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RESUMO 

 

A ativação crônica do sistema imunológico é característica da infecção progressiva pelo HIV. 

Isso pode estar relacionado com a replicação viral e/ou outras causas, como a translocação 

microbiana. O presente trabalho tem como objetivo avaliar marcadores de alteração da resposta 

imune e correlacioná-los com a resposta à terapia antirretroviral em pacientes infectados com 

HIV. Um total de 130 pacientes atendidos no Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS 

do Núcleo de Atenção Médica e Integrada, Universidade de Fortaleza, foram incluídos nesse 

estudo. A determinação dos níveis de anticorpos IgG, IgM, IgG1, IgG2 foi realizada através de 

método imunoenzimático em fase sólida, utilizando-se extrato de Escherichia coli HS rico em 

lipopolissacárideos. As determinações de C3, imunoglobulina G, IgM e proteína C reativa 

(PCR) foram realizadas através de método imunoturbidimétrico. Os pacientes foram 

classificados em três grupos: Grupo I: pacientes HIV sem terapia antiretroviral (TARV); Grupo 

IIA (avirêmicos): pacientes HIV que apresentaram supressão viral completa após um ano de 

TARV; Grupo IIB (virêmicos): pacientes HIV que apresentaram supressão viral incompleta 

após um ano de TARV. Os anticorpos IgM anti- E.coli HS estavam significativamante mais 

elevados no Grupo HIV-negativo comparado ao Grupo II B (p< 0,001). Os títulos de IgM anti- 

LPS apresentaram correlação com os níveis totais de IgM total no Grupo HIV-negativo (r= 

0,532; p= 0,0004) e no Grupo IIA avirêmico (r= 0,327; p= 0,001). Os níveis de IgG anti- LPS 

e de IgG 2 anti- E.coli HS estavam mais elevados no Grupo HIV-negativo em comparação ao 

Grupo IIB virêmico (p= 0,05; p= 0,05). Os títulos de IgG anti- LPS estavam correlacionados 

com os níveis séricos totais de IgG no Grupo HIV-negativo (r= 0,378; p= 0,016), Grupo I sem 

terapia (r= 0,96; p= 0,002) e Grupo IIB virêmico (r= 0,378; p= 0,00016). Observou-se também 

correlação entre IgG anti- E.coli HS  e PCR nos individuos em uso de TARV (r= 024; p= 0,012). 

Os níveis de C3 estavam na faixa de normalidade para todos os grupos; no entanto, mesmo 

assim, foram observados valores mais altos no Grupo HIV-negativo do que nos Grupos I e IIA 

(p> 0,0001) e no Grupo IIB (p= 0,05). Os níveis da citocina TGF- β estava significativamente 

mais elevados no Grupo HIV-negativo, quando comparados ao Grupo II B (p= 0,03). Observou-

se correlação entre TGF- β e IgM anti- E.coli HS no Grupo I sem terapia (r= -0,462; p= 0,027). 

Podemos sugerir que os marcadores estudados no presente estudo podem de alguma forma, 

contribuir para o seguimento de indivíduos HIV positivos que usam TARV. Eles apresentam 

custo relativamente baixo e podem ser facilmente implantados em qualquer laboratório clínico. 

Estudos adicionais com maior número de pacientes sob uso de TARV com supressão viral 

incompleta são necessários. 
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ABSTRACT 

 

Chronic activation of the immune system is characteristic of progressive HIV infection. This 

may be related to viral replication and/or other causes, such as microbial translocation. The 

present work aims to evaluate markers which could represent altered immune response and to 

correlate them with the response to antiretroviral therapy in patients infected with HIV. A total 

of 130 patients attended in the HIV / AIDS Specialized Attention Service of the Nucleus of 

Medical and Integrated Attention, University of Fortaleza, were included in this study. The 

levels of IgG, IgM, IgG1, IgG2 antibodies were determined using a solid-phase 

immunoenzymatic method using lipopolysaccharide-rich Escherichia coli HS extract. C3, 

immunoglobulin G, IgM and C-reactive protein (CRP) determinations were performed by 

immunoturbidimetric method. Patients were classified into three groups: Group I: HIV patients 

without antiretroviral therapy (ART); Group IIA (aviremic): HIV patients who had complete 

viral suppression after one year of ART; Group II B (viraemic): HIV patients who presented 

incomplete viral suppression after one year of ART. Anti-E. coli HS IgM antibodies were 

significantly higher in the HIV-negative group compared to other groups (p <0.01) and also 

compared to viremic Group IIB it was even more significant (p <0.0001). Anti-LPS IgM titres 

correlated with total IgM levels in the HIV-negative group (r = 0.532, p = 0.0004) and aviremic 

Group IIA (r = 0.327, p = 0.001). Anti-LPS IgG and anti-E. coli HS IgG levels were higher in 

the HIV-negative group compared to viremic Group IIB (p = 0.05; p = 0.05). Anti-LPS IgG 

titres were correlated with total IgG serum levels in the HIV-negative group (r = 0.378, p = 

0.016), Group I without therapy (r = 0.96, p = 0.002), and viremic Group IIB (r = 0.378, p = 

0.00016). There was also a correlation between anti-E. coli HS IgG and CRP in individuals 

using ART (r = 024; p = 0.012). C3 levels were in the normal range for all groups; nonetheless, 

higher values were observed in the HIV-negative group than in the Groups I and IIA (p> 

0.0001) and in the Group IIB (p = 0.05). TGF-β cytokine levels were significantly higher in the 

HIV-negative group when compared to the Group II A (p = 0.03). A correlation was observed 

between TGF-β and IgM anti- E. coli HS in Group I without therapy (r = -0.462; p = 0.027). 

We can suggest that the markers studied in the present study may somehow contribute to the 

follow-up of HIV positive individuals using ART. The markers are relatively low in cost and 

can be easily deployed in any clinical laboratory. Further studies with higher number of patients 

under ARV treatment are necessary to demonstrate their usefulness. 

 

Keywords: Anti-LPS; HIV; ARV therapy; TGF beta; C3; biomarkers 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Origem e disseminação do HIV-1 

 A Aids, é causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Essa doença foi 

reportada pela primeira vez no início da década de 80, mais precisamente em maio de 1981 nos 

Estados Unidos, a partir da descoberta de infecção por Pneumocystis jiroveci que causou 

pneumonia em alguns homens que não apresentavam história pregressa de imunodeficiência 

(GOTTLIEB et al., 1981). Desse modo, em meados de 1980 foram registradas as primeiras 

definições sobre os sintomas da Aids (GOTTLIEB et al., 1981; LEE et al., 2009; CDC, 2012). 

 Em 1980, após estudos com retrovírus isolados de humanos e de outros animais, Gallo 

e Montagnier conseguiram isolar o vírus causador de infecção naqueles indivíduos que 

desenvolveram pneumonia por Pneumocystis jiroveci, denominando- o de vírus linfotrópico de 

células humanas III- HTLV-III. Posteriormente, os isolados virais foram denominados de HIV 

pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral (GALLO; MONTAGNIER,1983). 

 Estudos posteriores indicaram que o HIV-1 teve origem a partir do vírus da 

imunodeficiência símia (SIV) que infecta a subespécie de chimpanzé Pantroglodytes 

troglodytes, e que o HIV-2 teve origem de SIV que infecta o primata Sooty mangabey. Assim, 

foi sugerido que a infecção humana por SIV se deu pela exposição ao sangue de macacos 

durante o processo de caça e abate desses animais (GAO et al., 1999; 

PAPATHANASOPOULOS et al., 2003). 

 O vírus se originou na África Equatorial aproximadamente no ano de 1960 a partir de 

um agravo ocorrido em símios e posteriormente em nativos africanos. A disseminação do HIV 

para outros continentes teve início na década de 1970, mesmo antes do seu descobrimento, pois 

o tempo de latência clínica até a manifestação da doença é de aproximadamente dez anos, fato 

que foi descoberto posteriormente. Desta forma, revela-se a dimensão e gravidade como 

epidemia uma vez que o indivíduo que não apresenta nenhum sintoma pode transmitir o vírus 

sem saber da sua condição (MELLO, 1999; GALVÃO, 2000).  

 Segundo o Sistema de Vigilância Epidemiológica do Brasil, o vírus foi identificado pela 

primeira vez em nosso meio no ano de 1982, a partir do registro de 7 casos ocorridos em 

pacientes provenientes do Estado de São Paulo (CASTILHO; CHEQUER, 1997).  

