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RESUMO 

             

            A radiação ultravioleta é capaz de modificar a resposta imunológica cutânea nos 

animais e no homem e, desta forma, interferir no comportamento das infecções e 

neoplasias. Seus efeitos imunológicos se apresentam de maneira desigual nos indivíduos e, 

dentre os fatores genéticos que parecem determinar esta desigualdade, cita-se o fenótipo de 

UVB-suscetibilidade. O dinitroclorobenzeno é um potente agente sensibilizante de contato 

que estimula a imunidade celular quando aplicado à pele. Como a radiação ultravioleta 

altera a resposta imunológica cutânea ao dinitroclorobenzeno, este agente vem sendo usado 

para investigar os mecanismos de ação da radiação solar no sistema imune cutâneo. 

            Um estudo do tipo caso-controle foi realizado para determinar a frequência de 

UVB-suscetibilidade na população do estudo e tentar estabelecer uma associação com  

infecção pelo HIV e parâmetros laboratoriais de imunidade nestes indivíduos. 

            Foram selecionados 50 casos e 50 controles de acordo com a sorologia para o HIV, 

atendidos nos ambulatórios do Hospital das Clínicas, no período de março de 2002 a 

janeiro de 2003. Os pacientes foram submetidos à irradiação ultravioleta B na pele para 

determinação da dose eritematosa mínima. No local da pele irradiado foi aplicado o 

dinitroclorobenzeno a 2% para provocar uma sensibilização. Após 3 semanas foi aplicado 

o dinitroclorobenzeno a 0.05% para obtenção do fenótipo de UVB-suscetibilidade. Os 

pacientes que apresentaram reação positiva a este antígeno foram considerados UVB-

resistentes e aqueles que não apresentaram tal reação foram considerados UVB-suscetíveis. 

            A UVB-suscetibilidade foi significativamente maior no grupo de pacientes 

infectados pelo HIV (x2 = 9.24 e p = 0.002), estando presente em 70% dos casos e 40% dos 

controles. Dentre os casos, observou-se que os indivíduos com AIDS tinham maiores 

índices de UVB-suscetibilidade (71.4%) (x2 = 14.27 e p = 0.000 ). 

            Este estudo concluiu que nos indivíduos infectados pelo HIV os índices de UVB-

suscetibilidade foram maiores que no grupo controle, com significância estatística. Dentre 

os soropositivos, a UVB-suscetibilidade foi mais prevalente nos pacientes com AIDS. 

Sugere-se, então, que a UVB-suscetibilidade pode-se constituir em um fator de risco para o 

desenvolvimento de formas mais graves da doença em  indivíduos infectados por este 

vírus. 

 

 



                                                                                                                                                                                         

ABSTRACT 

 

            The ultraviolet radiation is capable to modify the cutaneous imunologic response in 

animals and human being, and to interfer with the behavior of the infections and 

neoplasies. Its imunologic effect presents in different way in the individuals and, amongst 

the genetic factors that seem to determine this inaquality, fenotype of UVB-susceptibility 

is cited. The dinitrochlorobenzene is a powerful sensibility agent of contact that stimulates 

the cellular immunity when applied to the skin. As the ultraviolet radiation modifies the 

cutaneous imunologic response to the dinitrochlorobenzene, this comes being used to 

investigate the mechanisms of action of the solar radiation in the cutaneous immune 

system.  

            A case-control study was carried through to determine the frequency of UVB-

susceptibility and to try to establish an association with infection for the HIV and 

laboratory parameters of immunity in these individuals. 50 cases and 50 controls had been 

selected in accordance with the sorology for the HIV, taken care of in the ambulatory of 

the Hospital das Clínicas, in the period of March 2002 until January 2003. The patients had 

been submitted to ultraviolet irradiation B in the skin for determination of the minimum 

eritematous dose. In the place of the radiated skin the dinitrochlorobenzene 2% was 

applied to provoke a sensitization. After 3 weeks were applied the dinitrochlorobenzene 

0,05% for obtainment of fenotype of UVB-susceptibility. The patients who had presented 

positive reaction to this antigen had been considered UVB-resistant and those that they had 

not presented such reaction had been considered UVB-susceptible.  

            The UVB-susceptibility was significantly larger in the group of patients infected 

for the HIV (x2 = 9,24 and p = 0,002), being present in 70% of cases and 40% of the 

controls. Amongst the cases, it was observed that the individuals with AIDS had greaters 

UVB-susceptibility indices (71.4%) (x2 = 14,27 and p = 0,000).  

            This study concluded that in the individuals infected for the HIV the UVB-

susceptibility frequency had been greaters that in the control group, with significance 

statistics. Amongst the soropositive, the UVB-susceptibility was more prevalent in the 

patients with AIDS. One suggests, then, that the UVB-susceptibility can be constituted in a 

factor of risk for the development of more serious forms of the illness in individuals 

infected for this virus.  
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I. INTRODUÇÃO: 
 
 
 
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA: 
 
 
            1.1.DELIMITAÇÃO DO TEMA: 
 
 
            A pele atua como um órgão do sistema imune responsável pela resposta específica 

a microorganismos e substâncias exógenas que entram em contato com a sua superfície. 

STREILEIN (1983) sugeriu que as células do sistema imunológico formavam uma unidade 

funcional na pele, promovendo uma imunovigilância completa contra microorganismos e 

neoantígenos tumorais e denominou-a de tecido linfóide associado à pele (SALT – Skin 

Associated Lymphoid Tissue), baseando-se nos seguintes achados: alguns linfócitos T estão 

seletivamente localizados na pele; as Células de Langerhans presentes na epiderme são 

reconhecidamente células apresentadoras de antígenos; os queratinócitos participam 

ativamente dos processos inflamatórios e imunológicos cutâneos e os linfonodos regionais 

periféricos contêm células endoteliais capazes de capturar linfócitos T provenientes 

especificamente da pele.   

          

            A luz solar apresenta um grande número de efeitos benéficos e deletérios 

principalmente na pele, propiciando o surgimento ou agravamento de doenças cutâneas.  

            A radiação ultravioleta (RUV) proveniente da luz solar compreende três faixas de 

energia eletromagnética com diferentes comprimentos de onda: radiação ultravioleta A - 

UVA (320 a 400 nm); ultravioleta B - UVB (290 a 320 nm) e ultravioleta C - UVC (100 a 

290 nm) (Mc GREGOR e HAWK, 1999). Ao contrário da radiação UVC, as radiações 

UVA e UVB atingem a superfície terrestre e entram em contato direto com a pele, 

provocando efeitos fotobiológicos e interferindo na estrutura e função da epiderme e de 

suas células imunológicas (PARISH, 1983). Dentre os vários efeitos causados pela 

radiação UVA, destacam-se a fotossensibilização, o fotoenvelhecimento cutâneo e a 

imunossupressão; enquanto a UVB é causa de queimaduras solares, câncer cutâneo e 

imunossupressão (Mc GREGOR e HAWK, 1999).   

            Os efeitos imunológicos da RUV na pele se apresentam de maneira desigual nos 

indivíduos; dentre os fatores genéticos que parecem determinar esta desigualdade, destaca-

se o fenótipo da UVB-suscetibilidade (FRIEDMANN, 1990).  
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            A radiação ultravioleta induz o impedimento da hipersensibilidade de contato (CHS) 

a antígenos cutâneos (tais como o dinitroclorobenzeno) e esta não é uniforme em todos os 

indivíduos; alguns são suscetíveis e outros são resistentes aos efeitos deletérios dos raios 

UVB. Esses efeitos danosos na imunidade cutânea causados por baixas doses de radiação 

UVB são geneticamente determinados em ratos. Aqueles que desenvolvem CHS quando o 

hapteno é aplicado à pele UVB-exposta são chamados UVB-resistentes (UVB-R), 

enquanto ratos que falham em adquirir CHS sob essas circunstâncias são chamados UVB-

suscetíveis (UVB-S). Alelos polimórficos nos loci do fator de necrose tumoral alfa (TNF-

?) e Lps (lipopolissacarídeo) ditam se os ratos são UVB-suscetíveis ou UVB-resistentes 

(STREILEIN, 1993; KURIMOTO e STREILEIN, 1994).  

            Observou-se também que os humanos apresentavam uma resposta imunológica 

semelhante a dos ratos. YOSHIKAWA e cols. (1990) desenvolveram um estudo com 

voluntários humanos sadios, onde 60% deles desenvolveram vigorosa CHS após aplicação 

do DNCB na pele previamente exposta à radiação ultravioleta (UVB-R) e 40% não 

desenvolveram esta sensibilização (UVB-S). Esses dois traços fenotípicos também 

parecem ser geneticamente determinados em humanos (STREILEIN, 1993; KURIMOTO e 

STREILEIN, 1994). 

 

            A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença infecto-

contagiosa causada pelo HIV (vírus da imunodeficiência humana), um vírus RNA com 

tropismo celular principalmente pelos linfócitos T CD4, levando ao comprometimento 

global da imunidade celular (RACHID e SCHECHTER, 1998).   

           Existem poucos relatos a respeito da associação entre UVB-suscetibilidade e 

infecção HIV. Como a RUV provoca modificações profundas no sistema imunológico 

cutâneo, tais alterações poderiam interferir nos mecanismos de defesa do organismo contra 

agentes infecciosos e antígenos tumorais. Há vários estudos que abordam a relação entre a 

exposição à RUV e seus efeitos imunológicos na ativação e replicação do HIV, na 

contagem de linfócitos e no início ou progressão da doença (AIDS) (VALERIE e cols., 

1988; ZMUDZKA e BEER, 1990).  

            A RUV é capaz de alterar a imunidade celular, induzir a supressão dos parâmetros 

imunológicos e acentuar a replicação viral do HIV, levando a implicações clínicas 

importantes nos pacientes infectados por este vírus (STINGL e cols., 1990; SPENATO e 

cols., 1998; TERMORSHUIZEN e cols., 2002). Segundo VINCEK (1995), as 

propriedades imunossupressoras do fator de necrose tumoral-alfa (TNF-?) e do ácido cis-
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urocânico (cis-UCA), liberados pela intensa exposição à RUV, podem acelerar o início e a 

progressão para AIDS em indivíduos HIV-infectados. Além disso, BREUER e cols. 

(1999), a partir da observação dos efeitos da fototerapia com radiação UVB em pacientes 

infectados pelo HIV, demonstraram que houve aumento dos níveis plasmáticos do HIV-

RNA após essa irradiação (p = 0.022). 

 

            A RUV pode exercer tanto efeitos anti-inflamatórios como pró-inflamatórios, 

levando ao aparecimento, permanência ou agravamento de doenças cutâneas, causando 

desde fotodermatoses até o próprio câncer de pele. Dentre as fotodermatoses são 

importantes as reações induzidas por drogas; erupção polimorfa à luz; prurigo actínico; 

porfirias cutâneas; urticária solar; dermatite actínica crônica; dermatoses metabólicas e 

genodermatoses agravadas pela luz solar (FITZPATRICK e cols., 1999).  

            Atualmente, sabe-se que pacientes infectados pelo HIV têm alta prevalência de 

fotodermatoses, as quais, parecem ser uma manifestação de doença avançada (VIN-

CHRISTIAN e cols., 2000) e podem, inclusive, ser o único sinal da infecção pelo HIV 

(GREGORY, 1994; PAPPERT e cols., 1994). A fotodermatose mais frequente nestes 

indivíduos é a reação droga-induzida, parecendo ser mais comum que na população geral, 

mas seu mecanismo etiopatogênico permanece desconhecido (FITZPATRICK e cols., 

1999). Ocorre devido à interação da RUV com uma substância química resultante de 

tratamento tópico ou sistêmico. Estas substâncias podem ser agentes endógenos ou 

exógenos e têm um espectro de absorção dentro do espectro solar, quase sempre no campo 

UVA, mas ocasionalmente no UVB ou no da luz visível (MEOLA e cols., 1997).     

                Outras fotodermatoses que podem se apresentar nestes pacientes são a 

fotoerupção liquenóide (mais comum em pacientes negros com doença avançada) 

(BERGER, 1994); a dermatite actínica crônica (síndrome descrita em pacientes 

marcadamente imunodeprimidos); o prurigo actínico (SPENATTO e cols., 1998) e a 

porfiria cutânea tardia (PASCUAL e cols., 1996).  

 

            É importante salientar que a exposição à luz solar é também um fator oncogênico 

associado ao desenvolvimento de câncer de pele em pacientes imunossuprimidos, 

especialmente com AIDS, apresentando maiores taxas de morbi-mortalidade em 

comparação com a população geral (WANG e cols., 1995).  
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            O dinitroclorobenzeno (DNCB) é um agente sensibilizante de contato potente que 

estimula a imunidade celular mediada quando aplicado à pele (GIBBS e cols., 2001). 

Como a RUV altera a resposta imunológica tópica ao DNCB, este agente vem sendo 

utilizado para investigar os mecanismos de ação da RUV no sistema imune cutâneo, 

levando à determinação do fenótipo da UVB-suscetibilidade. Existem evidências de que 

alguns indivíduos respondem de maneira mais forte que outros, parecendo esta capacidade 

ser determinada geneticamente (FRIEDMANN, 1990). 

 
 

            1.2. JUSTIFICATIVAS: 

 

            Considerando-se as investigações existentes a respeito da associação entre radiação 

solar (UVB-suscetibilidade) e infecções, destacam-se alguns argumentos como relevantes 

na justificativa deste trabalho, os quais seguem abaixo: 

 

1. A radiação ultravioleta é um importante supressor das respostas imunes celulares, 

causando danos potenciais ao sistema imunológico cutâneo e indivíduos suscetíveis aos 

efeitos imunológicos da luz solar apresentam o fenótipo da UVB-suscetibilidade.  

 

2. A hipersensibilidade de contato ao DNCB é um modelo de estudo da imunidade 

celular. Como a RUV parece alterar a resposta imune ao DNCB aplicado na pele, este 

modelo vem sendo usado para investigar os mecanismos de ação da radiação solar no 

sistema imunológico cutâneo. 

 

3. A existência de trabalhos evidenciando que a UVB-suscetibilidade pode-se constituir 

em um fator de risco para algumas doenças, tais como infecções pelos vírus papiloma e 

herpes simples, Pitiríase versicolor, hanseníase e neoplasias cutâneas. A associação 

entre neoplasias cutâneas e infecção pelo HIV é bastante conhecida, com evidências 

que demonstram maiores taxas de morbi-mortalidade nestes indivíduos.  

  

4. Os pacientes infectados pelo HIV / AIDS têm alta prevalência de fotodermatoses, 

podendo as mesmas serem uma manifestação de doença avançada ou o único sinal 

desta infecção.  
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5. Os mecanismos de ação da RUV sobre a infecção pelo HIV cujos danos imunológicos 

podem causar implicações clínicas importantes nestes indivíduos.  

 

6. A escassez da literatura a respeito do estudo da suscetibilidade aos efeitos 

imunológicos da radiação ultravioleta B (UVB-suscetibilidade) em indivíduos 

portadores do vírus HIV / AIDS.   

 

 

1.3. FORMULAÇÃO DA QUESTÃO DA PESQUISA: 

 

            Cada vez mais vem se revestindo de importância crescente a possibilidade da RUV 

alterar a imunidade cutânea celular, interferindo na vigilância contra infecções e 

neoplasias, e, além disso, causar fotodermatoses, constituindo-se em um importante fator 

ambiental que afeta a estrutura e a função da pele. Baseando-se nestes fatos, este estudo 

procura investigar a influência da radiação ultravioleta controlada sobre a resposta do 

homem ao dinitroclorobenzeno (DNCB), como parâmetro para identificar na população os 

indivíduos UVB-suscetíveis. Desta forma, propõe-se a estudar a presença da UVB-

suscetibilidade nos indivíduos infectados pelo HIV / AIDS e sua associação com 

marcadores laboratoriais de imunidade (linfometria T CD4 e  carga viral).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA: 
 

2.1. INFECÇÃO PELO HIV / AIDS:              

             

            De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 1980 até 

dezembro de 2002, foram notificados 257.780 casos de AIDS no Brasil, sendo 185.061 em 

homens e 72.719 em mulheres. Só no ano de 2002, foram notificados no Brasil, 9.495 

casos novos, desses 6.031 em homens e 3.464 em mulheres. Na Região Nordeste, desde 

1980 até o ano 2002, há registro de 23.208 casos de AIDS, enquanto que no Estado de 

Pernambuco há 5.938 casos e em Recife, 2.891 casos registrados. No ano de 2002 foram 

notificados 114 casos novos em Recife (OMS – Boletim Epidemiológico – AIDS, 2003).  

 

           A síndrome da Imunodeficiência Adquirida Humana (AIDS) é uma doença infecto-

contagiosa cujo agente etiológico é um retrovírus inicialmente identificado em 1983 e 

denominado Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 (HIV-1); em 1986 foi descoberto 

um segundo retrovírus: o HIV-2, com características menos virulentas que o HIV-1 

(BARTLETT, 1996; RACHID e SCHECHTER, 1998). É um vírus RNA com tropismo 

celular baseado na interação molecular entre glicoproteínas do envelope viral e receptores 

expressos na superfície da membrana celular de algumas células orgânicas. Dentre estas 

células destacam-se os linfócitos T (CD3+, CD4+, CD8+) e linfócitos natural killer; outras 

células também estão envolvidas como as da linhagem monocítico-macrofágica, células 

dendríticas foliculares dos linfonodos, linfócitos B e as células de Langerhans da pele 

(BARTLETT, 1996; RICO e cols., 1997; RACHID e SCHECHTER, 1998). 

