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Resumo 

 

A introdução da terapia antirretroviral altamente potente (TARV) para tratamento da 

população infectada pelo vírus da Imunodeficiência adquirida (HIV) resultou num 

acréscimo das doenças cardiovasculares, as quais representam uma das principais 

causas de morbimortalidade neste grupo de pacientes. O objetivo do presente 

estudo foi determinar a frequência de aterosclerose carotídea e sua associação com 

os biomarcadores em indivíduos HIV positivos. Trata-se de um estudo de corte 

transversal observacional. Considerou-se aterosclerose carotídea subclínica o 

aumento da espessurra da camada média intimal das carótidas maior ou igual que 

0,8 milímetro através da ultrassonografia de carótidas. Os biomarcadores 

inflamatórios analisados foram IL6, IL1-Beta, TNF-alfa, PCR-us, sVCAM-1 e sICAM-

1. Dos 162 pacientes analisados, com maioria masculina (59,3%), idade maior igual 

a 40 anos (60,5%) e em uso de TARV (82,1%). A prevalência de aterosclerose foi de 

36,4% (59 casos). O sVCAM-1 estava elevado em 97(59,9%) pacientes, o sICAM-1 

em 4(2,5%), o TNF-alfa em 112(69,1%), o IL6 em 113(69,7%), o IL1-Beta em 

17(10,5%) e a PCR-us em 61(37,6%). Os pacientes masculinos, com idade ≥40 

anos, com síndrome metabólica e Framingham médio/alto apresentaram chances 

maiores de desenvolver aterosclerose, assim como os que faziam uso de TARV há 

mais de cinco anos. Níveis elevados de citocinas inflamatórias e das moléculas de 

adesão não mostraram associação com a presença de aterosclerose nesta 

população. Entre os fatores de risco para DAC, apenas a IL-6 apresentou 

associação com o tabagismo. Os dados apresentados alertam para os médicos 

sobre a necessidade da realização de ultrassonografia de carótidas devido à levada 

prevalência de aterosclerose em pacientes com infecção pelo HIV em pacientes com 

Framingham intermediário/alto ou que estejam em uso de TARV por mais de cinco 

anos.    

 

Palavras-chave: Aterosclerose; biomarcadores interleucionas; AIDS; TARV. 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The introductions of highly potent antiretroviral therapy (ART) to infected population 

treatment by human immunodeficiency virus (HIV) there was an increase on 

cardiovascular diseases, which represents one of the major cause of morbidity and 

mortality in this patients group. The aim of this present study was to determine the 

carotid atherosclerosis frequency and association with the biomarkers in positive HIV 

individuals. This is a cross-sectional observational cohort study. It was considered a 

subclinical carotid atherosclerosis the increase of intima-media thickness higher or 

equal to 0,8 millimeters by the carotid ultrasound. Inflammatory biomarkers analyzed 

were IL6, IL1-Beta, TNF-alpha, PCR-hs, sVCAM-1 and slCAM-1. Of the 162 

analyzed patients, with mostly male (59,3%), age ≥ 40 years old (60,5%) and in use 

of ART (82,1%). The atherosclerosis prevalence was 36,4% (59 cases). The sVCAM-

1 was elevated in 97 (59,9%) patients, slCAM-1 in 4 (2,5%), TNF-alpha in 112 

(69,1%), IL6 in 113 (69,7%), IL1-β in 17 (10,5%) and PCR-hs in 61 (37,6%). Male 

patients, age ≥ 40 years, with methabolic syndrome and Framingham medium/high 

showed higher chances to atherosclerosis develop, as well as those who used ART 

more than 5 years. There was no association of risk factors for Coronary Artery 

Disease with the biomarkers, excepted for smoking with IL6. Data showed to warn 

doctors about the necessity to realize the Doppler or others exams to ischemia 

search in patients with intermediate/high risk or who are taking ART for more than 5 

years. 

Key words: Atherosclerosis; biomarkers interleukins; AIDS; ART. 
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1. Introdução 

 

Apesar de intenso esforço mundial para conter a propagação da epidemia 

pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), os dados epidemiológicos continuam 

alarmantes. A última estimativa da Organização Mundial de Saúde publicou que em 

2007 havia cerca de 33 milhões de pessoas vivendo com o HIV em todo o mundo. 

Além de estimarem, no mesmo ano, a ocorrência de 2,7 milhões de novas infecções 

com morte de cerca de dois milhões de pessoas devido a doenças relacionadas à 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (WHO, 2008). No Brasil, o número 

de casos diagnosticados e notificados de 1980 até junho de 2008 foi de 506.499. Há 

que se alertar para um aumento progressivo no número de casos em determinadas 

populações como mulheres e adolescentes (BRASIL-MS, 2008) 

Durante os primeiros anos da epidemia a maior parte dos pacientes 

infectados progredia inexoravelmente para um estado de quase completa destruição 

das funções imunológicas. A partir de 1996, com a introdução da terapia 

antirretroviral (TARV) de alta potência na condução dos pacientes, houve uma 

dramática mudança no curso da história natural da infecção pelo HIV (MARINS et al. 

2003, D’ARMINIO et al. 2006). Enquanto os pacientes com a infecção 

experimentaram aumento significativo na sobrevida em virtude do controle da carga 

viral, a TARV trouxe uma mudança significativa no espectro das doenças destes 

pacientes e os efeitos adversos dos fármacos assumiram papel cada vez mais 

importante. Neste contexto, passou a ser reportado um significativo aumento na 

frequência de doença cardiovascular de origem aterosclerótica (CHOW et al. 2003). 

Foram feitas avaliações também no Brasil com pacientes HIV positivos e não 

infectados sobre o prolongamento da sobrevida pelas exposições às drogas 

antirretrovirais e associações com diabetes e Doença Cardiovascular (DCV) 

(PACHECO et al. 2008).  

Considerando a Doença Arterial Coronariana (DAC) aterosclerótica causa 

importante de morbimortalidade na população de portadores HIV positivo, seu 

aparecimento parece ser decorrente da infecção viral crônica e dos efeitos colaterais 

dos antirretrovirais, resultando distúrbios metabólicos (intolerância à glicose, 
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dislipidemia, lipodistrofia) e dano endotelial. O padrão destas anormalidades 

metabólicas de pacientes em uso de TARV é semelhante às alterações presentes na 

síndrome metabólica, a qual sabidamente aumenta o risco de doença cardiovascular 

aterosclerótica. Entretanto, como e após quanto tempo de exposição a TARV podem 

ocorrer anormalidades clinicamente detectáveis ainda não está bem estabelecido 

(JERICÓ et al. 2005).  

O mecanismo da disfunção endotelial relacionada ao HIV poderia incluir além 

das influências das proteínas virais, os efeitos inflamatórios vasculares. O processo 

é mediado pelas citocinas (IL-1β, IL-6), pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

proteína C reativa ultra sensível (PCR-us) e pelas moléculas de adesão das células  

endoteliais intercelulares - ICAM-1 e vasculares - VCAM-1 (PERSSON; BLANN; 

McCOLLUM, 1998). A desregulação das citocinas ou quimiocinas, ativação dos 

macrófagos e das células da musculatura lisa promovem aumento da formação de 

ateromas (DUBÉ et al. 2008, FRIIS-MOLLER et al. 2007), fator agravante para a 

progressão de doenças cardiovasculares. Assim, neste aspecto, reconhecer que 

moléculas são biomarcadores para predição de risco de DCV revela-se de grande 

importância. 

Em função das características epidemiológicas, torna-se imperativo para uma 

melhor conduta assistencial aos pacientes com HIV conhecer esta afecção, bem 

como as possíveis ferramentas de predição de riscos para DAC, além de definir 

melhor quais os pacientes em maior risco e procurar assim uma melhor abordagem 

terapêutica para o mesmo. 
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1.1 Revisão da Literatura 

 

1.1.1 História Natural da Infecção pelo HIV positivo 

 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, os primeiros relatos foram 

publicados em 1981, nos Estados Unidos, vários casos de pneumonia por 

Pneumocystis carinii (fungo cuja denominação que recentemente mudada para 

Pneumocystis jirovecii) e sarcoma de Kaposi. Com a introdução de potentes 

esquemas antirretrovirais na prática clínica e o emprego rotineiro de profilaxias 

primárias para infecções oportunistas, houve grande queda da letalidade e da 

morbidade associadas à infecção pelo HIV. (RACHID e SCHECHTER, 2008). 

Caracterizada por infecção crônica de longo período de latência na qual ocorre 

grande replicação viral tem, como característica principal, uma grave 

imunossupressão, predominantemente celular, e alteração funcional dos linfócitos B 

(WERNECK, 1999). 

Os linfócitos T humanos, os quais manifestam, em sua superfície, a molécula 

TCD4, são os maiores alvos do HIV1 Centro de Controle de Doenças (CDC, 1992). 

Considerando que esses antígenos medeiam a invasão celular, quando o vírus 

penetra na célula vai ocorrer a transcrição do RNA viral em DNA, incorporando-se ao 

núcleo celular e formando o pró-vírus a perda de linfócitos TCD4 positivos implica 

um estado de severidade da imunodeficiência, observada na doença (CDC, 1992).  

Exames sorológicos foram desenvolvidos, com o objetivo de detectar a 

infecção pelo HIV, partindo-se da identificação das proteínas e glicoproteínas virais 

que compõe o envelope e de nucleocápside do HIV. Estes testes avaliam a 

imunidade através dos linfócitos T auxiliares e citotóxicos, destruídos – no caso o 

HIV (FAN, 2000). Utilizou-se a biologia molecular para quantificar a carga viral do 

HIV no plasma, auxilia na avaliação da evolução da infecção pelo HIV e da resposta 

terapêutica antirretroviral.   

Clinicamente a doença é caracterizada em três fases: a fase aguda, também 

chamada de síndrome de soroconversão, a fase assintomática e a fase sintomática 

(ZIRPOLI, 2008).  
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 Na fase aguda ou soroconversão, o doente apresenta manifestações clínicas 

inespecíficas. Ocorre de duas a quatro semanas após a infecção na maioria dos 

casos dos pacientes diminui TCD4 (MS, 2004). Existindo a recuperação e 

soroconversão, aparecendo os anticorpos no soro.  

 Na fase assintomática cuja duração atinge de oito a dez anos, inexistem 

sintomas clínicos, podendo ser detectado linfadenopatia generalizada e persistente 

(RODRIGUES, 2008) e os testes sorológicos comprovam o vírus.  

 Na fase sintomática caracteriza-se pela ocorrência de manifestações de 

imunodeficiência: febre intermitente, sudorese noturna, diarreia persistente, afecções 

na pele e perda de peso. Existe uma elevação da carga viral e diminuição da 

contagem de TCD4 (SVS/MS, 2005). A fase tardia, por sua vez caracteriza-se pela 

ocorrência de infecções (oportunistas) e/ou neoplasias que raramente afetam 

indivíduos imunocompetentes (RACHID e SCHECHTER, 2008).    

 

1.1.2 TARV e HIV 

 

Desde a descrição e definição do primeiro caso de AIDS nos Estado Unidos 

(GOTLIEB et al, 1981), enormes avanços têm sido registrados no campo da 

pesquisa biomédica em resposta à pandemia causada pelo HIV. A partir de 2002, 

alguns estudos afirmam que um tratamento antirretroviral bem sucedido poderia 

resultar em acentuada redução da carga viral até níveis indetectáveis, reduzindo 

assim significativamente as chances de transmissão do HIV (RELUCIO e 

HOLODNY, 2002; CASTILLO et al, 2002). Atualmente, 25 antirretrovirais estão 

disponíveis para o tratamento da infecção pelo HIV, e faz parte do tratamento 

antirretroviral altamente potente, baseado em esquemas contendo pelo menos três 

drogas (FISHER et al. 2001).  
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1.1.3 TARV e DAC  

 

Apesar de contribuir para uma substancial melhora da qualidade de vida dos 

pacientes HIV positivos e para a redução da morbidade e da mortalidade pela aids, a 

TARV pode induzir complicações metabólicas graves, tais como Resistência à 

Insulina (RI), Síndrome Metabólica (SM), Lipodistrofia (LDF) e doenças 

cardiovasculares. Os efeitos metabólicos da TARV no incremento do risco de 

aterosclerose precoce e acelerada, em pacientes infectados por HIV, são bem 

reconhecidos (CAPEAU J et al.2009). Essas complicações metabólicas tornam o 

paciente infectado por HIV com risco aumentado de aterosclerose e Diabetes 

Mellitus (DM). O estudo Data Collection on Adverse Events from Anti-HIV Drugs 

(DAD), com mais de 23.000 participantes de vários países, mostrou aumento de 

26% na taxa de infarto do miocárdio por ano de TARV (FRIIS-MØLLER et al. 2003). 

