não ter resposta imunológica ou virológica 

(Tabela 1). 

 

Quanto às variáveis relacionadas ao status imunológico, verificou-se que o 

valor de CD4 no início da TARV é discriminante de resposta terapêutica, seja ela 

imunológica e/ou virológica, e observou-se que pacientes com CD4 inicial maior que 

350 células/mm3 tiveram maior chance de não resposta. O mesmo se observou 

quando analisados os níveis de carga viral no início da terapia antiretroviral, com 

melhor resposta ao tratamento entre os pacientes com níveis elevados de carga viral 

(mais de 100.000 cópias). O tempo decorrido entre o primeiro teste sorológico 

positivo e o início da terapia antiretroviral não mostrou uma associação com melhor 

ou pior resposta do paciente, apesar de um valor de p limítrofe (0,087) para a 

associação entre início da TARV superior a 3 anos e ausência de resposta 

terapêutica, tanto imunológica quanto virológica. O primeiro esquema terapêutico 
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segundo as classes de drogas se mostrou associado com a resposta imunológica 

e/ou virológica do paciente. Observou-se que os pacientes que iniciaram TARV com 

o esquema com duas drogas da classe ITRN e uma droga da classe IP tiveram uma 

maior chance de não resposta, seja ela imunológica e/ou virológica, quando 

comparados aos pacientes que usaram o esquema de duas drogas da classe ITRN 

e uma droga da classe ITRNN. Por outro lado, pacientes que iniciaram o esquema 

terapêutico com duas drogas da classe ITRN e uma droga da classe IP com reforço 

de ritonavir (IP/r) tiveram uma melhor resposta imunológica e/ou virológica (Tabela 

1).  

 

Na análise multivariada, o modelo apresentado para a não resposta 

imunológica e virológica dos pacientes indicou que não saber ler e escrever e o 

início da TARV com níveis de CD4 acima de 350 células/mm3 aumentam a chance 

de ausência de resposta; o esquema de classes de drogas inicial da terapia 

antiretroviral formado por duas drogas da classe ITRN e uma droga da classe IP 

aumentou a chance de ausência de resposta quando comparado ao esquema com 

duas drogas da classe ITRN e uma droga da classe ITRNN enquanto o esquema 

com duas drogas da classe ITRN e uma droga da classe IP com reforço de ritonavir 

(IP/r) diminuiu a chance de ausência de resposta do paciente a terapia antiretroviral 

(Tabela 2).  

 

O modelo multivariado referente a não resposta imunológica ou virológica ao 

tratamento antiretroviral evidenciou, além da associação com os níveis de CD4 no 

início da TARV e com o esquema terapêutico apontados no modelo anterior, uma 

associação com a carga viral no início da TARV e valores de p limítrofes para uso de 

drogas ilícitas (p=0,084) e câncer (p=0,083) (Tabela 2). 
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Tabela 1 – Análise multinomial da associação da resposta imunológica e virológica de pacientes que vivem com HIV/AIDS com o tratamento antiretroviral e 
com variáveis biológicas, socioeconômicas e relacionadas a hábitos        Continua 

Variáveis 
Total 

Grupos segundo resposta ao tratamento antiretroviral 

Resposta 
imunológica e 

virológicaa 

Ausência de resposta imunológica ou 
virológica 

Ausência de resposta virológica e imunológica 

N (%) N (%)  N (%) OR (IC(95%)) p-valor  N (%) OR (IC(95%)) p-valor 
Número de pacientes 1.184 678 (57,3%) 328 (27,7%) - - 178 (15,0%) - - 
Biológicas         
Sexo          

Masculino 745 (62,9%) 428 (63,1%) 207 (63,1%) 1,0 - 110 (61,8%) 1,0 - 
Feminino 439 (37,1%) 250 (36,9%) 121 (36,9%) 1,00 (0,76 – 1,31) 0,996 68 (38,2%) 1,06 (0,75 – 1,48) 0,744 

Faixa etária         
Menos de 40 anos 607 (51,3%) 354 (52,2%) 155 (47,3%) 1,0 - 98 (55,1%) 1,0 - 
40 anos ou mais 577 (48,7%) 324 (47,8%) 173 (52,7%) 1,22 (0,94 – 1,59) 0,141 80 (44,9%) 0,89 (0,64 – 1,24) 0,499 

Socioeconômicas         
Sabe ler e escreverb         

Sim 1.037 (87,9%) 599 (88,7%) 291 (89,0%) 1,0 - 147 (82,6%) 1,0 - 
Não 143 (12,1%) 76 (11,3%) 36 (11,0%) 0,98 (0,64 – 1,49) 0,906 31 (17,4%) 1,66 (1,05 – 2,62) 0,029 

Renda do pacienteb         
< 1 SM 167 (14,4%) 95 (14,2%) 50 (15,6%) 1,0 - 22 (12,6%) 1,0 - 
De 1 a 2 SM 488 (42,0%) 277 (41,6%) 136 (42,4%) 0,93 (0,62 – 1,39)  0,733 75 (43,1%) 1,17 (0,69 – 1,98)  0,563 
> 2 SM 507 (43,6%) 25 (44,2%) 135 (42,1%) 0,86 (0,58 – 1,29) 0,491 77 (44,2%) 1,13 (0,66 – 1,90) 0,656 

Hábitos         
Etilismob         

Abstêmio 776 (65,6%) 445 (65,8%) 215 (65,5%) 1,0 - 116 (65,2%) 1,0 - 
Bebedor leve 291 (24,6%) 166 (24,6%) 81 (24,7%) 1,01 (0,74 – 1,38) 0,950 44 (24,7%) 1,02 (0,69 – 1,50) 0,933 
Bebedor pesado 115   (9,7%) 65   (9,6%) 32   (9,8%) 1,02 (0,65 – 1,60) 0,935 18 (10,1%) 1,06 (0,60 – 1,86) 0,833 

Tabagismo         
Não 857 (72,4%) 496 (73,2%) 235 (71,7%) 1,0 - 126 (70,8%) 1,0 - 
Sim 327 (27,6%) 182 (26,8%) 93 (28,3%) 1,08 (0,80 – 1,45) 0,614 52 (29,2%) 1,12 (0,78 – 1,62) 0,528 

Uso de droga ilícitab         
Não 865 (73,2%) 509 (75,2%) 228 (69,7%) 1,0 - 128 (71,9%) 1,0 - 
Sim 317 (26,8%) 168 (24,8%) 99 (30,3%) 1,31 (0,98 – 1,76) 0,067 50 (28,1%) 1,18 (0,82 – 1,71) 0,373 

a Categoria de referência da variável dependente para o cálculo das OR  
b Ocorrência de falta de informação da característica de interesse 
 
Fonte:  o autor, 2012 
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Tabela 1 – Análise multinomial da associação da resposta imunológica e virológica de pacientes que vivem com HIV/AIDS com o tratamento antiretroviral e 
com variáveis biológicas, socioeconômicas e relacionadas a hábitos        Conclusão 

Variáveis 
Total 

Grupos segundo resposta ao tratamento antiretroviral 
Resposta 

imunológica e 
virológicaa 

Resposta imunológica ou virológica Ausência de resposta virológica e imunológica 

N (%) N (%)  N (%) OR (IC(95%)) p-valor  N (%) OR (IC(95%)) p-valor 
Doenças associadas         

Diabetesb          
Não 1.101 (95,4%) 628 (95,2%) 309 (95,7%) 1,0 - 164 (95,9%) 1,0 - 
Sim 53   (4,6%) 32   (4,8%) 14   (4,3%) 0,89 (0,47 – 1,69) 0,720 07   (4,1%) 0,84 (0,36 – 1,93) 0,678 

História de câncerb         
Não 1.147 (97,5%) 661 (98,4%) 314 (96,0%) 1,0 - 172 (97,2%)  1,0 - 
Sim 29   (2,5%) 11   (1,6%) 13   (4,0%) 2,49 (1,10 – 5,61) 0,028 05 (2,8%) 1,74 (0,60 – 5,09) 0,307 

Relacionadas ao HIV         
Nível de CD4 no início 
da TARV 

        

< 350 cel/mm3 1.031 (87,1%) 625 (92,2%) 283 (86,3%) 1,0 - 123 (69,1%) 1,0 - 
> 350 cel/mm3 153 (12,9%) 53   (7,8%) 45 (13,7%) 1,88 (1,23 – 2,86) 0,003 55 (30,9%) 5,27 (3,45 – 8,05) 0,000 

Nível da carga viral no 
início da TARV 

        

< 100.000 cópias 552 (46,6%) 294 (43,4%) 167 (50,9%) 1,0 - 91 (51,1%) 1,0 - 
> 100.000 cópias 408 (34,5%) 258 (38,0%) 96 (29,3%) 0,65 (0,48 – 0,89) 0,006 54 (30,3%) 0,67 (0,46 – 0,98) 0,041 
Sem informação 224 (18,9%) 126 (18,6%) 65 (19,8%) 0,91 (0,64 – 1,29) 0,594 33 (18,6%) 0,85 (0,54 – 1,32) 0,467 

Hospital          
A 384 (32,4%)  229 (33,8%) 104 (31,7%) 1,0 - 51 (28,7%) 1,0 - 
B 214 (67,6%) 449 (66,2%) 224 (68,3%) 1,09 (0,83 – 1,45) 0,513 127 (71,3%) 1,27 (0,88 – 1,82) 0,195 

Tempo de diagnóstico 
pelo HIV até o início da 
TARV 

        

< 1 ano 651 (54,9%) 379 (55,9%) 178 (54,2%) 1,0 - 94 (52,8%) 1,0 - 
De 1 a < 3 anos 176 (14,9%) 98 (14,4%) 55 (16,8%) 1,19 (0,82 – 1,74) 0,352 23 (12,9%) 0,95 (0,57 – 1,57) 0,831 
3 anos e mais 154 (13,0%) 86 (12,7%) 36 (11,0%) 0,89 (0,58 – 1,37) 0,598 32 (18,0%) 1,50 (0,94 – 2,38) 0,087 
Sem informação 203 (17,2%) 115 (17,0%) 59 (18,0%) 1,09 (0,76 – 1,56) 0,631 29 (16,3%) 1,02 (0,64 – 1,62) 0,944 

Esquema terapêutico         
 2ITRN + ITRNN† 674 (57,2%)  390 (57,7%) 176 (53,8%) 1,0 - 108 (61,4%) 1,0 - 
 2ITRN + IP 214 (18,1%) 80 (11,8%) 91 (27,8%) 2,52 (1,78 – 3,57) 0,000 43 (24,4%) 1,94 (1,26 – 2,98) 0,002 
 2ITRN + IP/r†† 291 (24,7%) 206 (30,5%) 60 (18,4%) 0,64 (0,46 – 0,91) 0,011 25 (14,2%) 0,44 (0,27 – 0,69) 0,001 

a Categoria de referência da variável dependente para o cálculo das OR     b Ocorrência de falta de informação da característica de interesse 
Fonte:  o autor, 2012 
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Tabela 2 –  Modelo multinomial multivariado da associação da resposta imunológica e virológica de 
pacientes que vivem com HIV/AIDS em tratamento antiretroviral segundo as variáveis de 
estudo  

Variáveis 
Ausência de resposta 

imunológica ou virológica 
 

Ausência de resposta virológica 
e imunológica 

OR (IC(95%)) p-valor  OR (IC(95%)) p-valor 
Ler e escrever     

Sim 1,0 - 1,0 - 
Não 1,05 (0,67 – 1,64) 0,825 2,07 (1,26 – 3,39) 0,004 

Uso de droga ilícita     
Não 1,0 - 1,0 - 
Sim 1,30 (0,95 – 1,77) 0,102 1,01 (0,67 – 1,52) 0,963 

Câncer     
Não 1,0 - 1,0 - 
Sim 2,29 (0,94 – 5,59) 0,067 1,89 (0,60 – 5,93) 0,275 

CD4 no  início da TARV     
< 350 1,0 - 1,0 - 
> 350 1,62 (1,03 – 2,56) 0,038 4,85 (3,04 – 7,75) 0,000 

Carga viral no  início da 
TARV 

    

< 100.000 cópias 1,0 - 1,0 - 
> 100.000 cópias 0,61 (0,44 – 0,85) 0,003 0,75 (0,50 – 1,13) 0,171 
Sem informação 0,98 (0,67 – 1,44) 0,931 0,96 (0,58 – 1,58) 0,881 

Esquema terapêutico     
2ITRN + ITRNN 1,0 - 1,0 - 
2ITRN + IP 1,65 (1,13 – 2,42) 0,009 1,16 (0,72 – 1,85) 0,544 
2ITRN + IP/r 0,83 (0,58 – 1,18) 0,303 0,64 (0,39 – 1,06) 0,080 

Ano do início da TARV 0,83 (0,79 – 0,87) 0,000 0,80 (0,75 – 0,85) 0,000 
* Categoria de referência: resposta imunológica e virológica  
 

Fonte:  o autor, 2012 
 

 

A distribuição dos pacientes com início da TARV após 2001 segundo o esquema de 

drogas antiretrovirais e a resposta virológica e imunológica é apresentada na Tabela 

3. O esquema 2ITRN + IP foi o que apresentou menor percentual de resposta 

imunológica e virológica. 
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Tabela 3 – Distribuição dos pacientes com início da TARV entre 2002 e 2010 segundo o esquema 
de drogas antiretrovirais e resposta imunológica e virológica 