            A interação vírus-hospedeiro nas fases iniciais da infecção pelo HIV determina 

uma resposta imune humoral bastante eficaz no clareamento plasmático do vírus. A 

imunidade celular encontra-se globalmente comprometida desde o início da infecção, 

principalmente das células natural killer e dos linfócitos T CD4 e CD8 (EPSTEIN e cols., 

1994; PITCHENIK e cols., 1998). Após a infecção pelo HIV, ocorre uma diminuição 

progressiva do número e da atividade dos linfócitos CD4, sendo a AIDS uma manifestação 

tardia do comprometimento da imunidade celular (RACHID e SCHECHTER, 1998). 

 

            O diagnóstico sorológico baseia-se na observação de que a maioria das pessoas 

infectadas desenvolverá anticorpos anti-HIV até 6 a 12 semanas após exposição ao vírus 
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(RACHID e SCHECHTER, 1998).Os 2 testes mais comumente usados para a detecção de 

anticorpos são o ELISA e o Western-blot. 

 

            O ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) é amplamente utilizado como 

teste inicial para detecção de anticorpos contra o vírus devido à sua facilidade de execução 

e baixo custo, com sensibilidade e especificidade superiores a 95%. Este teste utiliza 

antígenos (proteínas) do HIV e detecta anticorpos específicos anti-HIV-1 presentes no soro 

do paciente. Tem valor preditivo positivo próximo a 100% em indivíduos com quadro 

clínico e/ou história epidemiológica compatíveis. Resultados falso-negativos podem 

ocorrer no período imediatamente após a infecção (janela imunológica) e, raramente, em 

estágios muito avançados (RACHID e SCHECHTER, 1998). Outras causas incluem 

exsanguineotransfusões e transplantes de medula óssea. Reações de ELISA falso-positivas 

geralmente resultam de anticorpos de reação cruzada, tais como aqueles contra antígenos 

leucocitários humanos de classe II (HLA DR-4 e DQW-3). Tais anticorpos são mais 

frequentemente observados em mulheres multíparas e indivíduos que receberam múltiplas 

transfusões sanguíneas. Anticorpos contra células parietais e do músculo liso, anticorpos 

anti-mitocondriais, antinucleares e anti-células T também podem levar a resultados falso-

positivos (KUHNL e cols., 1985; BLANTON e cols., 1987). 

 

            O Western blot, por sua vez, é usado como teste confirmatório e permite a 

identificação de anticorpos específicos anti-HIV-1 contra diferentes proteínas virais. Tem 

altas sensibilidade e especificidade. Seu valor preditivo positivo é praticamente de 100%, 

quando há anticorpos contra, pelo menos, uma proteína de cada um dos 3 principais genes 

do HIV (Gag, Pol e Env) (WOLINSKY e cols., 1989). O Western blot é indeterminado 

quando somente são identificados anticorpos contra produtos de 1 ou 2 genes (RACHID e 

SCHECHTER, 1998). De fato, resultados falso-positivos podem ocorrer, embora a 

frequência seja menos comum do que nos resultados de ELISA (SCHLEUPNER, 1989).  

   

            Marcadores clínicos e laboratoriais têm sido usados para estimar o prognóstico de 

pacientes HIV-1 infectados, tais como sintomas HIV-relacionados, contagem de linfócitos 

T CD4, anergia cutânea, dosagem do antígeno p24 e características fenotípicas do vírus. A 

contagem dos linfócitos T CD4 circulantes é o principal marcador de multiplicação viral 

nos indivíduos infectados pelo HIV (EPSTEIN e cols., 1994; BARTLETT, 1996; RACHID 

e SCHECHTER, 1998). 
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            Vários laboratórios têm desenvolvido técnicas para quantificar o RNA HIV-1 em 

fluidos corporais, como medidas relativas da carga viral. Esta é uma ferramenta de enorme 

importância para o acompanhamento dos pacientes infectados pelo vírus. A concentração 

do RNA HIV-1 no plasma reflete a quantidade de vírus presente no organismo e mede 

diretamente a taxa de replicação do HIV, sendo indicador do grau de atividade do vírus. A 

carga viral é proporcional ao número de linfócitos T CD4 infectados presentes na 

circulação sanguínea que, por sua vez, guarda relação com o número de células infectadas 

em gânglios e tecidos (EPSTEIN e cols., 1994; BARTLETT, 1996; RACHID e 

SCHECHTER, 1998). A mensuração da concentração do HIV no plasma pode ser feita 

com grande precisão e reprodutibilidade através das técnicas de RT-PCR (Reverse 

Transcriptase - Polymerase Chain Reaction), b-DNA (b-desoxirribonucleic acid) e NASBA 

(Nucleic acid sequence-based Amplification). O método NASBA (amplificação baseada na 

sequência do ácido nucléico) é o mais usado nos serviços de saúde pública. A amplificação 

do material genético viral é direta, ou seja, ocorre um aumento da quantidade de ácido 

nucléico e detecta-se o produto final amplificado. Apresenta alta sensibilidade (RACHID e 

SCHECHTER, 1998). 

 

            Os marcadores de superfície celular CD3, CD4 e CD8 são usados mais 

frequentemente no contexto da infecção pelo HIV (LANE e FAUCI, 1985). Linfócitos T 

CD4 são os alvos primários da infecção pelo vírus, e o receptor do CD4 é o sítio primário 

ligante do HIV-1. Ao longo da infecção crônica pelo HIV, o número de linfócitos CD4 é 

depletado, levando ao desenvolvimento de infecções oportunísticas e malignidades 

características da AIDS (DAVEY e LANE, 1990). O número de células CD4 e CD8 é  

medido através do uso de anticorpos monoclonais específicos direcionados contra a 

glicoproteína de superfície. Usando a técnica de citometria de fluxo, o percentual de 

células ligantes dos marcadores de superfície celular CD4 ou CD8 pode ser determinado. 

Valores normais de células CD4 são geralmente 500 a 1600 por mm3 de sangue em adultos 

normais (RACHID e SCHECHTER, 1998). 

            A contagem de linfócitos T CD4 no sangue periférico é um dos mais importantes 

determinantes para o estadiamento clínico da doença nos pacientes infectados. É um 

marcador laboratorial da progressão de imunodeficiência induzida pelo HIV, enquanto o 

número de cópias do RNA viral é um preditor da progressão da imunodeficiência e de 

morbimortalidade (DOVER e JOHNSON, 1991; RACHID e SCHECHTER, 1998). A cada 

nível de linfócitos T CD4, os pacientes com carga viral mais elevada apresentam risco 
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correspondentemente mais elevado de progressão para AIDS e óbito (EPSTEIN e cols., 

1994; BARTLETT, 1996; RACHID e SCHECHTER, 1998). Provavelmente, a principal 

aplicação da mensuração da carga viral seja otimizar a terapia anti-retroviral. Por ter valor 

prognóstico, pode auxiliar o clínico a decidir quando iniciar a terapia. A carga viral 

geralmente diminui em resposta à medicação anti-retroviral e eleva-se quando resistência à 

medicação se desenvolve. Desta forma, determinações seriadas devem ser usadas para 

avaliar a eficácia do tratamento (RACHID e SCHECHTER, 1998).  

 

            O Estadiamento Clínico da Infecção pelo HIV/AIDS, de acordo com o CDC 

(1993), determina o prognóstico de um indivíduo infectado por este vírus com relativa 

precisão, utilizando-se critérios clínicos (presença ou ausência de sinais e/ou sintomas) e 

laboratoriais (linfometria T CD4). A contagem sanguínea dos linfócitos T CD4 é 

categorizada em valores menores que 200 células por mm3 de sangue, de 200 a 499 células 

e valores maiores ou iguais a 500 células por mm3 de sangue. De acordo com as categorias 

clínicas da doença, o paciente soropositivo é classificado em três categorias: A (indivíduos 

assintomáticos, com infecção aguda ou linfadenopatia generalizada persistente); B 

(indivíduos sintomáticos não-A não-C) e C (pacientes com condições indicadoras de 

AIDS). Há uma subcategorização em nove estágios: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. 

Pacientes com os estágios A3, B3, C1, C2 e C3 apresentam diagnóstico de AIDS 

(RACHID e SCHECHTER, 1998) (vide anexo 5.2.). 

 

  

2.2. A PELE: UM ÓRGÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO 
 
 
            A pele é um órgão de múltiplas funções; além de funcionar como barreira físico-

mecânica contra as diversas agressões provenientes do meio ambiente, também possui um 

papel importante na vigilância imunológica do organismo, sendo um verdadeiro órgão 

linfóide. Reconhece e responde de maneira específica a microorganismos e substâncias 

químicas que entram em contato com a sua superfície. Para tanto, possui uma unidade 

funcional caracterizada por linfócitos T na pele e nos linfonodos, células apresentadoras de 

antígenos (Células de Langerhans), queratinócitos e linfonodos regionais periféricos. Esse 

conjunto é denominado “tecido linfóide associado à pele” (Skin Associated Lymphoid 

Tissue – SALT). Neste sistema imunitário da pele (Skin Immune System – SIS) estas células 

exercem múltiplas funções nas reações de imunidade celular (STREILEIN, 1983). 
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            Os queratinócitos são as células mais numerosas da epiderme e, como evidência 

de sua função imunológica, destaca-se a expressão de moléculas do Complexo Maior de 

Histocompatibilidade (MHC) de Classe I e II (BASHAM e cols., 1985; NIEDERWEISER 

e cols., 1988; SYMINGTON, 1989). São ainda capazes de secretar duas classes de 

moléculas solúveis: as citocinas, tais como: interleucinas 1-?, 6, 8, 10, fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-?), fator de crescimento plaquetário e fator de crescimento e 

estimulante de colônias de macrófagos (Grow Macrophage-Stimulating Colony Factor); e 

eicosanóides (por exemplo a prostaglandina PGE2) (ENK e KATZ, 1992; STINGL e cols., 

1993). A irradiação ultravioleta nos queratinócitos alterou a produção de interleucina-1 e 

induziu a liberação de fatores imunossupressores, principalmente o TNF-? 

(GRANSTEIN, 1990; ENK e KATZ, 1992). 

 

            As Células de Langerhans  são células reconhecidamente apresentadoras de 

antígenos e imunoestimuladores potentes, exercendo um papel importante na indução da 

alergia de contato e nos mecanismos de defesa contra neoantígenos tumorais e infecções 

por vírus e micobactérias (ROMANI e cols., 1989; TUSCHL e KOVAK, 2001). 

Expressam na sua superfície várias moléculas com função imunológica e de identificação, 

dentre elas, moléculas do Complexo Maior de Histocompatibilidade de classe II, 

receptores Fc e C3b, ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule-1), CD1, CD4 e receptores 

de interleucina-2 (IL-2) (KAPSENBERG e cols., 1990; TEUNISSEN, 1992). A interação 

entre as Células de Langerhans e os queratinócitos permite a captação de agentes 

sensibilizadores e sua migração da pele até os linfonodos regionais via vasos linfáticos 

aferentes (KAPSENBERG e cols., 1990; HUNGER e cols., 2001).  

 

            Segundo BREATHNACH (1986), o processamento e a apresentação dos antígenos 

através das células de Langerhans representaria um forte estímulo para a presença de 

linfócitos na epiderme, funcionando como um microambiente para a diferenciação pós-

tímica da célula T. A grande maioria da população linfocitária cutânea é fenotipicamente 

de células T, tendo sua concentração usual na derme ao redor das vênulas pós-capilares ou 

ao redor dos apêndices cutâneos epidérmicos. Há uma distribuição equivalente das 

subpopulações de linfócitos T: CD4+ (helper / auxiliares), CD8+ (supressoras / 

citotóxicas) e células de memória (BOS e cols., 1987). A hipersensibilidade de contato está 

associada à célula T helper-1 (Th-1) (PLITNICK e cols., 2002) e a supressão dos linfócitos 

T leva à disseminação das infecções associadas à pele (BAADSGAARD, 1991).  
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            Acredita-se que as células endoteliais presentes na vasculatura cutânea e nos 

linfonodos regionais tenham também grande importância imunológica, exercendo um 

papel relevante na migração dos linfócitos e sua diferenciação na pele durante o processo 

inflamatório (STREILEIN, 1983).   

 

 

2.3. A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E SEUS EFEITOS IMUNOLÓGICOS: 

  

            A luz solar é essencial para o desenvolvimento humano e indispensável à 

manutenção da vida. O espectro solar ao nível da superfície da Terra consiste de ondas de 

energia eletromagnética que compreende os seguintes espectros: ultravioleta, luz visível e 

infravermelho. A RUV corresponde a aproximadamente 5% da radiação solar e apresenta 

comprimento de onda entre 100 e 400 nanômetros (nm). É subdividida em três bandas: 

ultravioleta A (320-400 nm), ultravioleta B (290-320 nm) e ultravioleta C (100-290 nm), 

sendo que esta última, diferente das demais, só existe na Terra proveniente de fontes 

artificiais. A maior parte da radiação ultravioleta que alcança a superfície da terra é de 

UVA (95 a 98%), tendo em vista que esta não é filtrada pela camada de ozônio; os raios 

UVB compreendem 2 a 5% e a radiação UVC é completamente absorvida pela camada de 

ozônio (Mc GREGOR e HAWK, 1999).  

            A depleção progressiva da camada de ozônio desperta a atenção para a 

possibilidade de aumento dos níveis de radiação ultravioleta na superfície da Terra. Nos 

trópicos esta é mais intensa, contendo níveis mais altos de ondas de menores 

comprimentos, biologicamente mais danosas ao DNA da pele (GIANINNI, 1992). 

            A capacidade de penetração dos raios ultravioleta não é uniforme, variando com o 

comprimento de onda. A radiação UVB penetra pouco além da epiderme, devido à 

dispersão provocada pela camada córnea e à absorção pela pele, enquanto a radiação UVA 

apresenta uma maior penetração (AGIN e cols., 1981).  

            Os efeitos deletérios da RUV dependem da duração e frequência das exposições, da 

intensidade da radiação solar e da reatividade da pele baseada na cor geneticamente 

determinada e nos fototipos cutâneos (FITZPATRICK e cols., 1999). A maior parte dos 

efeitos fotobiológicos (queimadura solar, imunossupressão local e sistêmica, 

fotoenvelhecimento e câncer de pele) são atribuídos à RUV e mais particularmente à 

radiação UVB. A radiação UVA tem um papel importante na indução de eritema pela 
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geração fotossensibilizada de espécies reativas de oxigênio que danificam o DNA e a 

membrana celular e promove também a carcinogênese e o fotoenvelhecimento (TEDESCO 

e cols., 1997).           

            A RUV, ao provocar danos potenciais no sistema imune cutâneo, leva a grandes  

consequências como a imunossupressão e a carcinogênese, através de, pelo menos duas 

vias importantes: impedimento da indução da hipersensibilidade de contato (CHS) a 

antígenos cutâneos e indução da tolerância antígeno-específica (STREILEIN e cols., 

1994). Destacam-se alterações das respostas imunes, da função e distribuição dos seus 

componentes, tais como: a depleção transitória e redução da função apresentadora de 

antígenos das células de Langerhans (COOPER e cols., 1992); indução da liberação de 

fatores supressores pelos queratinócitos; elevação transitória dos níveis de interleucina-1 

(IL-1) no sangue e alteração do número de linfócitos T circulantes e seus subtipos, com 

uma redução significativa no número das células T-helper (GRANSTEIN, 1990) e 

alterações transitórias no número dos linfócitos T supressores (RIVERS e cols., 1989). 

Tem sido demostrado recentemente que os efeitos danosos da radiação UVB na CHS são 

mediados primariamente pelo TNF-? (KURIMOTO e STREILEIN, 1994).  

            Como o sistema imune desempenha papel importante na indução e crescimento do 

câncer, estabelece-se uma ligação bem definida entre disfunção imune UVB-induzida e 

carcinogênese (KRIPKE, 1984; WOLF e cols., 1995). Estudos em ratos demonstraram que 

a supressão da função imune mediada por células induzida pela RUV tem um papel 

importante no desenvolvimento do câncer de pele e na suscetibilidade a doenças 

infecciosas (KELLY e cols., 2000).  

  

 

2.4. HIPERSENSIBILIDADE DE CONTATO AO DNCB: UM MODELO DE ESTUDO 

DA IMUNIDADE CELULAR 

 

            O DNCB é um antígeno potente que tem sido usado como instrumento fundamental 

na investigação da reatividade imune da pele. É capaz de sensibilizar quase todas as 

pessoas. Existem evidências de que alguns indivíduos podem responder de maneira mais 

forte do que outros, parecendo esta capacidade ser determinada geneticamente 

(FRIEDMANN, 1990).             