Pacientes infectados por HIV com síndrome metabólica têm alteração da dilatação 

arterial mediada por fluxo e espessamento de camada íntima-média semelhante a 

pacientes com diabetes mellitus. Evidências recentes indicam que o HIV causa 

inflamação arterial que certamente contribui no aumento do risco cardiovascular 

(CASTELO FILHO e ABRÃO, 2007). 

Apesar de tantas afirmações, os dados de prevalência de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) nos pacientes HIV positivos ainda são inconsistentes (ARRUDA et 

al. 2010). Embora alguns autores relatem prevalências maiores de HAS nesse 

grupo, comparadas aos indivíduos sem a infecção (CHOW et al. 2003, BAEKKEN; 

SANDVIK; OEKTEDALEN, 2008), outros estudos apresentam prevalência similar da 

HAS entre homens e mulheres com HIV e indivíduos sem a infecção (BERGERSEN; 

SANDVIK; BRUUN, 2004, KHALSA et al. 2007). Outro aspecto relevante que ainda 

apresenta resultados discrepantes é a relação dos antirretrovirais na gênese da 

HAS. Embora alguns autores (BAEKKEN et al. 2008, CRANE et al. 2006; 

PALACIOS et al 2006) tenham constatado associação da HAS ao maior tempo de 

utilização de antirretrovirais e ao emprego de esquemas que contenham Inibidores 

de Protease (IP), outros estudos (BERGERSEN et al. 2004; KHALSA et al. 2007, 

THIÉBAUT et al. 2005) não foram verificadas associações semelhantes.  
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1.1.4 Infecção pelo HIV na fase pré TARV 

Antes da implementação da terapia antirretroviral altamente potente (TARV), 

a maioria dos pacientes com manifestações cardíacas estavam relacionadas ao 

miocárdio, endocárdio e/ou pericárdio. Tais manifestações cardiovasculares eram 

encontradas em cerca de 7% dos pacientes infectados pelo HIV (ANDERSON e 

VIRMANI, 1990). Acreditava-se que estas anormalidades eram causadas pela 

própria infecção, concomitante as infecções oportunistas, neoplasias, complicações 

do tratamento específico anti-HIV ou do tratamento de infecções oportunistas, 

deficiências nutricionais (como deficiência de vitamina B12), dentre outras. 

Uma hipótese sugerida antes da introdução do TARV para explicar a DAC 

relacionada ao HIV, ainda que sem comprovação concreta, era a infecção pelo 

citomegalovírus ou pelo próprio HIV (ANDERSON e VIRMANI, 1990).  

Em 1993, um estudo anátomo-patológico do pulmão e coração encontrou 

significativa aterosclerose de artérias coronárias (80% a 90% de obstrução do 

lúmen) em cinco dos oito pacientes, com idades variando entre 23 e 32 anos, 

infectados pelo HIV. O estudo verificou ainda a existência de fibrose das artérias, 

com aumento médio variando entre duas a seis vezes a espessura da camada 

média arterial. A gravidade da aterosclerose encontrada, aliada ao fato da população 

estudada apresentar pouca idade, bem como a ausência de fatores de risco foi 

sugestiva para a hipótese da relação causal de um vírus na fisiopatogênese das 

lesões (PATON et al. 1993).  

Posteriormente, a comprovação do HIV em artérias coronárias 

comprometidas por inflamação e obstrução aterosclerótica foi realizada através de 

testes imuno-histoquímicos (BARBARO et al. 2001). Apenas em 2006, os primeiros 

trabalhos foram publicados relatando as alterações inflamatórias subclínicas na 

parede arterial desencadeadas por fatores de risco cardiovascular como 

relacionadas à patogênese da doença aterosclerótica (SUDANO et al. 2006), 

verificando que alterações metabólicas caracterizada pelo perfil lipídico desfavorável 

(redução dos níveis de HDL, elevação de triglicérides e de lipoproteína) era a causa 

do aumento da incidência de eventos vásculo-trombóticos agudos nestes pacientes 

(SPOSITO et al. 2007). Embora a infecção pelo HIV induza imunossupressão e 
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consequente diminuição da resposta inflamatória sistêmica, a própria infecção pelo 

HIV provoca profundas alterações da função endotelial, semelhante às encontradas 

na reação inflamatória subclínica própria da doença aterosclerótica difusa (COLOMA 

et al. 2008).  

 

1.1.5 Infecção pelo HIV na fase pós TARV 

 

Muitos autores iniciaram a descrição das alterações da distribuição da 

gordura corporal com perda de gordura periférica (lipoatrofia) e/ou acúmulo de 

gordura visceral (lipohipertrofia) após a introdução da TARV de alta eficiência 

(CARR e COOPER, 2000).  

Estas modificações anatômicas e metabólicas foram então denominadas de 

síndrome de lipodistrofia relacionada ao HIV (LAHIV). Trata-se de síndrome 

complexa, polimórfica e de intensidade variável e cujos critérios diagnósticos ainda 

não estão definidos de maneira uniforme, no entanto, pode ser enquadrada como 

diminuição da gordura facial, nas nádegas e/ou adiposidade do tronco (mamas 

aumentadas e/ou gibosidade cervical e/ou obesidade abdominal). A lipodistrofia 

surge como efeito colateral da TARV uma vez que os fármacos utilizados inibem o 

DNA polimerase da mitocôndria diminuindo-a e reduzindo a energia do adipócito 

levando-o a lipoatrofia.  Como mencionado anteriormente, os pacientes infectados 

pelo HIV tendem a apresentar, mesmo antes do uso da TARV, um perfil lipídico 

aterogênico, e a utilização do TARV promove um aumento nos níveis dos lípides 

plasmáticos. Além das alterações lipídicas os pacientes em uso de TARV 

(principalmente IP e ITRN) podem evoluir com alterações da homeostase da glicose 

e ambos são conhecidos fatores de risco cardiovasculares (CARR e COOPER, 

2000).  

LAHIV parece estar associada a fatores de risco, como: idade, peso, sexo e 

uso de inibidores de protease (GRINSPOON e CARR, 2005). A prevalência de 

lipodistrofia, avaliada em diversos estudos, variou de 18% a 83% (CARR, 2003). Um 

estudo brasileiro relatou que a prevalência de alterações corporais compatíveis com 
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lipodistrofia foi de 65% em pacientes infectados por HIV em acompanhamento 

ambulatorial, e positivamente relacionada ao uso dos antirretrovirais (SANTOS et al. 

2005).  

Além destes clássicos fatores, os pacientes infectados pelo HIV parecem 

apresentar disfunção endotelial, comprometimento da fibrinólise e um estado pró-

inflamatório subclínico que contribui para a evolução da doença aterosclerótica 

difusa. Marcadores de reação inflamatória como a proteína C reativa ultrassensível 

(PCR-us) e de estado de hipercoagulabilidade como o ativador tissular do 

plasminogênio estão aumentados nos pacientes infectados pelo HIV (SANTOS et al. 

2005). 

 

1.1.6 Fatores de risco para doença cardiovascular aterosclerótica 

Os fatores de risco tradicionais para a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

são HAS, DM, Tabagismo, Dislipidemia, Antecedentes Familiares com DAC.  Muitos 

fatores de risco, além destes tradicionais, podem aumentar o risco de doença 

cardiovascular e acelerar a aterosclerose. São eles: Inflamação crônica e infecção 

com aumento dos níveis de citocinas (TNF α IL1, IL 6, IL10), injúria endotelial pela 

dislipidemia, estresse oxidativo, moléculas de adesão, proteínas do HIV, efeitos 

angiogênicos  e resposta imunológica, além do estado protrombótico relacionado ao 

status da infecção pelo HIV e a terapia antirretroviral  (PEARSON et al. 2003). 

Essa desordem metabólica é relatada em diferentes estudos que incluem 

pacientes HIV positivos com Síndrome Coronariana Aguda (SCA) comparados a 

pacientes HIV positivos sem manifestações cardiovasculares. Na tentativa de 

explicá-la, surge a hipótese parcial de que os tratamentos antirretrovirais que 

resultam em hipertrigliceridemia e baixos níveis de HDL comparados com HIV 

negativos. Os baixos níveis de HDL podem ter uma importância maior na 

fisiopatologia da aterosclerose. 

Outro aspecto é o baixo nível imunológico, refletido pelas baixas taxas de 

CD4, que foi demonstrado estar menor em pacientes HIV positivos com SCA quando 

comparados com HIV positivos sem SCA. 
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Toxidade vascular direta causada pelo vírus foi sugerida por Barbaro et al. 

(2002), que descobriram sequências de HIV1 dentro da parede arterial de um 

homem de 32 anos sem fatores de risco vascular , cuja causa morte foi IAM. Alem 

disso, Schecter et al. (2008) demonstraram a glicoproteina gp120, a qual está 

presente no envelope do vírus HIV – expressa fatores teciduais, ativa cascata de 

coagulação e ruptura da placa, o que suporta a correlação entre HIV estado 

protrombótico e apoptose celular. Outro estudo realizado corroborou com esta teoria.  

Tabib et al. (2000) verificaram presença de lesões coronarianas de gravidade 

intermediárias em pacientes jovens HIV positivos, mortos por outras causas não 

cardiovasculares. 

Aterosclerose subclínica em pacientes HIV positivos foi relatada como 

aumento da lesão da íntima – média e das placas ateroscleróticas da carótida e 

artérias femorais. Este estudo levou em consideração a idade, dislipidemia, 

tabagismo, mas a classe do antirretroviral (IP).  

O prognóstico da DCV em pacientes HIV positivos foi avaliado em poucas 

séries. MATETZKY et al. (2003) compararam as características em longo prazo de 

24 pacientes HIV positivos com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e pacientes HIV 

negativos. O curso intra-hospitalar de ambos os grupos foi similar, sem morte ou 

reinfarto. Após 15 meses de seguimento, os pacientes HIV positivos tiveram 

incidência de reinfarto, evento cardiovascular recorrente e indicação maior de 

revascularização independente da terapia antirretroviral. Em outro estudo, desta vez 

de caso controle, o grupo de HSUE et al. (2004) observou um maior índice de 

reestenose após intervenção percutânea coronariana em pacientes HIV positivos, 

quando comparados aos pacientes HIV negativos com SCA. Não houve diferença 

significante entre pacientes que usaram stent. 

 

1.1.6.1 Dislipidemia 

Caracteriza-se pelo aumento do colesterol total, colesterol LDL (lipoproteínas 

de baixa densidade do colesterol) e triglicérides, além da diminuição do 

Lipoproteínas de Alta Densidade do Colesterol (HDL). Estudos demonstraram que a 



 

 

 24 

origem da anormalidade lipídica é multifatorial existe no início da infecção do HIV, no 

entanto, apresentam-se mais alteradas no início da TARV, com aumento do 

colesterol total e o LDL, e diminuição o HDL (este pode ser baixo desde o início da 

infecção HIV). Estudos demonstraram diferentes drogas levam as diferentes 

modificações no perfil lipídico, de cada paciente, independente da presença de outro 

fator de risco para DAC, predisposição genética, resistência a insulina e diabetes, 

(FRISS-MOLLER, 2007). 

 

1.1.6.2 Hipertensão Arterial Sistêmica  

Definida como a medida da Pressão Arterial (PA) em dois contextos: Pressão 

sistólica 140mmHg e/ou diastólica acima de 90mmHg. National Cholesterol 

Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of high 

blood Cholesterol in Adults (Adults Treatment Panel III) NCEP ATP III (2004).  A 

classificação da hipertensão com estágios é validada por várias sociedades médicas 

e a sociedade brasileira definiu como: PA normal <120x80mmHg, pré-hipertensão 

PA 120-139 x 80-89mmHg, hipertensão estágio 1 PA 140-159 x 90-99mmHg, 

hipertensão estágio 2 PA ≥160 x 100mmHg. 