 No início a epidemia ficou restrita apenas nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. O 

homo/bissexual, os usuários de hemoderivados, especialmente os hemofílicos, profissionais do 

sexo e usuários de drogas endovenosas eram os mais acometidos no começo da epidemia e 

pareciam constituir fator determinante para a transmissão. Ao longo do tempo a epidemia foi 
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se disseminando e tomando outras características, atingindo também heterossexuais, mulheres 

e pessoas de baixa renda, além do processo de interiorização e feminilização, fazendo com que 

o HIV se disseminasse por todo o Brasil (BRITO et al., 2000).  

 

1.2 Aspectos epidemiológicos da infecção por HIV/ AIDS 

  No decorrer dos últimos 30 anos a epidemia de aids trouxe consequências devastadoras 

para famílias, comunidades e países, constituindo-se um dos maiores problemas de saúde 

pública. Em 2016, 1 milhão de pessoas morreram no mundo por causas relacionadas ao vírus e 

a cada 17 segundos ocorria um novo caso de infecção totalizando1,8 milhão de novos casos 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2017). 

 Neste mesmo ano havia pelo menos 36,7 milhões de pessoas que vivem com HIV/aids 

(PVHA) no mundo. Do total, 34,5 milhões eram adultos, sendo 51,6% mulheres com idade 

acima15 anos. Apesar desses números, pela primeira vez houve uma redução nessas taxas desde 

de 2005, principalmente devido a mais de metade de todas PVHA (53%) agora terem acesso ao 

tratamento contra esse vírus. Além disso, as mortes relacionadas a aids reduziram quase pela 

metade desde 2005 (GLOBAL, 2017).  

Segundo as últimas estimativas da UNAIDS, cerca de 1,8 milhões de PVHA na América 

Latina. Entre 2010 e 2016, o número de mortes relacionadas a Aids na região reduziu em 12%, 

entretanto, houve aumento em alguns países, como na Guatemala e no Paraguai. Quase metade 

(49%) dos casos novos por HIV na América Latina ocorreram no Brasil, que compreende o 

maior número de PVHA (830 mil) na região (GLOBAL, 2017 a). 

 No Brasil, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificações 

(SINAN) 194.217 casos de infecção pelo HIV, sendo que a taxa de detecção e mortalidade por 

aids tem se mantido estável quando considerado todo o país, mas apresentam-se crescentes nas 

regiões Norte e Nordeste, sendo decrescentes no Sul e Sudeste. Vale ressaltar que dos pacientes 

que conhecem seu diagnóstico, 19,8% são homens que fazem sexo com homens (HSH) com 25 

anos ou mais de idade, enquanto 9,4% são HSH de 18 a 24 anos (BRASIL, 2017). 

 A taxa de detecção de Aids vem caindo gradativamente no Brasil nos últimos anos. Em 

um período de dez anos, apresentou queda de 5,1%, a taxa foi de 19,9 casos/100 mil habitantes 

em 2006 para 18,5/100 mil habitantes em 2016 (BRASIL, 2017). 

Em relação ao Nordeste, a epidemia do HIV apresenta características peculiares, pois 

apesar de ter bem estabelecido a atenção em saúde e acesso gratuito e universal com distribuição 

de terapia antirretroviral (TARV) no país, ainda apresenta aumento da ocorrência de casos 
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novos e morbimortalidade, que permanece relacionada a ocorrência de doenças oportunistas 

(GUIMARÃES et al., 2017). 

 No Ceará em 2017 foram notificados 6.460 casos de HIV. A taxa de detecção de HIV 

em adultos passou de 1,2 casos/ 100 mil habitantes em 2007 para 15,8 em 2016. Foram 

notificados 18.970 casos de Aids entre os anos de 1980 até 2017.  O maior número de casos 

entre os anos de 2007 a 2017 concentrou-se no sexo masculino, no entanto, a razão de sexo 

(masculino/ feminino) passou de 2,0 em 2007 para 4,0 em 2017. A maior ocorrência da doença 

se dá na faixa etária dos adultos jovens de 25 a 34 anos, seguidos da faixa etária 35 a 44 anos. 

Dentre os casos notificados, a categoria de exposição com maior ocorrência é a heterossexual, 

representando 42,9% das notificações, sendo que a exposição é ignorada em 31,9% dos casos 

(CEARÁ, 2017). 

 O coeficiente de mortalidade no Brasil é de 5,6 por 100 mil habitantes. No Ceará, o 

coeficiente de mortalidade vem mantendo-se abaixo da média nacional desde 2007 (CEARÁ, 

2017). 

   

1.3 Classificação e características do HIV-1 

 O HIV é um vírus da família dos Retroviridae, gênero Lentivirus e possui significativa 

variabilidade genética (ICTV, 2017). Existem dois tipos envolvidos com a epidemia, o HIV-1 

e o HIV- 2, onde o primeiro é mais infeccioso e mais prevalente e o segundo, progride de 

maneira mais lenta. (LEVER, 2005). 

 O HIV-1 é um vírus de formato esférico com diâmetro de aproximadamente 110 nm. 

Apresenta envelope de constituição lipoprotéica que envolve o capsídeo proteico, e contém 

material genômico (RNA) assim como as enzimas transcripitase reversa, protease e integrase 

necessárias para sua replicação (TURNER; SUMMERS, 1999; FREED, 2002).  

 O genoma do HIV-1 apresenta 9,8 kilobases e possui nove genes. Os genes dividem-se 

em dois grupos: os que codificam as proteínas estruturais (gag e env) e os que codificam as 

proteínas não estruturais (tat, pol, rev, nef, vif, vpu, e vpr) (MUESING et al.,1985).   

 A região gag codifica as proteínas da matriz, p17, do capsídeo viral, p24, 

núcleocapsídica, p7 e p6. Região pol codifica a PR p10, TR p66/p51, e IN p32. A região env é 

responsável pela codificação das glicoproteínas do envoltório, gp120 de superfície e gp41 da 

transmembrana (VAISHNAV; WONG-STAAL, 1991; FRANKEL; YOUNG, 1998). O vírus 

ainda possui dois genes regulatórios (tat e rev) e quatro acessórios (nef, vif, vpu e vpr) que 

codificam proteínas essenciais para regulação da replicação. 
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 A infecção depende da interação da glicoproteína viral gp120 com receptores CD4 

presentes em macrófagos, monócitos, células da micróglia, células dendríticas e principalmente 

linfócitos T CD4 e também com co- receptores de quimiocinas, CXCR4, presente em linfócitos 

T, e o receptor CCR5, presente em macrófagos, células dendríticas e linfócitos T 

(SCHOFERNEKER; FISCHER, 2007). Após alterações conformacionais das glicoproteínas, 

há liberação do material genético do HIV no citoplasma celular e a fita simples de RNA é 

processada pela transcriptase reversa resultando na dupla fita de DNA. A partir disso o DNA 

viral é inserido no genoma do hospedeiro com o auxílio da integrase (GALLO et al., 1993; 

TANCREDI, 2003). A depender da ativação da célula do hospedeiro, haverá transcrição e 

tradução das poliproteínas virais. A enzima protease atuará clivando as poliproteínas em 

proteínas funcionais e, a partir de então, dar-se-á a montagem e liberação dos vírions da célula 

através do processo de brotamento. Há cepas de vírus que induzem a formação de sincícios, 

levando à morte por apoptose de células infectadas e não infectadas. Nestas circunstâncias, a 

taxa de linfócitos T CD4 reduz rapidamente, contribuindo para uma pior evolução da infecção 

pelo HIV (RANG et al., 2011). 

 Dessa forma, o principal prejuízo causado pelo HIV é o acometimento progressivo do 

sistema imune, levando à grave imunodepressão, o que torna o indivíduo mais suscetível às 

doenças oportunistas e a alguns tipos de neoplasias (MAARTENS; CELUM; LEWIN, 2014). 

 

1.4 História Natural e Imunopatogenia da infecção pelo HIV-1 

 A história natural da infecção pelo HIV-1 divide-se em três fases: fase aguda, fase de 

latência clínica e fase sintomática ou Aids (WINGG, 2008). 