           O conceito de imunomodulação tópica baseia-se na observação de que agentes 

sensibilizantes aplicados na pele, tais como o DNCB são estimulantes potentes do sistema 
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imune celular que combate vírus e outros patógenos (STRICKER e cols., 1997a). Terapias 

tópicas usando sensibilizadores de contato têm sido realizadas desde 1960 para tratar 

condições associadas com um estado imunológico alterado (BUCKLEY e DU VIVIER, 

2001). Devido à sua modulação imune tópica, o DNCB foi comumente empregado no 

tratamento da alopecia areata, verrugas virais e dermatite atópica severa (MILLS e cols., 

2000; BUCKLEY e DU VIVIER, 2001). Discute-se também a sua utilização como 

modalidade terapêutica nas doenças autoimunes. Acredita-se que o mesmo representa uma 

abordagem inédita para a imunoterapia e deve ter uma aplicação ampla para doenças 

imunológicas (STRICKER e cols., 1997a). 

            Em um estudo realizado por TRAUB e cols (1997), foram examinados os efeitos 

clínicos e imunológicos do DNCB em uma coorte de pacientes infectados pelo HIV, 

divididos em dois grupos: controle e tratado com DNCB. Os indivíduos foram monitorados 

para  contagem de linfócitos T CD4 e CD8 e progressão para AIDS. Quanto aos resultados, 

o número de células CD4 e CD8 aumentou significativamente e houve menos progressão 

para AIDS no grupo tratado com DNCB. Em um outro estudo, observou-se os efeitos do 

DNCB tópico nos níveis plasmáticos do HIV-RNA. A média de contagem das células T 

CD4 e CD8 não se alterou significativamente em ambos os grupos, mas os níveis 

plasmáticos de HIV-RNA apresentaram uma diminuição estatisticamente significativa nos 

indivíduos tratados com DNCB (STRICKER e cols., 1997b). 

 

            A hipersensibilidade de contato ao DNCB é uma manifestação da imunidade 

celular e tem sido usada como instrumento fundamental na investigação da reatividade 

imunológica cutânea, explorando a maneira como o sistema imune reconhece e responde a 

antígenos no interior da epiderme. Antígenos como o DNCB, níquel e cromato 

permanecem ligados à pele e causam uma reação inflamatória prolongada. O DNCB é um 

antígeno potente, sensibilizando quase 100% das pessoas. A presença de um antígeno na 

epiderme irá ativar o sistema imune, atraindo células apresentadoras de antígenos para o 

local (células de Langerhans), que estimulam os linfócitos T a sofrerem ativação e 

proliferação policlonal, com indução de memória imunológica. O estado de sensibilização 

pode ser detectado por uma resposta inflamatória que se desenvolve no sítio de exposição 

ao antígeno. As células T ativadas liberam uma série de linfocinas: fator inibidor da 

migração dos macrófagos (MIF), interleucina-2, interferon-?, TNF-? e provavelmente 

muitos outros, que recrutam células para o local. O produto final é a inflamação com 

aumento do fluxo sanguíneo (eritema) e da permeabilidade vascular (edema), que se 
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desenvolve em 48 a 72 horas. Isto é, naturalmente, a base do eczema de contato alérgico 

(FRIEDMANN, 1990). 

            Existem relatos de respostas diferenciais em humanos à estimulação pelo DNCB, 

havendo um grupo de pessoas com maior facilidade de sensibilização, parecendo estar na 

dependência de fatores genéticos. Sugeriu-se que a existência de pessoas mais suscetíveis 

fosse o extremo de um escala normal, não fazendo parte de um grupo especial 

(FRIEDMANN, 1990). Existiu diferença quanto ao sexo na hipersensibilidade mediada por 

células. As mulheres tiveram um aumento na intensidade da sensibilização ao DNCB e esta 

diferença foi independente da dose (REES e cols., 1989). 

            Quando se usou um patch test com 1 cm de diâmetro impregnado com 30 

microgramas de DNCB, este estímulo foi capaz de sensibilizar mais de 90% dos indivíduos 

normais (FRIEDMANN, 1990). A terapia com glicocorticóides tópicos ou sistêmicos em 

humanos e animais interferiu na indução da CHS, talvez pela redução do número e 

impedimento da função das células de Langerhans epidérmicas. Este efeito foi, 

provavelmente, dose-dependente (ASHWORTH e cols., 1988; FURUE e KATZ, 1989).  

            A aplicação de doses eritematógenas de UVB em um sítio cutâneo, antes da 

imunização com DNCB, provocou uma marcada redução no grau de sensibilização a esta 

substância. A monitorização das células apresentadoras de antígenos epidérmicas revelou 

que a irradiação inibiu a migração das células de Langerhans e determinou uma redução na 

sua densidade (MOMMAAS e cols., 1993). A contagem das células de Langerhans se 

reduz significativamente na pele com dano actínico crônico em relação à pele não exposta. 

Em resumo, a exposição da pele à radiação UVB com doses eritematógenas ou subclínicas, 

teve efeito modulatório significativo sobre a habilidade dos seres humanos em gerar uma 

resposta mediada por células T a antígenos introduzidos sobre a pele irradiada (COOPER e 

cols., 1992).  

 

            A hipersensibilidade de contato ao DNCB é um modelo de estudo da imunidade 

celular. Como a RUV parece alterar a resposta imune ao DNCB, este modelo vem sendo 

usado em vários estudos com o objetivo de investigar os mecanismos de ação da radiação 

solar no sistema imunológico cutâneo, determinando o fenótipo da UVB-suscetibilidade. 

 

 

2.5. FENÓTIPO DE UVB-SUSCETIBILIDADE: 
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            Os indivíduos não são geneticamente iguais e por esta razão respondem de 

maneiras diferentes aos fatores ambientais. Mesmo com fototipos semelhantes, os 

indivíduos não reagem da mesma forma à exposição da RUV. Assim, foi descrito por 

YOSHIKAWA e cols (1990), uma medida para esta reatividade, denominada UVB-

suscetibilidade, que é determinada a partir da reação imunológica cutânea ao DNCB. 

Vários modelos animais têm sido desenvolvidos para o estudo dos efeitos imunológicos 

das radiações (RAE e cols., 1989; KURIMOTO e STREILEIN, 1994).    

            RAE e cols (1989) desenvolveram um protocolo clássico com baixas doses agudas 

de radiação UVB. Irradiou-se os animais com 144 mJ/cm2/dia de UVB, por 4 dias 

consecutivos, em uma área de 2 cm na região glútea. Esta irradiação depletou as células de 

Langerhans, cuja linha de base é de 565 células/mm2 para menos de 20 células/mm2 . Neste 

modelo o hapteno foi colocado sobre o sítio irradiado e observou-se falha na indução da 

CHS localmente. A suscetibilidade aos efeitos imunológicos destas doses de radiação UVB 

na indução da CHS em ratos esteve sobre estrito controle genético. Assim, certas cepas de 

ratos (C57BL/6, C3H/HeN) não apresentaram sensibilidade de contato quando o hapteno 

foi aplicado sobre a pele previamente irradiada e estas foram chamadas UVB-suscetíveis 

(UVB-S). Outras cepas (BALB/c, A/J, C3H/ HeJ) desenvolveram resposta vigorosa mesmo 

após esta irradiação, sendo chamadas UVB-resistentes (UVB-R). Estes fenótipos parecem 

ser controlados por dois, e talvez, três loci genéticos diferentes, um deles situado dentro do 

H-2, o Complexo Maior de Histocompatibilidade em ratos, sendo o responsável pela 

síntese do TNF-?. Outro locus implicado foi o Lps, envolvido na síntese de 

lipopolissacarídeos (STREILEIN e cols., 1992). É provável que o TNF-? interrompa a 

indução da CHS pelo impedimento das células de Langerhans epidérmicas de carrear os 

haptenos para os linfonodos de drenagem, onde ocorre a ativação das células T específicas. 

Desta forma, acredita-se que no locus do TNF-? resida o local crítico do dano UVB 

(VERMEER e STREILEIN, 1990).  

            Demonstrou-se, posteriormente, que os humanos apresentavam uma resposta 

imunológica semelhante a dos ratos. Os mesmos traços fenotípicos UVB-S e UVB-R 

também foram documentados, e a frequência de UVB-S foi alta (aproximadamente 40 a 

45%), enquanto a frequência de indivíduos UVB-R foi de aproximadamente 55 a 60% 

(STREILEIN, 1993).  

            Como já foi relatado, a UVB-suscetibilidade é um traço poligeneticamente 

determinado que é ditado pelos polimorfismos em dois loci genéticos independentes (H-2 e 

Lps). Resistência à radiação UVB é um traço recessivo, e requer alelos resistentes 
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homozigóticos em um ou ambos os loci participantes, nos quais o traço UVB-S age como 

dominante. Há demonstração recente de que são também traços fenotípicos em humanos 

(KURIMOTO e STREILEIN, 1994). Desta forma, a sensibilização da pele exposta a 

baixas doses agudas de radiação UVB separa os humanos normais em dois grupos distintos 

fenotipicamente: um grupo UVB-resistente, que após sensibilização na pele UVB-irradiada 

desenvolve CHS; e, um segundo grupo UVB-suscetível, que falha em desenvolver essa 

sensibilização. Para investigar se a UVB-suscetibilidade em humanos estava relacionada à 

atividade apresentadora de antígenos na pele, foi estudado o efeito da radiação UVB no 

número e na função das células apresentadoras de antígenos epidérmicas em indivíduos 

identificados como UVB-R e UVB-S. Como resultado, observou-se que a UVB-

suscetibilidade não estava relacionada com o número nem com a capacidade das células de 

Langerhans e dos macrófagos epidérmicos UVB-induzidos em ativar as células T in vitro 

(SKOV e cols., 1998). 

 

            Em um outro estudo desenvolvido por YOSHIKAWA e cols. (1990), a aplicação 

epicutânea de dose universalmente sensibilizante (2000 ?g) de DNCB a 2% na pele 

exposta à radiação UVB, induziu CHS em aproximadamente 56% dos indivíduos adultos 

normais (UVB-R), mas não nos 44% restantes (UVB-S). Em pacientes com biópsias de 

pele demonstrando carcinoma de células basais e/ou escamosas, a frequência do traço 

UVB-S excedeu 90%, indicando que este fenótipo possa ser um fator de risco para o 

desenvolvimento de câncer cutâneo induzido pela luz solar (STREILEIN, 1993). Desde 

que muitos pacientes com herpes labial recorrente queixam-se de que as lesões são 

precipitadas pela exposição solar aguda, acredita-se também que o traço UVB-S possa 

estar associado à essa doença recorrente. O fenótipo de UVB-suscetibilidade foi 

encontrado em 65% dos pacientes portadores do vírus herpes simples contra 34% na 

população normal (TAYLOR  Jr. e cols., 1994).  

            VERMEER e cols. (1991) demonstraram que o fenótipo de UVB-suscetibilidade 

independeu da cor da pele, tendo-o encontrado em 50% dos indivíduos negros e 40% dos 

brancos saudáveis. 

            Pesquisas vêm sendo desenvolvidas em busca de um marcador do traço genético da 

UVB-suscetibilidade visto que os modelos atuais requerem técnicas muito laboriosas para 

a obtenção deste fenótipo (STREILEIN, 1993).  

            Até o momento, não há estudos a respeito da associação entre o fenótipo da UVB-

suscetibilidade e infecção pelo vírus HIV/AIDS. 
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2.6. RELAÇÃO ENTRE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E INFECÇÕES: 
 

            Como a radiação ultravioleta provoca modificações profundas no sistema imune 

cutâneo, supõe-se que tais alterações poderiam refletir não só na vigilância imunológica 

contra neoantígenos tumorais, mas também nos mecanismos de defesa contra agentes 

infecciosos. Considerando-se a imunidade celular como a verdadeiramente eficaz contra a 

infecção por microorganismos, o comprometimento desta imunidade ocasionaria uma 

redução da resistência contra os mesmos, tornando o indivíduo portador da infecção mais 

suscetível à doença. Levando-se em conta este fato, vários estudos têm sido desenvolvidos 

abordando os efeitos imunológicos da radiação solar sobre as infecções. 

 

            Estudos mostram evidências de haver uma relação entre os efeitos imunológicos da 

radiação solar, os quais são mais evidentes nos indivíduos UVB-suscetíveis e a 

predisposição a várias doenças infecciosas. Têm-se obtido recentes avanços nos estudos da 

imunologia cutânea envolvida nas infecções virais, principalmente pelos vírus herpes 

simples (HSV), papilomavírus (HPV) e HIV. Em geral, doenças virais com manifestações 

cutâneas levam a um declínio no número e na função das células de Langerhans 

epidérmicas (MEMAR e cols., 1995).  

            A RUV foi capaz de ativar a doença pelo HSV em seres humanos e camundongos 

portadores de infecção herpética latente (SPRUANCE, 1985; KLEIN e LINNEMANN, 

1986). Lesões de herpes simples tipo I e II são reativadas pela exposição à radiação UVB 

(ROONEY e cols., 1991). Encontrou-se uma frequência de 65% de UVB-suscetibilidade 

em indivíduos portadores da infecção pelo HSV e, desta forma, acredita-se que este 

fenótipo seja um fator de risco para o herpes labial recorrente (TAYLOR Jr. e cols., 1994).   

            Em relação ao HPV, evidências epidemiológicas sugerem que a exposição à luz 

solar, presumivelmente ao componente UVB, em pacientes imunossuprimidos, leva a um 

aumento na incidência de verrugas causadas por este vírus. Para os papilomas virais 

sofrerem transformação maligna na pele é necessário a adição da luz ultravioleta para que 

haja modificação do DNA viral (BOYLE e cols., 1994). Nos condilomas pelo HPV, o 

interferon intralesional aumenta as células de Langerhans e linfócitos T CD4 e CD8 na 

pele (MEMAR e cols., 1995).  



                                                                                                                                                                                              35                                                                                                                                                                             
 

 

            Na infecção pelo HIV, onde já existe uma depleção sistêmica das células CD4, a 

epiderme se apresenta com um número diminuído de células T. Injeção intradérmica de IL-

2 leva à uma infiltração celular epidérmica em indivíduos infectados pelo HIV (MEMAR e 

cols., 1995).  

 

            Também foram estudados os efeitos da RUV nas infecções bacterianas, que se 

concentraram principalmente nas Borrelioses e Micobacterioses (JEEVAN e KRIPKE, 

1993). FRANÇA (1996) e RODRIGUES (2003) concluíram que a radiação UVB 

influenciava na resistência ao Mycobacterium leprae, visto que pacientes UVB-suscetíveis 

tenderam a desenvolver formas multibacilares e, portanto, mais graves de hanseníase.  

 

            Estudos também foram desenvolvidos a respeito da relação entre a RUV e doenças 

parasitárias, destacando-se, neste caso, a Leishmaniose (GIANINNI, 1992). 

 

            Foram raros os relatos de efeitos da radiação UVB nas infecções fúngicas e a 

maioria foram estudos experimentais realizados em camundongos. Há estudos referentes a 

infecções por Candida albicans, onde se observou que a RUV inibiu a hipersensibilidade 

mediada por células e este efeito foi associado à formação de linfócitos T supressores 

(JEEVAN e KRIPKE, 1993). CARVALHO (1998) demonstrou que a UVB-suscetibilidade 

poderia se constituir em um fator de risco para o desenvolvimento de Pitiríase versicolor.  

 

            O HIV foi detectado na pele e as células de Langerhans poderiam se constituir num 

reservatório para o vírus nos estágios latente e precoce da infecção (VALERIE e cols., 

1988; STINGL e cols., 1990). Existem vários trabalhos com a intenção de investigar se a 

exposição à luz solar está associada à piora dos parâmetros de imunidade nos pacientes 

infectados pelo HIV, devido à possibilidade da exposição à RUV ativar o vírus e acelerar o 

início da AIDS (BENTHAM, 1993; MAAS e cols., 2002).  

            Tendo em vista a capacidade da RUV induzir a supressão de vários parâmetros 

imunológicos e acentuar a replicação viral do HIV, TERMORSHUIZEN e cols. (2002) 

investigaram se as alterações sazonais influenciavam esses parâmetros. Quanto aos 

resultados, observou-se que baixos níveis de linfócitos T CD4 foram encontrados no verão 

e primavera (p = 0.0001), mas não houve alteração da carga viral. O efeito sazonal nas 

células T CD4 pareceu ser mais pronunciado nos estágios mais avançados da infecção pelo 
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HIV. Este fato suporta a noção de que a RUV possa ter, realmente, um efeito supressor da 

imunidade celular em indivíduos infectados por este vírus.    

            Segundo VINCEK (1995), a RUV danifica o sistema imune cutâneo pela conversão 

do ácido trans-urocânico em ácido cis-urocânico (cis-UCA), que aumenta os níveis do 

TNF-? local e eventualmente sistêmico. Radiação UVB e TNF-? parecem ativar o vírus 

HIV do seu estado latente, enquanto o TNF-? parece estar implicado na patogênese de 

várias manifestações da AIDS. A partir destes fatos, concluiu-se que as propriedades 

imunossupressoras do TNF-? e do cis-UCA liberados pela intensa exposição solar, 

possam acelerar o início e a progressão da AIDS em indivíduos infectados pelo vírus.  