Alguns estudos mostraram a variação da PA em pacientes submetidos a 

TARV. Crane verificou através de uma coorte com 444 pacientes os efeitos da TARV 

na PA, onde tratamento com lopinavir/ritonavir estava significantemente associado 

com o aumento da PA (CRANE, et.al, 2006) 

Arruda et al. 2010 concluíram que na população com HIV positivo por meio da 

classificação internacional do JNCVII, revelou prevalência de pré-hipertensão e 

hipertensão arterial em mais da metade da população. Sendo assim, ainda existem 

questionamentos sobre as drogas usadas para tratamento da aids e elevação da PA 

em pacientes HIV positivos. 
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1.1.6.3 Diabetes Mellitus 

O diabetes mellitus atinge cerca de 5% a 10% dos HIV positivos. A resistência 

a insulina é comprovadamente mais freqüente em pacientes tratados com TARV. 

Fatores que aumentam o risco de DM são: uso de certas drogas, idade, gordura 

visceral e lipodistrofia e aumento resistência a insulina (RACHID et al. 2008). 

 

1.1.6.4 Tabagismo 

  Tabagismo/tabagista: é o paciente que se declara fumante no momento da 

entrevista; e não-tabagista é o ex-fumante há mais de um ano. 

 

1.1.6.5 Antecedentes pessoais 

 Consideraram-se os indivíduos que possuíam familiares de 1o grau com DAC 

manifesta (angina, IM e/ou morte subida) 

  

1.1.6.8 Síndrome Metabólica 

A prevalência da síndrome metabólica, que inclui resistência à insulina, 

intolerância à glicose, aumento dos triglicerídeos, HDL baixo e hipertensão, é 

elevada nos indivíduos com HIV e seu aumento é substancial nos três primeiros 

anos após o início da TARV. Drogas como o lopinavir e a estavudina apresentam 

maior ocorrência de síndrome metabólica (JERICÓ, 2005). 

 

1.1.7 Escore de Risco 

 O estudo de Framingham, assim como outros estudos similares, evidenciaram 

a confirmação dos fatores de risco clássicos para DCV: antecedentes pessoais, 

hipertensão, dislipidemia, tabagismo e diabetes, e dos fatores de risco adicionais 

como sedentarismo, obesidade associados a aterosclerose e suas manifestações 

clínicas (RACHID e SCHECHTER, 2008). Escore de Framingham é a soma dos 

fatores de riscos independentes para DAC. Nos homens, maiores que 45 anos e nas 
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mulheres, maiores que 55 anos. Dosagem do colesterol total aumentada e HDL 

menor que 40mg/dL, tabagismo “até um cigarro em 30 dias”, diabetes mellitus e 

história familiar de DAC em parentes de primeiro grau menor que 55 anos para 

homens e menor que 65 anos para mulheres (estudo Framingham). O somatório dos 

pontos evidencia DAC em 10 anos para cada gênero: 

 Baixo risco <10% 

 Risco Intermediário entre 10% a 20% 

 Alto Risco >20% ou DM/DAC pré-pesquisa 

 O DAD (The data collection on adverse events of anti-HIV drugs study Group) 

com 23 mil pacientes evidenciou que a TARV está associada a um aumento de 26% 

na população HIV de incidência de DCV para cada ano de exposição. 

 Houve um estudo (BOZZETE et al. 2003), observacional que avaliou 36.500 

pacientes em acompanhamento de HIV, no período de 1993-2001 e não foi 

encontrado aumento da incidência de eventos cardiovasculares após a introdução 

da TARV.  

 

1.1.8 Biomarcadores e DAC 

  O TNF-α é uma citocina que está envolvida em inflamações sistêmicas que 

vai atuar no local afetado, por exemplo, o coração, evidencia-se um aumento tanto 

na expressão gênica como na proteína, de citocinas proinflamatórias, tais como: 

TNf-α, IL-1β e IL-6, e PCR-us. Essas alterações têm sido demonstradas tanto no 

plasma, como nos músculos esqueléticos e cardíacos de pacientes com DCV. Esses 

mediadores inflamatórios podem contribuir para a fisiopatologia e progressão para 

DAC, influenciam diretamente no aparecimento das manifestações clínicas da SCA. 

Elevado níveis de TNF-α têm sido descrito em patologia de doença 

cardiovascular. No estudo realizado na Suécia, o risco de IM foi maior nos pacientes 

com TNF-α aumentado, particularmente entre homens, obesos e fumante (BENNET 

et al., 2005).   
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A IL-6 é uma citocina próinflamatória produzida por monócitos, células 

endoteliais e linfócitos. Na população geral alto níveis de IL-6 estão bem 

estabelecidos como um marcador de eventos cardiovascular e morte por qualquer 

causa. Múltiplos estudos transversais têm mostrado que a IL-6 está aumentada na 

população HIV positiva comparada com pessoas não infectadas (HSUE PY, et al. 

AIDS 2009/ TRIANT VA, et al. 2009 / BAKER J, et al. 2010/ MADDEN, et al. 2008). 

A elevação da IL-1β tem sido encontrada, junto com outras citocinas 

inflamatórias, tais como IL-6 e TNF-α induzindo infiltração de macrófagos no 

endotélio vascular aumentando o risco de aterosclerose e levando a DAC 

(MOCHIZUKI K, et al. 2010 / HOGE M, et al. 2006).  

As moléculas de adesão sICAM-1 e sVCAM-1 estão associadas a 

marcadores de função vascular e aumentam com a replicação do HIV e uso da 

TARV (PEARSON et al. 2003). São expressas quando se inicia a resposta 

inflamatória, adesão de migração dos leucócitos, agregação plaquetária e ativação 

do coágulo (BLANN AD, 1994). Na população com infecção pelo HIV esses 

biomarcadores estão quase sempre elevados (DeGAETANO DONATE K et al. 2004) 

e associados com a aterosclerose estudada por USG (ROSS AC et al. 2009). 

 A PCR-us não tem sido um bom preditor da extensão da doença 

aterosclerótica, mostrando uma pobre correlação com o resultado dos testes que 

quantificam a extensão da aterosclerose, como o USG de carótidas e a tomografia 

computadorizada para avaliar cálcio nas coronárias. Alguns estudos sugerem uma 

correlação positivas, porém mais pesquisas são necessárias para definir a relação 

entre marcadores inflamatórios e massa aterosclerótica. Marcadores inflamatórios 

podem medir outras características como a atividade dos linfócitos e macrófagos na 

placa e o grau de desestabilização da mesma e ulceração ou trombose. A PCR-us é 

um preditor consistente de novos eventos coronarianos em pacientes com angina 

instável e IAM. Para pacientes com SCA, o ponto de corte da PCR-us difere dos 

pacientes assintomáticos, por exemplo: o nível de PCR >10mg/L na SCA pode ter 

uma qualidade preditiva melhor, enquanto que a PCR >3mg/L pode ser mais usado 

em pacientes com doença coronariana estável. Na SCA a PCR-us pode predizer o 

IAM recorrente independente da troponina, o qual sugere que não é um marcador 

meramente para a extensão do dano do miocárdio (PEARSON, 2003). 
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O risco de DCV tem aumentado entre a população HIV infectado, e 

aumentará com a idade avançada. A identificação dos indivíduos com risco 

intermediário usando os biomarcadores será uma importante ferramenta para os 

clínicos no futuro, serem capazes de tratar agressivamente o indivíduo com HIV.  

Futuros estudos com biomarcadores entre essa população específica serão 

necessários para determinar a utilização destes biomarcadores na predição de risco 

de DCV, assim como o mecanismo do aumento do risco cadiovascular no início da 

infecção pelo HIV (HSUE, 2010).  

 

1.2 Questão da Pesquisa 

 

1.2.1 Qual a freqüência de aterosclerose carotídea e de aumento dos níveis de 

biomarcadores em indivíduos HIV positivo em uso ou não de terapia antirretroviral 

combinada (TARV), atendidos nos Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e 

Hospital Estadual Correia Picanço (HCP)?  

 

1.2.2 Existe associação entre aterosclerose carotídea e o aumento dos níveis dos 

biomarcadores, em pacientes HIV positivos atendidos nos HUOC e HCP? 

 

1.2.3 Existe associação entre o aumento dos níveis dos biomarcadores, e fatores de 

risco para DAC em pacientes HIV positivos atendidos nos HUOC e HCP? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Geral  

  Determinar a frequência de aterosclerose carotídea e avaliar a associação 

entre os níveis dos biomarcadores e o espessamento da camada médio-íntimal 

carotídea em indivíduos HIV positivos, atendidos nos Hospital Universitário Oswaldo 

Cruz (HUOC) e Hospital Estadual Correia Picanço (HCP). 

 

2.2 Específicos: 

2.2.1 Determinar a prevalência de aterosclerose carotídea nos pacientes HIV 

positivos; 

2.2.2 Avaliar a associação entre os níveis dos biomarcadores inflamatórios 

(citocinas IL-1β, IL-6, TNF-α, moléculas de adesão: ICAM-I e VCAM-I e PCR-

us) e o espessamento da camada médio-íntimal carotídea em indivíduos HIV 

positivos; 

2.2.3 Determinar a prevalência de fatores para DAC (HAS, diabetes, 

obesidade, antecedentes pessoais e tabagismo) além de outros fatores como 

dislipidemia, nos pacientes HIV positivos; 

2.2.4 Verificar a associação entre os níveis de biomarcadores (citocinas 

inflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α, as moléculas de adesão ICAM-I e VCAM-I, e 

PCR-us) e fatores de risco para DAC, nos pacientes HIV positivos. 
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3. Metodologia 

 

3.1 Desenho do estudo 

Estudo de corte transversal, observacional, com caráter analítico, de base 

hospitalar com pacientes portadores da infecção pelo HIV atendidos no Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e Hospital Estadual Correia Picanço (HCP). 

 

3.2 Local e Período do Estudo 

 O estudo foi desenvolvido na cidade do Recife/PE, envolvendo pacientes 

inscritos nos serviços de referência para o tratamento da AIDS, HUOC e HCP, no 

período de janeiro a dezembro de 2010. 

Características dos serviços de saúde – os hospitais HUOC e HCP são 

responsáveis pelo acompanhamento de 4.200 pacientes HIV positivos, cerca de 

80% do total de pacientes com infecção em Pernambuco. Esses serviços de Saúde 

integram o Sistema Estadual de Saúde – sub-sistema hospitalar de referência no 

atendimento às doenças infecciosas especialmente a AIDS. 

 

3.3 População do Estudo 

 Pacientes com HIV atendidos no HUOC e HCP, selecionados para o estudo, 

no período de julho de 2008 a julho de 2010 e que aceitaram participar da pesquisa. 

  

3.4 Critérios de Inclusão  

 Pacientes HIV positivos, que realizaram ultrassonografia de carótidas; 

 Usuários ou não de TARV. 

 

 

 



 

 

 31 

3.5 Critérios de Exclusão  

 Deformidade no pescoço; 

 Indivíduos com intervalo entre a realização de USG de carótidas e coleta 

sanguínea maior que 12 meses para mais ou para menos; 

 Ausência de doença oportunista nos três meses anteriores a entrada do 

paciente no estudo; 

 Histórico de doença cardiovascular aterosclerótica manifesta (ex. angina, 

infarto do miocárdio etc). 

 

3.6 Amostra 

Por se tratar de um estudo exploratório, foi utilizada uma amostra de 

conveniência com 162 pacientes que aceitaram participar do Projeto Risco de 

Doença Cardiovascular em Adolescentes e Adultos em Pernambuco, em andamento 

e, financiado pelo Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde (MS) do 

Brasil. A seleção dos pacientes ocorreu de forma sistemática, sendo selecionados 

os primeiros 162 pacientes, que satisfaziam os critérios de inclusão e exclusão, no 

período de coleta dos dados. 