 A fase aguda tem início com a transmissão do vírus e caracteriza-se por sintomas 

clínicos inespecíficos e, comuns a diversas outras doenças infecciosas, dessa forma é conhecida 

como síndrome retroviral aguda e pode durar de 4 a 8 semanas. Caracteriza- se também e por 

altos níveis de replicação viral acompanhada por uma queda significativa do número de 

linfócitos T CD4 (QUIN, 1997; SCHACKER et al., 1996). 

 Na fase de latência clínica ocorre ausência de sintomas e o decréscimo da carga viral no 

plasma com aparecimento de uma resposta imune específica ao HIV. A resposta de linfócitos 

T CD8 assim como aparecimento de anticorpos anti-HIV são importantes no controle da 

replicação viral. Neste período a capacidade de replicação é bastante lenta e pode-se observar 

discreta e continua queda do número de linfócitos TCD 4 no sangue. (MC MICHAEL; 

ROWLA-JONES, 2001). Essa fase pode perdurar por muitos anos e permanece até que o 

controle viral seja perdido e que se tenha o aparecimento das doenças definidoras de AIDS 
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dando início a fase sintomática (LEWWS, 2013). Nessa fase ocorre contínua e gradual de 

linfócitos T CD4, cujos valores não serão mais recuperados sem a presença de terapia 

antirretroviral. Quando o indivíduo apresentar valores inferiores a 200 linfócitos T CD4/mm3, 

instala-se o quadro de Aids ou quando ele apresentar neoplasias e/ou infecções definidoras de 

Aids (WIGG, 2008; MCDERMOTT, KOUP, 2012).  

Os indivíduos infectados que não progridem para aids e mantêm contagens de células T 

CD4 dentro da normalidade, com carga viral baixa em ausência de TARV, são conhecidos como 

controladores de elite (POROPATICH SULLIVAN, 2011). 

A infecção pelo HIV também se caracteriza por aumento acentuado da ativação imune, 

que inclui tanto resposta inata quanto a adaptativa. Os linfócitos T CD4 ativados perfil Th1 são 

essenciais para a ativação de macrófagos e geração de linfócitos T citotóxicos (CTL). Uma das 

características principais do controle da replicação do HIV é a presença de linfócitos T CD8 

ativados específicos com elevada capacidade proliferativa sendo que, a inibição da replicação 

mediada por CTL pode ocorrer por meio de vários mecanismos relacionados, tanto com sua 

capacidade citolítica, quanto com a produção de moléculas não citotóxicas com atividade 

antiviral. Além da imunidade celular, a resposta humoral também desempenha papel importante 

no controle da replicação viral, pela produção de anticorpos neutralizantes e não neutralizantes, 

levando à opsonização viral e, por atuar em conjunto com o sistema complemento (MIGUELES 

et al., 2002; HUBER et al., 2006; MONTEFIORI; MASCOLA, 2009). 

 

1.5 Ativação imunológica crônica e translocação microbiana 

 A ativação crônica do sistema imune é uma das principais características da infecção 

pelo HIV-1. Atualmente é aceito que este processo esteja diretamente relacionado à progressiva 

depleção de linfócitos T CD4 e consequentemente à progressão para Aids (DOUEK et al., 

2009). A princípio, esta ativação celular não deveria ser diferente daquela observada frente a 

outros patógenos. No entanto, enquanto nas demais infecções a resposta imune declina ou é 

adequadamente controlada, na infecção pelo HIV-1, essa ativação persiste indefinidamente 

(PICKER, 2006).  

Vários mecanismos podem contribuir para ativação do sistema imune entre eles, 

ativação policlonal de células B, aumento de linfócitos T CD4 e T CD8 ativados, aumento de 

citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas. Entretanto, está não parece ser apenas decorrente da 

replicação viral contínua, mas representa um fenômeno complexo e multifatorial que, em última 

instância, afeta a função imunológica normal (DOUEK; ROEDERER; KOUP, 2009).  
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 As células T ativadas tornam-se alvos para a infecção do HIV, criando um ciclo vicioso 

entre replicação viral e ativação da resposta imune. Por esta razão, a magnitude dessa ativação 

imune crônica tem sido considerada como um dos principais determinantes da progressão da 

doença, independentemente da carga viral. (MARCHETTI; TINCATI; SILVESTRI, 2013). 

 A microbiota intestinal é composta de inúmeros tipos de microrganismos, dos quais 

muitos ainda não foram descritos, sendo que ela é fundamental para o funcionamento da mucosa 

do trato gastrointestinal. Esta colonização é importante para a manutenção da barreira epitelial 

intestinal, além da capacitação do sistema imune e defesa contra enteropatógenos (LUPP et al., 

2007).  

 O epitélio intestinal contém células epiteliais, imunoglobulina A (IgA), macrófagos, 

células dendríticas, células T em abundância. As moléculas e células atuam de forma sinérgica 

de forma a constituírem uma barreira para o conteúdo luminal, incluindo bactérias e 

endotoxinas. Esses e outros fatores estruturais, não estruturais e imunológicos do hospedeiro 

mantêm a integridade do epitélio, prevenindo que produtos microbianos atravessem o lúmen 

intestinal e atinjam o sangue periférico. (MCGOWAN et al.; 2004; LUPP et al., 2007).  No 

entanto, em indivíduos com HIV, desde a fase precoce da infecção aguda e ao longo do curso 

da infecção crônica, o trato gastrointestinal sofre uma perturbação imunológica substancial e 

estrutural incluindo a depleção de linfócitos T CD4, com uma perda consideravel da 

subpopulação de células T helper 17 (Th17) (MEHANDRU et al., 2004). 

Este desequilíbrio, consequentemente, cria locais de hiperativação imune da mucosa, 

esgotamento da função fagocítica de macrófagos intestinais, danos epiteliais (apoptose de 

enterócitos e perturbações das junções intercelulares). Coletivamente, essas alterações podem 

resultar no aumento da passagem de microrganismos e de seus produtos da mucosa intestinal 

para a circulação sistêmica. Vários aspectos do HIV associados com disfunção imune da 

mucosa foram descritos, incluindo a presença de uma perda rápida e grave das linfócitos  T 

CD4 e células do trato gastrointestinal em macacos infectados com SIV e seres humanos 

infectados com HIV (GUADALUPE et al., 2003; MEHANDRU et al., 2004; MATTAPALLIL 

et al., 2005).  

Macacos Rhesus infectados experimentalmente com SIV, apresentaram depleção de 

linfócitos T CD4 e progressão para Aids, de forma similar ao que ocorre no ser humano. Em 

contraste, macacos Mangabey que são hospedeiros naturais podem se infectar com SIV, mas 

não apresentarem depleção de linfócitos T CD4 e não desenvolverem Aids. Observou-se que 

macacos Rhesus cronicamente infectados com SIV apresentavam quantidade aumentada de 

produtos provenientes de uma bactéria comensal (Escherichia coli) na lâmina própria do cólon 
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e no fígado. A presença desses produtos em gânglios linfáticos distais indica translocação 

microbiana sistêmica. Por outro lado, macacos Mangabey infectados com SIV não 

apresentavam depósito aumentado de produtos microbianos em quaisquer dos órgãos citados 

anteriormente (BRENCHLEY; SILVESTRI; DOUEK, 2010).   

Brenchley e colaboradores (2006) propuseram que a translocação de produtos 

microbianos do intestino para a circulação sistêmica poderia constituir mecanismo central para 

a patogênese e ativação do sistema imune na infecção pelo HIV. A translocação microbiana 

pode ser definida como a passagem de produtos microbianos do lúmen intestinal para circulação 

sistêmica. Sob circunstâncias normais, os produtos microbianos são fagocitados na lâmina 

própria e nos nódulos linfáticos mesentéricos. No entanto, se o sistema imune da mucosa do 

hospedeiro estiver comprometido, esses mecanismos de defesa podem falhar, permitindo assim 

a saída e disseminação de bactérias para locais distantes do intestino (SANDLER; DOUEK, 

2012).  

Os produtos de microrganismos, como de bactérias e fungos, podem incluir 

peptidoglicano, ácido lipoteicóico, lipopolissacarídeo (LPS), DNA, flagelina e RNA. Tais 

produtos microbianos são potentes indutores de resposta pró-inflamatória devido à ativação de 

um variável número de receptores. Entre eles, pode -se destacar os receptores de tipo toll like 

(TLR), expressos por muitos tipos celulares. Em monócitos, macrófagos e células dendríticas, 

a ligação dos receptores com produtos microbianos ativa uma cascata de sinalização, que levam 

à produção de citocinas, tais como interleucina-1β (IL-1β), interleucina- 6 (IL-6), fator de 

necrose tumoral (TNF) e interferon gama (IFN γ) (JIANG, 2009; ZIEGLER, 2008).  