            Exposição à radiação UVB é prejudicial à imunidade celular por estimular as 

células epidérmicas a elaborarem grande quantidade de citocinas (imunossupressores), e, 

assim, pode ativar sinais para expressão do gene do HIV-1, levando a implicações clínicas 

importantes para os indivíduos infectados pelo HIV, uma vez que a sua imunidade celular 

já encontra-se globalmente comprometida (STINGL e cols., 1990). 

            De acordo com SPENATTO e cols. (1998), pacientes infectados pelo HIV têm alta 

prevalência de dermatoses causadas pela radiação solar e os raios ultravioleta A, B e C têm 

mostrado induzir a ativação e replicação do HIV. Estudos in vitro evidenciaram que a 

RUV aumentou a replicação viral e até ativou a infecção latente (VALERIE e cols., 1988; 

ZMUDZKA e BEER, 1990; CARRIER e cols., 1994).  

            A RUV têm mostrado também ativar o HIV-1 em culturas de células. Em um 

estudo realizado por MORREY e cols. (1991), o HIV-1 foi marcadamente ativado na pele 

de ratos transgênicos quando exposto à irradiação UVB e PUVA. Da mesma forma, a 

irradiação de camundongos com baixas doses de UVB antes da inoculação do vírus da 

imunodeficiência murina – doença semelhante à AIDS em camundongos – aumentou os 

efeitos imunossupressores da infecção retroviral in vivo e acelerou o curso da doença. 

Exposição à RUV pode afetar a progressão da AIDS em humanos da mesma maneira 

(BROZEK e cols., 1992).  

            Tratamento com radiação ultravioleta durante a infecção pelo HIV é controverso, já 

que muitos estudos mostraram que a exposição das células infectadas pelo vírus à RUV 

aumentou a replicação do HIV in vitro (PECHERE e cols., 1997). Um estudo realizado 

para observação do efeito da fototerapia com radiação UVB na carga viral e nos 

parâmetros imunológicos, concluiu que não houve alteração estatisticamente significativa 

no número de células T, mas houve aumento dos níveis do HIV-RNA (p = 0.022), 

mostrando que a fototerapia pode estar associada com alteração da carga viral. O efeito da 
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RUV na carga viral dependeu dos seus níveis basais (BREUER e cols., 1999). Outro 

estudo mostrou que a fototerapia com UVB estava associada à uma redução significativa 

da inflamação e do número de células T dentro da derme (PARDO e cols., 1992). 

            No entanto, em outros estudos, a RUV foi utilizada de forma terapêutica nestes 

indivíduos com um resultado eficaz e sem apresentar piora da doença (HORN e cols., 

1994; SPENATTO e cols., 1998). Pacientes soropositivos realizando fototerapia com UVB 

ou PUVA (psoralênico associado à radiação ultravioleta A) foram acompanhados e 

observou-se, posteriormente, que nenhum paciente apresentou infecção oportunística ou 

malignidade durante o tratamento e que a fototerapia  não esteve associada com alterações 

na função imune, pelo menos a curto prazo (MEOLA e cols., 1993; MAAS e cols., 2002).  

  

            A pele é o órgão mais atingido no curso da infecção pelo HIV, em diferentes fases 

da doença. Algumas alterações surgem precocemente, servindo como sinal de alerta para a 

solicitação da sorologia para a detecção da infecção e/ou início da terapia anti-retroviral. 

Outras vezes sugere progressão da imunodeficiência, indicando necessidade de reavaliação 

do esquema terapêutico em uso. Pacientes infectados pelo HIV/AIDS apresentam risco 

aumentado para o desenvolvimento de tumores cutâneos e dermatoses fotossensíveis 

(BARTLETT, 1996; RICO e cols., 1997; RACHID e SCHECHTER, 1998).  

            Como a exposição à luz solar é um importante fator oncogênico associado ao 

desenvolvimento de câncer de pele, principalmente nos pacientes imunossuprimidos, as 

diferenças no risco para o desenvolvimento de cânceres foram o estímulo inicial para o 

estudo das alterações imunológicas induzidas pela radiação solar e de suas bases 

imunogenéticas. A associação entre neoplasias cutâneas e AIDS é bem conhecida. As 

neoplasias parecem crescer mais rapidamente e são mais invasivas em pacientes com AIDS 

do que em outros grupos de pacientes. As taxas de morbidade e mortalidade do câncer de 

pele são mais altas em pacientes infectados pelo vírus HIV do que na população geral 

(WANG e  cols., 1995). Desta forma, é importante informar aos pacientes HIV-infectados 

sobre o risco da exposição solar prolongada e queimaduras solares no desenvolvimento do 

câncer de pele. Os indivíduos soropositivos com neoplasias cutâneas tendem a ter 

ocupações relacionadas com uma maior exposição solar (CALISTA, 2001).  

            Muitas questões ainda não foram estudadas a respeito da associação entre UVB-

suscetibilidade e infecção pelo HIV/AIDS e, para isso, uma boa investigação fotobiológica 

deve ser realizada. As características fenotípicas, a Classificação de Fitzpatrick, a curva de 
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eritema dose-resposta e a mensuração da dose eritematosa mínima (DEM) vêm sendo 

utilizados para medir a sensibilidade da pele à radiação ultravioleta. 

            O fototipo é o termo utilizado na medida de sensibilidade à RUV, determinando as 

diversas categorias de peles com suas variações particulares. FITZPATRICK sugeriu este 

score para que, com uma simples história e exame físico, fosse possível classificar os 

indivíduos conforme sua resposta cutânea à exposição solar (vide anexo 5.1.). 

            A DEM é, atualmente, um importante artifício para a abordagem do paciente com 

UVB-suscetibilidade, já que é considerado como um método padrão-ouro na medida da 

sensibilidade da pele. A DEM é definida como o tempo necessário para que haja formação 

de um eritema discreto, com bordas bem definidas e sem formação de bolhas, 24 horas 

após exposição da pele à radiação ultravioleta B ou ondas de comprimentos mais longos. É 

expressa como energia por unidade de superfície (mJ/cm2 ou KJ/m2) (HARBER e 

BICKERS, 1989; HAWK e NORRIS, 1999). A DEM pode variar com a idade (indivíduos 

muito jovens e idosos tendem a ter DEM mais baixas) e com o sítio anatômico (face, 

pescoço e tronco têm DEM mais baixa que membros), talvez por causa das diferenças 

regionais na espessura da pele (GILCHREST e cols., 1982; GUARRERA, 1988). 
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                                                          II.  OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OBJETIVOS: 
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            A revisão da literatura mostrou que a radiação ultravioleta é capaz de modificar as 

respostas imunológicas mediadas por células e interferir no comportamento das infecções 

(virais, bacterianas e fúngicas) e das neoplasias cutâneas. Diante disso, para este estudo, 

foram formulados os seguintes objetivos: 

 

1. GERAL: Analisar a associação entre suscetibilidade aos efeitos imunológicos da 

radiação ultravioleta B (UVB-suscetibilidade) e infecção pelo vírus HIV. 

 
 
2. ESPECÍFICOS:   

                   

            1. Determinar, através do uso do DNCB, a prevalência de UVB-suscetibilidade e 

UVB-resistência nos indivíduos portadores do vírus HIV (casos); 

               

            2. Determinar a frequência de indivíduos UVB-suscetíveis e UVB-resistentes 

dentre os soronegativos (grupo controle); 

            

            3.  Estabelecer se existe associação entre UVB-suscetibilidade e infecção pelo vírus 

HIV e/ou AIDS; 

 

            4. Analisar a associação entre UVB-suscetibilidade e os marcadores laboratoriais 

de imunidade nos indivíduos soropositivos, através da linfometria T CD4 e da carga viral; 

 

            5. Comparar o fenótipo da UVB-suscetibilidade com as seguintes variáveis (idade, 

sexo, cor, procedência, ocupação e DEM). 
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                               III. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

III. CASUÍSTICA E MÉTODOS: 
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1. DESENHO DO ESTUDO: 

 

            Considerando-se que o principal objetivo deste estudo foi analisar a presença da 

suscetibilidade à ação imunológica da radiação ultravioleta (UVB-suscetibilidade) em 

indivíduos portadores do vírus HIV e/ou AIDS e sua associação com parâmetros 

laboratoriais de imunidade (linfometria T CD4 e carga viral), optou-se por um estudo 

epidemiológico do tipo caso-controle. Este tipo de desenho é particularmente eficiente 

para a investigação de uma doença ou exposição de interesse. Este é o caso da UVB-

suscetibilidade que é uma exposição não amplamente elucidada, com muitas implicações 

imunológicas e clínicas ainda desconhecidas.  

            É um estudo retrospectivo utilizado para observar a associação entre uma doença e 

seus fatores de exposição, sendo um bom método para investigar associações etiológicas 

em doenças de baixa incidência ou com período de latência prolongado. Tem como 

objetivo verificar se uma possível exposição a fatores de risco no passado possam ser 

imputados como causais. A identificação da doença constitui o ponto inicial do estudo a 

partir do qual devem ser buscados os fatores de risco suspeitos (ROUQUAYROL e 

ALMEIDA, 1999).   

            São uma boa opção para descrever as características dos eventos na população, 

identificar casos na comunidade e detectar grupos de alto risco. O curto período de tempo e 

o baixo custo para sua execução, além do pequeno tamanho da amostra e alto potencial 

analítico representam vantagens relevantes deste tipo de estudo para atingir os objetivos 

(PEREIRA, 1995; ROUQUAYROL e ALMEIDA, 1999).  

            Entre suas principais desvantagens podemos destacar que este tipo de estudo 

apresenta complexidade analítica e baixo poder descritivo. Seus resultados informam sobre 

a situação existente em um determinado momento, o que é muito útil em planejamento de 

saúde; no entanto, podem apresentar algumas dificuldades metodológicas, em especial, a 

de lidar com os fatos que tiveram início no passado (PEREIRA, 1995).  

            Sabe-se que o principal problema metodológico deste estudo é a facilidade com que 

podem ocorrer bias (vieses) durante a sua execução. No entanto, este é um desenho muito 

utilizado nas pesquisas científicas, contribuindo sobremodo no conhecimento atual de 

várias doenças. 
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2. POPULAÇÃO DA PESQUISA: 

 

            2.1. População alvo: 

    

         De acordo com os últimos dados da Secretaria de Saúde, que compreende o período 

de 1980 a 2001, existem 4.929 casos de AIDS notificados no Estado de Pernambuco, 

sendo este o segundo colocado na região Nordeste, ultrapassado apenas pelo Estado da 

Bahia e o sétimo no Brasil.  

            Em Recife são quatro os serviços de referência credenciados pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) para o tratamento de indivíduos infectados pelo HIV: Hospital das Clínicas, 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Hospital Correia Picanço e o Instituto Materno-

Infantil de Pernambuco (IMIP), que dispõe de um programa de atendimento materno-

infantil.  

            O Hospital das Clínicas é uma instituição vinculada à Universidade Federal de 

Pernambuco com função básica de apoiar o ensino de graduação e pós-graduação do 

Centro de Ciências de Saúde, atuando como hospital-escola e centro de pesquisas 

científicas. No âmbito da assistência, o hospital presta serviços médico-hospitalares à 

população do Estado de Pernambuco e da Região Nordeste, com atendimento ambulatorial 

e de urgência. Foi a instituição escolhida para o estudo em questão por ser um hospital de 

referência em vários setores, em especial  na área de doenças tropicais e endêmicas.  

            O serviço de Doenças Infecto-parasitárias (DIP) presta assistência aos pacientes na 

área de doenças infecto-contagiosas, especialmente a infecção pelo vírus HIV, a nível de 

internação tradicional, hospital-dia, hospitalização domiciliar e ambulatório. O ambulatório 

de DIP funciona em dois turnos e está situado no 5º andar do hospital. A população de 

pacientes é composta por uma demanda espontânea que procura o serviço com a finalidade 

de realizar o teste sorológico para o diagnóstico da infecção pelo HIV e por pacientes 

soropositivos, assintomáticos ou com doença já estabelecida, encaminhados por 

profissionais de outros serviços de assistência médica da região metropolitana do Recife e 

de outros municípios do Estado de Pernambuco. Até o final de 2002 existiam cerca de 

1.109 pacientes cadastrados na farmácia do Hospital das Clínicas recebendo terapia 

antiretroviral. 

            O serviço de Dermatologia deste hospital é também considerado um setor de 

referência para o Estado e para a Região Nordeste. Funciona nos dois turnos, em um prédio 
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próprio e apresenta ambulatórios, salas de cirurgia e procedimentos, setor de anatomia 

patológica e enfermarias para internamento dos pacientes.  

  

 

            2.2. População do estudo:   

          

            Participaram deste estudo indivíduos de ambos os sexos, a partir de 21 anos de 

idade, portadores ou não do vírus HIV, provenientes de Recife, Região Metropolitana e 

algumas cidades do Interior, que foram atendidos nos ambulatórios de DIP e Dermatologia 

do Hospital das Clínicas, no período de março de 2002 a janeiro de 2003.  

            Os casos foram formados por indivíduos portadores do vírus HIV, com ou sem 

tratamento antiretroviral, que eram acompanhados nos Ambulatórios e Enfermarias de 

Doenças Infecto-parasitárias (DIP) do Hospital das Clínicas.  

            O grupo controle foi composto por indivíduos soronegativos para o vírus, atendidos 

nos Ambulatórios de Dermatologia deste mesmo hospital.  

             

 

            2.3. Critérios de Exclusão: 

 

- Menores de 21 anos de idade;  

- Indivíduos procedentes de outros Estados; 

- Portadores de doenças com comprovada relação com fotossensibilidade 

(exemplos: colagenoses, porfirias, erupção polimorfa à luz, dermatite 

actínica crônica, etc);  

- Gestantes e lactantes; 

- Portadores de imunossupressão conhecida por doenças (tumores), 

corticoterapia ou outros imunossupressores; 

- Pacientes previamente sensibilizados ao DNCB. 

 

 

            2.4. Tipo de amostragem e definição do tamanho da amostra: 

 

            O cálculo do tamanho da amostra para os estudos caso-controle é realizado a partir 

dos valores da proporção da exposição entre os controles e os casos. 
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            A estimativa da prevalência da UVB-suscetibilidade em indivíduos normais, na 

maioria dos estudos, varia entre 40 e 45% (média de 44%) (STREILEIN, 1993). 

            Como não se tem em estudos anteriores uma estimativa da prevalência da UVB-

suscetibilidade em indivíduos infectados pelo HIV, o cálculo do tamanho da  amostra para 

este estudo não pôde ser determinado através desta fonte. Foi então realizado um estudo-

piloto com os primeiros 20 pacientes da amostra e, posteriormente, foi determinada a 

frequência da UVB-suscetibilidade. Observou-se, assim, uma frequência de 70% de UVB-

suscetibilidade e 30% de UVB-resistência nestes pacientes. Desta forma, o cálculo do 

tamanho da amostra foi de 56 casos e 56 controles. 

            Os pacientes foram selecionados por ordem de chegada nos ambulatórios. A 

amostra foi, então, selecionada por conveniência, de forma não-aleatória. O tamanho da 

amostra foi de 50 pacientes em cada grupo, totalizando-se 100 indivíduos. 

       

                                                                    

3. DEFINIÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS: 

 

            A) CASOS:  Foram considerados casos todos os pacientes de ambos os sexos, a 

partir de 21 anos de idade, soropositivos para o HIV, em qualquer estágio de sua doença, 

com ou sem tratamento antiretroviral, acompanhados nos Ambulatórios e Enfermarias de 

DIP do Hospital das Clínicas.  

 

            B) CONTROLES:  Considerou-se grupo controle os indivíduos de ambos os 

sexos, a partir de 21 anos de idade, que procuraram os Ambulatórios de Dermatologia do 

Hospital das Clínicas e que apresentaram sorologia negativa para o vírus, através do 

método ELISA. 

 

            C) EXPOSTOS: Corresponderam aos indivíduos cujo teste de fotossuscetibilidade 

foi negativo, ou seja, indivíduos fotossuscetíveis (UVB-suscetíveis / UVB-S). 
             

            D) NÃO EXPOSTOS: Corresponderam aos indivíduos cujo teste de 

fotossuscetibilidade foi positivo, ou seja, indivíduos fotorresistentes (UVB-resistentes / 

UVB-R). 

 

            E) VARIÁVEIS DEPENDENTES: 
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                         # Contagem de linfócitos T CD4: definida como o número de células T 

CD4 por mm3 de sangue através da técnica de citometria de fluxo realizada pelo LACEN 

(Laboratório de Análises Clínicas da FUSAM – Fundação de Saúde Amaury de Medeiros). 

Categorizada como: valores < 200; de 200 a 499 e valores ? 500 células por mm3 de 

sangue. 

 

                         # Carga viral: definida como o número de cópias do RNA viral por ml de 

sangue através da técnica NASBA (Nucleic Acid sequence-based Amplification – Sistema 

Quantitativo HIV-1 NASBA da ORGANON TEKNIKA) também realizada pelo LACEN. 