 

3.7 Definição Termos e Variáveis 

 

3.7.1 Definição de Termos 

 Aterosclerose carotídea subclínica: aumento da espessurra da camada média 

intimal das carótidas maior que 0,8 milímetro (ECMIC≥0,8mm) através da 

ultrassonografia de carótidas. Deposição de placas ateromatosas 

encontrando-se em seu conteúdo colesterol e lípides na camada médio 

intimal nas paredes das artérias. Aterosclerose subclínica quando a média 

das três medidas da parede posterior da artéria carótida comum direita e 

esquerda e/ou presença de placa. 
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 Biomarcadores: marcadores bioquímicos que se relacionam ao 

desenvolvimento de aterosclerose sejam alterando a função endotelial ou 

mesmo modificando fatores inflamatórios relacionados ao desenvolvimento da 

placa. Neste estudo serão considerados biomarcadores a PCR, as moléculas 

de adesão (ICAM-1 e VCAM-1) e as citocinas (IL-6 IL-1b TNF-). Utilizaremos 

pontos de corte existentes na literatura que estabelecem um biomarcador 

como positivo. 

 Aids: doença caracterizada por disfunção grave do sistema imunológico    do 

indivíduo, infectado pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Pressupõe 

a presença de, pelo menos, uma doença oportunista ou, então, uma 

contagem de células CD4 <350cel/mm³, em indivíduo soropositivo para o HIV. 

A definição do caso baseia-se na pontuação de sinais e sintomas 

característicos da aids e, seu fechamento, quando um indivíduo HIV positivo 

soma 10 pontos, segundo critério de Caracas. 

 

3.7.2 Definição e Categorização das Variáveis  

  

3.7.2.1 Variáveis dependentes:  

Aterosclerose carotídea subclínica: Aumento da espessura da camada média 

intimal carotídeas (ECMIC) ≥0,8 milímetro. 

• Presente: ECMIC das carótidas for ≥0,8mm  

• Ausente: ECMIC das carótidas for <0,8mm 

 

3.7.2.2 Variáveis independentes 

Fatores de risco para DAC 

 Gênero: registrado em prontuário médico 

1 - masculino 

2 - feminino 

 Idade: em anos completos 
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1 - ≤40 anos 

2 - >40 anos 

  

 Dislipidemia: incluir tanto colesterol total, triglicérides, LDL e HDL: quando 

a dosagem de colesterol total, for superior a 200mg/dL (seguidas 

orientações do Painel de Experts do Programa Americano de Educação 

do Colesterol, na sua detecção, evolução e tratamento dos níveis 

sanguíneos em adultos – NCEP–ATPIII, e Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia sobre dislipidemia e prevenção de aterosclerose. 

   1 - Presente: quando anormalidade no CT, Tg, LDL ou HDL 

   2 - Ausente: nenhuma anormalidade no CT, Tg, LDL ou HDL 

 

 Hipertensão arterial: Quando a pressão arterial sistólica (PAS) for 

≥140mmhg e/ou a Pressão Arterial Diastólica (PAD) apresentar-se igual ou 

superior a ≥ 90mmhg, de acordo com o JNC-III e VI Diretrizes Brasileira de 

Hipertensão, e/ou, quando o indivíduo estiver em uso drogas anti-

hipertensivas, por prescrição médica.   

1 - Presente ≥140/90mmHg 

2 - Ausente <140/90mmHg 

 

 Diabetes Mellitus: Quando a dosagem sérica de glicose se encontrar 

maior ou igual 126mg/dL de acordo com o JNC-III e IV Diretrizes Brasileira 

de Diabetes, e/ou quando o indivíduo estiver em uso de drogas 

antidiabetogênicas, por prescrição médica 

 

 Tabagismo: Foi considerado tabagista qualquer indivíduo que se declarou 

fumante, durante a entrevista, independentemente da quantidade de 

cigarros.   

1 - Sim 

2 - Não 

 História familiar de DAC: Indivíduos que possuírem familiares de 1o grau, 

com doença aterosclerótica manifesta em idade precoce (<50 anos em 
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homens, <55 anos em mulheres), tratada clinicamente ou, cirurgicamente 

(cirurgia de revascularização ou angioplastia). 

1 - Presente: presença de familiares de 1o grau, com DAC 

manifesta.  

2 - Ausente: sem presença de familiares de 1o grau, com história 

de DAC.  

 

 Síndrome Metabólica: Presença de três ou mais critérios: obesidade 

abdominal (cintura >102cm para homens e >88cm para mulheres), HAS 

(≥140 x 90mmHg ou em tratamento), Hiperglicemia (≥126mg/dL ou em 

tratamento), triglicérides (≥150mg/dL ou tratamento), HDL baixo 

(<40mg/dL para homens e <45mg/dL para mulheres).  

 

 Tempo de uso de TARV: Tempo transcorrido entre o  início do uso de 

TARV independentemente do tipo de esquema. 

1 - Não usa 

2 - Menos de 1 ano 

3 - 1 a 5 anos 

4 - 5 anos ou mais 

   

 Carga viral: Captada dos prontuários e considerar-se-á três 

categorias: 

 1 - ≤50 cópias/mL 

 2 - >50 cópias/mL 

 

 Aumento interleucina 6 – IL-6: Quando a dosagem de IL-6, for 

≥0,11pg/mL. (MUCHIZUK et al. 2001)  

1 - Presente: >0,11pg/mL             

2 - Ausente: ≤0,11pg/mL 
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 Aumento da interleucina 1 – IL-1β: Quando a dosagem de IL-1 β for 

>0,08 pg/mL (BRUUNSGAARD et al. 2004) 

1 - Presente: >0,08pg/mL             

2 - Ausente: ≤<0,08 pg/mL 

 

 Aumento fator de necrose tumoral alfa -TNF-α:  Quando a dosagem 

de TNF-α  for  >1,2pg/mL (BENNET et al. 2006) 

                      1 - Presente: ≥1,2pg/mL                    

 2 - Ausente: <1,2pg/mL                      

 

 Aumento das moléculas de adesão intercelular - ICAM-I: Quando a 

dosagem de ICAM-I for ≥502pg/mL (LUC et al. 2006) 

1 - Presente:  ≥502pg/mL            

2 - Ausente: <502pg/mL  

 

 Aumento das moléculas de adesão celular vascular 1 - VCAM-I: 

Quando a dosagem de VCAM-I   for  ≥ 710 pg/mL (LUC et al. 2006) 

1 - Presente: ≥710pg/mL             

2 - Ausente: <710pg/mL  

 

 Aumento PCR de alta sensibilidade (PCR): Quando a dosagem de 

PCR for ≥3,0mg/L (ZAKYNTHINOS ET PAPPA, 2009) 

1 - Presente: ≥3,0mg/L             

2 - Ausente: <3,0mg/L  

 

3.8 Coleta de Dados 

Foi utilizada, para a geração dos dados, a coleta de informações através de 

questionário padronizado, dos prontuários médicos, ou das fichas de exames onde 

constaram além das dosagens bioquímicas de colesterol total e frações, 

triglicerídeos, glicemia de jejum, os níveis séricos dos biomarcadores estudados, o 

resultado da ultrassonografia com Doppler de carótidas quanto ao espessamento da 

camada média-intimal. 
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Todos os pacientes HIV positivos atendidos nos Ambulatórios do HUOC e 

HCP que aceitaram participar do estudo em questão assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido, e posteriormente, foram submetidos à: entrevista 

para aplicação de questionário padronizado; aferição de suas medidas 

antropométricas (peso, altura, cintura abdominal) e da pressão arterial; coleta de 

sangue para dosagens de colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum, 

proteína C ultrassensível, citocinas inflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α) e de moléculas 

de adesão (ICAM-I e VCAM-I) e ultrassonografia com Doppler de carótidas. 

As citocinas inflamatórias IL-1β, IL-6 e TNF-α foram analisadas através dos 

testes de imunoensaio com placas, contendo anticorpos aderidos microsferas 

fluorescentes, disponíveis na forma de kit manufaturado multiplex. Foram também 

estudadas as moléculas de adesão solúveis no plasma VCAM-1 e ICAM-1 de teste 

de imunoensaio também disponíveis através de kits com anticorpos aderidos a 

microsferas fluorescentes, ou seja, kits multiplex que permite a quantificação 

simultânea dos analisados.      

A  ultrassonografia modo B de carótidas foi realizado utilizando-se transdutor 

de alta resolução de 12 MHz (GE Vivid 7 2007; General Electric). Cada indivíduo 

será examinado em posição supina, em sala semiescura com o pescoço 

posicionado a 45º para avaliação da carótida esquerda e com rotação contrária para 

avaliação da artéria carótida direita. Imagens das artérias carótidas comuns direita e 

esquerda serão obtidas bilateralmente através de varreduras transversais e 

longitudinais e avaliadas pelo mesmo ecocardiografista que não saberá dados 

clínicos ou laboratoriais dos pacientes.  

Os dados coletados foram armazenados eletronicamente, em banco de dados 

específico, por dupla entrada, das informações. Cópias de segurança em CD-ROM 

serão geradas do banco de dados definitivo.   
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3.9 Análise Estatística 

As variáveis qualitativas foram expressas através das frequências absolutas e 

relativas e quantitativas através das estatísticas descritivas, tais como: média, desvio 

padrão, mediana, percentil 25 e 75. Para os testes de associação das medidas 

qualitativas foi aplicado o teste Qui-Quadrado de Pearson. O teste não paramétrico 

de Mann-Whitney foi utilizado para a comparação das medianas. A análise de 

correlação foi feita através do coeficiente de Spearman e seu respectivo teste de 

hipótese. Os cálculos foram realizados no software STATA 9.1. O nível de 

significância adotado foi de 5%.  

 

3.10 Aspectos Éticos 

O estudo atendeu às determinações da Declaração de Helsinque (emendada 

em Hong-Kong, 1989) à Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos (BRASIL MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996).  

Foi solicitado aprovações ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Pernambuco, quanto aos seus aspectos éticos e científicos, em fase 

anterior ao início do estudo e, aos Comitês de Ética em Pesquisa dos Hospitais das 

Clínicas da UFPE, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do Hospital Estadual 

Correa Picanço, antes da coleta de qualquer informação. 

Foi solicitado consentimento livre e informado, de forma escrita, para cada 

paciente, assegurando-se-lhes a total confidencialidade das informações captadas 

durante o estudo e, garantindo-se o uso dos resultados, exclusivamente, para fins 

científicos e a manutenção do tratamento, em caso de recusa ou abandono. 

Em caso da identificação de qualquer patologia cardiológica em pacientes, no 

transcurso da pesquisa, será assegurado o tratamento, a partir do encaminhamento 

à serviços especializados no caso, e, acompanhamento de todo o processo, pelo 

pesquisador. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ASSOCIAÇÃO ENTRE OS BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS E MOLÉCULAS 

DE ADESÃO E A PRESENÇA DE ATEROSCLEROSE CAROTÍDEA E FATORES 

DE RISCO PARA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA EM PACIENTES HIV 

POSITIVOS 

Autores: Maria da Conceição Brandão de Arruda Falcão, Cláudia Zirpoli, Valéria 

Albuquerque, Brivaldo Markman, Nelson Aráujo, Creso Falcão, Demócrito Miranda 

Filho, Ricardo Alencar de Arraes Ximenes, Maria de Fátima Militão de Albuquerque, 

Heloísa Ramos Lacerda. 
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  3Instituto Ageu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, PE-Brasil 
 

Resumo 

Fundamento: Com o aumento do uso das terapias antirretrovirais (TARV) na 

população com vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) houve um acréscimo das 

doenças cardiovasculares, sendo uma das principais causas de morbi-mortalidade 

neste grupo. 

Objetivo: Determinar a frequência de aterosclerose carotídea e avaliar a associação 

entre os níveis dos biomarcadores e o espessamento da camada médio-íntimal 

carotídea em indivíduos HIV positivos, atendidos nos Hospitais Universitário 

Oswaldo Cruz (HUOC) e Hospital Estadual Correia Picanço (HCP). 

Métodos: Estudo de corte transversal com 162 pacientes HIV positivo. Considerou 

aterosclerose carotídea subclínica o aumento da espessurra da camada média 

intimal da carótidas comum maior ou igual que 0,8 milímetro através da 

ultrasonografia de carótidas. Os biomarcadores inflamatórios analisados foram IL6, 

IL1-Beta, TNF-alfa, PCR as, sVCAM-1 e sICAM-1. 