Esquema terapêutico 

Resposta 
imunológica e 

virológica 

Apenas 
resposta 

imunológica  

Apenas 
resposta 
virológica  

Ausência de 
resposta 

N (%) N (%) N (%) N (%) 
2ITRN + ITRNN 342 (66,4%) 57 (11,1%) 57 (11,1%) 59 (11,5%) 

2ITRN + IP 52 (53,6%) 16 (16,5%) 10 (10,3%) 19 (19,6%) 

2ITRN + IP/r 204 (73,6%) 37 (13,4%) 17 (6,1%) 19 (6,9%) 

Total 598 (67,3%) 110 (12,4%) 84 (9,5%) 97 (10,9%) 
†  % de eficácia do esquema 2ITRN + ITRNN =  27,6% (IC de 95%: 7,0% – 43%) 

    ††  % de eficácia do esquema 2ITRN + IP/r =  43,1% (IC de 95%: 24,0% – 58,0%) 

Fonte:  o autor, 2012 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse estudo apontaram, para uma coorte de pacientes 

vivendo com HIV, uma frequência de resposta imunológica e virológica após 12 

meses de TARV de 57,3%, de ausência de resposta imunológica e virológica de 

15% e com pelo menos uma das respostas, imunológica ou virológica, de 27,7%, 

sendo que nesse ultimo grupo a maioria dos pacientes apresentou apenas com 

resposta imunológica. Para a análise da ausência de resposta imunológica ou  

virológica o modelo multinomial multivariado mostrou uma associação direta desse 

desfecho com a contagem de CD4 e uma associação inversa com a carga viral no 

início da TARV, bem como uma associaçao direta com o esquema terapêutico inicial 

formado por duas classes de drogas ITRN e uma droga IP (quando comparado ao 

esquema formado por duas classes de drogas ITRN e uma droga ITRNN). Os 

pacientes que referiram o uso prévio de drogas ilícitas e aqueles com história de 

câncer tiveram também maior chance de ausência de resposta imunológica ou 

virológica. No modelo para avaliação da ausência de resposta imunológica e 

virológica, observou-se uma associação independente com a condição de 

analfabetismo, contagem do CD4 e carga viral no inicio da TARV. Os pacientes com  

o esquema terapêutico inicial formado por duas classes de drogas ITRN e uma 

droga IP/r tiveram menor chance de apresentar uma ausêcia de reposta virologica e 

imunologica quando comparados com aqueles que tiveram o esquema inicial 

formado por duas classes de drogas ITRN e uma droga ITRNN.   
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As freqüências de pacientes com resposta imunológica e virológica após 12 

meses de TARV (57,3%), sem resposta imunológica e virológica (15%) e com pelo 

menos uma das respostas, imunológica ou virológica (27,7%) foi semelhante 

àquelas citadas por outros autores, cujas freqüências de resposta tanto imunológica 

quanto virológica variaram entre 50 e 70%, ausência de resposta imunológica ou 

virológica entre 20 e 40% e ausência completa entre 5% e 20% (FLORENCE et al., 

2003; MOORE et al., 2005; NICASTRI et al., 2005; TAN et al., 2008; TUBOI et al., 

2007). Quanto aos pacientes que apresentaram ausência de apenas uma resposta, 

para 67,4% deles a resposta foi imunológica, estimativa concordante com os 

trabalhos de Moore et al. (2005) e Nicastri et al. (2005).  

 

Os pacientes que referiram uso de drogas apresentaram uma maior chance 

de ausência de apenas uma resposta, imunológica ou virológica (apesar de não 

significativo ao nível de 5%), corroborando, corroborando com os achados de 

autores que sugerem uma relação do uso de drogas derivadas da cocaína com uma 

deteriorização do status imunonológico e falha na supressão viral (COOK, 2011; 

COOK et al., 2008). No entanto, outros autores não encontraram associação do uso 

de drogas com uma pior resposta ao tratamento (ABRAMS et al., 2003; CHAO et al., 

2008) ou creditam o fracasso da resposta ao tratamento a uma pior adesão 

(MELCHIOR et al., 2007; MOORE et al., 2005). Para uma melhor compreensão do 

verdadeiro papel das drogas ilícitas na progressão dos pacientes que vivem com 

HIV/AIDS é necessário a realização de estudos que avaliem o efeito das mesmas 

controlado pela adesão ao tratamento. 

 

A associação de história prévia de câncer com a ausência de resposta 

imunológica ou virológica tem de ser interpretada com cautela pois uma limitação do 

estudo foi a ausência de informação sobre o momento da ocorrência do câncer ou 

se o paciente estava em tratamento para o câncer na data entrevista. Nosso achado 

vai de encontro aos dados da literatura que apontam uma forte associação de 

câncer com baixas contagens de CD4, principalmente do Sarcoma de Kaposi e 

linfoma não-hodgkins (BIGGAR et al., 2007; BOWER et al., 2009; CASSEB et al., 

2007; SPARANO et al., 1997). Pode-se apresentar duas hipóteses para explicar 

dessa associação: uma relacionada aos pacientes que fazem uso de 

quimioterápicos, que pode interferir diretamente na resposta imunológica; e a outra 
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influenciada pela condição de baixos níveis na contagem do CD4, mais comuns no 

grupo de pacientes com ausência de resposta imunológica, que propiciam uma 

maior freqüência de casos de câncer nesse grupo de pacientes.  

 

No presente estudo observou-se que pacientes com contagem de CD4 acima 

de 350 células no início da TARV tiveram uma maior chance de não resposta, seja 

imunológica, virológica, ou ambas. Hoffman et al. (2011), em um artigo de revisão, 

constataram que pacientes com baixo CD4 no início da TARV tinham maior chance 

de apresentar resposta apenas virológica, resultado discordante dos nossos 

achados. Entretanto, no estudo de Nicastri et al. (2005) foi verificada uma maior 

chance de não resposta imunológica para os pacientes com altas contagens de CD4 

pré-TARV; esses autores sugerem que esse resultado pode ser explicado 

considerando que pacientes com contagem de CD4 de 50 células/mm3 tenham um 

aumento para 150 células/mm3 com mais freqüência do que pacientes com CD4 

basal de 500 células/mm3 tenham um aumento para 600 células/mm3, ou que 

pacientes com alta contagem de CD4 inicial tenham uma pior adesão por ter menor 

risco de ocorrência de doenças oportunistas. Os estudos de Tuboi et al. (2007) e 

Moore et al. (2005) também apontaram uma maior probabilidade de ausência de 

resposta imunológica em pacientes com níveis de CD4 mais altos, sugerindo que o 

aumento na contagem do CD4 após o início da TARV pode ser maior em pacientes 

com baixa contagem de CD4 no início da TARV, ou seja, não há um comportamento 

linear para o crescimento do CD4 após o início da TARV nos diferentes estratos de 

CD4 inicial.           

 

No que se refere a carga viral no início da TARV, os nossos resultados 

sugerem uma menor probabilidade de ausência de resposta imunológica ou 

virológica em pacientes com carga viral acima de 100.000 cópias, em concordância 

com alguns trabalhos na literatura (FLORENCE et al., 2003; TUBOI et al., 2007; 

WALMSLEY et al., 2009).  

 

De acordo com as recomendações para terapia antirretroviral em adultos 

infectados pelo HIV, publicado pelo Ministério da Saúde em 2008, a escolha do 

esquema antiretroviral inicial deve sempre incluir a combinação de três drogas, 

sendo primeira opção o esquema com duas drogas ITRN associado a uma droga 
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ITRNN ou com IP/r, como esquema alternativo (BRASIL, 2008). No nosso estudo, 

81,9% dos pacientes iniciaram TARV com os esquemas de drogas recomendados 

pelo MS, dos quais 57,2% foram tratados com a primeira opção do esquema. A 

associação com ausência de resposta foi diferente entre os esquema e pacientes 

que usaram dois ITRN e um IP apresentaram maior risco de ausência de resposta 

imunológica ou virológica quando comparado aos pacientes que iniciaram TARV 

com o esquema de duas drogas ITRN e uma ITRNN, não sendo discriminante da 

condição de ausência total de resposta (imunológica e virológica). O uso do 

esquema 2ITRN + IP/r se mostrou mais eficaz quando comparado ao esquema 

2ITRN + ITRNN, sendo menos provável a ausência de resposta imunológica e 

virológica entre os pacientes que fizeram uso do esquema inicial com 2ITRN + IP/r. 

Tomando como referência o esquema com duas drogas ITRN e uma droga IP, o 

esquema com duas drogas ITRN e uma ITRNN se mostrou 27,6% mais eficaz na 

resposta imunológica e virológica após um ano de TARV, enquanto que na 

comparação com o esquema com IP/r, a eficácia foi de 43,1%. Todos esses 

resultados relativos à eficácia foram calculados apenas para pacientes que iniciaram 

o tratamento entre 2002 e 2010 para minimizar um possível viés proveniente da 

introdução de novas drogas, mais potentes, ou novas apresentações (combinações 

de drogas em um único comprimido) de drogas antigas, que poderiam ter interferido 

na resposta ao tratamento. Os achados corroboram com a literatura (TUBOI et al., 

2005, 2007) e reforçam, a partir da avaliação da resposta terapêutica em condições 

de rotina, as recomendações do uso dos esquemas com duas drogas ITRN e uma 

droga ITRNN ou IP/r.  
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SUMMARY: The use of antiretroviral therapy (ART) has significantly reduced 

morbidity and mortality among patients living with HIV/AIDS, as the action of the 

drugs reduces the viral load and increases the CD4+ T-cell (CD4) count. Some 

authors have reported that those more prone to immunologic failure are younger 

patients, with low CD4 counts at the initiation of ART, with poor treatment adherence 

and virus resistance to ART, while a virologic nonresponse is related to an ongoing 

prolonged injury of the immunological system. The initial regimen of ARV 

(antiretroviral) drugs has also been indicated as a determinant for a poorer response 

to treatment. The present study aims to determine the frequency and factors 

associated with a nonresponse to the first ART regimen.  

Method: The study consisted of a cohort of patients living with HIV/AIDS, selected 

from July 2007 to December 2011, at the Correia Picanço and Universitário Oswaldo 

Cruz Hospitals, both in the city of Recife. Patients were monitored from the initiation 

of ART and classified into three groups: patients with immunologic and virologic 

responses, patients with immunologic or virologic responses and patients with no 

immunologic or virologic responses. A multinomial model was applied to determine 

the factors associated with the absence of a response to ART.  

Results: The study included a total of 1184 patients, of whom 678 presented 

immunologic and virologic responses in the first year of ART, a frequency of 57.3% 

(95% - CI: 54.4 to 60.0%), immunologic and virologic nonresponses were observed in 

15% of the patients (95% - CI: 13 to 17.1%) and 27.7% (95% - CI: 25.1 to 30.2%) 

presented just one response, either immunologic or virologic. Factors associated with 

only one response were: reports of illicit drug use, a history of cancer, CD4 counts 

above 350 at initiation of ART and a viral load above 100,000 copies/mL and an 

initial regimen with 2NRTIs + IP. In the explanatory model of the total nonresponse to 

ART, inability to read and a CD4 level above 350 at initiation of ART were predictive 

factors for nonresponse, the initial regimen of 2NRTI drugs and one PI/r was 

indicated as a protection factor for nonresponse (immunologic and virologic). 

 



67 
 

 

INTRODUCTION  

 

The use of antiretroviral therapy (ART) has significantly reduced morbidity and 

mortality among patients living with HIV, as the action of the drugs reduces the viral 

load and increases the level of CD4+ T-cells (1-3). According to Hoffman (2010), an 

adequate immunologic response to treatment is defined by an increase in the CD4 

count from 50 to 150 cells/mm3 per year, with a strong increase in the first three 

months after initiating ART (4). Langford (2007) defined an adequate virologic 

response as an undetectable viral load after 6 months of treatment (6). Some studies 

have indicated that about 10 to 40% of patients who initiate ART (1-3, 6) present 

either only one response, immunologic or virologic, or no response.  

 

Some authors report that those more prone to failure of the immune response 

are younger patients, with low CD4 counts at initiation of ART, as well as those with 

poor treatment adherence and virus resistance to ART (2, 4, 6-8), whereas a virologic 

nonresponse is related to an ongoing, prolonged injury to the immune system (4, 8). 

The initial regimen of ARV (antiretroviral) drugs is also indicated as a determinant for 

a poorer response to treatment. Robbins, et al. (2008) reported that drug regimens 

with only nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) are twice as likely to 

present a nonresponse to treatment in the first two years and Tuboi et al. (2007), 

observed that there was a greater chance of a virologic nonresponse in patients on 

initial regimens including triple NRTI and any other regime certaining a minimum of 3 

drougs. 

 

The present study aimed to determine the frequency and factors associated 

with a nonresponse to therapy during the first ART regimen, whether immunologic, 

virologic or both, of patients living with HIV/AIDS. 
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Method 

 

The study consisted of a cohort of patients living with HIV/AIDS, of both sexes, 

selected from July 2007 to December 2011, aged 18 years or older and registered at 

two HIV/AIDS referral centers in Recife, Brazil. 

 

The study was approved by the research ethics committee of the Universidade 

de Pernambuco do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, and all individuals who 

agreed to participate signed a consent form.   

 

Patients were monitored from the initiation of ART. To classify patients in 

relation to immunologic and virologic responses, information was used regarding the 

CD4 count and viral load from within 3 months before initiating ART and during at 

least 9 to a maximum of 15 months after initiating treatment. The immunologic 

response to therapy was defined as an increase in the CD4 count of 50 cells/mm3 or 

more as compared to the pre-ART mean value, 12 months after initiating ART. Based 

of Hoffman, et al (2011), a virologic response was defined as when a patient at the 

end of the period of the cohort presented undetectable levels of viral load. A viral 

load was defined as undetectable when it was less than 400 copies/mL in patients 

with count results before 1999 and less than 50 for the results after 1999. The 

dependent variable was defined by classifying patients into three groups: patients 

with immunologic and virologic responses, patients with immunologic or virologic 

responses and patients with no immunologic or virologic responses. 