Categorizada como: valores < 80;  de 80 a 10.000 e valores > 10.000 cópias por ml de 

sangue. 

 

                         # Estadiamento Clínico da Infecção pelo HIV / AIDS (CDC – 1993): 

definido como o estágio clínico e laboratorial que o paciente apresentava no momento da 

coleta de dados. Categorizado como: A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 e C3. Foram 

considerados pacientes com AIDS aqueles que preencheram os critérios clínicos e 

laboratoriais para o diagnóstico de acordo com os seguintes estágios: A3, B3, C1, C2 e C3 

(vide anexo 5.2.) 

                          

            F) VARIÁVEL INDEPENDENTE: 

                          

                         # Fotossuscetibilidade ou UVB-suscetibilidade: definida pela ausência de 

reação positiva à sensibilização com DNCB, após irradiação UVB controlada na pele. Os 

demais pacientes apresentaram fotorresistência (UVB-resistência). Categorizada como: 

UVB-suscetível (UVB-S) / UVB-resistente (UVB-R). 

 

                        

 

            E) CO-VARIÁVEIS: 

                  

                         # Idade: definida como o número de anos completos apresentados pelo 

indivíduo no momento da coleta de dados. Categorizada em 3 faixas etárias: 21 a 30 anos; 

31 a 40 anos e ?  41 anos de idade. 
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                         # Sexo: categorizado como masculino e feminino.  

 

                         # Cor: definida como a cor da pele do indivíduo conforme os critérios da 

Classificação de FITZPATRICK (1999) e categorizada como: branca (fototipo I); parda 

(fototipos II e III) e negra (fototipo IV). 

 

                         # Procedência: definida como o local de residência do paciente na época 

do estudo. Categorizada como:    ? RECIFE: apenas moradores da cidade do Recife. 

                                                     ? REGIÃO METROPOLITANA: moradores de Abreu e 

Lima, Cabo, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista e São 

Lourenço da Mata.                   

                                                     ? INTERIOR: pacientes provenientes de outros 

municípios do Estado de Pernambuco, tais como: Barra de Sirinhaém, Buíque, Gameleira, 

Surubim e Vitória de Santo Antão.   

 

                         # Ocupação: importante para avaliar o grau de exposição solar. Definida 

como a função exercida pelo paciente no período da coleta de dados. Categorizada como: 

ocupações relacionadas com maior exposição solar e ocupações relacionadas com menor 

exposição solar (vide anexo 4.1.).                      

                   

                         # Dose Eritematosa Mínima (DEM): definida como o tempo (em segundos) 

necessário para o desenvolvimento de eritema discreto, com bordas bem definidas e sem 

bolhas, após exposição da pele à radiação UVB controlada. Categorizada como 10, 20, 30, 

45, 60, 90, 120 e 180 segundos, correspondendo a doses de 50 a 900 mJ/cm2 (0,50 a 9,0 

kJ/m2) de radiação UVB. 

   

                                                                                                                           

4. MÉTODOS DE COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS:  

 

            Os dados foram coletados pelo pesquisador a partir das informações fornecidas 

pelos pacientes acompanhados nos Ambulatórios de DIP e Dermatologia do Hospital das 

Clínicas da UFPE e confirmadas nos prontuários. O formulário para a coleta dos dados foi 

elaborado especificamente para esta pesquisa e este foi realizado pelo próprio pesquisador 
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de acordo com os objetivos pré-estabelecidos (vide anexo 2). Foi explicado a todos os 

pacientes que os dados e as informações coletadas por intermédio do formulário tinham 

sigilo absoluto e foi solicitado aos mesmos uma autorização prévia de participação no 

estudo, através de um Termo de Consentimento (vide anexo 1). Nenhum paciente tinha 

história de fotossensibilidade. O protocolo foi revisado e aprovado pela Comissão de Ética 

em Pesquisas do Centro de Ciências da Saúde (CCS) (vide anexo 6).  

            Os  atendimentos ocorreram nas manhãs de segunda, terça e quarta-feiras. Na 

primeira consulta foi realizada a entrevista e assinado o Termo de Consentimento. Foram 

ainda solicitados a linfometria T CD4 e a carga viral para todos os indivíduos portadores 

do vírus HIV que não tinham resultado anterior recente (até 3 meses). Para indivíduos 

supostamente soronegativos para o HIV, a confirmação foi realizada através da sorologia 

pelo método ELISA. Em todos os pacientes foi realizado a determinação da DEM, 

sensibilização com o DNCB a 2% e indução da sensibilidade de contato com o DNCB a 

0.05% (Teste de fotossuscetibilidade) (vide anexo 3).  

            Os dados obtidos foram digitados, processados em microcomputador e 

armazenados no banco de dados do programa EPI INFO (versão 6.0).  

             

 

5. PADRONIZAÇÃO DAS TÉCNICAS: 

 

            A técnica utilizada abaixo para a classificação dos indivíduos da amostra em UVB-

suscetíveis e UVB-resistentes foi a descrita por FRANÇA (1996).  

            Inicialmente todos os pacientes foram classificados quanto à sua cor (branca, parda 

ou negra), segundo os critérios de FITZPATRICK e cols. (1999). 

  

1) TÉCNICA DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA B E 

DETERMINAÇÃO DA DOSE ERITEMATOSA MÍNIMA: 

 

            Após esta classificação, todos os indivíduos foram expostos à RUV para 

determinação da DEM, exposição esta que será posteriormente analisada quanto aos seus 

efeitos sobre o sistema imune. A DEM é definida como o tempo necessário (em segundos) 

para o desenvolvimento de eritema discreto, com bordas bem delimitadas e sem a 

formação de bolhas, após exposição à RUV administrada em uma única exposição, sendo 
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expressa como energia por unidade de superfície (ex.: mJ/cm2 ou kJ/m2) (HARBER e 

BICKERS, 1989; HAWK e NORRIS, 1999).      

            A exposição à RUV foi obtida utilizando-se como fonte emissora da radiação o 

PSORA-COMB DERMALIGHT 80 (figura 1), um conjunto composto por duas lâmpadas 

fluorescentes que emitem um espectro contínuo com pico de emissão em 290 nm e 

irradiação de 2.5 mW/cm2 de UVB e 1.5 mW/cm2 de UVA. Este dispositivo foi colocado a 

2.5 cm de distância da pele. A área escolhida foi a região lombossacra, considerada não 

exposta, evitando assim a influência dos efeitos crônicos da RUV sobre a pele. 

 

 
Figura 1 

 

            Foi utilizada para obtenção da DEM a técnica de exposição com fechamento 

progressivo das janelas, permitindo uma irradiação sequencial no tempo. Para 

recobrimento progressivo das janelas foi utilizada uma película fotopaca, com aberturas de 

2x2 cm, através das quais se realizou a irradiação durante 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 e 180 

segundos, correspondendo a doses de 50 a 900 mJ/cm2 (0.50 – 9,0 kJ/m2) de radiação UVB 

(figura 2). A leitura da DEM foi realizada 24 horas após a irradiação. Os pacientes foram 

orientados a evitarem a exposição solar durante o período de observação. 
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Figura 2 

 

 

2) TÉCNICA DE SENSIBILIZAÇÃO COM O DINITROCLOROBENZENO (DNCB): 

 

            Foram utilizados discos de papel de filtro impregnados com 0.1 ml de uma solução 

de DNCB a 2% (2000 ?g) e a 0.05% (50 ?g), cujo veículo é a acetona (Laboratório 

Alergofar – Farmácia de Alergia e Cosmética – Rio de Janeiro) (Figura 3). 

 

 
Figura 3 
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            No mesmo dia da leitura da DEM, foi aplicado o disco de DNCB a 2% (2000 ?g)  

numa área irradiada correspondente a 2 DEM, tendo em vista que os efeitos imunológicos 

nas reações de hipersensibilidade são descritos com doses em torno da DEM. A aplicação 

do DNCB foi estritamente sobre a área irradiada e recoberto com Micropore? (figura 3). 

Após 24 horas, o paciente foi orientado a retornar ao hospital para retirada do disco e 

realização da leitura. Neste momento, observou-se a existência ou não de alguma resposta 

condizente com o efeito irritante primário do DNCB a 2%.  

            Transcorridos vinte e um dias (3 semanas), foi aplicado o DNCB a 0.05% (50 ?g) 

em uma área não irradiada (dorso). Procedeu-se a leitura desta segunda fase após 48 horas 

da aplicação, aguardando-se pelo menos 30 minutos após a retirada do adesivo.  

 

3) CLASSIFICAÇÃO DOS INDIVÍDUOS DA AMOSTRA: 

 

            A leitura e interpretação da reação ao DNCB obedeceram aos critérios abaixo:             

                   (-) reação negativa.  

                   (+) reação fraca = eritema discreto. 

                   (++) reação forte = eritema moderado, edema.  

                   (+++) reação muito forte = eritema intenso, edema, vesiculação. 

                   (++++) reação extrema = formação de bolhas com ulceração da pele.  

 

            Após a última leitura com DNCB a 0.05% os indivíduos com reação negativa 

foram considerados FOTOSSUSCETÍVEIS (UVB-S), enquanto aqueles que apresentaram 

uma resposta positiva foram classificados como FOTORRESISTENTES (UVB-R).    

                          

4) SOROLOGIA PARA O HIV:  

 

            A soronegatividade para o vírus HIV foi confirmada pela sorologia através do 

método ELISA realizado em duplicata (ELISA de duas gerações diferentes) ambas 

negativas. Esta técnica utiliza antígenos do vírus e detecta anticorpos específicos contra 

estas proteínas. No Hospital das Clínicas esta técnica é atualmente realizada pelo LACEN 

(FUSAM). O método ELISA apresenta altos índices de sensibilidade e especificidade 

(maiores de 95%) e valor preditivo próximo a 100%. 

    

5) LINFOMETRIA T CD4: 
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            Para os pacientes soropositivos para o HIV, foram solicitados a contagem de 

linfócitos T CD4 e a dosagem da carga viral para aqueles que não possuíam resultados 

anteriores considerados recentes (até 3 meses). 

            Para a contagem de linfócitos T CD4, utilizou-se a técnica de citometria de fluxo 

(através do aparelho FACS COUNT), realizada no LACEN. Nesta técnica, a 

imunofenotipagem consiste na identificação de populações de células pelos seus 

marcadores de superfície, quando utilizados anticorpos monoclonais específicos ligados a 

compostos químicos fluorescentes (fluocromos). Dependendo dos marcadores CD 

presentes na superfície das células, a fluorescência será de cor diferente. Células marcadas 

com a mesma cor poderão ser facilmente identificadas e contadas. A citometria de fluxo 

permite identificar e classificar os leucócitos em linfócitos, monócitos e granulócitos. É 

possível contar o número total de células T CD4 e os resultados são expressos em número 

de células por mm3 de sangue (RACHID e SCHECHTER, 1998).  

 

6) QUANTIFICAÇÃO DA CARGA VIRAL: 

 

            Utilizou-se para a quantificação viral a técnica NASBA (Amplificação baseada na 

sequência do ácido nucléico) através do Sistema Quantitativo HIV-1 da ORGANON 

TEKNIKA. Consiste na amplificação de ácidos nucléicos baseada em sequência, 

mimetizando in vitro o ciclo de replicação do RNA viral através da intermediação de um 

DNA. O cálculo revela a quantidade original de RNA-HIV na amostra de sangue. O 

sistema calcula o número de cópias de RNA-HIV na amostra e os resultados são expressos 

em número de cópias por ml de sangue (RACHID e SCHECHTER, 1998).    

 

7) ESTADIAMENTO CLÍNICO DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS (CDC – 1993):  

 

            Utiliza critérios clínicos (presença ou ausência de sinais e/ou sintomas) e 

laboratoriais (linfometria T CD4) para determinar o estadiamento do indivíduo infectado 

pelo HIV e/ou com AIDS. De acordo com os critérios clínicos da doença, o paciente é 

classificado em três categorias (A, B e C) e nove sub-categorias (A1, A2, A3, B1, B2, B3, 

C1, C2 e C3). Pacientes com o diagnóstico de AIDS apresentam os seguintes estágios: A3, 

B3, C1, C2 e C3 (vide anexo 5.2.). 
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IV. RESULTADOS: 
 
 
 
1. PLANO DE ANÁLISE  E TABULAÇÃO DOS DADOS : 
 
            Por tratar-se de um estudo caso-controle, onde foi investigada a presença da UVB-

suscetibilidade nos indivíduos soropositivos para o HIV, comparando-se com um grupo 

controle, a análise dos dados foi feita em base quantitativa descritiva e de associação. Os 

dados coletados foram tabulados em valores absolutos e percentuais, apresentados sob a 

forma de tabelas. 

            Os dados referentes às variáveis incluídas neste estudo foram descritos utilizando-

se a distribuição de suas respectivas freqüências, e as possíveis diferenças de freqüências 

foram testadas pelo Teste do qui-quadrado (x2), a um nível de significância (?) de 5%. 

            Foi calculado a prevalência da UVB-suscetibilidade nos dois grupos e o estudo das 

associações entre a exposição e cada um dos fatores de confusão com o efeito foi realizado 

através do teste do qui-quadrado (x2), cálculos de odds ratio (OR), intervalo de confiança 

(IC) e valor de p. Uma probabilidade (p) menor ou igual a 0.05 foi definida como 

estatisticamente significativa. 

            Para fins de análise, utilizou-se o Programa Epi-Info (versão 6.0) e foi empregado 

o Word for Windows (versão 7.0) como processador de textos e para elaboração das 

tabelas. 

 
 
1.1. Caracterização Geral da Amostra: 
 
            Cem indivíduos completaram o estudo, sendo distribuídos igualmente em dois 

grupos conforme a sorologia para o HIV (casos e controles). 

 
            a) Co-variáveis (sexo, idade, cor, procedência, ocupação e DEM): 
 
            Quanto ao sexo, houve uma predominância do sexo masculino (55%) em relação 

ao feminino (45%) na amostra geral do estudo. Suas idades variaram de 22 a 60 anos e a 

idade média foi de 36 anos. Estratificados em faixas etárias, 41% dos pacientes tinham 

entre 31 e 40 anos, enquanto 32% tinham menos de 31 anos e 27% mais de 40 anos. 

Podemos destacar que 73% da população estudada foi formada por adultos jovens (21 a 40 

anos de idade). Em relação à cor da pele, 78% eram de cor parda (tabela 1).      
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Tabela 1. Distribuição dos pacientes da amostra por sexo, faixa etária e cor da pele.  

 n % 
Sexo   

Masculino 55 55,0 
Feminino 45 45,0 

Faixa etária (em anos)   

De 21a 30 32 32,0 
De 31 a 40 41 41,0 
40 e mais 27 27,0 

Cor da pele   

Branca 13 13,0 
Parda 78 78,0 
Negra 09 9,0 
Total 100 100,0 

          
 
            Quanto à procedência, 46% dos indivíduos residiam no Recife, 43% em outros 

municípios da Região Metropolitana e apenas 11% eram provenientes do interior do 

Estado. Os pacientes do estudo apresentaram uma grande variedade de ocupações. De 

acordo com o grau de exposição solar da ocupação, observamos que 82,5% dos pacientes 

tinham ocupações relacionadas com uma menor exposição solar (tabela 2).  

 

Tabela 2. Distribuição dos pacientes da amostra quanto à procedência e grau de exposição 

solar da ocupação.  

 
 n % 
Procedência   

Recife 46 46,0 
Região metropolitana 43 43,0 

Interior 11 11,0 
Ocupação*   

Maior exposição solar 17 17,5 
Menor exposição solar 80 82,5 

Total 100 100,0 
* 3 pacientes não exerciam qualquer ocupação (desempregados) 

 

 

            A dose eritematosa mínima (DEM) dos pacientes deste estudo variou de 60 a 120 

segundos e a dose de irradiação de UVB no local da aplicação do DNCB (2 DEM) variou 

de 1,5 a 3,0 KJ/m2. A maioria dos indivíduos do estudo (55%) apresentou DEM 

correspondente a 90 segundos e 39% tiveram DEM de 120 segundos após exposição da 

pele à radiação ultravioleta (tabela 3). 
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Tabela 3. Distribuição dos pacientes da amostra segundo os níveis de dose eritematosa 

mínima (DEM) e dose de irradiação no local da sensibilização com o DNCB. 

DEM 
Dose 

(KJ/m2) 
n % 

60 1,5 06 6,0 
90 2,25 55 55,0 
120 3,0 39 39,0 

Total - 100 100,0 
 

 

            b) Variável Independente ( UVB-suscetibilidade): 

 
              Em relação ao fenótipo de UVB-suscetibilidade, 55% dos indivíduos da amostra do 

estudo foram UVB-suscetíveis (UVB-S) e 45% UVB-resistentes (UVB-R) (tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição dos pacientes da amostra segundo o fenótipo de UVB-

suscetibilidade. 