Resultados: Dos 162 pacientes analisados, com maioria masculina (59,3%), idade 

maior igual a 40 anos (60,5%) e em uso de TARV (82,1%). A prevalência de 

aterosclerose foi de 36,4% (59 casos). O sVCAM-1 estava elevado em 97 (59,9%) 

pacientes, o sICAM-1 em 4 (2,5%), o TNF-alfa em 112 (69,1%), o IL6 em 113 

(69,7%), o IL1-Beta em 17 (10,5%) e a PCR-us em 61 (37,6%). Os pacientes 

masculino, idade ≥40 anos, com síndrome metabólica e Framingham médio/alto 

apresentaram chances maiores de desenvolver aterosclerose, assim como os que 

faziam uso de TARV a mais de 5 anos. Níveis elevados de citocinas inflamatórias e 

das moléculas de adesão não mostraram associação com a presença de 

aterosclerose nesta população. Não houve associação dos fatores de risco para 
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DAC com os biomarcadores, com exceção do tabagismo com o IL6.   

Conclusão: Os dados apresentados alertam para os médicos sobre a necessidade 

da realização de Doppler ou outros exames para pesquisar isquemia, em pacientes 

com risco intermediário/alto ou que estejam em uso de TARV por mais de cinco 

anos.    

Palavras-chave: Aterosclerose, biomarcadores interleucinas, moléculas de adesão, 

PCR as, síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), HIV, terapia antirretroviral 

combinada (TARV). 
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ASSOCIATION BETWEEN INFLAMMATORY BIOMARKERS AND ADHESION 
MOLECULES AND THE PRESENCE OF CAROTID ATHEROSCLEROSIS AND 

RISK FACTORS FOR CORONARY ARTERY DISEASE IN POSITIVE HIV 
PATIENTS 

 

Authors: Maria da Conceição Brandão de Arruda Falcão, Cláudia Zirpoli, Valéria 

Albuquerque, Brivaldo Markman, Nelson Aráujo, Creso Falcão, Demócrito Miranda 

Filho, Ricardo Alencar de Arraes Ximenes, Maria de Fátima Militão de Albuquerque, 

Heloísa Ramos Lacerda. 

 1Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE-Brasil; 

 2Universidade de Pernambuco, Recife, PE-Brasil; 

 3Instituto Ageu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, PE-Brasil 

Abstract 

Introduction: With the use increased of antiretroviral therapy (ART) in population with 

human immunodeficiency virus (HIV) there was an increase of cardiovascular 

disease, being one of the mainly causes of morbidity and mortality in this group. 

Objective: To determine the carotid atherosclerosis frequencies and to evaluate the 

association between the biomarkers levels and the carotid intima-media thickness in 

positive HIV individuals, attended at Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) 

and Hospital Estadual Correia Picanço (HCP). 

Methods: Observational study with 162 patients HIV positive. Considered the 

subclinical carotid atherosclerosis the increase of carotid intima-media thickness 

higher or equal to 0,8 millimeters by the carotid ultrasound.  

Results: Of the 162 analyzed patients, with mostly male (59,3%), age ≥ 40 years old 

(60,5%) and in use of ART (82,1%). The atherosclerosis prevalence was 36,4% (59 

cases). The sVCAM-1 was elevated in 97 (59,9%) patients, slCAM-1 in 4 (2,5%), 

TNF-alpha in 112 (69,1%), IL6 in 113 (69,7%), IL1-β in 17 (10,5%) and PCRas in 61 

(37,6%). Male patients, age ≥ 40 years, with metabolic syndrome and Framingham 

medium/high showed higher chances to atherosclerosis develop, as well as those 

who used ART more than 5 years. There was no association of risk factors for 

Coronary Artery Disease with the biomarkers, excepted for smoking with IL6. 

Conclusion: Data showed to warn doctors about the necessity to realize the Doppler 

or others exams to ischemia search in patients with intermediate/high risk or who are 

taking ART for more than 5 years. 

Key Words: Atherosclerosis; biomarkers interleukins; adhesion molecules; PCR-us; 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS); HIV; Antiretroviral Therapy (ART). 
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Introdução  

 

Apesar de intenso esforço mundial para conter a propagação da epidemia 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), os dados epidemiológicos continuam 
alarmantes. A última estimativa da Organização Mundial de Saúde publicou que em 
2007 havia cerca de 33 milhões de pessoas vivendo com o HIV em todo o mundo1. 
No Brasil, o número de casos diagnosticados e notificados de 1980 até junho de 
2008 foi de 506.4992. 

Com a introdução da terapia antirretroviral (TARV) de alta potência na 
condução dos pacientes, houve uma mudança no curso da história natural da 
infecção pelo HIV3,4. Enquanto os pacientes com a infecção experimentaram 
aumento na sobrevida em virtude do controle da carga viral, o TARV trouxe uma 
mudança no espectro das doenças destes pacientes e seus efeitos adversos 
assumiram papel cada vez mais importante. Neste contexto, passou a ser reportado 
um aumento na frequência de doença cardiovascular de origem aterosclerótica 
nesse grupo5. 

Considerando a doença arterial coronariana (DAC) aterosclerótica causa 
importante de morbimortalidade na população de portadores do HIV, seu 
aparecimento parece ser decorrente da infecção viral crônica e dos efeitos colaterais 
dos antirretrovirais, resultando distúrbios metabólicos (intolerância à glicose, 
diabetes mellitus, dislipidemia, lipodistrofia) e dano endotelial6,7. 

O mecanismo da disfunção endotelial relacionada ao HIV poderia incluir além 
das influencia das proteínas virais, os efeitos inflamatórios vasculares. O processo é 
mediado pelas citocinas (IL-1β, IL-6), pelo fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 
pelas moléculas de adesão das células endoteliais intercelulares  - ICAM-1 e 
vasculares - VCAM-18. A desregulação das citocinas, ativação dos macrófagos e das 
células da musculatura lisa, promove aumento da formação de ateromas9,10, fator 
agravante para a progressão de doenças cardiovasculares. Assim, neste aspecto, 
reconhecer que moléculas são biomarcadores para predição de risco de doença 
cardiovascular (DCV) revela-se de grande importância. 

O presente trabalho tem como objetivo determinar a associação entre os 
níveis de biomarcadores inflamatórios, fatores de risco para DAC e a presença de 
aterosclerose carotídea em pacientes com HIV positivos em uso e não uso de 
TARV.   

 

Métodos 

Trata-se de um estudo de corte transversal,observacional, alinhado a uma 
coorte para o estudo de doença cardiovascular e distúrbios metabólicos em 
indivíduos HIV positivo maiores de 18 anos. O estudo foi realizado no período de 
julho de 2008 a julho de 2010 e incluiu a análise basal dos  162 pacientes incluídos 
na corte. Os indivíduos foram atendidos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz 
(HUOC) da Universidade de Pernambuco e Hospital Estadual Correia Picanço 
(HCP), da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, selecionados 
consecutivamente. 
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Foi utilizada, para a geração dos dados, a coleta de informações através de 
questionário padronizado dos prontuários médicos, ou das fichas de exames onde 
constaram além das dosagens bioquímicas de colesterol total e frações, 
triglicerídeos, glicemia de jejum, os níveis séricos dos biomarcadores estudados, o 
resultado da ultrassonografia com Doppler de carótidas quanto ao espessamento da 
camada média-intimal. 

Todos os pacientes com HIV atendidos nos Ambulatórios do HUOC e HCP 
que aceitaram participar do estudo em questão assinaram termo de consentimento 
livre e esclarecido, e posteriormente, foram submetidos à: entrevista para aplicação 
de questionário padronizado; aferição de suas medidas antropométricas (peso, 
altura, cintura abdominal) e da pressão arterial; coleta de sangue para dosagens de 
colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum, proteína C ultrassensível, 
citocinas inflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α), moléculas de adesão (ICAM-I e VCAM-I) 
e ultrassonografia com Doppler de carótidas. 

As citocinas inflamatórias IL-1β, IL-6 e TNF-α foram analisadas através dos 
testes de imunoensaio com placas, contendo anticorpos aderidos microsferas 
fluorescentes, disponíveis na forma de kit manufaturado multiplex. Foram também 
estudadas as moléculas de adesão solúveis no plasma VCAM-1 e ICAM-1 de teste 
de imunoensaio também disponíveis através de kits com anticorpos aderidos a 
microsferas fluorescentes, ou seja, kits multiplex que permite a quantificação 
simultânea dos analisados.      

O ultrasonografia modo B de carótidas foi realizado utilizando-se transdutor 
de alta resolução de 12 MHz (GE Vivid 7 2007; General Electric,). Cada indivíduo foi 
examinado em posição supina, em sala semiescura com o pescoço posicionado a 
45º para avaliação da carótida esquerda e com rotação contrária para avaliação da 
artéria carótida direita. Imagens da parede posterior da porção distal das artérias 
carótidas comuns direita e esquerda (1 a 2 cm proximal ao bulbo) foram avaliadas 
pelo mesmo ecocardiografista que não conhecia dados clínicos ou laboratoriais dos 
pacientes. Foi definida como aterosclerose subclínica a medida da média das 
médias de três medidas da parede posterior das carótidas direita e esquerda maior 
que 0,8mm ou a presença de placa.  

  O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade de Pernambuco. 
 

A análise estatística dos dados foi realizada no software STATA 9.1. Para a 
análise das variáveis qualitativas foi aplicado o teste Qui-Quadrado de Pearson, ou 
Exato de Fisher, quando necessário. Para a comparação das variáveis quantitativas 
foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para a análise de correlação 
foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman. O nível de significância 
assumido foi de 0,05. 
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Resultados 
 

Os fatores de risco e as características relacionadas ao tratamento, 
biomarcadores e moléculas de adesão, bem como as características biológicas dos 
162 pacientes incluídos no estudo são apresentados na Tabela 1. Os pacientes 
apresentavam-se em condições estáveis, sem infecções oportunistas 
concomitantes. Cento e trinta e três pacientes (82,1%) estavam em TARV, destes, 
apenas 56 (34,5%) faziam tratamento com Inibidores da Protease (IP). O inibidor de 
protease mais frequentemente utilizado foi o lopinavir/ritonavir em 30 (53,6%) casos. 

Dos 162 pacientes incluídos no estudo, 60,5% pertencem à faixa etária >40 
anos e 59,3% correspondem ao gênero masculino. 137 indivíduos (84,6%) 
apresentaram dislipidemia e 133 indivíduos (82,1%) fazem uso de TARV com 
mediana de 3,1 anos de terapia. A população de estudo apresentou prevalência de 
21% hipertensos, 4,9% diabéticos, 61,1% obesos, 27,8% tabagistas e 23,5% com 
histórico familiar para DAC (tabela 1). 

A prevalência de aterosclerose pelos critérios de avaliação do espessamento 
médio intimal da carótida e/ou presença de placa ateromatosa foi de 59 casos, 
correspondendo a 36,4% (IC95%- 28,9% a 43,9%) dos indivíduos, e entre os que 
usavam tratamento com antirretrovirais a prevalência foi de 53 casos do total de 133 
pacientes em tratamento, perfazendo 39,8%. 

A associação de aterosclerose subclínica com idade e sexo foi significativa, 
os pacientes com mais de 40 anos apresentaram 6,87 vezes mais chance de 
desenvolver aterosclerose e os homens um aumento de chance de 2,24 vezes.  A 
condição de uso de TARV se mostrou associada à aterosclerose (significância 
limítrofe), e observa-se um aumento do risco de aterosclerose com o tempo de 
tratamento, onde, para os pacientes com mais de cinco anos de TARV a associação 
foi significativa. No que se refere ao escore de Framingham pacientes classificados 
com médio ou alto risco cardiovascular tem 3,7 vezes mais chance de apresentar 
aterosclerose. A associação com síndrome metabólica teve uma tendência na 
significância sendo fator de risco para aterosclerose (tabela 2).  

 

Em relação à associação entre a aterosclerose e níveis alterados dos 
biomarcadores não houve diferença estatisticamente significante (tabela 3). Porém, 
na comparação entre os grupos considerando a mediana dos biomarcadores, a 
significância da diferença entre alteração do nível da PCR-us e aterosclerose foi 
bem próxima aos 5% estabelecidos (tabela 4).  

A análise de correlação entre as medidas dos biomarcadores e o 
espessamento da carótida não mostrou significância estatística (tabela 5). 