 

For purposes of standardization, all the CD4 and viral load records were 

collected from patient information documented in the medical records, according to 

the routine of each hospital. Information related to biological, socioeconomic, habits 

and disease history were collected in interviews with the patient, which took place 

when they agreed to participate in the study. Data referring to the initial therapeutic 

regimen was collected from patient records. 

 

In analyzing the data, the frequency distributions of the variables were initially 

described to characterize the study population and the cumulative incidences were 

calculated, with their respective 95% confidence intervals, of the different responses 
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to the ART regimens. The frequency of each type of response to ART was estimated 

for all subjects in the cohort and, separately, for the subgroup which initiated 

treatment after 2001. The percentage of effectiveness of the first ART regimen used 

by the patient was calculated, the reference for which was the group that was given 

the regimen with 2NRTIs and an IP drug. To verify the association of the response to 

antiretroviral treatment with the independent variables, a multinomial analysis was 

performed considering the three categories of the dependent variable, with the 

presence of immunologic and virologic responses as the reference category. The 

odds ratios, with their respective 95% confidence intervals, and the p-value (Chi-

square test) were calculated.  

 

Variables that presented a p-value <0.20 in association with the outcome were 

eligible for the multivariate analysis. A multinomial logistic regression model was 

used to adjust associations. In this phase, the model was adjusted following the 

stepwise method, with the inclusion of variables in the model in order of statistical 

significance in the univariate analysis (forward process). Variables with a p-value 

<0.10 remained in the final model of the association with at least one category of the 

outcome. The final model was adjusted for the initiation year of ART since new drugs 

were incorporated into treatment during the follow-up period of the cohort, interfering 

in the response to treatment with the different regimens used. The software used for 

the analysis was STATA (Data Analysis and Statistical Software) version 12.0. 

 

Results 

 

A total of 1184 patients living with HIV/AIDS were included in the study, of 

whom 678 presented immunologic and virologic responses in the first year of  

treatment with ARVs, which corresponds to a frequency of 57.3% (95% - CI: 54.4 to 

60.0%). With regard to the absence of immunologic and virologic responses, a 

frequency of 15% was observed (95% - CI: 13 to 17.1%). A total of 328 patients 

presented just one response, either immunologic or virologic, which corresponded to 

a frequency of 27.7% (95% - CI: 25.1 to 30.2%). In this group, it was observed that 

67.4% of patients (n = 221) presented an immunologic response and no virologic 

response (Table 1).  
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Regarding the distribution of patients according to biological characteristics, it 

was found that 62.9% were male and slightly more than half (51.3%) were under 40 

years of age. There was no statistically significant association between gender and 

age and the response to ARV treatment. With regard to socioeconomic status, 12.1% 

patients were unable to read and write, a condition which constituted a risk factor for 

the absence of immunologic and virologic responses to ARV treatment. Income was 

not associated with response to treatment (Table 1).  

 

With regard to habits, the use of illicit drugs appears to increase the chance of 

patients presenting immunologic or virologic nonresponse, with a borderline p-value 

for this association. Diabetes was reported by 4.6% of patients and was not 

associated with a nonresponse to treatment. However, patients with a history of 

cancer were more likely to present an immunologic or virologic nonresponse (Table 

1). 

 

With regard to the variables related to immunological status, it was observed 

that CD4 levels when initiating ART are a discriminating factor of therapeutic 

response, whether immunologic and/or virologic, and that patients with initial CD4 

counts higher than 350 cells/ mm3 were more likely to present a nonresponse. The 

same was observed when analyzing viral load levels when initiating ART, with an 

improved treatment response among patients with a high viral load (over 100,000 

copies/mL). The elapsed time between the first positive blood test and the initiation of 

ART did not shaw an association with better or worse patients response, although a 

borderline p-value (0.087) was found for the association between initiating ART after 

3 years and absence of therapeutic response, both immunologic and virologic. The 

first therapeutic regimen according to the classes of drugs was associated with the 

immunologic and/or virologic response. It was observed that patients who initiated 

ART with a regimen of 2 NRTIs and one IP had a higher chance of presenting a 

nonresponse, either immunologic and/or virologic, when compared to patients 

receiving a regimen of 2 NRTIs and one NNRTI. Moreover, patients who initiated 

treatment with 2 NRTIs and one IP had reinforced with ritonavir (IP/r) presented an 

improved immunologic and/or virologic response (Table 1).  
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Tabela 1. Association of imunological and virologic al responses for patients with living HIV/AIDS in H AART. 

Variables Total 
imunol ogica l 

and virological 
responses a 

Absence of imunological or virological 
responses 

Absence of immunological and virological 
responses 

N (%) N (%)  N (%) OR (95% - IC) p-value  N (%) OR (95% - IC) p-value 
Patients  1,184 678 (57.3%) 328 (27.7%) - - 178 (15.0%) - - 
Biol ogical          

Sex          
Male 745 (62.9%) 428 (63.1%) 207 (63.1%) 1.0 - 110 (61.8%) 1.0 - 
Female 439 (37.1%) 250 (36.9%) 121 (36.9%) 1.00 (0.76 – 1.31) 0.996 68 (38.2%) 1.06 (0.75 – 1.48) 0.744 

Age group          
< 40 years 607 (51.3%) 354 (52.2%) 155 (47.3%) 1.0 - 98 (55.1%) 1.0 - 
> 40 years 577 (48.7%) 324 (47.8%) 173 (52.7%) 1.22 (0.94 – 1.59) 0.141 80 (44.9%) 0.89 (0.64 – 1.24) 0,499 

Socioeconomic          
Illiterade          

Yes 1,037 (87.9%) 599 (88.7%) 291 (89.0%) 1.0 - 147 (82.6%) 1.0 - 
No 143 (12.1%) 76 (11.3%) 36 (11.0%) 0.98 (0.64 – 1.49) 0.906 31 (17.4%) 1.66 (1.05 – 2.62) 0,029 

Income (in minimum wage)         
Less the 1 MW 167 (14.4%) 95 (14.2%) 50 (15.6%) 1.0 - 22 (12.6%) 1.0 - 
From 1 to 2 MW 488 (42.0%) 277 (41.6%) 136 (42.4%) 0.93 (0.62 – 1.39)  0.733 75 (43.1%) 1.17 (0.69 – 1.98)  0.563 
2 MW or more 507 (43.6%) 25 (44.2%) 135 (42.1%) 0.86 (0.58 – 1.29) 0.491 77 (44.2%) 1.13 (0.66 – 1.90) 0.656 

Habits          
Drinking          

Abstainer 776 (65.6%) 445 (65.8%) 215 (65.5%) 1.0 - 116 (65.2%) 1.0 - 
Drinker light 291 (24.6%) 166 (24.6%) 81 (24.7%) 1.01 (0.74 – 1.38) 0.950 44 (24.7%) 1.02 (0.69 – 1.50) 0.933 
Heavy Drinker 115   (9.7%) 65   (9.6%) 32   (9.8%) 1.02 (0.65 – 1.60) 0.935 18 (10.1%) 1.06 (0.60 – 1.86) 0.833 

Smoking          
No 857 (72.4%) 496 (73.2%) 235 (71.7%) 1.0 - 126 (70.8%) 1.0 - 
Yes 327 (27.6%) 182 (26.8%) 93 (28.3%) 1.08 (0.80 – 1.45) 0.614 52 (29.2%) 1.12 (0.78 – 1.62) 0.528 

Illicit drug use b         
No 865 (73.2%) 509 (75.2%) 228 (69.7%) 1.0 - 128 (71.9%) 1.0 - 
Yes 317 (26.8%) 168 (24.8%) 99 (30.3%) 1.31 (0.98 – 1.76) 0.067 50 (28.1%) 1.18 (0.82 – 1.71) 0,373 

a Reference     



72 
 

 

Tabela 1a. Association of imunological and virologi cal responses for patients with living HIV/AIDS in HAART. 

Variables Total 
imunol ogica l 

and virological 
responses a 

Absence of imunological or virological 
responses 

Absence of immunological and virological 
responses 

N (%) N (%)  N (%) OR (95% - IC) p-value  N (%) OR (95% - IC) p-value 
Associated disease          

Diabetes   mellitus           
No 1,101 (95.4%) 628 (95.2%) 309 (95.7%) 1.0 - 164 (95.9%) 1.0 - 
Yes 53   (4.6%) 32   (4.8%) 14   (4.3%) 0.89 (0.47 – 1.69) 0.720 07   (4.1%) 0.84 (0.36 – 1.93) 0.678 

Hist ory of  câncer          
No 1,147 (97.5%) 661 (98.4%) 314 (96.0%) 1.0 - 172 (97.2%)  1.0 - 
Yes 29   (2.5%) 11   (1.6%) 13   (4.0%) 2.49 (1.10 – 5.61) 0.028 05 (2.8%) 1.74 (0.60 – 5.09) 0,307 

Associated to  HIV         
CD4 level in the HAART start         

< 350 cel/mm3 1,031 (87.1%) 625 (92.2%) 283 (86.3%) 1.0 - 123 (69.1%) 1.0 - 
> 350 cel/mm3 153 (12.9%) 53   (7.8%) 45 (13.7%) 1.88 (1.23 – 2.86) 0.003 55 (30.9%) 5.27 (3.45 – 8.05) 0,000 

Viral load in the HAART start         
< 100.000 copy 552 (46.6%) 294 (43.4%) 167 (50.9%) 1.0 - 91 (51.1%) 1.0 - 
> 100.000 copy 408 (34.5%) 258 (38.0%) 96 (29.3%) 0.65 (0.48 – 0.89) 0.006 54 (30.3%) 0.67 (0.46 – 0.98) 0.041 
No information 224 (18.9%) 126 (18.6%) 65 (19.8%) 0.91 (0.64 – 1.29) 0.594 33 (18.6%) 0.85 (0.54 – 1.32) 0.467 

Time of HIV diagnosis to 
start of HAART 

        

Less the 1 year 651 (54.9%) 379 (55.9%) 178 (54.2%) 1.0 - 94 (52.8%) 1.0 - 
From 1 to less the 3 years 176 (14.9%) 98 (14.4%) 55 (16.8%) 1.19 (0.82 – 1.74) 0.352 23 (12.9%) 0.95 (0.57 – 1.57) 0.831 
3 years or more  154 (13.0%) 86 (12.7%) 36 (11.0%) 0.89 (0.58 – 1.37) 0.598 32 (18.0%) 1.50 (0.94 – 2.38) 0.087 
No information 203 (17.2%) 115 (17.0%) 59 (18.0%) 1.09 (0.76 – 1.56) 0.631 29 (16.3%) 1.02 (0.64 – 1.62) 0.944 

HARRT classes          
 2NRTIs + NNRTI† 674 (57.2%)  390 (57.7%) 176 (53.8%) 1.0 - 108 (61.4%) 1.0 - 
 2NRTIs + PI 214 (18.1%) 80 (11.8%) 91 (27.8%) 2.52 (1.78 – 3.57) 0.000 43 (24.4%) 1.94 (1.26 – 2.98) 0.002 
 2NRTIs + PI/r†† 291 (24.7%) 206 (30.5%) 60 (18.4%) 0.64 (0.46 – 0.91) 0.011 25 (14.2%) 0.44 (0.27 – 0.69) 0,001 

a Reference     
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In the multivariate analysis, the model for the immunologic and virologic 

nonresponses indicated that being unable to read and write and initiating ART with 

CD4 levels over 350 cells/mm3 increased the chance of a nonresponse. An initial 

ART regimen consisting of 2 NRTIs and one IP increased the chance of a 

nonresponse when compared to the regimen with 2 NRTIs and one NNRTI, while the 

regimen with 2 NRTIs and one IP reinforced with ritonavir (PI/r) reduced the chance 

of patient nonresponse to ART (Table 2). 

 

The multivariate model regarding an immunologic or virologic nonresponse to 

ART also indicated that, besides an association with the CD4 count at initiation of 

ART and the therapeutic regimen indicated by the previous model, there was an 

association with the viral load at initiation of ART and borderline p-values for illicit 

drug use (p = 0.084) and cancer (p = 0.083) (Table 2). 

 

Tabela 2.  Multivariate multinomial model of the as sociation of imunological 

and virological responses for patients with living HIV/AIDS in HAART.  

Variáveis 
Absence of imunological or 

virological responses   Absence of immunological and 
virological responses  

OR (95% - IC) p-value  OR (95% - IC) p-value 
Illiterade      

Yes 1.0 - 1.0 - 
No 1.05 (0.67 – 1.64) 0.825 2.07 (1.26 – 3.39) 0.004 

Illicit drug use      
No 1.0 - 1.0 - 
Yes 1.30 (0.95 – 1.77) 0.102 1.01 (0.67 – 1.52) 0.963 

History of ca ncer      
No 1.0 - 1.0 - 
Yes 2.29 (0.94 – 5.59) 0.067 1.89 (0.60 – 5.93) 0.275 

CD4 level in the HAART 
start  

    

< 350 1.0 - 1.0 - 
> 350 1.62 (1.03 – 2.56) 0.038 4.85 (3.04 – 7.75) 0.000 

Viral load in the HAART 
start  

    

< 100.000 cópias 1.0 - 1.0 - 
> 100.000 cópias 0.61 (0.44 – 0.85) 0.003 0.75 (0.50 – 1.13) 0.171 

Year of starting ART  0.83 (0.79 – 0.87) 0.000 0.80 (0.75 – 0.85) 0.000 

HARRT classes      
2ITRN + ITRNN 1.0 - 1.0 - 
2ITRN + IP 1.65 (1.13 – 2.42) 0.009 1.16 (0.72 – 1.85) 0.544 
2ITRN + IP/r 0.83 (0.58 – 1.18) 0.303 0.64 (0.39 – 1.06) 0.080 

* Reference: imunological and virological responses 
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The distribution of patients who initiated ART after 2001, according to the ART 

regimen and immunologic and virologic responses is shown in Table 3. The 2 

NRTIs+IP regimen presented the lowest percentage of immunologic and virologic 

responses. 