UVB 
Suscetíbilidade  

n % 

Presente (UVB-S) 55 55,0 
Ausente (UVB-R) 45 45,0 

Total 100 100,0 
 
 

 

1.2. Comparação entre Casos e Controles: 

 

            a) Co-variáveis (sexo, idade, cor, procedência, ocupação e DEM): 

 

            Em relação ao sexo, dentre os casos, 76% eram do sexo masculino e 24% do sexo 

feminino; enquanto que no grupo controle predominou o sexo feminino (66%), sendo 

apenas 34% do sexo masculino. A distribuição dos pacientes de acordo com a faixa etária 

mostrou que os casos, em sua maioria, encontravam-se numa faixa entre 31 e 40 anos 

(54%); enquanto no grupo controle houve predomínio da faixa etária entre 21 e 30 anos de 

idade (40%). Segundo a cor da pele, houve predomínio da cor parda (78%) em ambos os 

grupos (tabela 5).   
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Tabela 5. Distribuição dos casos e controles quanto ao sexo, faixa etária e cor da pele. 

 HIV    
Co-variáveis Casos Controles Total ?2 p value 

 n % n %  OR (IC) 
Sexo      16,1 0,000* 

Masculino 38 76,0 17 34,0 55 OR = 6,15 (2,34 16,86) 

Feminino 12 24.0 33 66,0 45   
Faixa etária      7,05 0,029* 

De 21 a 30 12 24,0 20 40,0 32 1,0 
De 31 a 40 27 54,0 14 28,0 41 3,21 (1,11; 9,51) 
40 e mais 11 22,0 16 32,0 27 1,15 (0,35; 3,73) 

Cor da pele      9,21 0,009* 
Branca 03 6,0 10 20,0 13 1,0 
Parda 39 78,0 39 78,0 78 3,33 (0,76; 16,67) 
Negra 08 16,0 01 2,0 09 26,67 (1,79; 886,6) 
Total 50 (50,0) 50 (50,0) 100   

* Associação estatisticamente significativa (p < 0,05) 

 

 

            Em relação à procedência (local de residência), observou-se que, em ambos os 

grupos, a grande maioria dos pacientes foram provenientes de Recife e da Região 

Metropolitana (respectivamente, 98% e 80%). O grau de exposição solar da ocupação 

mostrou um predomínio dos pacientes que exerciam ocupações relacionadas com menor 

grau de exposição solar em ambos os grupos, cujos percentuais foram de 83 e 82%, 

respectivamente (tabela 6).   

 

Tabela 6. Distribuição dos casos e controles conforme a procedência e o grau de exposição 

solar da ocupação. 

 HIV    
Co-variáveis Casos Controles Total ?2 p value 

 n % n %  OR (IC) 
Procedência      8,29 0,015* 

Recife 25 50,0 21 42,0 46 1,0 
Região metropolitana 24 48,0 19 38,0 43 0,96 (0,38; 2,41) 

Interior 01 2,0 10 20,0 11 0,08 (0,0; 0,71) 
Ocupação**      0,02 0,899 
Maior exposição solar 08 17,0 09   18,0 17 0,93 (0,29; 3,02) 
Menor exposição solar 39 83,0 41 82,0 80   

Total 47 (48,45) 50 (51,55) 97   
* Associação estatisticamente significativa (p < 0,05) 

** 3 pacientes não tinham ocupação (desempregados) 
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            Quanto à determinação da DEM, dentre os casos houve um predomínio de 

indivíduos com DEM correspondente a 120 segundos (50%), enquanto que no grupo 

controle a maioria dos pacientes apresentaram DEM correspondente a 90 segundos (62%) 

(tabela 7).  

 

Tabela 7. Distribuição dos casos e controles segundo os níveis de dose eritematosa mínima 

(DEM). 

 HIV   
DEM Casos Controles OR (IC) 

(segundos) n % n %  
60 01 2,0 05 10,0 1,0 
90 24 48,0 31 62,0 3,87 (0,39; 93,5) 
120 25 50,0 14 28,0 8,93 (0,84; 223,7) 
Total 50 (50,0) 50 (50,0)  

?2 = 6,66      p = 0,0357 

 

 

            b) Variável Independente (UVB-suscetibilidade): 

           

            Quanto ao fenótipo de UVB-suscetibilidade, dentre os casos 70% dos pacientes 

foram UVB-suscetíveis e 30% UVB-resistentes; enquanto que no grupo controle 40% 

foram UVB-suscetíveis e 60% UVB-resistentes. Estas diferenças se mostraram  

estatisticamente significativas, sugerindo uma associação entre UVB-suscetibilidade e 

infecção pelo HIV (tabela 8). 

 

Tabela 8.  Distribuição dos casos e controles segundo o fenótipo de UVB-suscetibilidade. 

 
 HIV   

UVB- Casos Controles Total 
suscetibilidade  n % n % n % 

Presente (UVB-S) 35 70,0 20 40,0 55 55,0 
Ausente (UVB-R) 15 30,0 30 60,0 45 45,0 

Total 50 100,0 50 100,0 100 100,0 
?2 = 9,24      p = 0,002       OR = 3,50 (1,40; 8,84) 
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1.3. Caracterização dos Casos: 

 

            a) Variáveis Dependentes (linfócitos T CD4, carga viral e estadiamento 

clínico): 

 

            De acordo com a contagem de linfócitos T CD4, 48% dos pacientes soropositivos 

tinham entre 200 e 499 células, enquanto 36% tinham menos de 200 células por mm3 de 

sangue. Desta forma, a maior parte dos indivíduos (84%) apresentavam contagem de 

linfócitos T CD4 abaixo de 500 células por mm3 de sangue.  

            Em relação à carga viral, 44% dos pacientes apresentaram mais de 10.000 cópias 

por ml de sangue e 56% apresentaram menos de 10.000 cópias (tabela 9). 

 
Tabela 9. Distribuição dos casos conforme a contagem de linfócitos T CD4 e a carga viral. 
  

 n % 
Linfócitos T CD4   

Menos de 200 18 36,0 
200 a 499 24 48,0 
500 e mais 08 16,0 

Carga viral   

Menos ou 80 17 34,0 
De 80 a 10.000 11 22,0 
Maior de 10.000 22 44,0 

Total 50 100,0 
           

 

            Em relação ao Estadiamento Clínico dos pacientes soropositivos, observamos que 

22% apresentaram estágio A3, 20 % estágio A2 e 18% estágio C2.  Quanto ao diagnóstico 

de AIDS, podemos observar que 54% dos pacientes tinham critérios clínicos e laboratoriais 

indicadores de AIDS e 46% não o tinham (tabela 10). 

 

Tabela 10. Distribuição dos casos segundo o Estadiamento Clínico da infecção pelo HIV e 

diagnóstico de AIDS.  

 

 n % 
AIDS   

Sim 27 54,0 
Não 23 46,0 
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Estadiamento Clínico   

A1 07 14,0 
A2 10 20,0 
A3 11 22,0 
B1 01 2,0 
B2 05 10,0 
B3 03 6,0 
C1 00 0,0 
C2 09 18,0 
C3 04 8,0 

Total 50 100,0 
 

 

1.4. Verificação das Associações entre UVB-suscetibilidade e Co-variáveis: 

 

            Dentre os indivíduos UVB-suscetíveis, houve predomínio do sexo masculino 

(60%); enquanto que no grupo UVB-resistente predominou o sexo feminino (51.1%). O 

fenótipo de UVB-suscetibilidade predominou na faixa etária entre 31 e 40 anos de idade 

(47.3%), e a UVB-resistência em uma faixa etária mais jovem (21 a 30 anos) (44.4%). Os 

indivíduos de cor parda predominaram nos 2 fenótipos (respectivamente, 76.4% e 80%), 

por serem maioria no estudo. Nas relações abaixo estudadas observou–se que houve 

associação estatisticamente significativa apenas entre o fenótipo de UVB-suscetibilidade e 

faixa etária (tabela 11). 

 
Tabela 11. Verificação da associação entre o fenótipo de UVB-suscetibilidade e sexo, 

faixa etária e cor da pele. 

 UVB    
Co-variáveis Suscetível Resistente Total ?2 p value 

 n % n %    
Sexo      1,23 0,266 

Masculino 33 60,0 22 48,9 55  

Feminino 22 40,0 23 51,1 45   
Faixa etária      5,82 0,054 

De 21 a 30 12 21,8 20 44,4 32   
De 31 a 40 26 47,3 15 33,3 41   
40 e mais 17 30,9 10 22,3 27   

Cor da pele      Não válido 
Branca 07 12,7 06 13,3 13   
Parda 42 76,4 36 80,0 78   
Negra 06 10,9 03 6,7 09   
Total 55 100,0 45 100,0 100   

* Associação estatisticamente significativa (p < 0,05) 
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           Em relação à procedência e o grau de exposição solar da ocupação não houve 

associação estatisticamente significativa com o fenótipo de UVB-suscetibilidade. Este foi 

mais comum nos pacientes procedentes de Recife (49.1%) e mais frequente nos pacientes 

que exerciam ocupações relacionadas com uma menor exposição solar (81,1%). Dentre os 

indivíduos UVB-resistentes, houve predomínio daqueles provenientes da Região 

Metropolitana (44.4%) e dos que exerciam ocupações relacionadas com menor grau de 

exposição solar (84,1%) (tabela 12). 

        

Tabela 12. Verificação da associação entre o fenótipo de UVB-suscetibilidade e 

procedência e grau de exposição solar da ocupação. 

 UVB    
Co-variáveis Suscetível Resistente Total ?2 p value 

 n % n %    
Procedência      Não válido 

Recife 27 49,1 19 42,2 46  

Região metropolitana 23 41,8 20 44,4 43  

Interior 05 9,1 06 13,3 11   
Ocupação      0,15 0,702 
Maior exposição solar 10 18,9 07 15,9 17   
Menor exposição solar 43 81,1 37 84,1 80   

Total 55 (57,74) 45 (42,26) 99   
* Associação estatisticamente significativa (p < 0,05) 

 
 
 
            Em ambos os fenótipos de UVB-suscetibilidade (UVB-S e UVB-R) 

predominaram os pacientes com DEM correspondente a 90 segundos (54,5 e 55,6%, 

respectivamente), não havendo diferença estatisticamente significativa (tabela 13). 

 

Tabela 13. Verificação da associação entre o fenótipo de UVB-suscetibilidade e a 

determinação da DEM nos indivíduos do estudo. 

  
UVB   

DEM Suscetível Resistente Total 
 n % n % n % 

60 05 9,1 01 2,2 06 6,0 
90 30 54,5 25 55,6 55 55,0 
120 20 36,4 19 42,2 39 39,0 
Total 55 100,0 45 100,0 100 100,0 

?2 = 2,17      p = 0,338    
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1.5. Verificação das Associações entre UVB-suscetibilidade e  variáveis dependentes: 

 

            Quanto à contagem de linfócitos T CD4 e à carga viral, a associação não foi 

estatisticamente significante em relação ao fenótipo de UVB-suscetibilidade, porém 

observa-se que dentre os pacientes UVB-suscetíveis, predominou a contagem de células T 

CD4 menor que 500 células por mm3 (88.6%), com distribuição semelhante nas contagens 

menores de 200 e entre 200 e 499 (respectivamente, 45.7 e 42.9%). Em relação à carga 

viral observa-se que 53.8% dos indivíduos UVB-resistentes tinham menos de 80 cópias por 

ml de sangue e nos pacientes UVB-suscetíveis houve um aumento da frequência de UVB-

suscetibilidade com cargas virais mais altas, de tal forma que 48,9% deles tinham 

contagens maiores que 10.000 cópias por ml de sangue (tabela 14). Desta forma, observa-

se que os maiores índices de UVB-suscetibilidade estavam presentes nos pacientes com 

menor contagem de linfócitos T CD4 e com maiores níveis plasmáticos de carga viral. 

 
Tabela 14. Verificação da associação entre o fenótipo de UVB-suscetibilidade e contagem 

de linfócitos T CD4 e carga viral. 

 
UVB    

 Suscetível Resistente Total ?2 p value 
 n % n %    

Linfócitos T CD4      Não válido 
Menos de 200 16 45,7 02 13,3 18  

200 a 499 15 42,9 09 60,0 24  

500 e mais 04 11,4 04 26,7 08   
Carga viral      1,60 0,448 

Menos ou 80 10 28,6 07 46,7 17   
De 80 a 10.000 08 22,9 03 20,0 11   
Maior de 10.000 17 48,9 05 33,3 22   

Total 35 100,0 15 100,0 50   
* Associação estatisticamente significativa (p < 0,005) 

 
 
            Em relação ao estadiamento clínico da infecção pelo HIV, observou-se que a UVB-

suscetibilidade estava presente em 71.4% dos pacientes com diagnóstico de AIDS e em 

apenas 28.6% dos pacientes sem AIDS, sugerindo assim, que talvez a UVB-suscetibilidade 

possa ser um fator de risco para a AIDS em pacientes infectados pelo HIV, embora o 

tamanho da amostra tenha sido muito pequeno (tabela 15). 
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Tabela 15. Verificação da associação entre o fenótipo de UVB-suscetibilidade e 

diagnóstico de AIDS. 

  
UVB   

AIDS Suscetível Resistente Total 
 n % n % n % 

Sim 25 71,4 02 13,3 27 54,0 
Não 10 28,6 13 86,7 23 46,0 
Total 35 100,0 15 100,0 50 100,0 

?2 = 14,27       p = 0,000    OR = 16,25 (2,67; 128,14) 

 

 

 

1.6. Análise Estratificada (Faixa etária x Exposição e Doença): 

 

            Analisando-se os dados anteriores, observou-se que a faixa etária apresentou 

associação estatisticamente significativa com ambos (exposição e efeito). Desta forma, foi 

realizada a análise estratificada para esta variável com o objetivo de caracteriza-la ou não 

como um fator de confusão. Como o valor da odds ajustada (OR = 3,36) está próximo da 

odds sem estratificação (OR = 3,50), sugere-se, então, que o confundimento é pequeno, ou 

seja, a faixa etária não é um variável de confusão (tabela 16).   

 

Tabela 16. Distribuição dos casos e controle segundo a UVB-suscetibilidade estratificados 

em faixas etárias. 

 
HIV   

UVB- Sim Não ?2 p value 
suscetibilidade  n % n % OR (IC) 

De 21 a 30 anos     2,28 0,059 
Presente (UVB-S) 07 58,3 05 25,0 4,2 (0,71; 26,9) 
Ausente (UVB-R) 05 41,7 15 75,0  

De 31 a 40 anos     0,89 0,199 
Presente (UVB-S) 19 70,4 07 50,0 2,38 (0,51; 11,37) 
Ausente (UVB-R) 08 29,6 07 50,0  

40 anos e mais     2,83 0,124 
Presente (UVB-S) 09 81,8 08 50,0 4,5 (0,57; 43,56) 
Ausente (UVB-R) 02 18,2 08 50,0  

Total 50 100,0 50 100,0   
OR Ajustada = 3,36 (1,4; 8,03) 

 



                                                                                                                                                                                              64                                                                                                                                                                             
 

 

2. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS DO ESTUDO: 

 

            É importante ressaltar que este tipo de desenho epidemiológico pode apresentar 

problemas metodológicos durante a sua execução, onde o principal é a vulnerabilidade aos 

viéses.  

            Erros Metodológicos ou Sistemáticos (bias ou vieses) são distorções que podem 

ocorrer durante a coleta, análise, interpretação ou revisão dos dados, levando a conclusões 

sistematicamente diferentes da verdade. Seu aparecimento nos estudos caso-controle é 

facilitado pelo fato da exposição e doença já terem ocorrido no momento da investigação 

clínica. Disto decorre também a dificuldade de se estabelecer uma sequência temporal dos 

eventos (PEREIRA, 1995). Quanto à esta última observação, neste estudo a exposição é 

provavelmente um fator de origem genética (VERMEER e STREILEIN, 1990; 

KURIMOTO E STREILEIN,1994), assim sendo precede o aparecimento da doença e não é 

alterável pela influência do examinador, o que minoriza a possibilidade de erro e facilita o 

estabelecimento de uma sequência temporal dos eventos. 

 

            Um tipo importante de viés é o de seleção (também chamado de prevalência ou de 

amostragem), que constitui um erro na identificação da população do estudo por diferenças 

entre as características dos indivíduos incluídos e excluídos deste estudo. Ao informar os 

casos existentes na população, o estudo pode fornecer uma imagem distorcida da doença. 

Isto quer dizer que a proporção do fenômeno que existe na população não é mantida ao se 

selecionar a amostra (PEREIRA, 1995). A relação entre exposição e doença é diferente 

entre aqueles que participam do estudo e aqueles que não participam.  

            Desta forma, em relação a este tipo de viés, podemos destacar o fato de que este 

estudo incluiu apenas os pacientes acompanhados nos ambulatórios do Hospital das 

Clínicas e a amostra formada por estes indivíduos pode não representar a realidade da 

totalidade dos pacientes assistidos em outros hospitais de referência. O fato de somente os 

pacientes que permaneceram frequentando o ambulatório terem sido envolvidos no estudo, 

deixando-se de fora aqueles que abandonaram o tratamento e não mais estavam 

comparecendo às consultas médicas, poderá ter tornado a amostra tendenciosa, visto que 

essas duas populações são, muito provavelmente, dotadas de características distintas.  