Essas respostas são essenciais para o hospedeiro na fase aguda das infecções, porém, 

elas podem contribuir para a persistência de reações inflamatórias em outras situações. As 

citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β, IL-6 e TNF podem induzir inflamação e danos no 

tecido vascular, bem como a proliferação de monócitos ou macrófagos locais e células do 

músculo liso, resultando em doenças cardiovasculares. Elas também podem prejudicar a 

apoptose de células pré-malignas e células malignas, além de estimular a reabsorção óssea, 

levando à osteoporose (HANSSON; HERMANSSON, 2011; GRIVENNIKOV; KARIN, 2011; 

RAISZ, 2005). 
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1.6 Marcadores de ativação imunológica e inflamação 

 

1.6.1 Marcadores de translocação microbiana 

A extensão da translocação microbiana pode ser avaliada, quer diretamente pela 

medição de subprodutos bacterianos no plasma, tais como LPS e  fragmentos de DNA ou RNA 

bacterianos, ou indiretamente pela detecção de proteína ligante de LPS (LBP), anticorpos contra 

o núcleo de endotoxina (EndoCAb) e anticorpos antiflagelina. Recentemente, os níveis 

plasmáticos de proteína de ligação de ácido graxo intestina,l um marcador de danos no 

enterócito, foram utilizados para correlacionar disfunção intestinal e translocação microbiana 

(MARCHETTI; TINCATI; SILVESTRI, 2013).  

O LPS é componente da membrana celular externa de bactérias Gram-negativas eliga-

se ao receptor toll like 4 (TLR-4), considerado importante marcador de translocação 

microbiana. Além da defesa local contra translocação microbiana a nível da mucosa 

gastrointestinal e no fígado, várias linhas de proteção são ativadas na circulação sistêmica para 

neutralizar o LPS e os seus efeitos, limitando assim os efeitos prejudiciais da translocação 

microbiana (BEUTLER, 2000; CARADONNA et al., 2000).  

Os fatores protetores incluem IgM, IgG e IgA específicos para o antígeno LPS e 

anticorpos EndoCAb. Assim em condições clínicas agudas que apresentam excesso de 

endotoxina circulante, como na sepse, ocorre o consumo de EndoCab, pois eles se ligam e 

neutralizam o LPS. Já em outras situações clínicas crônicas, como na doença inflamatória do 

intestino, a translocação microbiana resulta em elevados níveis de LPS que estão associados a 

níveis elevados de EndoCab (SCHIETROMA et al., 2006). No contexto da infecção por HIV, 

encontra-se níveis de LPS relativamente normais na infecção aguda com níveis aumentados de 

LBP, sCD14 e EndoCAb em comparação com níveis desses marcadores em indivíduos não 

infectados. Portanto sugere-se que a translocação contínua do LPS é rapidamente neutralizada 

por resposta de anticorpo. No entanto, os títulos de EndoCAb diminuem progressivamente na 

infecção crônica pelo HIV, caracterizada por níveis plasmáticos mais elevados de LPS 

(MARCHETTI; TINCATI; SILVESTRI, 2013). 

Na maioria dos estudos publicados, LBP e EndoCAb são quantificados no plasma ou 

soro utilizando ensaio imunoenzimático de fase sólida ligado a enzima do tipo sanduíche 

(ELISA), geralmente produzem resultados confiáveis e reprodutíveis. Por outro lado, o lisado 

de Limulus amebocyte comercial (LAL), permite a determinação quantitativa de LPS em 

referência a concentrações de endotoxina conhecidos e, portanto, é uma medida direta de 

endotoxemia.  Um método alternativo para avaliar a translocação microbiana é a detecção e 
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quantificação do gene 16S rRNA microbianos conservadas no plasma.  A maioria dos ensaios 

de reação em cadeia de polimerase são concebidos para a detecção qualitativa dos produtos de 

amplificação do gene 16SrRNA, o que permite a identificação de bactérias de diferentes 

espécies. Uma técnica de reação em cadeia de polimerase em tempo real, foi desenvolvida com 

foco na quantificação precisa de sequencias de genes 16S rRNA (KRAMSKI et al., 2011; 

NIXON; LANDAY, 2010). 

 

1.6.2 Marcadores de inflamação e coagulação 

Monócitos e macrófagos expressam uma variedade de receptores de reconhecimento de 

padrões de antígenos, e estimulação dessas células através desses receptores pode contribuir 

para a inflamação e doença cardiovascular (ZIEGLER, 2007). Níveis plasmáticos elevados de 

marcadores solúveis de ativação de monócitos e macrófagos (sCD14 e sCD163) foram relatados 

na infecção por HIV (BURDO et al., 2011).  

Os níveis plasmáticos aumentados de sCD14 podem está relacionados com aumento da 

mortalidade em indivíduos infectados pelo HIV tratados com TARV e níveis plasmáticos 

elevados de sCD163 podem estar associados com aumento do risco de inflamação da artéria 

coronária e aterosclerose. A presença de CD16+ em monócitos ativados também pode estar 

associada com risco de progressão de doenças coronárias (BAKER et al., 2013; BURDO et al., 

2011; SANDLER et al., 2011).  

A ativação pode contribuir também para o aumento do risco de trombose observado em 

indivíduos HIV positivos. De fato, monócitos e plaquetas, no sangue periférico desses 

indivíduos expressam altos níveis de fator tecidual (MAYNE et al., 2012). O fator tecidual pode 

iniciar a cascata da coagulação e, potencialmente levar ao aumento dos níveis plasmáticos de 

D-dímeros (produtos de degradação da fibrina) (KULLER et al., 2008). Comparando-se 

indivíduos saudáveis com pacientes infectados pelo HIV foi demonstrado níveis aumentados 

de marcadores inflamatórios, tais como, IL-6, sCD14 e D-dímero. Pacientes com níveis mais 

elevados destes biomarcadores apresentam um risco aumentado de mortalidade por doenças 

hepáticas, metabólicas e renais. Alterações cardiovasculares podem ser observadas nesses 

pacientes, apesar de ausência de viremia. Os níveis desses biomarcadores estavam diretamente 

correlacionados com os níveis de RNA do HIV após a descontinuação da TARV (KULLER et 

al., 2008; BAKER et al., 2013). 

Além disso, tem sido constantemente descrito na literatura que na infecção pelo HIV 

pode- se encontrar maior frequência de linfócitos T CD8 CD38 positivos na progressão da 
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infecção (CARVALHO et al.,2016). Estudos também sugerem que a expressão de CD38 em 

células TCD4+ indicam mau prognóstico (TICANTI et al.,2012).  

 

1.6.2 Marcadores de inflamação não específicos  

Outros marcadores inflamatórios inespecíficos, tais como a proteína C- reativa (PCR) e 

cistatina C apresentam aumentos variáveis na infecção por HIV (BAKER et al., 2013; BURDO 

et al., 2011; SANDLER et al., 2011). A PCR é sintetizada pelo fígado após um estímulo como 

lesão tecidual, inflamação e/ou infecção e em resposta a secreção de citocinas. Sua produção 

também ocorre nas lesões ateroscleróticas  por  células  musculares  lisas  e macrófagos, rins, 

neurônios, alvéolos pulmonares e tecido adiposo (DENARDI; CASELLA; CHAGAS, 2008). 

No contexto da infecção crônica por HIV, estudos demonstraram que a PCR pode estar 

aumentada nesses pacientes em comparação com a população geral.  A PCR ultrassensivel 

(PCR- us) tem sido um marcador amplamente empregado e associado a risco cardiovascular 

em vários estudos com pacientes infectados por HIV em uso de TARV. No entanto, continua a 

ser desconhecido se a PCR possui valor prognóstico em individuos HIV positivos pois 

observou-se mesma associação da PCR- us ao risco cardiovascular  na  população geral (DOS 

ANJOS at al., 2012).  

Vários estudos demonstraram associação entre a infecção pelo HIV não tratada e 

diminuição dos fatores do complemento não clivados disponíveis (HUBER et al., 2011; 

TENORIO et al., 2014). 

Os fatores do complemento 3 e 4 (C3 e C4) são proteínas de fase aguda, que são 

sintetizadas por estimulação de citocinas pró-inflamatórias. Embora a síntese hepática seja mais 

importante, foi demonstrado que macrófagos e células endoteliais podem produzir C3 e C4 

(WALPORT, 2001; RITCHIE et al., 2004).  