 

 

Tabela 3. Distribution of patients initiating ART b etween 2002 and 2010 

according to the regimen of antiretroviral drugs an d immunologic and virologic 

response 

Esquema terapêutico 

imunological 
and virological 

responses   

Only 
imunological 

response 

Only 
virological 
response 

Absence of 
response 

N (%) N (%) N (%) N (%) 
2ITRN + ITRNN 342 (66.4%) 57 (11.1%) 57 (11.1%) 59 (11.5%) 

2ITRN + IP 52 (53.6%) 16 (16.5%) 10 (10.3%) 19 (19.6%) 

2ITRN + IP/r 204 (73.6%) 37 (13.4%) 17 (6.1%) 19 (6.9%) 

Total 598 (67.3%) 110 (12.4%) 84 (9.5%) 97 (10.9%) 
†  % efficacy of the regimen 2ITRN + ITRNN =  27.6% (95% - IC: 7.0% – 43%) 

††  % efficacy of the regimen 2ITRN + IP/r =  43.1% (95% - IC: 24.0% – 58.0%) 

 

 

Discussion 

 

For a cohort of patients living with HIV, the results of this study indicated that 

the frequency of immunologic and virologic response after 12 months of ART was 

57.3%, the immunologic and virologic nonresponse was 15% and at least one of the 

responses, immunologic or virologic, was 27.7%. In this latter group most patients 

presented only with immunologic response. For the analysis of immunologic or  

virologic nonresponse, the multivariate multinomial model indicated a direct 

association between this outcome and the CD4 count and an inverse association 

with the viral load at initiation of ART, as well as a direct association with the initial 

therapeutic regimen consisting of 2NRTIs and one IP (when compared to the 

regimen formed by 2NRTIs and one NNRTI). Patients who reported previous use of 

illicit drugs and those with a history of cancer were also more likely to present an 

immunologic or virologic nonresponse. In the model for assessing immunologic and 

virologic nonresponse, there was an independent association with the condition of 
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illiteracy, the CD4 count and the viral load at initiation of ART. Patients with an initial 

therapeutic regimen consisting of 2NRTIs + PI/r were less likely to present an 

immunologic and virologic nonresponse compared with those who had an initial 

regimen consisting of 2NRTIs + one NNRTI.    

     

The frequencies of patients with immunologic and virologic responses after 12 

months of ART (57.3%), with a immunologic and virologic nonresponse (15%) and 

with at least one response, either immunologic or virologic (27.7%), were similar to 

those cited by other authors whose response frequencies, both immunologic and 

virologic, varied between 50 and 70%, an immunologic or viralogic nonresponse 

between 20 and 40% and a total nonresponse of between 5% and 20% (2,3,6,8,9). 

For the patients who presented only one response, an immunologic response 

accounted for 67.4%, an estimate consistent with the work of Moore (2005) and 

Nicastri (2005). 

 

Patients who reported illicit drug use were more likely to present only one 

response, immunologic or virologic (although not significant at a level of 5%), 

corroborating the findings of authors who suggest a relationship between the use 

drugs derived from cocaine with the deterioration of immunologic status and a failure 

in viral suppression (10,11). However, other authors have encountered no 

association of drug use with a poorer response to treatment (12,13) for relate 

nonresponse to treatment with poorer adherence (2,14). For a better understanding 

of the true role of illicit drugs in the progression of patients living with HIV/AIDS it is 

necessary to conduct studies that assess the effect of this adjusting for treatment 

adherence.  

 

The association between a history of cancer and an immunologic or virologic 

nonresponse should be interpreted with caution, since one limitation of this study was 

the lack of information regarding the period when the cancer occurred or if the patient 

was under treatment for cancer at the time of the interview. Our finding goes against 

data encountered in the literature, which indicates a strong association between 

cancer and low CD4 counts, especially Kaposi's sarcoma and non-Hodgkin’s 

lymphoma (15–18). Two hypotheses may be presented to explain this association: 

one is related to patients who use chemotherapy, which can directly interfere with the 
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immune response, and the other is influenced by low CD4 counts, more common in 

patients with an immunologic nonresponse, which accounts for a greater frequency of 

cancer cases in this group of patients.                 

 

It was observed in the present study that patients with CD4 counts above 350 

cells at initiation of ART were more likely to present a nonresponse, either 

immunologic, virologic, or both. Hoffman (2010), in a review article, found that 

patients with low CD4 counts at initiation of ART were more likely to experience only 

a virologic response, a result, which is in disagreement with our findings. However, a 

study by Nicastri et al. (2005) observed that an immunologic nonresponse was more 

likely in patients with higher pre-ART CD4 counts. These authors suggest that this 

result may be explained considering that patients with a CD4 count of 50 cells/mm3 

had increased to 150 cells/mm3 more often than patients with baseline CD4 counts of 

500 cells/mm3 had increased to 600 cells/mm3, or that patients with high CD4 counts 

had a poorer initial adhesion due to a lower risk of opportunistic diseases. Studies by 

Tuboi, et al. (2007) and Moore, et al. (2005) have also shown an increased 

probability of immunologic nonresponse in patients with higher CD4 counts, 

suggesting that an increase in the CD4 count after initiating ART may be higher in 

patients with a low CD4 count at initiation of ART i.e. there is not a linear behavior for 

an increase in the CD4 count after initiating ART in different strata of the initial CD4.          

 

With regards to the viral load at initiation of ART, our results suggest a lower 

probability of an immunologic or virologic nonresponse in patients with a viral load 

above 100,000 copies/mL, which is in agreement with a number of studies in the 

literature (6,8,19). 

 

According to the recommendations for ART in HIV-infected adults, published 

by the Ministry of Health in 2008, the choice of the initial antiretroviral regimen should 

always include a combination of three drugs, where the first option is the regimen 

2NRTIs associated with NNRTI or PI/r, as an alternative regimen (20). In the present 

study, 81.9% of patients initiated ART with Ministry of Health recommended 

regimens, and 57.2% of these were treated with the first option of the regimen. 
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The association with a nonresponse was different between the regimens, and 

the patients who used 2NRTIs and one PI presented a higher risk of immunologic or 

virologic nonresponse compared to patients who initiated ART with 2NRTIs and one 

NNRTI, not being discriminant of a total nonresponse (immunologic and virologic). 

The use of the 2NRTIs + PI/r is more effective when compared to a regimen with 

2NRTIs+ NNRTI, since an immunologic and virologic nonresponse is less likely 

among patients who used the initial regimen with 2NRTIs + PI/r.  

 

Taking the regimen with 2NRTIs and one IP as a reference, the efficacy of the 

regimen with 2NRTIs and one NNRTI was 27.6% regarding the immunologic and 

virologic responses after one year of ART, while the efficacy of regimen with IP/r, 

43.1%. All results regarding efficacy were calculated only for patients who initiated 

treatment between 2002 and 2010 to minimize a possible bias arising from the 

introduction of new, more potent drugs, or new presentations (combinations of drugs 

in a single pill) of old drugs that could have interfered with the response to treatment. 

The findings corroborate the literature (1,6) and reinforce, through the assessment of 

therapeutic response under routine conditions, the recommendations of the use of 

regimens with 2NRTIs and one NNRTI or PI/r. 
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CONCLUSION:  

 

Among the patients evaluated in the first 12 months of antiretroviral treatment, the  

factors associated with an increased chance of absence of immunologic and virologic 

response were poor education and CD4 count above 350 cells/mm3 at baseline. It 

was observed that the initial use of the drug regimen with two NRTIs and one PI/r 

drug was more effective, reducing the chance of no response when compared to 

drug regimens with two NRTIs and one NNRTI drug and with two NRTI drugs and IP. 

The explanatory model for the absence of only one response (immunological or 

virological) identified the use of illicit drugs, as well as history of cancer, as factors 

associated with a greater chance of non-response. The multivariate model regarding 

an immunologic or virologic nonresponse to ART also showed CD4 count above 350 

CD4 cells/mm3 as risk factor and viral load above 100,000 copies as a protective 

factor for nonresponse. The initial ARV regimen was also significantly associated with 

the absence of immunological or virological response, and the scheme with two NRTI 

and one PI and was less effective regarding the virologic and immunologic recovery 

of the patient. 
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APÊNDICE C – Questionário referente à coleta de dados das coortes de pacientes 

HIV/AIDS 

ACOMPANHAMENTO DE COORTE DE PACIENTES COM HIV / AID S EM TRÊS  
SERVIÇOS DE SAÚDE DO RECIFE 

INFORMAÇÕES INICIAIS 
Nome do Hospital Nome do entrevistador Horário de início e fim da entrevista 

      Início: Fim: 
    

I - IDENTIFICAÇÃO 
1 - Número do prontuário 2 - Nome 3 - Data da Entrevista 4 - Sexo 

                     /     /     
    

5 - Número de identificação na pesquisa 6 - Data de Nascimento 7 - Idade 8 - Nr. do Same 

                  /          /                   
    

9 - Nome da Mãe 

   

   

10 - Raça (cor da pele auto referida) 11 - Estado Civil 12 - Com quem você reside  13 - Você tem companheiro (a) fixo(a) ? 
1 Branca 
2 Preta 
3 Amarela 
4 Parda 
5 Indígena 

   1 Solteiro (a) 
2 Casado (a) 
3 Separado (a) 
4 Viúvo (a) 
5 Divorciado 

   1 Sozinho 
2 Com família 
3 Com companheiro (a) 
4 Em abrigo ( casa de apoio ) 
5 Na rua 

  1 – Sim 
2 -  Não   

       
  

        
  

    

II - PROCEDÊNCIA 
14 - Qual a cidade que você mora 15 - Endereço: Rua 

      
  

16 - Nr. 17 - Apto 18 - Bl 
                 

   

19 - Bairro 20 - Estado 21 - Cep 
   

 
   

22 - Tel: 23 - Cel: 24 - Tel. Vizinho / Orelhão 

   

25 - Dê um ponto de referência para chegar na sua casa: 

  
   

III CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DO CHEFE DA FÁMILIA 
26 - Você é o chefe/responsável pela família 27 - O chefe da família sabe ler e escrever 28 - Qual foi a última série que o chefe da família estudou e 

passou de ano? 
1 – Sim (vai para questão 
34) 
2 -  Não 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1. 1 a 9 Série 
2. 10 a 12 Série 
3. 13 a  19 Série 

  

  

  
   

29 - Na semana passada, o chefe da família trabalhou em alguma atividade em que recebeu dinheiro ? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  
R$ 

  .    
, 
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30 - Qual a ocupação do chefe da família ? 31 - O Chefe da família possui outro tipo de 
rendimento ? 

32 - O chefe da família recebeu no mês passado algum 
desses rendimentos abaixo 

    
1 – Sim  
2 – Não (se sim vá para questão 33)... 
8 – Não sabe informar 

  1 – Auxílio doença 
2 – Aposentadoria por invalidez 
3 – Aposentadoria por tempo de serviço 
4 – Loas 

  

           5 – Aluguel  
6 – Outros 

    

     7 – Não 
8 – Não sabe informar 

  

33 - Quanto de dinheiro o chefe da família recebeu no mês passado ? 

R$ 
  

. 
   

, 
   

   

IV CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA INDIVÍDUO 
34 - Você sabe ler e escrever 35 - Qual foi a última série que você estudou e 

passou de ano ? 
36 - Na semana passada, você trabalhou em alguma 
atividade em que recebeu dinheiro ? 

1 – Sim 
2 -   Não 

  1. 1 a 9 Série 
2. 10 a 12 Série 

  1 – Sim 
2 -   Não 

  

   3. 13 a  19 Série      
37 - Qual é a sua ocupação ? 38 - Você possui outro tipo de rendimento ? 39 – Você recebeu no mês passado algum desses 

rendimentos abaixo ? 
    

1 – Sim  
2 – Não (se sim vá para questão  40) 
8 – Não sabe informar 

  1 – Auxílio doença 
2 – Aposentadoria por invalidez 
3 – Aposentadoria por tempo de serviço 
4 – Loas 

  

         5 – Aluguel 
6 – Outros 

    

    7 - Não   
   

40 - Quanto de dinheiro o você recebeu no mês passado ? 

R$ 
  

. 
   

, 
   

   

V HÁBITOS DE VIDA  

( hábitos / dieta) 
Você se alimenta com algum dos alimentos abaixo todos os dias? 
41 - Leite 42 - Quantos copos de leite o você toma por dia? 

