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MÉTODOS 
Estudo de corte transversal com comparação de grupos, conduzido de 

Abril a Agosto de 2017. O estudo incluiu indivíduos com idade igual ou 

superior a 18 anos, infectados e não infectados pelo HIV, inscritos no 

programa de HD há no mínimo três meses em clínicas da região 

metropolitana do Recife. Pareados por sexo, faixa etária e tempo de HD, 

numa proporção de 1:2. Realizado coleta de dados através de 

questionário, formulário e aferição da VOP, pela própria autora. 

Com o advento da terapia antirretroviral (TARV), a evolução dos 

indivíduos infectados pelo HIV mudou, com diminuição das taxas de 

morbimortalidade e maior qualidade de vida. Nesse novo cenário, as 

doenças crônicas passam a fazer parte da história natural da infecção 

por HIV. Complicações, tais como doença renal e cardíaca vem 

aumentando e substituindo as infecções oportunistas como principais 

causas de mortalidade nesta população. [1] 
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RIGIDEZ ARTERIAL EM INDIVÍDUOS SOROPOSITIVOS PELO HIV E SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE.  

OBJETIVO 
Comparar indivíduos infectados e não infectados pelo HIV em 

hemodiálise (HD) quanto à rigidez arterial, medida pela velocidade de 

onda de pulso (VOP). 
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Características 
Grupo HIV+ 

(n = 42) 

Grupo HIV- 

 (n = 84) 
p-valor 

Idade (em anos) a 49,0 ± 13,0 48,8 ± 12,9 0,919 

Sexo Masculino  28 (66,7%) 54 (64,3%) 0,792 

Estado civil casado 15 (35,7%) 46 (54,8%) 0,044 

Cor da pele 

Branco 15 (35,7%) 26 (30,9%) 0,591 

Negro ou pardo 27 (64,3%) 58 (69,1%) 

Escolaridade 

De 0 a 4 anos 16 (38,1%) 32 (38,1%) 0,142 

De 5 a 9 anos 12 (28,6%) 36 (42,9%) 

10 anos ou mais 14 (33,3%) 16 (19,0%) 

Renda familiar 

Sem renda 1 (2,4%) 9 (10,7%) 0,129 

1 salário mínimo 38 (90,5%) 73 (86,9%) 

Mais de 1 salário mínimo 3 (7,1%) 2 (2,4%) 

Clínicas 

Tempo de HD (em anos) b 3,5 (2,0; 6,0) 3,0 (2,0; 6,5) 0,991 

Uso de anti-hipertensivo 18 (42,9%) 37 (44,0%) 0,899 

Uso de hipolipimiante 5 (11,9%) 14 (16,7%) 0,481 

Risco cardiovascular 

Tabagismo  Fuma atualmente 7 (8,3%) 6 (14,3%) 0,530 

Hipertensão 31 (73,8%) 69 (82,1%) 0,276 

Diabetes Melitus 9 (21,4%) 26 (30,9%) 0,261 

PAS a 139,0 ± 20,3 139,4 ± 28,6 0,942 

PAD a 80,7 ± 9,5 82,7 ± 14,6 0,416 

IMC a 23,9 ± 4,7 24,8 ± 4,5 0,332 

Circunferência abdominal 

aumentada 

12 (28,6%) 22 (26,2%) 0,777 

Frequência cardíaca a 78,0 ± 14,1 79,9 ± 13,3 0,454 

Escore de Framingham b 7 (4; 10) 7 (3; 13) 0,889 

Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas relacionadas ao risco 

cardiovascular dos indivíduos infectados e não infectados pelo HIV em HD. 
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A rigidez arterial foi semelhante nos indivíduos infectados e não 

infectados pelo HIV (média de VOP 9,2m/s e 8,91 m/s, 

respectivamente, p=0,54). Na análise multivariada, observou-se 

que entre os pacientes infectados pelo HIV a VOP aumenta em 0,2 

m/s com o aumento de um ano na idade. A análise da interação da 

idade e soropositividade para o HIV no efeito na VOP em 

indivíduos em HD mostrou-se significativa estatisticamente. O 

tempo mediano de infecção nos infectados pelo HIV foi 7,5 anos e 

95,2% deles estavam em uso de TARV. A mediana de CD4 no 

momento da pesquisa foi 500 células/mm3  e 83,3% dos indivíduos 

tinham carga viral abaixo do limite de detecção (<40 cópias/ml). O 

esquema antirretroviral mais utilizado foi composto por dois 

inibidores da transcriptase reversa análogos aos nucleosídeos e 

um inibidor de protease, em 42,5% dos indivíduos. 

DISCUSSÃO 

No presente estudo os indivíduos infectados e não infectados pelo HIV 

apresentaram resultados semelhantes quanto à rigidez arterial medida 

pela VOP carotídeo-femoral. As condições relacionadas ao HIV não 

foram associadas à rigidez arterial, possivelmente por ser uma 

população jovem, pelo bom estado imunológico e virológico.  

Gráfico 1.  Medida da VOP dos grupos HIV+ e HIVΘ em HD 

Nesse estudo não encontramos diferença entre os grupos de 

infectados e não infectados pelo HIV quanto à rigidez arterial medida 

pela VOP. Os dois grupos foram relativamente semelhantes em 

relação à idade, devido ao pareamento constituindo uma população 

jovem.  A amostra foi constituída de indivíduos jovens, em tratamento 

dialítico a uma média de três anos, com bom controle virológico e 

imunológico, fatores que podem ter contribuído para o resultado 

encontrado. No presente estudo foi observado um efeito estaticamente 

significante de interação entre a condição de positividade do HIV e a 

idade, sugerindo que essa população poderá apresentar maior rigidez 

arterial quando comparados aos indivíduos não infectados, à medida 

que for envelhecendo. Doenças frequentemente associadas ao 

envelhecimento parecem ocorrer prematuramente em pacientes com 

HIV/Aids. Especula-se que indivíduos infectados pelo HIV podem sofrer 

envelhecimento biológico acelerado mediado pelo aumento da 

senescência celular.[2]  

A prevalência de soropositividade para o HIV na população dialítica da 

região metropolitana de Recife é 1,4. Incluímos 126 participantes, 42 

infectados pelo HIV e 84 não infectados. A maior parte dos participantes foi 

do sexo masculino, a média de idade foi de 49 anos e o tempo médio de 

HD foi de três anos. Os grupos foram semelhantes em relação à raça, 

escolaridade e renda familiar. Quanto às variáveis relacionadas ao risco 

cardiovascular não houve diferença na frequência de tabagismo, 

hipertensão, diabetes, uso de hipolipemiantes e anti-hipertensivos e a 

pontuação mediana na escala de risco de doença arterial coronariana em 

10 anos pela equação de Framingham (tabela 1).   