Síntese local de complemento também ocorre no cérebro, coração, pulmão, articulações, 

intestinos, músculo esquelético e medula óssea. Especificamente no cérebro, em condições 

normais, os níveis de complemento são muito inferiores ao do plasma. No entanto, a produção 

de complemento pode ser significativamente aumentada no cérebro em doenças inflamatórias. 

Evidências clínicas e experimentais recentes indicam que os níveis de proteínas do 

complemento em indivíduos infectados com HIV-1 podem estar associados com o 

desenvolvimento de desordens neurocognitivas (FENGMING et al., 2014).  
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1.7 Imunidade humoral na infecção por HIV-1 

A infecção por HIV afeta as principais populações de linfócitos. Anormalidades na 

função das células B incluem hipergamaglobulinemia, hiperatividade policlonal de células B e 

baixa capacidade de resposta aos novos antígenos in vivo e ao estímulo das células B in vitro 

(MOIR et al., 2008). 

 Esse estado de hiperatividade parece levar a um sério comprometimento da produção 

de imunoglobulinas induzida por mitógenos in vitro e a produção de anticorpos antígeno 

específicos após a imunização estão gravemente comprometidas (MILITO, 2001; MOIR; 

AGEMATSU 2001; NAGASE, 2001). 

A hipergamaglobulinemia pode estar associada com surgimento de anticorpos contra 

antígenos próprios, como por exemplo, auto-anticorpos contra fosfolipídios, neutrófilos, 

moléculas HLA (antígeno leucocitário humano), antígenos nucleares, DNA, actina e miosina, 

podendo levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes (QUAN, 2001). Observam-se 

também outros sinais de hiperatividade das células B, como aumento do risco de transformação 

neoplásica (GAIDANO, 2000) e aumento da expressão de marcadores de ativação, como CD5, 

CD21 (MOIR, 2001) e CD38 (FOURNIER, 2002). A disfunção das células B pode ser 

decorrente de um conjunto de fatores: i)  perfil de citocinas característico da infecção pelo HIV, 

como TNF-α, IL-6, IL-10 e IL-15 (FOURNIER, 2002; MILITO, 2004); ii) diminuição da 

população de células T CD4 e consequente comprometimento da cooperação entre as células T 

e as células B (MALASPINA, 2003); iii) efeito direto do HIV e suas proteínas (tat, nef, gp120) 

sobre as células B (NAGASE, 2001).  

Estudos demonstraram que a viremia induz ao aparecimento de uma subpopulação de 

células B CD21 negativas, com características de plasmócitos e secreção elevada de 

imunoglobulinas. Esta população celular pode contribuir para a hipergamaglobulinemia 

observada nos pacientes (MOIR, 2001; MALASPINA, 2003; MILITO, 2004). 

Observa-se também a diminuição da população de linfócitos B expressando CD27, 

característica dos linfócitos B de memória. O CD27 é uma glicoproteína transmembrana tipo I 

da família dos receptores do TNF. Quando interage com seu ligante CD27L, expresso nos 

linfócitos T ativados, promove a diferenciação dos linfócitos B de memória em plasmócitos 

(NAGASE, 2001). Nagase e colaboradores (2001) observaram o aumento da expressão do 

CD27L em linfócitos T ativados isolados de indivíduos HIV positivos e sugeriram que a 

interação CD27L está implicada na plasmocitose, na hipergamaglobulinemia e na diminuição 

das células de memória nesses pacientes. De acordo com Milito e colaboradores (2004), os altos 

níveis de expressão do CD27L nas células T contribuem para a diminuição das células B CD27, 
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induzindo a diferenciação das células B em plasmócitos, privando essas células de fatores de 

crescimento, e desencadeando a apoptose. Milito e colaboradores (2001) relataram que o 

número de células B CD27 não está correlacionado com a contagem de linfócitos T CD4, pois 

os mesmos números de células B de memória foram encontrados em pacientes HIV positivos 

com contagens de linfócitos T CD4 acima ou abaixo de 390 células/mm3. De forma similar, 

pacientes submetidos à TARV e pacientes que ainda não iniciaram o tratamento, apresentaram 

os mesmos valores de células B CD27. Estes achados sugerem que a perda das células B de 

memória ocorre no início da infecção e não é corrigida após a terapia antirretroviral (MILITO, 

2001). Associado com a diminuição do número de células B CD27, a maior parte das células B 

de indivíduos HIV positivos é composta por células B naive (NAGASE, 2001), que respondem 

de maneira ineficiente aos antígenos. (MILITO, 2004). 

 

1.8 Fator de crescimento transformador beta (TGF beta) 

As citocinas desempenham um papel importante durante a patogênese do HIV, seja pela 

regulação da replicação viral ou pelo seu papel na modulação das respostas imunes inata e 

adaptativa (LOTZ; SETH, 1993).  

Embora a fase aguda da infecção esteja associada com o aumento da produção de 

citocinas pró-inflamatórias, a relação entre as concentrações de citocinas e a patogênese do HIV 

ainda não está totalmente compreendida (MEDEIROS, 2016). 

O TGF β (fator de crescimento transformador beta) é uma citocina anti-inflamatória 

pertencente a uma família multigênica composta por cinco membros descritos. Os efeitos 

inibitórios únicos do TGF β são principalmente mediados pelo TGF β1. Essa citocina foi relatada 

como sendo regulado por tat em células infectadas pelo HIV. A expressão aumentada de TGF 

β acarreta à supressão da função de linfócitos B e T, incluindo a inibição de outras citocinas, 

como o IFN α e γ (OHTA et al., 1987; REINHOLD et al., 1999; SOUSA et al., 1999). 

TGF β é uma citocina que está envolvida com a regulação de diferentes aspectos das 

respostas de defesa do hospedeiro a lesões. A superexpressão do TGF β pode levar à conversão 

de suas funções protetoras em manifestações patogenéticas. TGF β é um fator potente na 

promoção de aspectos anabolizantes no metabolismo do tecido conjuntivo, e a produção 

descontrolada de TGF β tem sido associada ao desenvolvimento de fibrose (MENG; NIKOLIC; 

LAN, 2016). 

Com relação aos seus efeitos nas respostas imunes e inflamatórias, TGF β é um 

importante fator imunossupressor endógeno que fisiologicamente pode proteger o organismo 

do dano tecidual causado pela ativação crônica de leucócitos. Como resultado da superprodução 
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na infecção pelo HIV, esta função do TGF β pode contribuir para mecanismos não citopáticos 

de imunodeficiência (JÓZEFA et al., 2006).  

O TGF β está envolvido em vários aspectos da infecção pelo HIV-1, incluindo a 

inativação de macrófagos e apoptose de linfócitos T CD4 através de vários mecanismos. Foi 

relatado que em indivíduos infectados com HIV-1, houve aumento da produção de TGF β por 

células mononucleares de sangue periférico e isso foi sugerido como responsável pela 

incapacidade desses indivíduos de montar respostas inflamatórias efetivas. A produção de TGF 

β após infecção pelo HIV-1 em macrófagos pode contribuir com a replicação do vírus dentro 

dessas células, o que aumenta a infectividade do HIV-1 em macrófagos (MAINA et al., 2016). 

Assim, através de seus e amplos efeitos inibitórios em diferentes mecanismos de defesa 

antivirais, o TGF β também facilita a progressão mais rápida da infecção do vírus e aumenta a 

susceptibilidade a infecções oportunistas e malignidades. Embora essas descobertas sejam 

largamente baseadas em sistemas in vitro, a demonstração de superexpressão de TGF β em 

pacientes infectados pelo HIV apoia o conceito de que essa citocina é um importante mediador 

patogenético na infecção pelo HIV e suas doenças associadas (MOHAMMED et al., 2002). 