(01 copo de 250ml = 300mg de cálcio) 
43 - Iogurte 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão  43) 

  1 – Um copo 
2 – Dois copos 
3 – Três copos 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão   44) 

  

      
   

43.1 - Quantas porções de iogurte o você toma por 
dia? (200 ml que equivale a 300mg de cálcio) 

44 - Coalhada 
 

44.1 - Quantas porções de coalhada o senhor  toma 
por dia? (200 ml que equivale a 300mg de cálcio) (1 
pote) 

1 – Uma porção 
2 – Duas porções 
3 – Três ou mais porções 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 45) 

  1 – Uma porção 
2 – Duas porções 
3 – Três ou mias porções 

  

      

   

45 - Queijo 45.1 - Quantas porções de queijo o você come 
por dia? (01 porção de queijo = 30g (fatia grossa) 
equivalente a 300mg de cálcio) 

46 - Verduras 47 - Frutas 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão   46) 

  1 – Uma porção 
2 – Duas porções 

  1 – Sim 
2 – Não  

  1 – Sim 
2 – Não 

  

    

(  hábitos / atividade física ) 
Pense em todas as atividades físicas vigorosas (pessada) que você realizou nos últimos 7 dias. Atividades físicas vigorosas são atividades que exigem esforço 
físico intenso e faz você respirar muito mais intensamente que o normal. Pense apenas naquelas atividades que você realizou por pelo menos dez minutos 
de cada vez.   
48 - Durante os últimos 7 dias, em quantos dias você realizou atividades físicas vigorosas 
tais como levantar objetos pesados, cavar, fazer ginástica ou andar de bicicleta em 
velocidade ? 

49 - Quanto tempo você passava fazendo atividades físicas 
vigorosas num desses dias ?   

   dias por semana   
 

  horas por dia 

     minutos por dia 

  nenhuma atividade física vigorosa  (vá para a questão 50)   não sei/não tenho certeza 
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Pense em todas as atividades físicas moderadas que você realizou nos últimos 7 dias. Atividades físicas moderadas  são atividades que exigem esforço físico 
moderado e fazem você respirar um pouco mais intensamente que o normal. Pense apenas naquelas atividades que você realizou por pelo menos dez 
minutos de cada vez.   
50 - Durante os últimos 7 dias, em quantos dias você realizou atividades físicas moderadas 
tais como andar de bicicleta em velocidade normal, carregar pesos leves, jogar tênis em 
dupla?   Não inclua caminhada. 

51 - Quanto tempo você costumava passar fazendo atividades 
físicas moderadas num desses dias ?   
 

 
 

  dias por semana    horas por dia 

     minutos por dia 

  não realizei nenhuma atividade física moderada  (vá para a questão  52)   não sei/ não tenho certeza 
  

Pense no tempo que você passou caminhando nos últimos 7 dias. Isto inclui no trabalho e em casa, caminhando para se deslocar de um lugar para outro e 
qualquer outra caminhada que pudesse ter feito somente por brincadeira, esporte, exercício ou lazer. 
52 - Durante os últimos 7 dias, em quantos dias você caminhou durante pelo menos 10 
minutos de uma vez ?  

53 - Quanto tempo você costumava passar caminhando num 
desses dias ? 

  
 

  dias por semana    horas por dia 

     minutos por dia 

  não caminhei    (vá para a questão  54)   Não sei/não tenho certeza 
  

A última pergunta é sobre o tempo que você passou sentado em dias de semana  nos últimos 7 dias. Inclua tempo passado no trabalho, em casa, realizando  
tarefas relacionadas a um curso e durante o tempo de lazer. Isso pode incluir o tempo passado sentado a uma escrivaninha, visitando amigos, lendo ou 
sentado ou deitado vendo televisão. 
54 - Durante os últimos 7 dias, quanto tempo você passou sentado num dia de semana ? 

  
 

  horas por dia   minutos por dia  Não sei/não tenho certeza 

 

( hábitos / ingestão de bebida alcoólica ) 
55 - Na sua vida inteira, você já tomou pelo menos 8 
drinks (Por drink, eu quero dizer meia cerveja, um 
copo de vinho ou uma dose de destilado (pinga, 
whisky, etc.) de qualquer tipo de bebida alcoólica)? 

56 - Já houve algum período na sua vida em que 
em um ano você tomou pelo menos 8 drinks 
contendo álcool ? 
 

57 - Durante os últimos 30 dias, você bebeu pelo 
menos uma dose de alguma bebida alcoólica? 
 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 62) 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 62) 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 62) 

  

   

58 - Durante os últimos 3 meses, com que freqüência você geralmente tomou 
cerveja, vinho, pinga ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica? 

59 - Nos dias em que você bebeu nos últimos 3 meses quantos drinks você 
geralmente tomou num único dia? Por drink, eu quero dizer: meia cerveja, 
um copo de vinho ou uma dose de destilado (pinga, whisky, etc.).   

1 - Todos os dias 
2 - Quase todos os dias  
3. - 3 a 4 dias por semana 
4 - 1 a 2 dias por semana 

5 - 2 a 3 dias por mês 
6 - Uma vez por mês 
7- Menos de uma vez por mês 

  9 – Não se aplica    

     

  

60 - Você está atualmente em tratamento para um problema 
com o álcool ? 

61 - A classificação quanto ao uso de bebida alcoólica (preenchido pelos coordenadores): 

1 – Sim 
2 – Não 

 

1 - Abstêmio 
2 - Bebedor leve (para homens, o produto da questão 58 pela  59 

menor que 21 e para mulheres  menor de 14)  
3 - Bebedor pesado (para homens, o produto da questão 58 pela 59, 

maior ou igual a 21 e para mulheres  maior ou igual a 14) 
4 - Dependente do álcool (Caso tenha respondido sim, na questão 60. 

 

 (  hábitos / tabagismo ) 
62 - Você fuma cigarros atualmente ? 63 - Quantos cigarros você fuma ? 64 - Com que idade começou a fumar? 
1 – Sim 
2 – Nunca fumei (vai para questão  
67) 
3 – Fumou mas parou (vai para 
questão  64 ) 
4 – Não informado 

  1 - 1 a 10 cigarros (até meio maço) por dia 
2 - 11 a 20 cigarros (meio a um maço) por dia 
3 – mais de 20 cigarros (mais de um maço) 
4 – de um a dez cigarros por semana 
5 - não sei 

     anos 

      

 
não sabe informar 
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65 - Há quanto tempo parou de fumar ? 66 - Até agora, quantos cigarros 
você acha que fumou durante a 
sua vida inteira? 

67 - Você usa outros derivados do 
tabaco ? 

68 - Qual dos abaixo listados? 

1. Meses 
2. Anos 

   
1- entre 1 e 100 
cigarros (até 5 maços) 
2 - mais de 100 
cigarros  (mais de 5 
maços) 
3 - não sei 

  1 – Sim 
2 - Não (pula a questão 

69) 
3 - Usou mas parou 

  
1 – cachimbo 
2 – charuto 
3 - fumo de rolo 
mascado 
4 - cigarro de palha 
5 – cigarrilha 
6 – rapé 

  

3. Nunca parou       

 

  
8. Não sabe informar 
9. Não se aplica   

 

  

  

  
 

 (  hábitos uso de drogas ilícitas ) 

69 - Você já experimentou? 

69.1 – MACONHA 69.2 - COCAÍNA 69.3 - CRACK 69.4 - COLA 
1 - Nunca usei 
2 - Fumei alguma vez na 

vida 
3 - Não fumei no último ano 
4 - Fumei no último ano 

  1 - Nunca usei 
2 - Usei alguma vez na vida 
3 - Não usei no último ano 
4 - Usei no último ano 

  1 - Nunca usei (pipei) 
2 - Usei alguma vez na vida 
3 - Não usei no último ano 
4 - Usei no último ano 

  1 - Nunca usei 
2 - Usei alguma vez na 

vida 
3 - Não usei no último ano 
4 - Usei no último ano 

  

    

    

VI – INFECÇÃO PELO HIV/aids 
70 -  Há quanto tempo o você 
ficou sabendo que está com 
HIV/aids ? 

71 – Você está apresentando algum destes problemas ? 

    71.1 - Diarréia por 30 dias 
ou mais? 

71.2 - Caspa na face e couro 
cabeludo e/ou problemas de 
pele ? 

71.3 - Sapinho na boca ou 
cândida ? 

71.4 - Gânglios (lândrias)  
em pelo menos dois locais 
do corpo há mais de um 
mês o 

1.  Dias 
2. Meses 

   

3. Anos        
 

   
1 – Sim 
2 – Não 

 

 
1 – Sim 
2 – Não 

  
1 – Sim 
2 – Não 

  1 – Sim 
2 – Não 

  

     

72 -  Você toma algum remédio 
(coquetel) para tratar o HIV/aids? 

73 - Esse é o primeiro esquema do 
coquetel que você usa? 

74 - De duas semanas para cá você 
deixou de tomar algum dos 
comprimidos (remédios) do 
coquetel? 

75 -  Se sim, quantos comprimidos 
você deixou de tomar? 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 105) 

8 – Não sabe informar (vai 
para questão 105) 

  1 – Sim 
2 – Não  
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

 

 1 – Sim 
2 – Não  
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

      

         

         
    

76 - Você já parou o tratamento por 
sua conta alguma vez? 

77 - Você percebeu alguma mudança na 
aparência do seu corpo  após o início do 
tratamento para o HIV? 

78 - Você acha que os seu braços estão 
afinando? 

79 - Há quanto tempo? 

1 – Sim 
2 - Não 

  1 – Sim (próximas ) 
2 – Não (vai para questão  105) 
8 – Não sabe informar (vai para 
questão 105) 

 

 
1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 81) 

  1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 

   

     

         

    

80 - O quanto esta mudança é percebida? 81 - Você acha que as suas 
pernas estão afinando? 

82 - Há quanto tempo? 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  1- Sim 
2 – Não (vai para questão 84) 

 

 1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 

   

       
   

 
   

   

83 - O quanto esta mudança é percebida 84 - Você acha que as veias dos 
seu braços estão mais salientes? 

85 - Há quanto tempo? 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também 

perceberam  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  1- Sim 
2 – Não (vai para questão 87) 

 

 1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 
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86 - O quanto esta mudança é percebida 87 - Você acha que as veias das 

suas pernas estão mais salientes? 
88 - Há quanto tempo? 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também 

perceberam  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  1- Sim  
2 – Não (vai para questão 90) 

8 – Não sabe informar  
(vai para questão 90) 

 

 1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 

   

       
       

   

89 - O quanto esta mudança é percebida 90 - Você acha que o seu rosto 
ficou mais magro 

91 - Há quanto tempo? 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também 

perceberam  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  1- Sim  
2 – Não (vai para questão 93) 

 

 1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 

   

       
       

   

92 - O quanto esta mudança é percebida 93 - Você acha que suas nádegas 
estão diminuindo? 

94 - Há quanto tempo? 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também 

perceberam  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  1- Sim  
2 – Não (vai para questão 96) 

 

 1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 

   

       
       

   

95 - O quanto esta mudança é percebida 96 - Você acha o tamanho da sua 
barriga (cintura)  aumentou 

97 - Há quanto tempo? 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também 

perceberam  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  1- Sim  
2 – Não (vai para questão 99) 
8 – Não sabe informar 
(vai para questão 99) 

 

 1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 

   

       
       

   

98 - O quanto esta mudança é percebida 99 -  Você acha que seu pescoço 
está mais grosso 

100 - Há quanto tempo? 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também 

perceberam  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  1- Sim  
2 – Não (v/para questão 102) 

 

 1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 

   

       
       

   

101 - O quanto esta mudança é percebida 102 - Você acha que suas mamas 
aumentaram de tamanho 

103 - Há quanto tempo? 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também 

perceberam  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  1- Sim  
2 – Não (vai para questão 
105) 

 

 

 1 – Dias 
2 – Meses 
3 - Anos 

   

       
       

   

104 - O quanto esta mudança é percebida 

1- Apenas eu percebo, quando me olho atentamente 
2 - Eu percebo a mudança e meu médico durante o exame também percebeu 
3 - Eu percebo a mudança e meu marido(esposa), filho(a), mãe também perceberam  
4 - Eu percebo a mudança e todos que me conhecem percebem esta mudança 

  

 

 

      VII - SINTOMAS / TUBERCULOSE   
105 - Você está tendo tosse? 106 - Há quanto tempo você está 

tossindo? 
107 - Sua tosse tem catarro? 
 

108 - Seu catarro tem sangue? 
 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 109) 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  1- Dias 
2 – Semanas 
3 – Meses 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

   1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 
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109 - Você está tendo febre? 110 - Há quanto tempo Você está 
tendo febre? 

111 - Você  sua enquanto está 
dormindo a ponto de molhar suas 
roupas? 

112 - Você está perdendo peso?  

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 111) 

8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  1- Dias 
2 – Semanas 
3 – Meses 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica  

  

 1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  1 – Sim 
2 – Não (v/para questão  115) 

8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  

         
    

 
    

    

113 - Há quanto tempo Você  está perdendo peso? 114 - Quantos quilos Você perdeu? 
 

115 - Você está sentindo falta de ar? 

1- Dias 
2 – Semanas 
3 – Meses 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

   

 
  

, 
 

Kg 1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 117) 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  

   8 – Não sabe informar     
   9 – Não se aplica   

   

116 - Há quanto tempo Você está sentindo falta de 
ar? 

117 - Você está sentindo fraqueza? 118 - Há quanto tempo Você está sentindo 
fraqueza? 

1- Dias 
2 – Semanas 
3 – Meses 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

   1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 119) 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

 

 1- Dias 
2 – Semanas 
3 – Meses 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

   

        
    

 
   

   

VIII - SINTOMAS / DOR TORÁCICA 
119 - Você algumas vezes sente dor ou 
desconforto no peito ? 