A associação dos biomarcadores com os fatores de risco para aterosclerose 
se mostrou estatisticamente significativo apenas na associação do tabagismo com o 
marcador IL6, onde os tabagistas têm 2,49 vezes mais chance de ter os níveis de 
IL6 aumentados.  Nas outras análises vale observar as associações da IL-beta e 
PCR-us com a diabetes e síndrome metabólica (tabelas 6 e 7). 
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Discussão 
O presente estudo é um dos primeiros a reunir os principais biomarcadores 

como as interleucinas, moléculas de adesão, PCR-us e aterosclerose subclínica 
avaliada pelo USG de carótida em pacientes HIV positivos. Foram estudados 162 
pacientes infectados pelo HIV, a maioria deles com uso prévio de TARV por um 
período superior a um ano. A prevalência de aterosclerose foi de 36,4% (59 
indivíduos). O aumento dos biomarcadores foi encontrado em 97 pacientes (59,9%) 
para o VCAM-1, em 04 pacientes para o ICAM-1 (2,5%), em 112 (69,1%) para o 
TNF-α, em 113 (69,7%) para a IL-6 e em 17 (10,5%) para a IL-1β.  

Corroborando com a literatura verificou-se que nessa população estudada, os 
pacientes do sexo masculino, com idade ≥40 anos, com síndrome metabólica e 
escore de Framingham médio/alto apresentaram chances maiores de desenvolver 
aterosclerose sub-clínica. Assim como o maior tempo de uso de TARV aumenta a 
probabilidade de ter aterosclerose. 

Além dos fatores relacionados ao esquema terapêutico, os fatores de risco 
para DAC, uso de TARV e tempo de TARV e a dosagem de biomarcadores foram 
parâmetros utilizados para verificar predição do evento aterosclerótico. Apesar de 
vários estudos apontarem os biomarcadores como citocinas (IL-1β, IL-6 e TNFα) e 
PCR-us como fatores associados a progressão crônica da placa aterosclerótica, o 
presente estudo não verificou associação estatisticamente significante entre eles.  

O atual estudo não encontrou associação entre o espessamento da camada 
médio intimal da carótida (ECMIC) e o aumento de biomarcadores como IL-1β, IL-6 
e PCR-us.  No início da década passada, Bruunsgaard et al11 realizaram um dos 
primeiros estudos com os biomarcadores e doenças cardiovasculares. Ao contrario 
do que acontece com o corrente estudo, Bruunsgaard et al11 apontam a IL-6 e a 
TNF-α como preditores independentes de mortalidade em pacientes octogenários, 
apesar de enumerar como limitações do estudo a pequena quantidade de pacientes 
incluídos na coorte.  

Um estudo japonês, observou que o aumento de Il-1β está associado a 
aumento de prevalência de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus. Em nosso 
estudo, a prevalência do aumento desta citocina não foi comprovada, tampouco 
apresentou associação positiva com eventos cardiovasculares, fato possivelmente 
explicado pelas limitações dos testes laboratoriais ou baixa quantidade de pacientes 
estudados, bem como o fato do presente estudo não avaliar eventos 
cardiovasculares, e sim a concomitância com aterosclerose carotídea12.  

Magi et al. relataram no estudo de ultrassonografia com Doppler de carótida 
em 293 pacientes infectados por HIV, mais de 52% tratados com IP apresentavam 
lesões adquiras na parede vascular a ultrassonografia, entretanto lesões similares 
foram encontradas em 15,2% dos pacientes em esquema terapêutico sem IP e 
14,3% dos pacientes tratados com ITRNN ou sem TARV. Este estudo confirma a 
hipótese de uma alta prevalência de lesões carotídeas prematuras em pacientes 
tratados com IP13. 

Muitos estudos relatam associação entre aumento dos níveis séricos de 
moléculas de adesão intercelular (ICAM) e vascular (VCAM) e doença 
aterosclerótica em pacientes HIV positivos sob TARV14, apesar disso, o nosso 
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estudo não observou a mesma associação. A maioria dos estudos apresenta uma 
baixa quantidade de pacientes na analise, fato que pode limitar a acurácia dos 
resultados.  

Triant VA et al15 verificou que o aumento dos níveis do PCR-us estava 

associado com o aumento do risco de infarto do miocárdio em pacientes HIV 
infectados. Pearson et.al16 mostrou que a PCR-us não tem sido um bom marcador 

inflamatório para predizer a extensão da doença ateroscleróstica, ilustrando uma 
pobre correlação deste marcadador e a quantidade da extensão da aterosclerose, 
tanto pelo método de ultrassonografia com Doppler das artérias carótidas, como pela 

tomografia computadorizada para cálcio nas coronárias. Alguns estudos sugerem 
uma correlação positiva, porém se faz necessárias pesquisas para definir a relação 
entre marcadores inflamatórios e massa aterosclerótica. Marcadores inflamatórios 
podem medir outras características além da massa aterosclerótica. Essas 
características podem incluir a atividade da população de linfócitos e macrófagos ou 

o grau de desestabilização da placa levando-a a ulceração e trombose 

O conhecimento adiantado de moléculas e células na patofisiologia da lesão 
aterosclerótica pode possibilitar que desenvolvam marcadores moleculares que 
podem ser medidos no plasma e usados para identificar individualmente alto risco de 
DAC. Estudos recentes mostram a evidência de reações inflamatórias nas lesões 
ateroscleróticas17,18. O processo inflamatório está associado a moléculas de adesão 
intercelular ICAM-1 e vasculas VCAM-1 na superfície das células endoteliais. Essas 
moléculas interagem com as integrinas dos leucócitos e promovem lesões 
ateroscleróticas, formando nas células endoteliais o processo inflamatório com a 
adesão e transmigração dos leucócitos, agregação das plaquetas e ativação do 
coágulo sanguíneo16,19. Biomarcadores endoteliais, tais quais ICAM-1 e VCAM-1 E-
SELECTINA e P-SELECTINA, e moléculas envolvendo coagulação e fibrinólise, 
estado protrombótico aumenta o Von Willebrand fator20 – uma glicoproteína que 
facilita a adesão palquetária, sintetizada pelo endotélio e por megacarócitos, que se 
correlaciona com citocinas inflamatórias circulantes, como o TNF-α-(vWF),  
trombomodulina e ativação tissular do plasminogênio (tPA), e inibidor 1 do ativador 
do plaminogênio (PAI-1), estão associado com risco DCV e todas as causas de 

mortalidade na população geral21,22. Biomarcadores endoteliais estão elevado no 
HIV infectado comparados com indivíduos não infectados 23,14,17,24. Num estudo 
transversal com 73 indivíduos HIV infectados as moléculas de adesão estavam 
associadas com a aterosclerose subclínica avaliada pela USG de carótida com 

espessamento da camada médio-intimal17. 

Ross confirmou que existe uma correlação significante entre os níveis de 
marcadores inflamatórios, ativação endotelial e ECMIC com um potencial 
mecanismo para DCV; ativação endotelial, inflamação, e aumento do espessamento 
da camada médio-intimal da carótida ocorrem em pacientes infectados com HIV, 
apesar da terapia antirretroviral. Marcadores inflamatórios estão associados com 
ativação endotelial e ambos estão associados com o espessamento da camada 
médio-intimal da carótida, comprovando o potencial da inflamação na ativação 

endotelial e DCV nos pacientes HIV positivos17. 
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     Analisando os fatores de risco para DAC com os biomarcadores verificou-se 
que esses fatores não apresentaram associação significativa, com exceção do 
tabagismo com o IL6. Nesta população de indivíduos portadores de HIV positivo o 
fato de ser hipertenso, diabético, dislipidêmico, ter antecedente pessoal para DAC, 
um escore de risco médio ou alto e síndrome metabólica não interfere nos níveis dos 
biomarcadores de inflamação sVCAM-1, TNF-alfa, IL1-Beta e PCR as. Isso pode ser 
explicado pela seleção criteriosa dos pacientes, os quais excluíram os casos mais 
graves, tais como angina, infarto, AVC e doença oportunista prévia. Outra hipótese é 
devido a população estudada ser proveniente de serviço de referência para controle 

da doença HIV positivo, não sabemos como seria este mesmo estudo se não fosse 

um grupo tão bem controlado. 

Apesar da dificuldade na constante monitorização do esquema terapêutico, a 
limitação relacionada ao longo período para o aparecimento do evento intermediário 
aterosclerótico e/ou desfecho cardíaco coronariano foi minimizada, uma vez que a 
maioria dos indivíduos da população de estudo apresenta idade maior que 40 anos 
(60,5% dos pacientes). 

Apesar de vários estudos apontarem os biomarcadores como citocinas (IL-1β, 
IL-6 e TNFα) e PCR-us como fatores associados a progressão crônica da placa 
aterosclerótica, o presente estudo não verificou associação estatisticamente 
significante entre eles, exceto pelos níveis de TNFα. Não foi encontrado associação 
entre o tempo de uso de TARV e o aumento dos biomarcadores.  Analisando os 
fatores de risco para DAC e os níveis de biomarcadores inflamatórios e 
aterosclerose carotídea verificou-se que não havia associação significativa, com 
exceção do tabagismo com o IL6.  

Na população estudada não foi observada associação entre hipertensão, 
diabetes, dislipidemia, AP para DAC, escore de risco médio ou alto e síndrome 
metabólica, não interferem nos níveis de IL6, IL1β, TNF α, ICAM-1, VCAM-1, PCR-
us, o que pode ser explicado pela seleção criteriosa dos pacientes, da rede que 
foram excluídos pacientes mais graves, ou seja, aqueles com angina, infarto, AVC, 
doenças oportunistas. Outra possibilidade é que a população estudada ser 
proveniente de serviços de referência para aids. A boa qualidade do 
acompanhamento médico possa ter influenciado os resultados.  Uma outra limitação 
é o tamanho da amostra relativamente pequeno, impossibilitando o comentário da 
contribuição das drogas antirretrovirais e os biomarcadores com os valores do 
espessamento da camada médio-intimal da carótida.  Entretanto, esse estudo 
oferece algumas observações essenciais que podem formar substratos para 
pesquisas futuras. São necessários estudos longitudinais controlados, com amostras 
maiores, para confirmar mais detalhadamente a relação entre os biomarcadores 
inflamatórios, ativação endotelial e o espessamento da carótida no aumento do risco 
de DCV entre os pacientes HIV infectados.  
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Conclusão 
 

A análise da população estudada de pacientes com HIV positivos com e sem 
TARV, revelou que menos da metade apresentou aterosclerose carotídea, sendo 
mais prevalente nos pacientes com 40 anos ou mais, do gênero masculino e tempo 
de uso de TARV maior de cinco anos. Os biomarcadores inflamatórios sVCAM-1, o 
TNF-alfa e o IL6 foram os que apresentaram os níveis mais elevados. Nesta 
população não se observou associação entre os níveis de biomarcadores e a 
presença de aterosclerose carotídea. O tabagismo foi diagnosticado como fator 
prognóstico para a elevação da IL6.  

A prevenção de DCV nos pacientes HIV positivos deveria iniciar com uma 
conscientização desta população e dos médicos, controlando periodicamente a 
hipertensão, o tabagismo, o diabetes, a dislipidemia, o excesso de peso, os hábitos 
alimentares, o sedentarismo e o álcool. É necessário que se façam os testes 
laboratoriais para os biomarcadores mais preditivos de DAC e observar o esquema 
de TARV. 

Os dados obtidos apontam para a necessidade da realização de USG com 
Doppler de carótida ou outros exames para pesquisar isquemia, em pacientes com 
risco intermediário/alto ou que estejam em uso de TARV por mais de cinco anos.      

Neste estudo, foi evidenciada a elevada prevalência de aterosclerose 
subclínica nos indivíduos portadores de HIV positivos, corroborando com ações de 
pesquisa nesses pacientes.  

Potencial Conflito de Interesses 
Declaro não haver conflitos de interesses pertinentes. 
 
Fontes de Financiamento 

O presente estudo foi financiado pelo Programa Nacional de DST positivo - 
Ministério da Saúde 
 
Vinculação Acadêmica 

Este artigo é parte da dissertação de mestrado de Maria da Conceição 
Brandão de Arruda Falcão Carvalho pela Universidade Federal de Pernambuco. 
 
 
Referências 
 
1. WHO - Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). AIDS epidemic 

update: December 2008. Geneva: UNAIDS 2008; Available at http://www.unaids.org  

2. Ministério da Saúde / MS - Boletim Epidemiológico AIDS/DST Ano V, Número 1, 

2008. 

3. Marins JRP, Jamal LF, Chen SY, et al. Dramatic improvement in survival among 

adult Brazilian AIDS patients. AIDS. 2003;17:1675-1682.  