Outros fatores poderiam também levar à presença de viés de seleção, tais como: tamanho 

da amostra insuficiente; falha na seleção dos grupos da amostra; baixa taxa de colaboração 

dos pacientes e perdas de seguimento. Para evitar este tipo de bias, cuidados foram 
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tomados na fase de planejamento e execução do estudo. Os critérios de inclusão e exclusão 

dos pacientes no estudo foram bem padronizados; o tamanho da amostra, embora pequeno, 

foi condizente com o valor do cálculo estimado e não houve perdas de seguimento dos 

pacientes durante o período do estudo.  

 

            Bias de informação (ou de aferição) é provocado por qualquer distorção 

introduzida no estudo quando a informação é colhida, referida ou registrada, em diferentes 

momentos, o que pode acarretar um erro de classificação. Este pode ocorrer tanto com 

relação à exposição quanto ao efeito, em geral por questões conceituais ou metodológicas 

não adequadamente resolvidas, tais como: definição inadequada das variáveis; falta de 

preparo adequado dos entrevistadores; uso de questionários mal formulados, falta de 

padronização das técnicas de coleta de dados; resposta equivocada dos pacientes, etc 

(PEREIRA, 1995).  

            Erro de classificação com relação à doença foi pouco provável, pois os casos eram 

formados por pacientes comprovadamente soropositivos, acompanhados a nível 

ambulatorial ou internados em enfermaria; enquanto que os controles tinham confirmação 

laboratorial através de sorologia negativa para o HIV (ELISA). Esta é uma técnica de altas 

sensibilidade e especificidade (maior que 95%) e valor preditivo próximo a 100%. Erro de 

classificação quanto à exposição pode ter ocorrido, embora também tenha sido pouco 

provável. Pode ser que alguns indivíduos tenham sido sensibilizados ao DNCB 

anteriormente ao procedimento. Estes, então, apresentariam reação positiva após a 

exposição à RUV e seriam classificados como UVB-resistentes sem talvez o sê-lo. Outra 

possibilidade seria que talvez alguns indivíduos não desenvolvessem reação de 

sensibilização ao DNCB, independentemente da irradiação ultravioleta. Esta possibilidade 

parece remota já que na revisão da literatura a sensibilização ao DNCB ocorreu em 

praticamente 100% dos indivíduos na dose utilizada neste estudo (FRIEDMANN, 1990). 

Nestas duas situações, poderia existir este erro de classificação, porém o esperado é que ele 

ocorresse em proporções semelhantes nos dois grupos. Em relação à possibilidade da 

infecção pelo HIV modificar a resposta imunológica cutânea ao DNCB, esta também é 

pouco provável, já que a revisão da literatura cita estudos mostrando que o DNCB, quando 

aplicado na pele destes indivíduos, estimula a imunidade celular, levando à uma reação de 

hipersensibilidade de contato. 

            A variável cor depende da experiência do profissional em classificar a cútis, 

conforme os critérios descritos por FITZPATRICK e cols. (1999). Esse método de 
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classificação esbarra na falta de exatidão das respostas quanto à intensidade do eritema e 

bronzeamento, assim como nas dificuldades de classificar o tom de cor da pele do 

indivíduo examinado. Estudos têm demonstrado que a Classificação de Fitzpatrick 

apresenta falhas por ser subjetiva, mostrando variações dependentes de cada observador e 

das características da população que está sendo analisada. 

            Os pacientes podem ter prestado informações erradas quando da realização da 

entrevista por não recordar de episódios passados (viés de recordação ou de memória) ou 

por outros motivos. As variáveis procedência e ocupação estão sujeitas a viés de 

informação, já que dependem da boa vontade, disponibilidade e da veracidade das 

respostas dos entrevistados. Para minimizar estes erros, as informações colhidas foram 

confirmadas nos prontuários, os pacientes foram submetidos à realização de exames 

laboratoriais para confirmação da sorologia para o HIV, contagem de células T CD4 e 

determinação da carga viral. As técnicas foram bem padronizadas em relação à exposição à 

radiação ultravioleta B para determinação da DEM e sensibilização com o DNCB para 

obtenção do fenótipo de UVB-suscetibilidade. Apesar destes cuidados, não se exclui a 

possibilidade de erro de classificação com relação à UVB-suscetibilidade, principalmente a 

inclusão de pacientes previamente sensibilizados ao DNCB ou portadores de 

imunossupressão (por doenças ou drogas), apesar da tentativa de excluí-los através do 

interrogatório clínico. Os pacientes poderiam ter essas condições e não referiram por erro 

de memória ou por outro motivo, como também podem não terem sido corretamente 

diagnosticados na ocasião.  

            A suspeita da presença de viés de aferição significa que os resultados encontrados 

podem estar distorcidos de alguma maneira em relação ao seu valor real, diminuindo a 

força de associação entre causa e efeito. 

 

            A variável de confusão ocorre quando os resultados de uma associação entre dois 

fatores são imputados, total ou parcialmente, a um terceiro fator não levado em 

consideração, complicando a correta interpretação dos resultados. Está relacionado à 

exposição e à doença, mas não constitui elo de ligação entre eles. Pode fazer aparecer ou 

desaparecer uma associação entre exposição e doença e super ou subestimar o efeito 

(PEREIRA, 1995). Neste estudo, o controle dos fatores de confusão foi feito por restrição 

(como por exemplo, a exclusão do estudo de pacientes em uso de corticóides e/ou 

imunossupressores, portadores de doenças relacionadas à fotossensibilidade e 
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sensibilização prévia ao DNCB). Para as variáveis que, por ventura, estiveram associadas à 

exposição e ao efeito (exemplo: faixa etária), foi realizado a análise estratificada. 

                        Vários cuidados foram tomados no planejamento e execução deste estudo 

para minimizar a presença de bias. Entretanto, embora a sua ocorrência de seja um 

problema em potencial, e, portanto não deva ser ignorado, não constitui razão suficiente 

para que este tipo de estudo seja evitado, visto que tais problemas podem ser minimizados 

ou mesmo contornados através de cuidadosa avaliação de suas possíveis fontes e da adoção 

de medidas para preveni-las. 
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V. DISCUSSÃO: 

 

 

            A AIDS é uma doença infecto-contagiosa causada por um retrovírus denominado 

HIV, que apresenta tropismo celular principalmente pelos linfócitos T, levando ao 

comprometimento global da imunidade celular, sendo a AIDS uma manifestação tardia 

deste processo. Marcadores clínicos e laboratoriais são utilizados para estimar o 

prognóstico destes pacientes, tais como o Estadiamento Clínico (CDC - 1993), contagem 

linfocitária e quantificação da carga viral, dentre outros. A contagem de linfócitos T CD4 é 

um marcador laboratorial importante da progressão da imunodeficiência induzida pelo 

vírus, levando ao desenvolvimento de infecções oportunísticas e malignidades 

características da AIDS. A determinação da carga viral reflete a quantidade de vírus 

presente no organismo e mede diretamente a sua taxa de replicação, sendo um preditor de 

morbimortalidade e da progressão da imunodeficiência para AIDS. O Estadiamento 

Clínico, através dos seus critérios clínicos e laboratoriais, determina o prognóstico do 

paciente infectado pelo HIV e o diagnóstico de AIDS, com relativa precisão (RACHID e 

SCHECHTER, 1998).   

 

            A radiação ultravioleta é capaz de alterar as respostas imunológicas cutâneas 

mediadas por células e, desta forma, interferir no comportamento das infecções virais, 

bacterianas, fúngicas e das neoplasias cutâneas. Os efeitos imunológicos da RUV se 

apresentam de maneira desigual nos indíviduos e dentre os fatores que determinam esta 

desigualdade, destaca-se o fenótipo de UVB-suscetibilidade. Este é determinado através da 

resposta imunológica ao DNCB aplicado na pele previamente irradiada com raios UVB. 

 

            Até o momento existem poucos relatos na literatura a respeito da associação entre 

UVB-suscetibilidade e infecção pelo vírus HIV e/ou AIDS. Como se trata de uma 

exposição que vem sendo estudada a pouco tempo, ainda não está estabelecida toda a gama 

de influências que esta sensibilidade tem sobre o organismo humano. 

 

            Este estudo sugere que um dos múltiplos fatores envolvidos na predisposição a 

várias doenças infecciosas e neoplasias cutâneas seja a suscetibilidade que alguns 

indivíduos apresentam aos efeitos imunológicos da RUV. Como referido por 
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YOSHIKAWA e cols. (1990), os humanos, assim como os camundongos, podem ser 

separados fenotipicamente em dois grupos distintos, denominados UVB-suscetíveis (UVB-

S) e UVB-resistentes (UVB-R). Indivíduos UVB-S são aqueles que, quando expostos à 

radiação ultravioleta B antes do DNCB, não desenvolvem a dermatite de contato que seria 

esperada e que ocorre nos indivíduos UVB-R. Os estudos revisados mostram uma 

frequência de 40 a 45% de indivíduos UVB-suscetíveis em voluntários sadios. Estes dados 

não diferem dos observados neste estudo. No entanto, este número contrasta com a 

frequência aumentada de UVB-suscetibilidade nos pacientes infectados pelo HIV.  

 

            De acordo com os resultados do presente estudo, os indivíduos soronegativos da 

amostra (grupo controle) desenvolveram vigorosa CHS em 60% dos casos (indivíduos 

UVB-R), enquanto que 40% não desenvolveram essa reação quando da reexposição ao 

DNCB a 0.05% na pele pós-irradiada (indivíduos UVB-S). Estes resultados foram 

compatíveis com os dados da literatura, que mostrou percentuais de UVB-suscetibilidade 

variando de 40 a 45% em indivíduos normais (FRIEDMANN, 1990). Neste caso, sugere-se 

que sejam feitos outros estudos com grupos maiores de pacientes para detectar a frequência 

da normalidade em nossa população. 

 

            Quando analisados os indivíduos portadores do vírus HIV/AIDS (casos), 

submetidos ao mesmo protocolo, verificou-se que os mesmos apresentaram uma 

freqüência maior de UVB-suscetibilidade (70%) e apenas 30% de UVB-resistência (x2 = 

9.24; p = 0.002). Os dados estudados sugerem que no grupo dos casos a UVB-

suscetibilidade foi aproximadamente 3.5 vezes mais frequente que no grupo controle (OR 

= 3.5 / IC = 1.40; 8.84).  

            Da mesma forma, observou-se que dentre os casos, os que apresentaram maior 

frequência de UVB-suscetibilidade foram aqueles que possuíam contagem de linfócitos T 

CD4 mais baixa e níveis plasmáticos mais elevados de carga viral, sugerindo uma relação 

entre UVB-suscetibilidade e parâmetros laboratoriais de imunidade nestes indivíduos; 

embora não tenha sido essa associação estatisticamente significante (talvez pelo pequeno 

tamanho da amostra).  

            No entanto, quando foi realizado a verificação da associação entre a UVB-

suscetibilidade e presença de AIDS, observou-se que 71.4% dos pacientes com diagnóstico 

de AIDS foram UVB-suscetíveis, em contraste com os pacientes que não tinham AIDS, 

onde apenas 28.6% foram UVB-suscetíveis (x2 = 14.27 e p = 0.000). Estes dados 
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demonstram que a UVB-suscetibilidade foi cerca de 16 vezes mais frequente nos pacientes 

com diagnóstico de AIDS, dentre os indivíduos infectados pelo HIV (OR = 16.25 / IC = 

2.67; 128.14). Sugere-se, desta forma, a existência de uma associação entre o fenótipo de 

UVB-suscetibilidade e formas mais avançadas desta doença. 

 

            O aumento da frequência do fenótipo de UVB-suscetibilidade encontrado nos 

pacientes portadores do vírus HIV pode sugerir que este traço seja biologicamente 

importante como fator de risco para formas mais graves da doença (AIDS). Na revisão 

realizada observou-se evidências de haver uma relação entre os efeitos imunológicos da 

radiação solar (os quais são mais evidentes nos indivíduos UVB-suscetíveis) e a 

predisposição a várias doenças infecciosas, tais como: infecções herpéticas (HSV e HPV) 

(SPRUANCE, 1985; KLEIN e LINEMANN Jr., 1986; ROONEY e cols., 1991); AIDS 

(VALERIE e cols., 1988; ZMUDZKA e BEER, 1990);  Leishmaniose (GIANINNI, 1986); 

Borrelioses e Micobacterioses (JEEVAN e KRIPKE, 1993); formas graves de hanseníase 

(FRANÇA, 1996); Candida albicans (JEEVAN e KRIPKE, 1993) e Pitiríase versicolor 

(CARVALHO, 1998). Em relação à infecção pelo HIV, existem conceitos crescentes de 

que a RUV seja potencialmente prejudicial à imunidade celular, induzindo a supressão de 

parâmetros imunológicos e acentuando a replicação viral do HIV, podendo, inclusive, levar 

à exacerbação da doença  (BENTHAM, 1993; VINCEK, 1995). 

            Desta forma, os indivíduos UVB-suscetíveis parecem estar mais predispostos a 

desenvolverem condições clínicas relacionadas à uma deficiência imunológica induzida 

pela radiação ultravioleta, tais como neoplasias cutâneas (YOSHIKAWA e cols., 1990) e 

infecções (TAYLOR Jr. e cols., 1994). Assim, a busca para a identificação destes 

indivíduos pode vir a ser um fator relevante para a fotobiologia. Seria interessante, então, a 

realização de estudos prospectivos com o objetivo de acompanhar estes indivíduos para 

que se pudesse comprovar tais fatos, principalmente em relação aos indivíduos 

imunossuprimidos, já que os mesmos são, por si só, mais propensos a estas condições 

clínicas. As taxas de morbimortalidade das neoplasias cutâneas são mais altas nos 

indivíduos com AIDS do que na população geral e estas tendem a crescer mais 

rapidamente e ser mais invasivas nestes pacientes.   

 

            Apesar do achado da associação entre suscetibilidade aos efeitos imunológicos da 

RUV e infecção pelo HIV/AIDS, é preciso muito cuidado na interpretação destes 

resultados. Na seleção da amostra, por motivos técnico-operacionais, restringiu-se o estudo 
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apenas para pacientes maiores de 21 anos de idade e atendidos nos ambulatórios do 

Hospital das Clínicas. Deduz-se, então, que os resultados do presente estudo podem não ser 

aplicáveis para populações com características diversas das estudadas. A restrição acima 

pode reduzir, desta forma, a validade externa deste estudo. 

 

            Um outro ponto importante a destacar é que apesar desta associação ter-se 

mostrado estatisticamente significativa, isto não significa que ela seja verdadeira, podendo 

ser devida a bias, presença de fatores de confusão ou ao papel do acaso. Vários cuidados 

foram tomados no planejamento e execução deste estudo para minimizar a possibilidade de 

bias. Para evitar viés de seleção, cuidados foram tomados nos critérios de inclusão e 

exclusão no estudo, todos estes bem padronizados. Com a intenção de evitar viés de 

informação, foi utilizado um único observador para a coleta de dados e as técnicas foram 

padronizadas com relação à irradiação UVB e sensibilização com o DNCB. Se neste 

estudo ocorreu erro de classificação, muito provavelmente ele terá apenas contribuído para 

uma diminuição da força de associação. 

 

            Associação espúria pode ocorrer quando uma aparente ligação entre uma doença e 

uma exposição é provocada por uma condição associada a ambas – uma variável de 

confusão. Não existem evidências de que as variáveis biológicas (sexo, idade, cor) e 

variáveis sócio-econômicas (procedência e ocupação) estejam associadas com a exposição 

(UVB-suscetibilidade), por acreditar-se que a mesma tenha uma determinação genética. 

Todas as variáveis analisadas quanto à possibilidade de se constituírem em variáveis de 

confusão não mostraram uma associação com a UVB-suscetibilidade. 

 

            Ao dizer-se que a associação entre UVB-suscetibilidade e infecção pelo HIV/AIDS 

é estatisticamente significante é afirmar que a possibilidade dela ter ocorrido devido à uma 

variação amostral é pequena (p< 0.05). A possibilidade de um erro tipo I (rejeitar a 

hipótese da não associação quando ela é verdadeira) é pequena, mas não pode ser excluída. 

Para aceitar esta associação é preciso que outros estudos sejam desenvolvidos, permitindo 

assim, a confirmação destes achados e diminuindo esta possibilidade. 

 

            Uma das contribuições deste estudo é que ele tenta aprofundar o conhecimento dos 

fatores individuais que permitem o desequilíbrio entre o agente etiológico e o homem. Este 

conhecimento pode vir a contribuir na busca de possíveis medidas de prevenção e poderá, 
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conjuntamente com outros estudos, dar a oportunidade de se obter uma melhora da 

qualidade de vida dos indivíduos infectados pelo HIV e/ou com AIDS.  