A contribuição da imunossupressão de TGF β e associação com infecções virais, 

incluindo citomegalovírus, hepatite B e vírus Epstein-Barr foram sugeridos. Embora os níveis 

plasmáticos do TGF β tenham sido determinados em várias doenças, a importância dos níveis 

circulantes deste fator profibrótico na progressão da doença do HIV-1 permanece obscura. TGF 

β 1 e IL-10 estão diminuídos em pacientes com infecção não progressiva em comparação com 

indivíduos com HIV-1 progressivo. Além disso, níveis plasmáticos elevados de TGF β 1 foram 

inversamente correlacionados com variáveis conhecidas por associar-se à progressão da doença 

incluindo contagens de células T CD4 e razões CD4: CD8. Esses achados sugerem que o TGF 

β 1 pode ser importante na patogênese da infecção pelo HIV-1, achados esses que podem ter 

implicações para intervenções, incluindo desenvolvimento de vacinas e terapias sistêmicas, 

utilizando-se de antagonistas de TGF β1 na infecção pelo HIV-1 (BLOBE, 2000; MAINA et 

al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar dos avanços na terapia antirretroviral terem aumentado a sobrevida de pacientes 

infectados com o vírus HIV, esses pacientes apresentam risco aumentado de desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares, hepáticas, renais, ósseas e neoplasias. Existem hipóteses que o 

risco de ocorrência de tais eventos podem estar de alguma forma associados a mecanismos de 

hiperativação imune, inflamação e restauração imune deficiente. 

Estudos mostram que a translocação microbiana é responsável por diversos níveis de 

ativação imune em pacientes infectados com HIV. O desenvolvimento de pesquisas que 

abordem marcadores de ativação do sistema imune e inflamação são necessários para um maior 

entendimento da evolução da infecção pelo HIV. 

 Dessa forma, pretende-se no presente estudo avaliar marcadores de alteração da 

resposta imune e correlacioná-los com uso de terapia antirretroviral em pacientes HIV 

positivos.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Determinar os níveis séricos de marcadores de resposta imune em indivíduos com 

infecção pelo HIV, correlacionando-os com suas características clínicas e laboratoriais.  

 

3.2 Específicos 

 

• Determinar as características sociodemográficas, clínicas e laboratoriais. 

• Determinar os níveis de imunoglobulinas, anticorpos contra Escherichia coli HS, 

proteínas de fase aguda e citocinas. 

• Correlacionar os níveis dos marcadores entre si e com os parâmetros clínicos e 

laboratoriais dos participantes. 
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4 MATÉRIAS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa realizado em pacientes 

vivendo com HIV/Aids acompanhados em serviço especializado no município de Fortaleza- 

Ceará. O presente estudo constitui parte do projeto de pesquisa integrado intitulado 

“Complicações não oportunistas da infecção pelo HIV: Avaliação da prevalência, fatores 

relacionados, marcadores clínicos e laboratoriais” (Estudo CHRONOS), desenvolvida por 

pesquisadores da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) em parceria com a Universidade 

Federal do Ceará (UFC).  

 

4.2 Local e período da pesquisa 

A pesquisa foi realizada do Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/aids (SAE) 

que funciona no Núcleo de Atenção Médica e Integrada (NAMI), unidade de referência 

secundária vinculada a UNIFOR e credenciada à rede assistencial da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Fortaleza, localizado na Regional VI. 

O SAE NAMI iniciou atendimento em agosto de 2010, dispondo de equipe 

multiprofissional composta por três médicos infectologistas, uma enfermeira, duas assistentes 

sociais, uma farmacêutica e um bioquímico, envolvidos diretamente no atendimento aos 

usuários do serviço. Durante este período o SAE NAMI cadastrou cerca de 520 usuários com o 

diagnóstico de infecção pelo HIV/Aids no serviço especializado em infectologia. O 

atendimento dos pacientes é feito mediante consultas previamente agendadas e ocorre em 3 

turnos da semana. O serviço tem implementada atividade de busca ativa de pacientes em 

situação ou risco de abandono. 

 

4.3 População / Amostra 

A população de interesse do estudo foi formada por indivíduos com infecção pelo HIV, 

vinculados ao serviço, independentemente do tempo de diagnóstico ou uso de TARV. Os 

indivíduos foram convidados para participar do estudo, por amostragem não probabilística do 

tipo conveniente no momento que eles compareciam ao serviço para o atendimento de rotina.  

Cada indivíduo foi admitido segundo os critérios de inclusão e exclusão. Como critérios 

de inclusão foram considerados os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV/Aids e 

idade mínima de 18 anos. Como critérios de exclusão considerou-se indivíduos em condição 

clínica descompensada que impedisse a realização dos testes propostos.  
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 Participaram do estudo 200 pacientes e foi realizada coleta de amostras biológicas em 

137 destes pacientes. Entraram para análises do presente trabalho 130 pacientes HIV positivos. 

Estes foram divididos em 3 grupos de acordo com uso de TARV e carga viral. O grupo I (n= 

23; sem TARV) era constituído por aqueles recém diagnosticados, e, portanto, não estavam sob 

uso de TARV. O grupo II A (n= 98; avirêmicos) compreendia os pacientes que estavam sob 

uso de TARV há mais de 6 meses, cujos níveis de carga viral atingiram valores indetectáveis 

(50 cópias/mL). O grupo II B (n= 9; virêmicos) era constituído por aqueles que estavam sob 

uso de TARV há mais de 6 meses, mas que apresentavam supressão incompleta da carga viral. 

7 pacientes não entraram nas análises pois haviam iniciado TARV antes de completar  6 meses.  

 Um total de 50 doadores de sangue provenientes do Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Ceará (HEMOCE), com resultados negativos para HIV, compôs o grupo de 

Controles HIV negativos do presente estudo. 

 

4.4 Coleta de dados e amostras biológicas  

A coleta de dados do estudo CHRONOS foi realizada de forma integrada e colaborativa 

entre os participantes dos diversos subestudos a partir de instrumento desenvolvido e validado 

pelos pesquisadores envolvidos (APÊNDICE A).  A entrevista para preencher o instrumento 

da pesquisa foi realizada no dia do comparecimento à consulta de rotina (eletiva), em sala anexa 

ao consultório de enfermagem, onde os pacientes eram convidados a contribuir com o estudo. 

A participação foi ofertada a todos os pacientes que se adequavam aos critérios estabelecidos e 

o recrutamento foi realizado nos três turnos de atendimento no período de junho de 2016 a 

março de 2017.  

Ainda foi utilizado coleta de dados no prontuário físico afim de complementar 

informações relacionadas à situação histórica e atual do paciente em relação à doença. No 

prontuário eletrônico (Master Tools) foram verificados os resultados dos exames laboratoriais 

solicitados na rotina do serviço importantes para o estudo. Além disso, foi utilizado o Sistema 

de Controle de Exames Laboratoriais de Rede Nacional de Contagem de Linfócitos (SISCEL), 

onde foi verificada a condição imunológica e carga viral do paciente. Todos os dados foram 

alimentados em planilha do programa Excel (Microsoft Corporation, 2010). A partir desse 

banco de dados foram retiradas variáveis utilizadas no presente estudo.   

As amostras biológicas dos pacientes foram coletadas semanalmente no período de 

junho de 2016 a maio de 2017 no laboratório de análises clínicas do NAMI seguindo a rotina 

do serviço. Foram coletados 10 mL de sangue divididos em três tubos, sendo dois destinados 

para amostra de soro e um tubo contendo como anticoagulante a heparina. Os tubos foram 
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centrifugados por 10 minutos a 3000 rpm, sendo as amostras de soro acondicionados a - 80°C 

até o momento das análises.  

Amostras de soro de doadores com sorologia negativa para HIV foram armazenadas a -

80°C. 

 

4.5 Testes sorológicos 

 

4.5.1 Obtenção de extrato bruto de lipopolissacárideo (LPS) de Escherichia coli HS 

Foi obtido extrato bruto de cepas de Escherichia coli (E. coli HS), gentilmente cedido 

pelo Prof. Dr. Aldo Ângelo Moreira Lima, Departamento de Fisiologia e Farmacologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, segundo o protocolo descrito por 

Nagao e colaboradores (1995) realizou-se inicialmente semeadura das bactérias em caldo 

Mueller Hinton (Himedia, Índia). Após 18h de incubação em estufa bacteriológica Quimis, 

(Diamantina, Brasil), um repique da cultura foi realizada em ágar Mueller Hinton (Himedia, 

Índia). Em seguida à incubação, três colônias foram selecionadas e semeadas em 10 mL de 

caldo Mueller Hinton. Após incubação de 18h, um volume correspondente a 0,1mL de caldo 

por placa foi semeado em cada placa contendo Muller Hinton (total de 15 placas) com auxílio 

de uma alça de Drigalski. Após nova incubação de  24 h a 37° C em estufa, foram adicionados 

4 mL de salina tamponada com fosfato (PBS), pH 7,4,  estéril nas placas e com auxílio de uma 

alça de Drigalski e pipetas de Pasteur, o material de crescimento de bactérias era 

homogeneizado e transferido para um  recipiente de vidro estéril. Uma alíquota de 100 µL de 

suspensão de bactérias foi retirada, diluída em 4,5 mL de PBS estéril, e realizada sua leitura em 

560 nm (Espectrofotômetro Visível. Quimis. Diadema, SP). A seguir, o a suspensão de bactérias 

foi deixado em banho maria (B. Braun, Alemanha) a 100° C durante 2 h. Em seguida, após 

centrifugação por 20 minutos a 2500 rpm, foram realizadas alíquotas a partir do sobrenadante, 

sendo as mesmas estocadas a - 20° C até o momento da análise. A leitura realizada no 

espectrofotômetro serviu como referência para o cálculo do volume necessário de extrato para 

atingir uma densidade óptica (D.O.) de 0,74. 