120 - Onde você sente esta dor ou 
desconforto ? 

Por favor marque um X nos lugares apropriados 
Aponte os locais apropriados 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 121) 

  

 

  
 

121 - Quando você caminha em velocidade 
normal em um lugar plano, isto provoca dor ? 
1- Sim 
2 – Não 
3 - Incapaz 

2 – Não 
 

  
  

   

122 - Quando você caminha numa subida ou 
quando anda com pressa, isso provoca a dor?  
1- Sim 
2 – Não 
3 - Incapaz 

  

  

  
  

123 - Quando você sente alguma dor ou 
desconforto no peito ao caminhar o que você 
faz ? 

124 - A dor ou desconforto no peito desaparece 
se você ficar parado ? 

125 - Quanto tempo leva para sumir ou 
desaparecer a dor ? 

1 – Páro 
2 – Diminuo o ritmo 
3 – Continuo no mesmo ritmo 
9 -  Não se aplica 

  1 – Sim 
2 – Não 
9 -  Não se aplica 
 

  1 – 10 minutos ou menos 
2 – Mais de 10 minutos 
9 -  Não se aplica 

  

      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seu lado 
esquerdo 

  
Seu lado 
direito  
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126 - Você tem dor ou desconforto na(s) perna(s) 
quando anda ? 

127 – Essa dor alguma vez começa qunado você 
está em pé parado ou sentado ? 

131 – Onde você sente essa dor ou desconforto ? 
Marque com um “X” o(s) lugar(es) no diagrama 
abaixo. 
 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão132) 
3 – Eu sou incapaz de andar 

  1 – Sim 
2 – Não 

   
 

 

    

  

128 – Você tem essa dor ao subir uma ladeira 
ou quando anda rápido ? 

129 – Você tem essa dor quando anda no seu 
ritmo normal, no plano ? 

1 – Sim 
2 – Não 

  1 – Sim 
2 – Não 

  

   
  

130– O que acontece com a dor quando você pára? 

1 – Geralmente continua por mais que 10 minutos 
2 – Geralmente desaparecem em 10 minutos ou menos 

   

 
  

IX - ANTECEDENTES PESSOAIS 
132 - Você conhece alguém com tuberculose 
? 

133 - Quando esta pessoa esteve doente ? 134 - Você e a pessoa com tuberculose dormiam na 
mesma casa ? 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 135) 
8 – Não sabe informar 

  1. Dias 
2. Meses 

   1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  

3. Anos   

  

8. Não sabe informar 
9. Não se aplica 

    

   

135 - Você já realizou teste para tuberculose 
no braço (teste de Mantoux) ? 

136 - Se sim, você sabe informar o resultado ? 137 - O seu médico alguma vez passou remédio para 
PREVENIR a tuberculose ? 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 137) 

8 – Não sabe informar 

  1- Positivo 
2 – Negativo 
8 – Não sabe informar 

 

 1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 139) 
8 – Não sabe informar (vai para questão 139) 

  

      

   

138 - Você tomou o remédio durante todo o 
tempo que o médico disse para tomar ? 

139 - Você já se TRAT0U para tuberculose 
alguma vez na sua vida ? 

140 - Há quanto tempo você teve a doença ? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 142) 
8 – Não sabe informar (vai para 
questão 142) 

  1. Dias 
2. Meses 

   

3. Anos    

    8. Não sabe informar 
9. Não se aplica 

  
 

   

141 - Você tomou os remédios para tratar a 
tuberculose durante o período que o médico 
disse para o sr (a) tomar ? 

142 - Você foi informado por  profissional de 
saúde que tem diabete mellitus (açúcar no 
sangue) ? 

143 - Há quanto tempo você soube que tem diabetes 
mellitus ? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  1 – Sim 
2 – Não  (vai para questão 147) 

8 – Não sabe informar ( vai para questão 

147) 

  1.Dias 
2. Meses 

   

  3. Anos    
    8. Não sabe informar 

9. Não se aplica 
  

 
   

144 - Você soube que tem diabetes antes de 
saber que estava com HIV/aids ? 

145 - Você soube que tem diabetes após o 
tratamento para HIV/aids? 

146 - Você faz uso de alguma medicação para 
diabetes? 

1 – Sim (vai para questão 87) 
2 – Não 

  1 – Sim 
2 – Não 
3 – Não se trata para HIV/aids 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  
      

   

147 - Você está tomando alguns destes remédios? 

147.1 - Insulina 147.2 - Metformina 147.3 – Atenolol 
1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
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147.4 - Propranolol 147.5 - Hidroclorotiazida 147.6 - Estatina (Pravastatina; 
atorvastatina; sinvastatina) 

147.7 – Ainticonvulsivante nos 
últimos 30 dias (Fenobarbital / 
Hidantal / Carbanazepina / Ácido 
Valproico) 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  

        

        
    

148 - Você faz uso de comprimido  ou xarope de 
polivitamínicos diariamente? 

149 - Você faz reposição de Cálcio (carbonato de cálcio) diariamente? 

1 – Sim 
2 – Não 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  

    
  

150 - Você tomou algumas dessas medicações nos últimos 6 meses? 
150.1 – Hormônio feminino ou anticoncepcional 
(pílula ou injetável) ou reposição hormonal ? 

150.2 - Anabolizante – testosterona 
(Decadurabolin®) ou oxandrolona 

150.3 - Corticóide – também conhecido como: 
prednisona, dexametasona, cortisol, Diprospam® 
,Meticorten® por mais de 90 dias contínuos nos 
últimos seis meses? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  

      
   

151 - No último ano você tomou alguma 
medicação para osteoporose por mais de 15 dias? 
(Alendronato, risedronato, ibandronato?) 

152 - Nos últimos seis meses o você sofreu 
alguma fratura (quebrou algum osso do corpo)? 

153 - Como aconteceu essa fratura? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 154) 
8 – Não sabe informar (vai para 
questão 154) 

  1 -  queda da própria altura; 
2 - . trauma (acidente de carro, moto, 

bicicleta, atropelamento, queda de 
altura); 

3 -  nenhum trauma ou pancada 

  

      

   

   

154 - Você soube por algum profissional de saúde que tem alguma dessas doenças? 
154.1 - Câncer ou linfoma   154.2 - Doença crônica do fígado ou cirrose 154.3 - Síndrome de Cushing 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  

      

   

154.4 - Lipodistrofia familiar ou hereditária 154.5 - Você tem insuficiência renal crônica 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  

    

  

155 - Você foi informado por algum profissional 
de saúde que tem pressão alta? 

156 - Você soube que tinha pressão alta antes de 
saber que estava com HIV/aids? 

157 - Você soube que tem pressão alta depois do 
tratamento para o HIV/aids? 

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 159) 
8 – Não sabe informar (vai para 

questão 159) 

  1 – Sim  
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  

158 - Você faz uso de alguma medicação para 
pressão alta? 

159 - Você foi informado por profissional de saúde 
que tem gordura (colesterol ou triglicerídeos)  
aumentada no sangue? 

160 - Qual o tipo de gordura você foi 
informado(a) que está aumentada? 

1 – Sim 
2 – Não 
3 – Já fez mas parou 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 165) 
8 – Não sabe informar (vai para 
questão 165) 

  1 – Colesterol 
2 – Triglicerídeos 
3 – Colesterol e Triglicerídeos 
8 – Não sabe informar 

  

      

   

161 - Você soube que tem gordura aumentada no 
sangue antes do diagnóstico do HIV/aids? 

162 - Você soube que tem gordura aumentada no 
sangue após o tratamento para HIV/aids? 

163 - Você faz uso de alguma medicação para 
baixar o colesterol no sangue? 

1 – Sim  
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
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164 - Você faz uso de alguma medicação para 
baixar o triglicerídeo no sangue? 

165 - Você já teve infarto do coração ? 166 - Se sim, há quanto tempo você teve 
infarto do coração ? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 169) 
8 – Não sabe informar (vai para 
questão 169) 

  1 – Dias 
2 – Meses 

   

    3 – Anos 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

   
   

   

167 - Você teve infarto do coração  antes de saber 
que estava com HIV/aids? 

168 - O  senhor(a) teve  infarto do miocardio  após 
o tratamento para HIV/aids? 

169 - Você já teve angina do peito? 
 

1 – Sim (vai para a questão 103) 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 171) 
8 – Não sabe informar (vai para 
questão 171) 

  

      

   

170 - Se sim, há quanto tempo você teve angina 
do peito? 

171 - Você já fez alguma cirurgia no coração 
(ponte de safena, colocação de stent)? 

172 - Você fez cirurgia no coração (ponte de 
safena, colocação de stent) antes do diagnóstico 
do HIV? 

1 – Dias 
2 – Meses    

1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 175) 
8 – Não sabe informar (vai para 
questão 175) 

  1 – Sim 
2 – Não  
8 – Não sabe informar  

  

         
3 – Anos 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

  
 

 

   
   

173 - Você fez cirurgia no coração (ponte de safena, colocação de 
stent após o tratamento de HIV/aids? 

174 - Quanto tempo antes de saber que estava com HIV/aids você fez a cirurgia 
de ponte de safena /angioplastia? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

   1 – Dias 
2 – Meses 

    

  3 – Anos 
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

   

  
  

175 - Você já teve derrame cerebral? 176 - Se sim, há quanto tempo o senhor teve 
derrame cerebral ? 

177 - Você teve o derrame cerebral antes de saber 
que estava com HiV/aids? 

1 – Sim 
2 – Não  (vai para questão 179) 
8 – Não sabe  (vai para questão 179) 

  1 – Dias 
2 – Meses    

1 – Sim  
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  

  3 – Anos      
8 – Não sabe informar 
9 – Não se aplica 

   

   

178 - Você teve o derrame cerebral após o 
tratamento para HiV/aids? 179 – Você esteve internado nos últimos 90 dias? 

180 - Na sua vida adulta qual foi o menor peso que 
o senhor teve? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

1 – Sim 
2 – Não 

   
    ,  

K
g 

  8 – Não sabe informar  
  

X - ANTECEDENTES FAMILIARES 
185 - Seu pai ou mãe ou  irmãos de sangue tiveram ou têm? 
185.1 -  Pressão alta? 185.2 - Diabetes mellitus (açúcar no sangue)? 185.3 - Ataque cardíaco (infarto/ princípio de infarto / 

angina)? 
1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não (vai para questão 187) 
8 – Não sabe informar  

  

      
   

1186 - Quem teve o ataque cardíaco? 
186.1 - Mãe e tinha menos de 60 anos: 186.2 - Irmã e tinha menos de 60 

anos: 
186.3 - Pai e tinha menos de 60 anos: 186.4 - Irmão e tinha menos de 

60 anos: 
1 – Sim 
2 – Não 

  1 – Sim 
2 – Não 

  1 – Sim 
2 – Não 

  1–  Sim 
2 – Não 

  

        

    

187 -  Seus pais ou irmãos de sangue morreram de repente com doença do 
coração?  (em menos de 01 horas) 

188 -  Seus pais ou irmãos de sangue tiveram ou têm osteoporose? 

1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 

  1 – Sim 
2 – Não 
8 – Não sabe informar 
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APÊNDICE D – Ficha de coleta de dados das coortes de pacientes HIV/AIDS 

 

ACOMPANHAMENTO DE COORTE DE PACIENTES COM HIV / AID S EM TRÊS  

SERVIÇOS DE SAÚDE DO RECIFE – FICHA DE COLETA DE DA DOS 
INFORMAÇÕES INICIAIS  

Nome do Hospital Nome do Coletador 
      
  

I - IDENTIFICAÇÃO 
1 - Número do prontuário 2 - Nome 

              
  

3 - Número de identificação na pesquisa 4 - Data de Nascimento 5 - Idade 6 - Data da Coleta 

                     /          /             /     /  
    

7 - Data da Entrevista 8 - Sexo 9 - Nome da Mãe 

       /        /      
    

II – DADOS DA INFECÇÃO PELO HIV / AIDS 
10 - Existe registro de doença (s) oportunista (s)? 11 - Se sim, a doença oportunista ocorreu nos últimos três meses que antecederam 

a entrevista? 
1. Sim 
2. Não (Siga para a questão 13) 

  1. Sim 
2. Não  

8. Sem registro 
9. Não se aplica  

 
 

Os pacientes que tiverem o registro de doença oportunista nos 3 meses que antecederam a entrevista estarão temporariamente excluídos das coortes de 
doença cardiovascular e todos os estudos de doença metabólica. Estes pacientes poderão ingressar nessas coortes 3 meses após a alta da doença oportunista. 

12 - Qual ou quais das doenças oportunistas listadas abaixo, estão registradas no prontuário? 