  

            Este estudo é relevante para o diagnóstico da UVB-suscetibilidade em indivíduos 

infectados pelo HIV, sendo de extrema importância a realização de uma boa investigação 

fotobiológica. Detecção da presença da UVB-suscetibilidade nestes pacientes torna-se um 

fator clínico sinalizador para uma melhor abordagem preventiva ou terapêutica em prol da 

melhoria do prognóstico e da qualidade de vida dos mesmos. No entanto, tornam-se 

necessárias maiores investigações com o objetivo de estabelecer uma associação real entre 

UVB-suscetibilidade e infecção pelo vírus HIV/AIDS. 
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VI. CONCLUSÃO E SUGESTÕES: 

 

 

            Concluiu-se, a partir deste trabalho, que houve associação estatisticamente 

significante entre o fenótipo de UVB-suscetibilidade e infecção pelo vírus HIV 

independente de fatores de confusão ou bias analisados. Dentre estes indivíduos, houve 

associação estatisticamente significante com AIDS, sugerindo uma associação com formas 

mais avançadas desta infecção.   

            A análise dos resultados deste estudo, tomando-se como base as referências já 

citadas, mostra que é o primeiro a identificar a presença da UVB-suscetibilidade dentre os 

pacientes infectados pelo HIV.  

            O estudo da influência imunológica da RUV nestes indivíduos permitiu as 

seguintes conclusões a partir deste estudo: 

 

            1) A frequência da UVB-suscetibilidade foi de 40% na população controle do 

estudo. 

 

            2) Os indivíduos soropositivos para o HIV apresentaram maior prevalência de 

UVB-suscetibilidade (70%). 

 

            3) Dentre os indivíduos soropositivos, a UVB-suscetibilidade esteve mais 

prevalente nos pacientes com diagnóstico de AIDS. 

 

            4) Houve associação entre o fenótipo de UVB-suscetibilidade e parâmetros de 

imunidade nestes indivíduos, mas não foi estatisticamente significante. 

 

            5) Os efeitos da UVB-suscetibilidade na presença da infecção pelo HIV 

independem do sexo, idade, cor, procedência, ocupação e DEM. 

         

            6) A sensibilidade aos efeitos imunológicos da RUV (UVB-suscetibilidade), como 

avaliada pelos efeitos da radiação UVB na hipersensibilidade de contato ao DNCB, pode-

se constituir em um fator de risco para o desenvolvimento de formas mais graves da 

doença em indivíduos infectados pelo HIV.  



                                                                                                                                                                                              76                                                                                                                                                                             
 

 

            Sugere-se, a partir deste estudo: 

 

1) Monitorizar os indivíduos soropositivos para o HIV através de uma investigação 

fotobiológica (determinação da DEM e realização do teste de fotossuscetibilidade). 

 

2) Realizar outros estudos com amostras de maior tamanho, permitindo avaliar 

adequadamente a possível associação entre UVB-suscetibilidade e infecção pelo vírus 

HIV / AIDS. 

 

3) Realizar estudos prospectivos, do tipo coorte, bem controlados, para avaliação dos 

efeitos imunológicos deste fenótipo por períodos mais longos. 

 

4) Avaliar procedimentos mais simples para a identificação do fenótipo de UVB-

suscetibilidade. 

 

5) Fornecer, após a identificação dos indivíduos UVB-suscetíveis, orientações 

subsequentes quanto aos riscos de desenvolvimento de neoplasias cutâneas e doenças 

infecciosas. 

 

            Existe a necessidade de replicação destes achados através de novos estudos, o que 

permitirá a comparação com outras investigações semelhantes, dando maior consistência 

aos presentes resultados.  
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ANEXO 1: 
                                   

TERMO DE CONSENTIMENTO 1: 
 
 
Concordo em participar, como voluntário não remunerado, da pesquisa a ser efetuada no 

período de Fevereiro a Setembro de 2002 no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Pernambuco, que pretende avaliar a suscetibilidade à radiação da luz solar na pele, a 

partir do teste de fotossuscetibilidade , e identificar a imunidade através dos exames de 

sangue (linfócitos T CD4+ e carga viral); compreendendo os riscos e benefícios destes 

procedimentos para a minha pessoa, conforme explicado verbalmente pela equipe de 

estudo e conforme os itens abaixo assinalados. 

 

      Fui informado que: 

- Meus dados pessoais e identificação serão conhecidos apenas pela equipe de estudo e 

guardados em sigilo. 

- Serei beneficiado por estudo de contagem de células de defesa (linfócitos T CD4) e 

dosagem do vírus HIV no sangue (carga viral) que auxiliam o seguimento do meu 

tratamento. 

- Os riscos referentes aos exames realizados não são diferentes daqueles apresentados 

para coletas de sangue de rotina. O teste de fotossuscetibilidade representa um grande 

benefício quanto à predisposição aos efeitos da radiação solar, com riscos mínimos. 

 

 

                                      ______________________________________________ 

                                          Assinatura do paciente ou responsável legal 

 

 

________________________________                        _____________________________ 

                   Testemunha                                                                     Testemunha 

            

 

                                                 ____________________________ 

                                                                        Autora 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 2: 

 

Concordo em participar, como voluntário não remunerado, da pesquisa a ser efetuada no 

período de Setembro de 2002 a Janeiro de 2003 no Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco, que pretende avaliar a suscetibilidade à radiação da luz solar na 

pele, a partir do teste de fotossuscetibilidade , após confirmação da negatividade da 

sorologia para o vírus HIV (ELISA), que será realizado sob o meu consentimento; 

compreendendo os riscos e benefícios destes procedimentos para a minha pessoa, 

conforme explicado verbalmente pela equipe de estudo e conforme os itens abaixo.  

 

Fui informado que: 

- Meus dados pessoais e identificação serão conhecidos apenas pela equipe de estudo e 

guardados em sigilo. 

- Os riscos referentes aos exames realizados não são diferentes daqueles apresentados 

para coletas de sangue de rotina.  

- O teste de fotossuscetibilidade representa um grande benefício quanto à predisposição 

aos efeitos da radiação solar, com riscos mínimos. 

 

 

                                        _______________________________________ 

                                            Assinatura do paciente ou responsável legal 

 

 

 

_________________________________              _________________________________ 

                     Testemunha                                                               Testemunha 

 

 

 

                                      _______________________________________ 

                                                                         Autora 
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ANEXO 2: 
 
 
 

FORMULÁRIO 1: 
 
 
 
1. LOCAL: ________________________________     (   ) Ambulatório                 (AMB) 
                                                                                           
                                                                                          (   ) Enfermaria                     (ENF) 
 
 
2. FICHA Nº: _________________                                                                        (FICHA) 
 
 
3. REGISTRO DO PRONTUÁRIO: ___________________________       (REGPRONT) 
 
 
4. NOME: _______________________________________________________________ 
 
 
5. DATA DA CONSULTA:   _____  / _____  / _____                                 (DATACONS) 
 
 
6. DATA DE NASCIMENTO:  _____  / _____  / _____                              (DATANASC) 
 
 
      Idade:  ________  anos                                                                                                (ID) 
 
 
7. SEXO:     
 
      (1) masculino     (2) feminino                                                                                   (SEX) 
 
 
8. PROCEDÊNCIA:                                                                                            (PROCED) 
 

Rua / Av.: _____________________________________________________________ 
 
Bairro: ______________________________    Cidade: _________________________ 

 
      Estado: ________    CEP: __________________ 
 
      Telefone para contato: ___________________________________________________ 
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9. OCUPAÇÃO:                                                                                                        (OCUP) 
 
____________________________________________________   
 
        

10. COR DA PELE:                                                                                                      (COR) 
 

      (1) branca        (2) parda        (3) negra                       
   
 
11. ESTADIAMENTO CLÍNICO DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS (CDC 1993):                                                                                                                                                                                   
  
                                                                                                                               
      (1) A1              (4) B1              (7) C1                                                              (ESTCLIN)          
      (2) A2              (5) B2              (8) C2 
      (3) A3              (6) B3              (9) C3 
 
 
12. CONTAGEM DE LINFÓCITOS T CD4: (nº de células/mm3 de sangue)              (CD4)  
 
      __________________________________ 
 
 
13. CARGA VIRAL (NASBA): (nº de cópias/ml de sangue)                                 (CARGA) 
 
      __________________________________ 
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FORMULÁRIO 2: 
 
 
 
 
 
1. LOCAL: ___________________________________     (   ) Ambulatório           (AMB) 
 
                                                                                                 (   ) Enfermaria              (ENF) 
 
 
2. FICHA Nº: ______________                                                                              (FICHA) 
 
 
3. REGISTRO DO PRONTUÁRIO: _____________________                   (REGPRONT) 
   
 
4. NOME: _______________________________________________________________ 
 
 
5. DATA DA CONSULTA: _____ / _____ / _____                                     (DATACONS) 
 
 
6. DATA DE NASCIMENTO: _____ / _____ / _____                                 (DATANASC) 
 
 

Idade: _________ anos                                                                                                (ID) 
 

 
7. SEXO:   
 
      (1) masculino    (2) feminino                                                                                    (SEX) 
 
 
8. PROCEDÊNCIA:                                                                                            (PROCED) 
 

Rua / Av.: _____________________________________________________________ 
 
Bairro: ______________________________ Cidade:___________________________ 

       
      Estado: ___________ CEP: __________________ 
       
      Telefone para contato:____________________________________________________ 
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9.  OCUPAÇÃO:                                                                                                       (OCUP) 
 

_________________________________________ 
 
                   
10. COR DA PELE:                                                                                                      (COR) 
    
 
     (1) branca        (2) parda        (3) negra                       
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ANEXO 3: 
 
 

TESTE  DE  FOTOSSUSCETIBILIDADE: 
 
 
1º DIA:     DATA: _____ / _____ / _____ 
 
 
- Aplicação da RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. 
 
 
 
2º DIA:     DATA: _____ / _____ / _____          (dia seguinte)        
  
 
- Determinação da DOSE ERITEMATOSA MÍNIMA (DEM): ______________________                                                 
       
- Aplicação do disco de DNCB a 2% na área correspondente a 2DEM. 
 
 
 
3º DIA:     DATA: _____ / _____ / _____          (21 dias após) 
 
 
- Aplicação do disco de DNCB a 0.05% no dorso. 
 
 
 
4º DIA:     DATA: _____ / _____ / _____          (2 dias após) 
 
 
- Leitura do TESTE DE  FOTOSSUSCETIBILIDADE:  
                  
(a) negativo     (-)               
 
(b) positivo:     1. (+) = reação fraca (eritema).                    
                         2. (++) = reação forte (eritema, edema). 
                         3. (+++) = reação muito forte (eritema, edema, vesiculação). 
                         4. (++++) = reação extrema (formação de bolhas com necrose da 
epiderme). 
 
 
- CONCLUSÃO: 
 
FOTOSSUSCETIBILIDADE:     (a) presente 
                                        
                                                         (b) ausente 
 
 



                                                                                                                                                                                              97                                                                                                                                                                             
 

 

ANEXO 4: 

 

 

4.1. TABELA DAS OCUPAÇÕES CITADAS PELOS PACIENTES: 

 

 
    OCUPAÇÕES                                       FREQUÊNCIA (n)                      PERCENTUAL 
 
Ocupações relac. com              Casos            Controles             Total                     % 
maior exposição solar 
                                 
    aeroviário                                   1                         -                        1                      1.03 
    agente de saúde                          -                         1                        1                      1.03 
    agricultor                                    -                         1                        1                      1.03 
    comerciante                               1                         2                        3                      3.09 
    feirante                                       -                         1                        1                      1.03 
    mestre de obras                          -                         1                        1                      1.03 
    motorista                                   1                         2                        3                      3.09 
    pedreiro                                     1                         1                        2                      2.06 
    policial                                       1                         -                        1                      1.03 
    taxista                                        1                         -                        1                      1.03 
    vendedor                                    2                         -                        2                      2.06  
 

TOTAL                                         8                          9                      17                    17.52 
 
 

 
 
Ocupações relac. com            Casos              Controles             Total                      % 

menor exposição solar 
 
    auxiliar administrativo             -                          2                        2                        2.06 
    auxiliar enfermagem                1                          3                        4                        4.12 
    bancário                                   2                           -                        2                        2.06 
    cabeleireiro                              2                           -                        2                        2.06 
    camareira                                 1                           -                        1                        1.03 
    costureira                                 1                           -                        1                        1.03 
    cozinheiro                                6                          2                        8                        8.24 
    desenhista                                1                          -                         1                        1.03 
    digitador                                  1                          -                         1                        1.03 
    doméstica                                7                          21                      28                      28.86 
    eletricista                                 1                          -                         1                        1.03 
    enfermeiro                               -                           1                        1                        1.03 
    estudante                                 -                           3                        3                        3.09 
    garçon                                     1                           -                         1                       1.03 
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    hoteleiro                                1                            -                        1                        1.03 
    mecânico                               2                            1                       3                        3.09 
    professor                               3                            2                       5                        5.15 
    secretária                               1                            1                       2                        2.06 
    serviços gerais                       6                            1                       7                        7.21       
    técnico em laboratório           -                            1                       1                        1.03 
    vigilante                                 1                           3                       4                         4.12 
    zelador                                   1                           -                        1                        1.03 
 
    TOTAL                               39                          41                     80                       82.47 
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ANEXO 5: 

 

 

5.1. CLASSIFICAÇÃO DE FITZPATRICK (1999) – FOTOTIPOS CUTÂNEOS: 

 

               Pele tipo I: sempre queima, nunca bronzeia. 

               Pele tipo II: geralmente queima, raramente bronzeia. 

               Pele tipo III: raramente queima, geralmente bronzeia. 

               Pele tipo IV: nunca queima, sempre bronzeia 

 

 

5.2. ESTADIAMENTO CLÍNICO E DEFINIÇÃO DOS CASOS DE  AIDS (CDC 1993): 

 

_________________________________________________________________________ 

                                                                        CATEGORIAS CLÍNICAS 

                                          A                                    B                              C 

                                Assintomático, Infecção                Sintomático                    Condições 

                                Aguda, Linfadenopatia                 Não-A Não-C                  Indicadoras  

                                Generalizada Persistente                                                         de AIDS 

Nº DE CD4 

? 500 / mm3                               A1                                        B1                                  C1 

 

200 a 499 / mm3                         A2                                       B2                                  C2 

 

< 200 / mm3                                A3                                       B3                                  C3 

 

 

 

 

DEFINIÇÃO BRASILEIRA DE CASOS DE AIDS EM ADULTOS, 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1992: 
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            Evidência laboratorial de infecção pelo HIV  + 

 

A. um conjunto de sinais e sintomas / doenças que somem pelo menos 10 pontos, segundo 

o critério de OPAS/CARACAS ou 

B. pelo menos uma doença indicadora de AIDS. 

 

 

A. DEFINIÇÃO DE CASO DE AIDS, OPAS/CARACAS ORIGINAL (1989): 

                 

                SINAIS / SINTOMAS / DOENÇAS                                                    PONTOS 

       Sarcoma de Kaposi                                                                                               6 

       Tuberculose Disseminada / Extrapulmonar / Não-Cavitária                                6 

       Candidíase Oral ou Leucoplasia pilosa                                                                3 

       Tuberculose Cavitária ou não especificada                                                          3 

       Herpes zoster em indivíduos < ou = 60 anos                                                       3 

       Disfunção do sistema nervoso central                                                                  3 

       Diarréia ? 1 mês                                                                                                   2 

       Febre ? 38º C ? 1 mês                                                                                          2 

       Caquexia ou perda de peso >10%                                                                        2 

       Astenia ? 1 mês                                                                                                   2 

       Dermatite persistente                                                                                          2 

       Anemia e/ou linfopenia e/ou trombocitopenia                                                    2 

       Tosse persistente ou qualquer pneumonia (exceto tuberculose)                         2 

       Linfadenopatia ? 1 cm ? 2 sítios extra-inguinais ? 1 mês                                  2 

 

(Ministério da Saúde / Secretaria de Políticas da Saúde / Coordenação Nacional de DST e 

AIDS – Revisão da Definição Nacional de Casos de AIDS em Adultos, Boletim 

Epidemiológico AIDS, agosto 1992). 

 

 

 

B. DOENÇAS INDICADORAS DE AIDS (CDC, 1993): 

 

       Pneumonia por Pneumocystis carinii 
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        Toxoplasmose Cerebral 

       Herpes simples mucocutâneo >1 mês 

       Isosporíase intestinal com diarréia persistente > 1 mês 

       Criptosporidiose intestinal com diarréia persistente > 1mês 

       Citomegalovirose que não olho, fígado, baço ou linfonodos 

       Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva 

       Candidíase da traquéia, brônquios, pulmão ou esôfago 

       Criptococose Extrapulmonar 

       Histoplasmose disseminada que não pulmão ou linfonodos cervicais ou hilares 

       Coccidioidomicose disseminada que não pulmão ou linfonodos cervicais ou hilares 

       Septicemia recorrente por Salmonella (não tifóide) 

       Carcinoma Cervical 

       Encefalopatia pelo HIV 

       Sarcoma de Kaposi 

       Linfoma de Burkitt 

       Tuberculose Pulmonar ou Extrapulmonar 

       Linfócitos T CD4 < 200 

       Síndrome de Caquexia devido ao HIV 

 

(Centers for Disease Control, 1993). Revised classification system for HIV infection and 

expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. MMWR 41 

(RR-17), p 1-19, 1992. 
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