 

4.5.2 Determinação dos títulos de IgM e IgG anti- lipopolissacárideo (LPS) 

Anticorpos específicos para LPS foram detectados através de teste ELISA indireto, 

conforme descrito por Nagao et al. (1995). 

Microplacas de poliestireno (código 3590, Costar, USA) foram revestidas com 50 L 

do extrato contendo LPS (D.O.560 0,74) durante 24 h a 4° C. Após e lavagens com PBS contendo 
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Tween 0,05% (PBS-T) em lavadora automática de placas (Atlantis- Asys, Biochrom, USA) as 

amostras de pacientes e de indivíduos HIV negativos foram diluídas a 1/200 com solução de 

PBS- NaCl 0,5 M- Tween 0,2% (PBS-NaCl-T) e incubadas em triplicatas nos poços. Foram 

também incluídos amostras de um pool  de 50 amostras (obtidos do HEMOCE) de soro humano 

normal (SHN) como controle em três diluições (1/50, 1/100 e 1/200). Após 2 h a 37º C, foram 

realizadas novas lavagens e, a seguir, foram adicionados aos poços,  anti- IgM e IgG conjugados 

com peroxidase (Codigo: SAB3701404) Sigma, USA) na diluição de 1: 1000 com PBS-NaCl-

T foram incubados nos poços durante  (1 h a 37°C. Após novas lavagens, foram adicionados 

aos poços, um volume de 10 L de solução de substrato cromogênico, contendo 

ortofenilenodiamina (Sigma, USA) 0,4 mg/mL e H2O2 na concentração final de 0,01% em 

tampão citrato fosfato 0,1M, pH 5,0. As placas foram deixadas durante 20 minutos a 

temperatura ambiente sob abrigo da luz.  A seguir, as reações foram interrompidas pela adição 

de 25 µL de H2SO4 1,0 N. As leituras foram realizadas em leitor de placas (ASYS Expert Plus, 

Biochrom, RU) em comprimento de onda de 492 nm.  Os resultados foram expressos em índices 

conforme a seguinte fórmula: média das D.O. das amostras/média das D.O.da amostra pool de 

SHN na diluição de 1/200. 

 

4.5.3 Determinação dos títulos de IgG1e IgG2 anti- lipopolissacárideo  

Microplacas foram revestidas conforme citado no item 5.6.1.  Após 4 lavagens com PBS 

-T, as amostras de pacientes e indivíduos HIV negativos foram incubadas em triplicatas nas 

placas durante 2 h a 37°C na diluição 1/200 e o pool de SHN em diluições seriadas (1/50, 1/100 

e 1/200). Em seguida, após lavagens, os poços foram adicionados de  anticorpos primários anti- 

IgG 1 (CDC, USA) e anti IgG 2 (CDC, USA) na diluição 1/1000 e 1/2000, respectivamente em 

PBS-NaCl-T e incubados durante 24 horas a 4°C. Após lavagens com PBS-T, incubou-se o 

anticorpo anti IgG de camundongo (código A-0168, Sigma, USA) na diluição 1/1000 em PBS-

NaCl-T durante 1h e 30mina 37°C em estufa (Odontobras, São Paulo). Após novas lavagens, 

procedeu-se conforme 5.6.1 para revelação da cor.  

 

4.5.4 Dosagem da fração C3 do complemento e imunoglobulinas  

Foram utilizados kits comerciais para a quantificação C3, IgG e IgM (Turbiquest, 

Labtest, Brasil). O protocolo foi feito de acordo com as instruções do fabricante. As leituras 

foram feitas no equipamento Bioclin BS 120 Mindray (Minas Gerais, Brasil). 
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4.5.5 Determinação de proteína C- reativa 

Para a dosagem das concentrações de proteína C- reativa foi utilizado kit comercial PCR 

ultrasensible- Linha turbiquest AA (Wiener, Argentina). Empregou-se o método 

imunoturbidimétrico através do equipamento Konelab 30i (ThermoFisher Scientific, EUA) e 

procedeu-se de acordo com as instruções do fabricante. 

 

4.5.6 Quantificação de citocina de TGF-β  

Foi utilizado um kit comercial de ELISA para quantificação de TGF - β 1 (Invitrogen, 

EUA). O protocolo foi realizado de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

O projeto foi aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFOR, sob o parecer nº 

957.848 (ANEXO A). Ressalta-se que componente ético foi respeitado em todas as etapas da 

pesquisa, como preconiza o Conselho Nacional de Saúde (CNS) por meio da Resolução nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012.  

 

4.7 Análise Estatística  

As variáveis como sexo e idade foram expressas em mediana e intervalo interquartil.  

As demais variáveis foram analisadas utilizando-se o programa GraphPad Prism versão 5.0 

(Graph Pad, USA). Para comparar as variáveis não paramétricas IgM, IgG, IgG1, IgG2 anti- 

LPS e fragmento C3 entre os grupos I e II e controles empregou-se o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn’s (para comparação entre três grupos não pareados entre 

si) ou o teste não paramétrico de Mann- Whitney (para comparação entre dois grupos não 

pareados entre si). A correlação entre duas variáveis numéricas foi realizada através da 

correlação de Spearman. Para todas as análises estatísticas foi considerado significante o valor 

de p ≤ 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização dos pacientes  

Dentre os 130 pacientes análisados observou-se que  maioria era do sexo masculino 

(106; 81,5 %) e apresentava estado civil solteiro (94; 72,3%). A mediana de idade foi de 36 

anos com intervalo interquanrtil entre 18 e 67. Mais da metade dos pacientes (31,5 %) afirmou 

possuir nível médio completo de escolridade e 32, 3 % trabalhavam com vínculo empregatício 

com renda de 1 a 3 salários mínimos (50,0 %). 

A tabela 1 apresenta a caracterização e as comorbidades clínicas dos pacientes. Não 

foram observadas diferenças significativas comparando-se os 3 grupos. 
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Tabela 1- Idade, sexo e comorbidades infecciosas e não infecciosas em pacientes infectados 

por HIV (n= 130) 

 

Variável Grupo I Grupo II A Grupo II B  

 
Sem tratamento 

(n= 23) 

Avirêmico 

(n= 98) 

Virêmico 

(n= 9) 
p 

Mediana 36 26 37 

NSa 

IQ idade 
(18- 58 anos de 

idade) 

(18- 67 anos de 

idade) 

(25- 49 anos de 

idade) 

Variável n % n % n %  

Sexo 

(masculino) 
17 73,91 83 84,69 6 66,66 NSb 

Sexo 

(feminino) 
6 26,08 15 15,30 3 33,33 NSb 

Tuberculose 0 0 6 6,12 1 11,11 NSb 

Sífilis 5 21,73 18 18,36 0 0 NSb 

Hepatite B 0 0 2 2,04 0 0 NSb 

Toxoplasmose 0 0 2 2,04 0 0 NSb 

Doença 

Renal 
0 0 1 1,02 0 0 NSb 

Doença 

Hepática 
0 0 0 0 0 0 NSb 

Diabetes 0 0 7 7,14 0 0 NSb 

Hipertensão 1 4,34 3 3,06 0 0 NSb 

Dislipidemias 0 0 10 10,20 1 11,11 NSb 

 
ateste de Kruskal-Wallis; bTeste de Fisher; NS: não significante; IQ: intervalo interquartil.  
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5.2 Linfócitos T CD4 e carga viral 

 

Quanto ao número de linfócitos T CD4, observou-se que o Grupo IIA (avirêmico) teve 

um aumento significativo do número dessas células com mediana inicial de 426 células/mm3 

para mediana após 6 meses de tratamento de 670 células/mm3 (Teste de Wilcoxon, p<0,0001). 