12.1 Critério CDC adaptado 
Para cada alternativa assinale: 1. Sim   2. Não  8. Sem Registro  9. Não se aplica 

Câncer cervical invasivo  Histoplasmose disseminada   Pneumonia por Pneumocystis 
jiroveci 

  

Candidose (esôfago, traquéia, 
brônquio, pulmão) 

 Isosporíase intestinal crônica > 1 mês   Reativação de doença da Chagas 
(meningoencefalite e/ou miocardite) 

  

Citomegalovirose (exceto fígado, ba;o 
ou linfonodos) 

 Leucoencefalopatia multifocal 
progressiva 

  Salmonelose recorrente não-
tifóide 

  

Criptococose extra-plumonar  Linfoma não Hodgkin e outros 
linformas 

  Toxoplasmose cerebral   

Criptosporidiose intestinal crônica > 1 mês  Linfoma primário de cérebro      

Herpes simples muco-cutâneo > 1 mês 
 

Micobacteriose disseminada 
exceto tuberculose 

  
 

  
 

12.2 – Critério Caracas 
Para cada alternativa assinale: 1. Sim   2. Não  8. Sem Registro  9. Não se aplica 
Sarcoma de Kaposi (10)  Difusão do sistema nervoso central (5) 

 
  Dermatite persistente (2)   

Tuberculose disseminada / extra-
pulmonar / não cavitária (10) 

 Diarréia igual ou maior a 1 mês (2)   Anemia e/ou lifopenia e/ou 
trombocitopenia (2) 

  

Candidose oral ou leucoplasia piloso (5)  Febre maior ou igual a 38C por tempo 
maio ou igual a 1 mês (2) 

  Tosse persistente ou qualquer 
pneumonia (exceto tuberculose) (2) 

  

Tuberculose pulmonar cavitária  ou 
não especificada (5)  

Caquexia ou perda de peso maior que 
10% (2)   

Linfadenopatia maior ou igual a 1 cm, 
maior ou igual a 2 sítios extra-inguinais 
e por tempo maior ou igual a 1 mês (2) 

  

Herpes zoster em indivíduo menor ou 
igual a 60 anos (5) 

 Astenia maior ou igual a 1 mês (2)      
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13 – O paciente tem Aids? 14 – Qual o Critério de definição de caso aids? 

 1. Sim   1. Clínico CDC 
2. CD4 de 201 a 350 cel/mm          

 

2. Não 
8. Sem registro 

 

  3. CD4 < 200 cel/mm 
4. Clínico Caracas 
5. Clínico CDC + Caracas3 

8. Sem registro 
9. Não se aplica 

  

  

15 - Qual a data do diagnóstico de aids?  16 – Qual a data em que o paciente apresentou CD4 abaixo de 350 pela primeira vez? 
 

1.                       /            /           
8. Sem registro 
9. Não se aplica 

  
1 .                     /        /  
8. Sem registro 
9. Não se aplica 

 

 
 

17 – Qual a data do primeiro teste anti-HIV reagente? 18. Iniciou o tratamento de tuberculose nos últimos quatro meses? 

1. _____/_____/_____ 
8. Sem registro 

  1. Sim 
2. Não   

  

III – DADOS DO TRATAMENTO ANTI-RETROVIRAL 
19 - Existe registro de tratamento anti-retroviral? 20 - Qual a combinação de classes do esquema atual? 
1. Sim 
2. Não (Siga para questão 22) 
  

  1. 2 ITRN+ITRNN              
2. 2 ITRN+IP 
3. 2 ITRN+IP/r 
4. ITRN+ITRNN+IP 

5. ITRN+ITRNN+IP/r 
6. ITRN+IP/r+IF 
7. Outras 
9. Não se aplica 

   
   

  

OBS: Se a resposta à questão 19 for não, o paciente está temporariamente fora da coorte de lipodistrofia. Será incluído nesta coorte após 6 meses de início de 
TARV. 
21. - Histórico de  anti-retrovirais: 
21.a - Histórico de drogas anti-retrovirais: 

Droga Data Droga Data 
 Início Término  Início Término 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

21.b - Histórico de esquema anti-retrovirais: 
Esquema Data Esquema Data 

 Início Término  Início Término 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

          /          /          /          /           /          /          /          / 

Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo 
de Nucleosídeos (ITRN) 
1. Abacavir - ABC - Ziagen 
2. Didanosina – ddI – Videx                
3. Estavudina  -D4T - Zerit  
4. Emtricitabine – FTC - Emtriva   
5. Lamivudina  - 3TC - Epivir 
6. Tenofovir  - TDF - Viread 
7. Zalcitabina – DDC – Hivid 
8. Zidovudina+Lamivudina AZT+3TC - Biovir 
9. Zidovudina  AZT – Retrovir 
 
 

Inibidor da Transcriptase Reversa NãoAnálogo 
de Nucleosídeos (ITRNN) 
10. Efavirenz – EFZ – Stocrin 
11. Nevirapina  - NVP – Viramune 
 

Inibidor da Protease (IP) 
12. Amprenavir/Ritonavir – APV/r - Agenerase 
13. Atazanavir – ATV – Reyataz 
14. Atazanavir /Ritonavir – ATV/r 
15. Darunavir – DRV - Prezista 
16. Indinavir  - IDV - Crixivan            
17. Indinavir/Ritonavir - IDV/r 
18. Lopinavir/Ritonavir – LPV/r - Kaletra   
19. Nelfinavir  - NFV – Viracept  

20. Ritonavir – RTV - Norvir 
21. Saquinavir  - SQV – Invirase 
22. Saquinavir/Ritonavir – SQV/r 
23. Tipranavir – TPV - Aptivus 
 
Inibidor de Integrase 
24. Raltegravir – RAL - Isentress 
 
Inibidor de Fusão 
25. Enfuvirtida  - ENF ou T-20 – Fuzeon  
 
Inibidor de CCR5 
26. Maraviroc – MVC - Celsentri 
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IV – HISTÓRICO DE CD4 E CARGA VIRAL 

22. Histórico da contagem de linfócitos CD4 e Carga viral 
Dia/mês/ano Linfócitos CD4 

(células/mm3) 
Carga Viral 

(cópiaRNA/ml) 
Dia/mês/ano Linfócitos CD4 

(células/mm3) 
Carga Viral 

(cópiaRNA/ml) 

             /          /                  /          /     

             /          /                  /          /     

             /          /     
             /          /   
   

             /          /                  /          /     

             /          /                  /          /     

             /          /                  /          /     

             /          /                  /          /     

             /          /                  /          /     
 
23. Valor atual do CD4 (dos últimos 4 meses) 

 

1. CD4:      cel/mm3 data:             ____/____/___    
8. Sem registro  
  

24. Valor do CD4 anterior ao início do esquema ARV atual 

1. CD4:      cel/mm3 data:       ____/____/___   
8. Sem registro  
 

25. Valor atual da CV (dos últimos 4 meses)  

1.         cópias/ml data:      ____/____/___    
8. Sem registro  

  

26. Valor da CV anterior ao início do esquema ARV atual 

1.         cópias/ml data:      ____/____/___   
8. Sem registro 

V – RESULTADOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS 
27. Acompanhamento laboratorial geral 
EXAME Valor Data Valor Data Valor Data 

Hto               /          /                 /          /                 /          /   

               /          /                 /          /                 /          /   

Hb               /          /                 /          /                 /          /   

               /          /                 /          /                 /          /   
TGO               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
TGP               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Sódio               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Potássio               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Cloreto               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
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Bicarbonato               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
FA               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
BD               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
CT               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
HDL               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
LDL               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Triglicerídeos               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Glicemia de jejum               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Lactato               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Insulina de jejum               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
HbA1c               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
PTH               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
TSH               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Albumina               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
25OH VIT.D               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
PCR ultrassensível               /          /                 /          /                 /          /   
               /          /                 /          /                 /          /   
Homocisteína               /          /                 /          /                 /          /   

               /          /                 /          /                 /          /   

CTX               /          /                 /          /                 /          /   

               /          /                 /          /                 /          /   
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VI – RESULTADOS DE RX 

28. Radiografia de tórax Data Resultado 

1. Inicial              /          /         

2. Na entrada do paciente na coorte de 
tratamento da tuberculose 

             /          /         

3. Após 2 meses do RX de entrada na 
coorte de tratamento da tuberculose              /          /         

1. Normal 
2. Acometimento pulmonar unilateral 
3. Acometimento pulmonar bilateral  
4. Acometimento pleural unilateral 
5. Acometimento pleural bilateral  
6. Fibrose pulmonar 
7. Consolidação segmentar ou lobar 

8. Infiltrado focal 
9. Infiltrado difuso 
10. Infiltrado Miliar 
11. Cavidade simples 
12. Múltiplas cavidades 
13. Nódulos  
14. Granulomas (nódulos calcificados) 
 

15. Bronquiectasias  
16. Linfonodomegalia 
17. Derrame pleural  
18. Espessamento pleural 
19. Pneumotórax 
20. Fibrose cicatricial 
21. Aumento de área cardíaca 

VII – RESULTADOS DE PPD 
29. Resultado do PPD 
1. Pesquisa   2. Não pesquisa  8. Sem Registro 9. Não se aplica 
29.1 – PPD 1 29.2 – PPD 2 

 
____________mm                           data ___/___/___ __________mm                   data ___/___/___ 

 

  

 

  

  

 

29.3 – PPD 3  29.4 – PPD 4  

1. ____________mm                           data  ___/___/___  ____________mm                           data ___/___/___ 

 

  

 

  

  

29.5 – Qual o tempo de leitura do  PPD 
1. 72 horas   

2. 96 horas  

8 Sem registro  

9. Não se aplica   
 

PPD 1: Para pacientes que estão entrando na pesquisa ou que tenham registro documental de resultado de PPD realizado nos últimos 6 meses. 
PPD 2: Para pacientes que já utilizavam anti-retroviral no início do estudo e tiveram o  PPD 1 não reator. O PPD 2 deverá ser  realizado após 1 ano do PPD 1. 
PPD 3: Para pacientes que iniciaram anti-retroviral após a realização do PPD  1 e foram não reatores. O PPD 3 deverá ser  realizado após 6 meses de iniciada a 
terapia anti-retroviral. 
PPD 4: Para pacientes que iniciaram anti-retroviral após a realização do PPD 1 e do PPD 2 e foram não reatores. O PPD 4 deverá ser  realizado após 1 ano de 
iniciada a terapia anti-retroviral.  

  

30. Foram solicitados exames para investigação de tuberculose doença? 

1. Sim 
   

2. Não (Siga para questão 34) 
9. Não se aplica 
 

31. Mapa de exames laboratoriais para tuberculose 
Exame Espécime Resultado Data Exame Espécime Resultado Data 

Baciloscopia                /          /   PCR (Roche)                /          /   

Baciloscopia                /          /   PCR (Rosseti)                /          /   

Baciloscopia                /          /   PCR (Sangue)                /          /   

Baciloscopia                /          /   PCR in - house                /          /   

Cultura inicial                /          /   Histológico                /          /   

Cultura após 
falência 

               /          /       

Codificação para o espécime: 

1 - Escarro espontâneo      2 - Escarro induzido 3 - Lavado broncoalveolar 4 - Linfonodo 5 - Pleura 6 – LCR                               
7 - Pericárdio 8 - Peritônio 9 - Outros    
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Codificação para os resultados da baciloscopia, cultura, PCR e histológico: 
1 – Positiva 2 – Negativa 3 – Não realizada    
32. Foi realizado teste de 
sensibilidade para as drogas da 
tuberculose? 

33. Qual o resultado do teste de 
sensibilidade? 

34. Fez tomografia? 35. Se sim, qual a região tomografada?  
 

 1. NT (Não Testado) 
2. S (Sensível) 
3. R (Resistente) 

 Para cada resposta registre 1. Sim  2. Não 
9. Não se aplica 

1. Sim   1. Isoniazida   1. Sim   1. Tórax   

2. Não 2. Rifampicina   2. Não 2. Abdome   

 3.  Pirazinamida   9. Não se aplica 3. Crânio   

 4.  Etambutol    4.Coluna   

 5.  Etionamida    5.Não se aplica   

 6.  Estreptomicina    6. Outras _____________   
   
 

36. Qual o resultado da tomografia? 37. Iniciou tratamento para tuberculose? 

1. Data ___/___/___   1. Sim       Data:____/____/____   
8. Sem registro 
9. Não se aplica 

2. Não (Siga para a questão 52) 
9. Não se aplica    

  

Codificação para a resultado da Tomografia do tórax: 

1. Normal  
2. Acometimento pulmonar unilateral  
3. Acometimento pulmonar bilateral 
4. Acometimento pleural unilateral  
5. Acometimento pleural bilateral 
6. Fibrose pulmonar 
7. Fibrose pleural 
8. Imagem de árvore em brotamento 

9. Granulomas (nódulos calcificados) 
10. Consolidação segmentar ou lobar com 
broncograma 
11. Bronquiectasias 
12. Linfonodomegalia hilar unilateral de 
densidade heterogênea 
13. Linfonodomegalia hilar bilateral de densidade 
heterogênea  

14. Linfonodomegalia mediastinal de densidade 
heterogênea 
15. Pneumotórax 
16. Pneumomediastino 
17. Derrame pleural 
18. Micronódulos em região perivascular e parasseptal 
19. Infiltrado micronodular difuso e aleatório. Nódulos 
> 6 mm e pequenas cavidades 
20. Nódulos > 6 mm e pequenas cavidades  Outros: 

Codificação para a tomografia do tórax 

21. Nódulo hepático único  
22. Nódulos hepáticos  
23. Linfonodomegalia 

24. Espessamento de alça do intestino delgado 
25. Espessamento de alça do intestino grosso 
26. Nódulos peritoneais 

27. Ascite 
28. Hepatomegalia 
29. Esplenomegalia 
Outros: 

37. Iniciou tratamento para tuberculose?  

1. Sim       Data:____/____/____)      

2. Não (Siga para a questão 52) 
9. Não se aplica    

 

 
  

38. Mapa de drogas para tratar tuberculose 
Droga Início Interrupção Substituição Reinício Causa Fim 

INH              /          /                /          /                /          /                /          /                 /          /   

RMP              /          /                /          /                /          /                /          /                 /          /   

PZA              /          /                /          /                /          /                /          /                 /          /   

EMB              /          /                /          /                /          /                /          /                 /          /   

SM              /          /                /          /                /          /                /          /                 /          /   

ETH              /          /                /          /                /          /                /          /                 /          /   
Codificação causa de interrupção/substituição do tratamento para tuberculose:  
1. Abandono                      2. Falência            3. Óbito                           4. Reação adversa              5. Síndrome de Resposta Inflamatória (reação paradoxal)                       
6. Mudança de diagnóstico  7. Transferência      8. Outro__________ 
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39. Caso o tratamento tenha sido interrompido por reação adversa, 
identifique qual ou quais as reações:  
Para cada resposta registre 1. Sim 2. Não  9. Não se aplica 

40. Há registro de utilização de uma das drogas abaixo, por ocasião do 
tratamento da tuberculose? 
Para cada resposta registre 1. Sim 2. Não  9. Não se aplica 

 

1. Hepatoxicidade   

 
 
 

1. Sufadiazina                               

 

2. Intolerância gástrica   2. Sulfametoxazol/Trimetoprim  

3. Neuropatia periférica   3. Fluconazol    

4. Exantema   4. Azitromicina   

5. Artralgia   5. Anfotericina B  

6. Distúrbios hematológicos  6. Ganciclovir   

7. Outros       
  

41. Qual a localização da tuberculose?  42. Qual o regime de acompanhamento do 
paciente por ocasião do início do tratamento 
para tuberculose? 