 

 

 48 

4. D’Arminio MA, Sabin CA, Philllips A, et al. The changing incidence of AIDS events 
in patients receiving highly active antiretroviral therapy. Arch Intern Med 2005; 
165:416-23.Persson J, Blann AD, McCollum CN. Circulating endothelial 
cell/leukocyte adhesion molecules in atherosclerosis. Thromb Haemost. 
1994;72:151-154. 

5. Chow DC, Souza SA, Chen R, Richmond-Crum SM, Grandinetti A, Shikuma C. 

Elevated blood pressure in HIV-infected individuals receiving highly active 

antiretroviral therapy. HIV Clin Trials. 2003;4(6):411-6. 

6. IV Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2007;88(1):19-25. 

7. Baekken M, Os I, Sandvik L, Oektedalen O. Hypertension in an urban HIV-positive 

population compared with the general population: influence of combination 

antiretroviral therapy. J Hypertens. 2008;26(11):2126-33. 

8. Persson J, Blann AD, McCollum CN. Circulating endothelial cell/leukocyte 

adhesion molecules in atherosclerosis. Thromb Haemost. 1994;72:151-154. 

9. Dubé M, Lipshultz SE, Fichtenbaum CJ, Greenberg R, Shecter AD, Fisher SD. 

Effects of HIV infection and retroviral therapy on the heart and vasculature. 

Circulation. 2008;118:36-40. 

10. Friis-Moller N, Reiss P, Sabin CA, Weber R, Monforte A, El-Sadr W, Thiébaut R, 

De Wit S, Kirk O, Fontas E, Law MG, Phillips A, Lundgren JD, DAD Study Group. 

Class of antiretroviral drugs and the risk of myocardial infarction. N Engl J Med. 

2007;356:1723-1735. 

11. Bruunsgaad H, Christiansen l, Pedersen AN, Schroll M, Jorgensen T, Pedersen 

KB. The IL-6-174>C polymorphism is associated with cardiovascular disease and 

mortality in 80-year-old humans. Experimental Gerontology. 2004;39:255-261. 

12. Mochizvki K, Misaki Y, MIyavchi R, Takabe S, Shimada M, Miyoshi N, Ichikawa 

Y, Goda T. Circulating interleukin - 1 and interleukin – 6 consentrations are closely 

associated with -glutamyltranspeptidase activity in middle – aged Japanese men 

without obvious Cardiovascular disease. J Methabolism. Article in Press. 2010. 

13. Maggi P, Lillo A, Perilli F, et al. Color Doppler ultrassonography of carotid vessels 

in patients treated with antiretroviral therapy: a comparative study. AIDS. 

2004;18:1023-1028. 

14. Melendez MM, Mcnurlan MA, Mynarcik DC, Khan S, Gelato MC. Endothelial 

adhesion molecule are associated with inflammation in subjects with HIV disease. 

Clin Infect Dis. 2005;46(5):775-780. 



 

 

 49 

15. Triant VA, Lee H, Hadigan C, Grinspoon SK. Increased acute myocardial 

infarction rates and cardiovascular risk factors among patientes with Human 

Immunodeficiency Virus disease. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(7):2506-2512. 

16. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RW, Anderson JL, Cannon RO, III, Criqui M, 

Fald YY, Fortmann SP, Hong Y, Myers GL, Rifai N, Smith CS, Taubert K, Tracy RP, 

Vinicor F. Markers of Inflammation and Cardiovascular Disease: Application to 

Clinical and Public Health Practice: A Statement for Healthcare Professionals From 

the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. 

Circularion. 2003;107:499-511. 

17. Ross AC,Rizk N,O`Riordan MA,Droga Vikran,EL-Bejjani D,Storer N,Harrill 

D,Tungsiripat M,Adell J,and McComsey GA.Relationship between Inflamatory 

Markers,Endothelial Activation Markers,and Carotid Intima-Media Thickness in HIV-

Infected Patients Receiveing Antiretroviral Therapy.Clinical Infection Disease 

2009;HIV/AIDS 49:1119-27. 

 18. Libby P, Sukhova G, Lee RT, Galis ZS. Cytokines regulater vascular functions 

related to stability of the atherosclerotic plaque. J Cardiovasc Phamacol. 

1995;25(2):9-12. 

19. Blann AD, McColl BAD, McCollum CN. Circulating endothelial cell/leukocyte 

adhesion molecules in atherosclerosis. Thromb Haemost. 1994;72(1):151-154. 

20. Sudano I, Spieker LE, Noll G, Corti R, Weber R, Luscher TF. Cardiovascular 

disease in HIV infection. Am Heart J. 2006;151(6):1147-1155. 

21. Kohler HP, Grant P. Plasminogen-activator inhibitor type 1 and coronary artery 
disease. N Engl J Med. 2000; 342: 1792-1801. 
 
22. Tzoulaki I ,Murray gd,Lee AJ ,et al.Relative value of inflammatory,hemostatic,and 
rheological factors for incident myocardial infarction and stroke:the Edinburgh Artery 
Study.Circulation 2007;115:2119-2127. 
 
23. Baker J, Ayenew W, Quick H, et al. High-density lipoprotein particles and markers 
of inflammation and thrombotictic activicty in patients with untreated HIV infection. J 
Infect Dis. 2010;201:285-292. 

24. Riddler SA; Smit E, Cole SR, et al. Impact of HIV-infected  and HAART  on serum 

lipids inmen. JAMA. 2003;289:2978-82. 

 

 

 



 

 

 50 

Tabela 1. Caracterização da população de estudo 

Características Estatística 

Biológicas – n (%)  

Gênero masculino 96(59,3%) 

Maiores de 40 anos 98(60,5%) 

USG e biomarcadores   

Espessamento médio intimal carotídea – média  dp 0,803  0,125 

Presença de placa – n(%) 21(13,0%) 

Aterosclerose – n(%) 59(36,4%) 

sVCAM-1 ≥710pg/mL 97(59,9%) 

sICAM-1 ≥502pg/mL 4(2,5%) 

TNF-alfa ≥1,2mg/mL 112(69,1%) 

IL6 ≥ 0,11pg/mL 113(69,7%) 

IL1-Beta ≥0,08pg/mL 17(10,5%) 

PCR Ultra-sensível ≥3,0mg/L 61(37,6%) 

Relacionadas ao HIV  

Uso de TARV  – n(%) 133(82,1%) 

Tempo de TARV (em anos) – mediana (P25; P75) 3,1(1,2; 5,6) 

CD4 Nadir – mediana (P25; P75) 161(73; 260) 

CD4 atual – mediana (P25; P75) 454(270; 632) 

Carga viral máxima – mediana (P25; P75) 82.647(8.789; 260.000) 

Carga viral atual – mediana (P25; P75) 50(50; 7.895) 

Fatores de risco para DAC – n(%)   

Hipertensão 34(21,0%) 

Antecedentes pessoais de SCA/Morte 38(23,5%) 

Diabetes 8(4,9%) 

Tabagismo 45(27,8%) 

Escore Framingham Médio/Alto 22(15,5%) 

Síndrome Metabólica 44(27,2%) 

Dislipidemia 137(84,6%) 
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Tabela 2. Associação do gênero, idade, condição de TARV, escore de Framingham e síndrome metabólica 

segundo a presença de aterosclerose subclínica, em pacientes HIV positivos atendidos nos HUOC e HCP. 

Variáveis 
Aterosclerose 

OR (IC(95%)) p-valor 
Sim Não 

n % n % 

Idade (média ± DP) 48,1 ± 8,3 38,3 ± 8,9 1,14(1,09 – 1,20) 0,000 

Faixa etária       

< 40 anos 10 14,3 60 85,7 1,0 - 

> 40 anos 49 53,3 43 46,7 6,84(3,11 – 15,0) 0,000 

Gênero       

Feminino 17 25,8 49 74,2 1,0 - 

Masculino 42 43,7 54 56,3 2,24(1,13 – 4,43) 0,021 

TARV       

Não 06 20,7 23 79,3 1,0 - 

Sim 53 39,8 80 60,2 2,54(0,97 – 6,65) 0,058 

Tempo de TARV      

Não usa  06 20,7 23 69,3 1,0 - 

<1 ano 09 32,1 19 67,9 1,85(0,55 – 6,01) 0,329 

De 1 a 3 anos 14 40,0 21 60,0 2,55(0,83 – 7,87) 0,102 

De 3 a 5 anos 12 37,5 20 62,5 2,30(0,73 – 7,3) 0,155 

5 anos e mais 18 47,4 20 52,6 3,45(1,15 – 10,4) 0,028 

Framingham       

Baixo risco 44 36,7 76 63,3 1,0 - 

Médio/alto risco 15 68,2 07 31,8 3,70(1,40 – 9,77) 0,008 

Síndrome metabólica       

Não 38 32,2 80 67,8 1,0 - 

Sim 21 47,7 23 52,3 1,92(0,95 – 3,89) 0,070 

DP: Desvio Padrão / OR: Razão de Chances / IC: Intervalo de Confiança 
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Figura 1. Distribuição de frequência dos níveis dos biomarcadores inflamatórios, dos pacientes HIV positivos 

atendidos nos HUOC e HCP 
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Tabela 3. Associação entre os biomarcadores e aterosclerose carotídea, em pacientes HIV positivos atendidos 

nos HUOC e HCP. 

Biomarcadores 
Aterosclerose 

OR (IC(95%)) p-valor 
Sim Não 

n % n % 

sVCAM-1       

Ausência 23 35,4 42 64,6 1,0 - 

Presença 36 37,1 61 62,9 1,08(0,56 – 2,07) 0,823 

sICAM-1       

Ausência 57 36,1 101 63,9 1,0 - 

Presença 02 50,0 02 50,0 1,77(0,24 – 12,9) 0,572 

TNF-alfa       

Ausência 21 42,0 29 58,0 1,0 - 

Presença 38 33,9 74 66,1 0,71(0,36 – 1,41) 0,324 

IL6       

Ausência 18 36,7 31 63,3 1,0 - 

Presença 41 36,3 72 63,7 0,98(0,49 – 1,97) 0,956 

IL1-Beta       

Ausência 51 35,2 94 64,8 1,0 - 

Presença 08 47,1 09 52,9 1,64(0,59 – 4,50) 0,339 

PCR US       

Ausência 34 33,7 67 66,3 1,0 - 

Presença 25 41,0 36 59,0 1,37(0,71 – 2,64) 0,349 

OR: Razão de Chances / IC: Intervalo de Confiança 
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Tabela 4. Associação entre os biomarcadores e aterosclerose carotídea, em pacientes HIV positivos, atendidos 

nos HUOC e HCP. 

Biomarcadores 
Aterosclerose 

p-valor* 
Sim Não 

mediana (P25; P75) mediana (P25; P75) 

sVCAM-1 903,3(541,6; 1.100,1) 797,7(574,3; 1.024,0) 0,416 

sICAM-1 148,4(115,5; 193,6) 148,0(120; 189,5) 0,828 

TNF-alfa 2,12(0,96; 4,0) 2,95(0,92; 5,21) 0,282 

IL6 0,99(0,11; 3,84) 0,99(0,11; 3,0) 0,721 

PCR Ultrassensível 2,60(1,08; 5,17) 1,63(0,69 – 4,11) 0,081 
P25: Percentil 25 / P75: Percentil 75 
* Teste não paramétrico de Mann-Whitney 
** Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) 
*** A IL1-Beta tem valores indetectáveis pelo método laboratorial 

 

 

Tabela 5. Correlação entre biomarcadores e o espessamento da carótida nos pacientes HIV positivos, atendidos 

nos HUOC e HCP. 

Biomarcadores Correlação de 

Spearman 
p-valor 

sVCAM-1 0,0165 0,835 

sICAM-1 0,0003 0,997 

TNF-alfa -0,1148 0,145 

IL6 0,0494 0,532 

PCR Ultrassensível 0,1119 0,129 
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Tabela 6. Associação entre os biomarcadores e fatores de risco para DAC, em pacientes com HIV positivos, atendidos nos HUOC e HCP. 

Fatores de 

risco para 

DAC 

Total de 

pacientes 

Biomarcadores 

sVCAM-1 >710pg/mL  TNF-alfa >1,2pg/mL  IL6 >0,11pg/mL 

n (%) OR(IC) p-valor  n (%) OR(IC) p-valor  n (%) OR(IC) p-valor 

Dislipidemia             

Não 44 28(65,9) 1,0 -  32(72,7) 1,0 -  30(68,2) 1,0 - 

Sim 118 68(57,6) 0,70(0,34 – 1,45) 0,340  80(67,8) 0,79(0,37 – 1,70)  0,546  83(70,3) 1,11(0,52 – 2,33)  0,790 

HAS             

Não 126 75(59,5) 1,0 -  85(67,5) 1,0 -  88(69,8) 1,0 - 

Sim 34 21(61,8) 1,10(0,50 – 2,39) 0,813  26(76,5) 1,57(0,65 – 3,76) 0,314  24(70,6) 1,04(0,45 – 2,37)  0,933 

Diabetes             

Não 154 05(62,5) 1,0 -  106(68,8) 1,0 -  108(70,1) 1,0 - 

Sim 08 92(59,7) 1,12(0,26 – 4,87) 0,877  06(75,0) 1,36(0,26 – 6,97) 0,714  05(62,5) 0,71(0,16 – 3,09)  0,648 

Tabagismo             

Não 117 72(61,5) 1,0 -  83(70,9) 1,0 -  76(64,9) 1,0 - 

Sim 45 25(55,6) 0,78(0,39 – 1,57) 0,487  29(64,4) 0,74(0,36 – 1,54) 0,424  37(82,2) 2,49(1,06 – 5,85)  0,036 

Antecedentes pessoais            

Não 124 73(58,9) 1,0 -  83(66,9) 1,0 -  86(69,3) 1,0 - 

Sim 38 24(63,2) 1,20(0,56 – 2,53) 0,637  29(76,3) 1,59(0,69 – 3,67) 0,276  27(71,0) 1,08(0,49 – 2,41)  0,842 

Escore de Framingham            

Baixo 120 69(57,5) 1.0 -  78(65,0) 1,0 -  85(70,8) 1,0 - 

Médio/alto  22 13(59,1) 1,07(0,42 – 2,69) 0,890  16(72,7) 1,43(0,52 – 3,94) 0,483  14(63,6) 0,72(0,28 – 1,87)  0,501 

Síndrome metabólica            

Não 118 70(59, 3) 1.0 -  84(71,2) 1,0 -  80(67, 8) 1,0 - 

Sim 44 27(61,4) 1,09(0,53 – 2,21) 0,814  28(63,6) 0,71(0,34 – 1,47) 0,356  33(75,0) 1,42(0,65 – 3,12)  0,376 

OR: Razão de Chances / IC: Intervalo de Confiança 
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Tabela 7. Associação entre os biomarcadores e fatores de risco para DAC, em pacientes com HIV positivos, atendidos nos HUOC e HCP. 

Fatores de risco para DAC 
Total de 

pacientes 

Biomarcadores 

IL1-Beta >0,08pg/mL  PCR US ≥3,0mg/L 

n (%) OR(IC) p-valor  n (%) OR(IC) p-valor 

Dislipidemia         

Não 44 03(6,8) 1,0 -  14(31,8) 1,0 - 

Sim 118 14(11,9) 1,84(0,50 – 6,74)  0,357  47(39,8) 1,42(0,68 – 2,95)  0,350 

HAS         

Não 126 14(11,1) 1,0 -  44(34,9) 1,0 - 

Sim 34 03(8,8) 0,77(0,21 – 2,87)  0,702  16(47,1) 1,66(0,77 – 3,56)  0,197 

Diabetes         

Não 154 15(9,7) 1,0 -  56(36,4) 1,0 - 

Sim 08 02(25,0) 3,09(0,57 – 16,7)  0,190  05(62,5) 2,92(0,67 – 12,7)  0,153 

Tabagismo         

Não 117 13(11,1) 1,0 -  42(35,9) 1,0 - 

Sim 45 04(8,9) 0,78(0,24 – 2,53)  0,680  19(42,2) 1,30(0,65 – 2,63)  0,457 

Antecedentes pessoais         

Não 124 13(10,5) 1,0 -  44(47) 10 - 

Sim 38 04(10,5) 1,00(0,31 – 3,28)  0,994  17(44,7) 1,47(0,70 – 3,08)  0,304 

Escore de Framingham        

Baixo 120 12(10,0) 1,0 -  44(36,7) 1,0 - 

Médio/alto  22 03(13,6) 1,42(0,36 – 5,51)  0,611  09(40,9) 1,19(0,47 – 3,02)  0,706 

Síndrome metabólica         

Não 118 10(8,5) 1,0 -  42(35,6) 1,0 - 

Sim 44 07(15,9) 2,04(0,72 – 5,75)  0,176  19(43,2) 1,37(0,68 – 2,78)  0,376 

OR: Razão de Chances / IC: Intervalo de Confiança 
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5. Conclusões 

 

  A análise da população estudada de pacientes com HIV positivos com e sem 

TARV, revelou que menos da metade apresentou aterosclerose carotídea, sendo 

mais prevalente nos pacientes com 40 anos ou mais, do gênero masculino e tempo 

de uso de TARV maior de cinco anos. Os biomarcadores inflamatórios sVCAM-1, o 

TNF-alfa e o IL6 foram os que apresentaram os níveis mais elevados. Nesta 

população não se observou associação entre os níveis de biomarcadores e a 

presença de aterosclerose carotídea. O tabagismo foi diagnosticado como fator 

prognóstico para a elevação da IL6.  
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6. Recomendações 

 

   A prevenção de DCV nos pacientes HIV positivos deveria iniciar com a 

conscientização desta população e dos médicos, controlando periodicamente a 

hipertensão, o tabagismo, o diabetes, a dislipidemia, o excesso de peso, os hábitos 

alimentares, o sedentarismo e o álcool. É necessário que se façam os testes 

laboratoriais para os biomarcadores mais preditivos de DAC e observar o esquema 

de TARV. 

Os dados obtidos apontam para a necessidade da realização de USG com 

Doppler de carótida em pacientes com escore de Framingham apontando risco 

cardiovascular intermediário/alto para ou que estejam em uso de TARV por mais de 

cinco anos.  

Coortes prospectivas são necessárias para a avaliar o valor preditivo dos 

biomarcadores para eventos cardiovasculares e para a morte no grupo de infectados 

pelo HIV.  
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8. Anexos 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Nome da Pesquisa: Risco de doença cardiovascular em adultos, adolescentes e crianças sob 

tratamento antirretroviral. 

Coordenadora – Heloisa Ramos Lacerda de Melo 

Conselho Regional de Medicina  no. 10.341 

Prezado Sr(a). 

Estamos fazendo um estudo sobre os fatores de risco para doenças do coração e dos vasos 

sanguíneos nas crianças, adolescentes e adultos em uso dos medicamentos para a AIDS para 

conhecer algumas coisas sobre os efeitos desses medicamentos: 1) É nosso interesse saber se esses 

medicamentos realmente facilitam o aparecimento de doenças do coração e dos vasos sanguíneos, 

2) Também é nosso interesse saber quais medicamentos para a AIDS podem aumentar a chance de 

problemas no coração ou nos vasos sanguíneos, 3) Queremos saber quais os melhores exames para 

indicar as pessoas que possuem maior risco para desenvolver as doenças do coração quando estão 

utilizando os medicamentos para a AIDS, e finalmente 4) Estamos interessados em determinar qual a 

melhor maneira de acompanhar e prevenir a doença cardiovascular nos doentes em uso de 

medicamentos contra a AIDS. 

A razão para fazer este estudo é para tentar melhorar o programa de tratamento da AIDS. 

Agora que os remédios estão disponíveis para o tratamento, muitos pacientes vão necessitar de 

tratamento por longo tempo e há necessidade de saber se há risco para doenças do coração e dos 

vasos sanguíneos com o uso prolongado desse tratamento. Este trabalho também pode nos ajudar a 

entender como se pode ajudar as pessoas e os médicos a evitar o risco de doenças do coração e dos 

vasos sanguíneos em pacientes que necessitem tratamento com medicamentos para AIDS no Recife 

e também no nosso estado e país.  

Caso o Sr (a) concorde em participar desse estudo nós vamos fazer algumas perguntas sobre 

o seu tratamento, hábitos alimentares, realização de atividades físicas, presença de doenças do 

coração nos seus parentes de primeiro grau. Vamos medir a quantidade de gordura do seu corpo 

através do exame do seu braço, vamos avaliar a medida da sua cintura pois esta medida pode sugerir 

se há um risco maior de doença do metabolismo. Vamos avaliar os resultados dos seus exames das 

gorduras sanguíneas (colesterol e triglicerídeos) e da dosagem de açúcar no sangue. 

Vamos realizar um teste de esforço para a avaliação da presença de doença nas suas  

coronárias . Este teste geralmente não traz prejuízos para a pessoa, mas algumas poderão não 

conseguir completar o teste por falta de forma física. 

Caso seja necessário vamos propor a realização de um exame de cintilografia do coração 

quando é injetado um líquido que mostra se há doença nas coronárias do seu coração e apresenta 

como desvantagem a dor no local da injeção e muito raramente alergia a este remédio. 

Caso o teste de esforço ou a cintilografia do coração mostrem alterações sugestivas de 

obstrução nas coronárias será indicado a realização do cateterismo cardíaco, que é o teste ideal para 



 

 65 

confirmar as alterações nas coronárias. Neste caso discutiremos a indicação deste teste com você e 

os riscos presentes na sua realização. 

Caso o Sr. (a) concorde em participar, nós pedimos que assine este papel, dizendo que 

entendeu as explicações e que está concordando. Se o Sr. (a) não quiser participar isso não vai mudar 

o seu atendimento aqui neste serviço.  

 

Eu  ____________________________________________________________________, 

RG no. ______________________________, abaixo assinado, tendo recebido as informações acima 

e ciente dos direitos abaixo relacionados, concordo em participar. 

1. A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida 
acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a pesquisa. 

2. A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar no 
estudo sem que isso traga prejuízo à continuação dos cuidados e tratamento. 

3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial da 
informação relacionada com a minha privacidade. 

4. O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda que esta 
possa afetar minha vontade de continuar participando. 

5. A disponibilidade de tratamento médico e a indenização que legalmente tenha direito, por 
parte da instituição à saúde, em caso de danos que a justifiquem, diretamente causados pela 
pesquisa, e 

6. Que se existirem gastos adicionais estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 
 

Tenho ciência do exposto acima e concordo em participar do estudo. 

Recife,   de                   de  20  . 

Assinaturas 

Paciente__________________________________________________ 

 

Responsável_______________________________________________ 

 

1ª. Testemunha_____________________________________________ 

 

2ª. Testemunha_____________________________________________ 

 

Pesquisador principal________________________________________    
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Critério adaptado do CDC. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância à Saúde,  Brasil – 2004 
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Critério Rio de Janeiro/Caracas, OPAS, 1989 
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Aprovação do comitê de ética em pesquisa em seres humanos do Hospital universitário Oswaldo 

Cruz.  

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  

 

 

UNIVERSIDADE 

DE PERNAMBUCO  

Recife, 13 de setembro de 2005.  

 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
GERÊNCIA DE PROJETOS DE PESQUISA  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UPE.  

o Comitê, em reunião do dia 12/09/05, considerou APROVADO o Projeto de pesquisa de 

N° 052/05, intitulado:  

RISCO CARDIOV ASCULAR DA TERAPIA ANTI-RETROVIRAL EM ADULTOS, 
ADOLESCENTES E CRIANÇAS, que tem como pesquisadora principal:  

Pro:F.: HELOISA RAMOS LACERDA DE MELO.  

RESUMO DO COMITÊ DE ÉTICA  

o estudo não apresenta maiores riscos de agravos Éticos e está em consonância 

com as Resoluções do Conselho Nacional da Saúde, referentes às pesquisas que 

envolvem seres humanos, com a Declaração de Helsinque e com o Código de 

Nurenberg.  

Atenciosamente,  

/r~\.~ ~f. D~. Aurélio 

Molina /oordenádor da CPQ e 

CEPIUPE  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE Av. 

Agamenon Magalhães, sln, Santo Amara - Recife - PE CEP - 50100-

010· Fone: (81) 3416-4000· sile: www.upe.br CNPJ.: 11.022.59710001-

91  
  