43. O paciente fez uso de antibióticos para tratar 
sintomas respiratórios nos últimos 15 dias que 
antecederam o tratamento para tuberculose? 

1. Pulmonar   1. Regime ambulatorial   1. Sim   

2. Extrapulmonar  
3. Pulmonar e extrapulmonar  
4. Disseminada 

2. Regime de internamento 2. Não 

 

44. Se sim, o paciente melhorou com este 
tratamento (baseado no registro de melhora 
pelo médico assistente)? 

45 O paciente fez uso de drogas anti-retrovirais 
antes ou durante o tratamento para tuberculose? 

46. Se sim, em que momento do tratamento para 
tuberculose foi iniciada TARV? 
 

1. Sim   1. Sim   
1. Antes do início do tratamento para 
tuberculose; 

  

2. Não  
9. Não se aplica 

2. Não (Siga para  a questão 48) 2. Nos primeiros 2 meses do tratamento para 
tuberculose; 

3. Nos últimos 4 meses do tratamento para 
tuberculose; 

 

47. Quais os resultados do teste da isoniazida na urina? 
 Para cada uma das alternativas registre  
1. positiva 2. negativa 3. não realizada   

48. O paciente concluiu o tratamento para tuberculose? 

1. Primeiro mês    1. Sim     

2. Segundo mês   2. Não   

3. Terceiro mês    

4. Quarto mês    

5. Quinto mês    

6. Sexto mês    
  
 

49. Se sim, qual a data de conclusão do tratamento para tuberculose? 
 

50. O paciente apresentou melhora clínica com o tratamento da tuberculose 
(baseado no registro de melhora pelo médico assistente)? 

                          /          /     1. Sim     

 2. Não   
 

51. Desfecho final do tratamento para tuberculose? 52. Foi  iniciada quimioprofilaxia para tuberculose? 
Desfecho Data   

Cura com confirmação laboratorial              /          /   Data:_______/______/_________    

Cura sem confirmação laboratorial              /          /   1. Sim   

Abandono              /          /   2. Não (Siga para a questão 57)  

Óbito              /          /   9. Não se aplica     

Falência              /          /     
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53. Mapa de quimioprofilaxia 

Droga Início Interrupção Substituição Reinício Causa Fim 

INH              /          /                /          /                /          /                /          /                 /          /   

Codificação para interrupção da quimioprofilaxia  para tuberculose: 
1. Abandono                 2. Óbito            3. Reação adversa          4. Mudança para a coorte de tratamento              5. Transferência                 6. Outro 
53.1. Codificação para reação adversa 
para cada resposta registre 1. Sim         2. Não         9. Não se aplica 

1. Hepatotoxicidade      2. Intolerância gástrica        

3. Neuropatia periférica   4. Exantema                     

5. Artralgia                        6. Distúrbios hematológicos     

7. Outros _______________      
  

  

54. O paciente fez uso de drogas anti-
retrovirais antes ou durante a 
quimioprofilaxia para tuberculose? 

55. Se sim, em que momento da quimioprofilaxia 
para tuberculose foram iniciados os anti-
retrovirais? 

56. Quais os resultados do teste da isoniazida na urina? 
 Para cada uma das alternativas registre 1. positiva 2. 
negativa 3. não realizada   

1. Sim        1. Primeiro mês      2. Segundo mês   

2. Não   (Siga para questão 56) 
 

1. Antes do início da quimioprofilaxia para 
tuberculose; 

3. Terceiro mês       4. Quarto mês       
 2. Durante a quimioprofilaxia para tuberculose; 5. Quinto mês         6.  Sexto mês   
   

 VIII – COORTE DISTURBIOS METABÓLICOS 
Considera-se diagnóstico de síndrome metabólica quando estiverem presentes três ou mais dos cinco fatores a seguir: 
*        Circunferência da cintura ( >=102 cm em homens e >= 88 cm em mulheres) 
*        Hipertrigliceridemia ( >=150  mg/dl) 
*        Nível de colesterol HDL baixo (< 40 mg/dl em homens e < 50 mg/dl em mulheres) 
*        Hipertensão arterial  (pressão sistólica >= 130 e/ou pressão diastólica >= 85 mmHg e/ou em tratamento farmacológico 
*        Glicemia de jejum (>= 100mg/dl) 
Modelo objetivo clínico laboratorial de definição de lipodistrofia no HIV.  

Idade (anos) 
   

  Tempo de diagnóstico de HIV 
   

  

 1.    < 40 
   

0      < 4 anos 
   

0 

 2.    > 40 
   

1,139      > 4 anos 
   

1,139 

HDL (mmol/L) 
   

x -1,593 Anion gap 
   

x 0,0701 
Modelo objetivo de definição de lipodistrofia no HIV.  

LDL (mmol/L) 
   

  Estágio da doença (CDC) 
   

  

     < 3 
   

0      A 
   

0 

     > 3 
   

0,625      B 
   

0,181 

Sexo 
    

     C 
   

0,731 

     Masculino 
   

0 Triglicerídeos 
   

x 0,204 

     Feminino 
   

1,297 RCQ 
   

x 2,114 

Lactato(mmol/L) 
   

x 0, 291 Constante 
   

-5,104 
HDL : High dnsity lipoprotein; LDL: Low density lipoprotein; RCQ: Relação cintura-quadril; x: sinal matemático de multiplicação; CDC Center of Disease 
Control. 
Execução e Interpretação:  
Após a somação das pontuações de cada uma das variáveis e subtração do  valor constante, obtém-se uma pontuação final. Se esta for maior ou igual a zero, é 
considerado diagnóstico de lipodistrofia. Valores menores que zero são considerados ausência de lipodistrofia 
Modelo objetivo clínico de definição de lipodistrofia no HIV.  

Idade (anos) 
   

  Tempo de diagnóstico de HIV 
   

  

 1.    < 40 
   

0      < 4 anos 
   

0 

 2.    > 40 
   

1,11      > 4 anos 
   

1,22 
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Mudaça do CD4 desde o nadir 
 

0,0129 Estágio da doença (CDC) 
   

  

Cintura (cm) 
 

0,0261      A 
   

0 

Constante 
 

-4,25      B 
   

0,12 

Total 
  

     C 
   

0,82 
57. QUADRO PARA NOTIFICAÇÃO DE FRATURAS 

VÉRTEBRA 
GRAU I GRAU II GRAU III 

VISITA 1 VISITA FINAL  VISITA 1 VISITA FINAL  VISITA 1 VISITA FINAL  

T4 
      

T5       

T6       

T7       

T8       

T9       

T10 
      

T11 
      

T12 
      

L1 
      

L2 
      

L3 
      

L4 
      

L5       

       

58. Apresentou fratura em coluna na 1ª avaliação? 59. Qual o grau da fratura? 

1. Sim Data    _____/____/____   1. Grau I   

2. Não   2. Grau II                          9. Não se aplica   
8. Sem informação 

  
3. Grau III                         8. Sem informação   

9. Não se aplica 
  

   
60. Apresentou fratura em coluna na 2ª avaliação? 61. Qual o grau da fratura? 

1. Sim Data    _____/____/____   1. Grau I   

2. Não   2. Grau II   
8. Sem informação 

  
3. Grau III   

9. Não se aplica 
  

8. Sem informação   
 

  
9. Não se aplica   

  

62. Apresentou fratura em fêmur? 63. Apresentou fratura em outros locais 

1. Sim           Data _____/_____/______ 
  

1. Sim        Data _____/_____/______ 
  

2.Não 2.Não 
9. Não se aplica 9. Não se aplica 
  

64. Resultado da densitometria óssea   
 
Data _____/_____/______ 

DMO 1 - Data g/cm2 Score T 2 - Data g/cm2 Escore T PMO 

Colo do fêmur 
        /          /    

  
        /          /    

   

Trocanter 
        /          /    

  
        /          /    
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65. Apresentou osteopenia na 1ª avaliação? 66. Apresentou osteopenia na 2ª avaliação? 67. Apresentou osteoporose na 1ª avaliação? 
1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  1. Sim      
   Data _____/_____/______   

1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  

2. Não 
9. Não se aplica 

2. Não 
9. Não se aplica 

2. Não 
9. Não se aplica 

   

68. Apresentou osteoporose na 2ª avaliação? 69.  Apresentou perda de massa óssea na 1ª 
avaliação? 

70. Apresentou perda de massa óssea na 2ª 
avaliação? 

1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  1. Sim      
    Data _____/_____/______   

1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  

2. Não 
9. Não se aplica 

2. Não 
9. Não se aplica 

2. Não 
9. Não se aplica 

   

71. Apresentou dislipidemia na 1ª avaliação? 72.  Apresentou  dislipidemia na 2ª avaliação? 73. Apresentou dislipidemia na 3ª avaliação? 
1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  1. Sim      
    Data _____/_____/______   

1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  

2. Não 
9. Não se aplica 

2. Não 
9. Não se aplica 

2. Não 
9. Não se aplica 

   

74. Apresentou  síndrome metabólica na 1ª 
avaliação? 

75.  Apresentou síndrome metabólica na 2ª 
avaliação? 

76. Apresentou síndrome metabólica na 3ª 
avaliação? 

1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  1. Sim      
    Data _____/_____/______   

1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  

2. Não 
9. Não se aplica 

2. Não 
9. Não se aplica 

2. Não 
9. Não se aplica 

   

77. Onda de pulso na 1ª avaliação? 78.  Teve alteração de onda de pulso na 2ª 
avaliação? 

79. Desenvolveu Diabetes mellitus na 1ª 
avaliação? 

 
    Data _____/_____/_____ 
 
    Valor 

  
 

1. Sim   
2. Não  
    Data _____/_____/_____ 
   Resultado 

  

 

1. Sim     
    Data _____/_____/______ 
 
2. Não 

 
 

            ,            ,  

1. Normal 
2. Alterada 

  1. Normal 
2. Alterada 

  8. Sem informação 

9. Não se aplica 9. Não se aplica 9. Não se aplica 
   

80. Desenvolveu Diabetes mellitus na 2ª 
avaliação? 

81.  Desenvolveu Diabetes mellitus na 3ª 
avaliação? 

82. Desenvolveu lipodistrofia (LD) na 1ª 
avaliação? 

1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  1. Sim      
    Data _____/_____/______   

1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  

2. Não 
8. Sem informação 

2. Não 
8. Sem informação 

2. Não 
8. Sem informação 

9. Não se aplica 9. Não se aplica 9. Não se aplica 
   

83. (Se Sim) Qual a  apresentação clínica da 
lipodistrofia? 

83.1. Qual o grau de intensidade da 
lipodistrofia? 

84. Desenvolveu lipodistrofia (LD) na 2ª 
avaliação? 

1. Lipoatrofia   1. Leve   
1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  

2. Lipohipertrofia 
3. Lipodistrofia Mista 

2. Moderado 
3. Grave 

2. Não 
8. Sem informação 

8. Sem informação 
9. Não se aplica 

9. Não se aplica 9. Não se aplica 

   

85. (Se Sim) Qual a  apresentação clínica da 
lipodistrofia? 

85.1. Qual o grau de intensidade da 
lipodistrofia? 

86. Desenvolveu lipodistrofia (LD) na 3ª 
avaliação? 

1. Lipoatrofia   1. Leve   
1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  

2. Lipohipertrofia 
3. Lipodistrofia Mista 

2. Moderado 
3. Grave 

2. Não 
8. Sem informação 

8. Sem informação 
9. Não se aplica 

9. Não se aplica 9. Não se aplica 

   

87. (Se Sim) Qual a  apresentação clínica da 
lipodistrofia? 

87.1. Qual o grau de intensidade da lipodistrofia? 88. Apresentou alteração do C-telopeptídeo 
(CTX) na 1ª avaliação? 

1. Lipoatrofia 
2. Lipohipertrofia 

  1. Leve   
1. Sim      
    Data _____/_____/______ 

  

3. Lipodistrofia Mista 
8. Sem informação 

2. Moderado 
3. Grave 

2. Não 
8. Sem informação 

9. Não se aplica 9. Não se aplica 9. Não se aplica 
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ANEXO A – Carta de aprovação do comitê de ética em pesquisa da Universidade de 

Pernambuco/Hospital Universitário Oswaldo Cruz do projeto base 
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ANEXO B –  Artigo publicado na revista Plos ONE 
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