Quanto ao Grupo IIB (virêmico) não foi observada diferença significativa comparando-se os 

níveis de linfócitos T CD4 antes e após 6 meses de tratamento (Teste de Wilcoxon, p= 0,359) 

Observou-se também que os números de linfócitos de T CD4 estavam significativamente mais 

elevados em T1 (após 6 meses de terapia), quando se comparou os grupo II A e grupo II B (Teste 

de Mann-Whitney, p<0,05). A mediana da carga viral expressa em logaritmo foi de 4,1 log10 

cópias/mL no Grupo I, 3,7 log10 cópias/mL no grupo II A e 3,9 log10 cópias/mL no Grupo IIB 

antes do início da terapia. Após um ano de terapia, a mediana da carga viral apresentada pelo 

Grupo IIA foi de 1,0 log10 cópias/mL e pelo Grupo IIB foi de 3,5 log10 cópias/mL. Foi observado 

uma diferença significativa na carga viral do Grupo IIA comparando-se os tempos inicial e final 

(Teste de Wilcoxon, p<0,0001). O mesmo não ocorreu no Grupo IIB (Teste de Wilcoxon, p= 

0,652) (Tabela 2). 
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Tabela 2- Linfócitos T CD4 e carga viral nos indivíduos HIV positivos dos Grupos I (sem 

tratamento), IIA (em tratamento, avirêmicos) e IIB (em tratamento, virêmicos) obtidos antes do 

início da terapia antiretroviral (T0) e após 6 meses de terapia (T1) 

 

TCD4+ 

 

Grupo I 

(n=23) 

(células/mm3) 

Grupo II A 

(n=98) 

(células/mm3) 

Grupo II B 

(n=9) 

(células/mm3) 

Período de 

tratamento 
T0 T0 T1 T0 T1 

Mediana 464 426 670 528 310 

IQ (259- 680) (273- 628) (508- 911) (372- 824) (46- 845) 

Teste de 

Wilcoxon 
 <0,0001 0,359 

Teste de Mann-

Whitney 
 <0,05a 

Carga viral 

Grupo I 

(n=23) 

(log10 cópias/mL) 

Grupo II A 

(n=98) 

(log10 cópias/mL) 

Grupo II B 

(n=9) 

(log10 cópias/mL) 

Período de 

tratamento 
T0 T0 T1 T0 T1 

Mediana 4,1 3,7 1,0 3,9 3,5 

IQ (2,7 – 4,7) (2,4- 4,4) (1,0- 1,0) (2,4- 4,2) (2,4- 4,7) 

Teste de 

Wilcoxon 
 <0,0001 0,652 

 

IQ= intervalo interquartil; acomparação entreT1 nos grupos II A vs grupo II B 
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5.3 Imunoglobulinas séricas e anticorpos contra LPS 

 

Os níveis séricos totais de IgM e IgG foram significativamente diferentes entre os 

grupos (p <0,0001; p <0,0001, respectivamente) demonstrados na (Tabela 3). Verificou-se que 

o Grupo controle, constituído por doadores de sangue HIV negativos, apresentaram níveis de 

IgM significativamente mais elevados do que o Grupo IIA (p <0.0001) e Grupo IIB (p =0,03). 

Quanto aos níveis de IgG verificou- se diferença significante entre o Grupo controle e Grupo I 

(p <0.0001), Grupo IIA (p= 0,016) e Grupo IIB (p= 0,014) (Gráfico 1). 

 

Tabela 3- Níveis séricos totais de IgM, IgG, e de anticorpos IgM, IgG, IgG1 e IgG2 anti-LPS 

em indivíduos HIV positivos dos Grupos I (sem tratamento), IIA (em tratamento, avirêmico) e 

IIB (em tratamento, virêmico) e controles HIV negativos 

 

Variáveis  
Controle 

(n=40) 

Grupo I 

(n=23) 

Grupo II A 

(n=98) 

Grupo II B 

(n=9) 
p 

IgM total 

(mg/dL) 

M 124 139 69 78 
<0,0001 

IQ 88 - 150 98 - 198 52 - 204 59 - 117 

IgG total 

(mg/dL) 

M 1422 2111 1465 1802  
<0,0001 

IQ 1222 - 1680 1612 - 2527 1239 - 1664 1497 - 2154 

IgM anti-LPS 

(índice) 

M 1,0 0,90 0,80 0,60 
0,016 

IQ 0,78 -  1,2 0,60 - 1,3 0,60 - 1,1 0,50 - 0,75 

IgG anti-LPS 

(índice) 

M 0,80 0,80 0,65 0,50 
NS 

IQ 0,60 - 1,0 0,40 - 1,1 0,50 - 1,1 0,25 - 0,85 

IgG1 anti-LPS 

(índice) 

M 0,75 0,90 0,60 0,70 
NS 

IQ 0,50 - 1,3 0,40 - 1,5 0,38 - 1,4 0,15 - 1,0 

IgG2 anti-LPS 

(índice) 

M 0,85 0,60 0,60 0,20 
NS 

IQ 0,28 - 1,9 0,10 - 1,7 0,1 - 1,1 0,05 - 0,70 

 

aTeste de Kruskal-Wallis 

M= mediana 

IQ= intervalo interquartil 

NS: não significante 
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Gráfico 1- Níveis totais de IgM (A) e IgG (B) em indivíduos HIV negativos (Grupo controle) 

e positivos (Grupo I, sem tratamento, Grupo IIA, em tratamento avirêmico, Grupo IIB, em 

tratamento, virêmicos).  
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Quanto aos níveis de  anticorpos IgM anti- LPS, o Grupo controle apresentou níveis 

significativamente mais elevados do que os demais grupos (Teste de Kruskal-Wallis e Dun’n, 

p< 0,016). Quando comparou-se apenas os Grupos controle e IIB, a diferença mostrou-se ainda 

mais significativa (Teste de Mann-Whitney, p=0,001) (Grafico 2). 

 

 

Gráfico 2- Níveis de anticorpos IgM anti- LPS em indivíduos HIV negativos (Grupo controle) 

e positivos (Grupo I, sem tratamento, Grupo IIA, em tratamento avirêmico, Grupo IIB, em 

tratamento, virêmicos).  
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Quanto aos níveis de IgG anti-LPS e da subclasse IgG2 anti- LPS, observou-se níveis 

mais baixos no Grupo IIB em relação ao Grupo controle (Teste de Mann-Whitney; p= 0,05; p= 

0,05, respectivamente) (Gráfico 3). Os níveis de IgG1 anti-LPS não mostraram diferenças 

significativas entre os grupos (dados não apresentados). 

 

 

Gráfico 3- A) Níveis de anticorpos IgG anti- LPS (A) e de anticorpos IgG2 anti- LPS (B) em 

indivíduos HIV negativos (Grupo controle) e positivos (Grupo I, sem tratamento, Grupo IIA, 

em tratamento avirêmico e Grupo IIB, em tratamento, virêmicos).  
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Foram realizadas análises de correlações entre níveis séricos totais e específicos anti-

LPS do isotipo IgM entre os grupos. No Grupo controle, houve uma correlação positiva 

significativa entre os parâmetros (r= 0,532; p= 0,0004). No Grupo IIA obteve-se uma correlação 

positiva fraca entre os parâmetros (r= 0,327; p= 0,001). Não foi observado correlação entre 

essas variáveis no Grupo I, tampouco no Grupo IIB (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4- A) Correlação entre níveis totais de IgM e IgM anti-LPS no Grupo controle (HIV 

negativos); B) Correlação entre níveis totais de IgM e IgM anti-LPS no Grupo I (sem 

tratamento); C) Correlação entre níveis totais de IgM e IgM anti-LPS no Grupo IIA (em 

tratamento, avirêmico); D) Correlação entre níveis totais de IgM e IgM anti-LPS no Grupo IIB, 

em tratamento, virêmico) 
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Correlações entre níveis séricos totais de IgG e níveis de IgG específicos contra LPS 

foram também realizadas entre os grupos. Verificou-se uma correlação positiva fraca entre IgG 

total e níveis de IgG anti- LPS no Grupo controle (r= 0,378; p= 0,016) e uma correlação positiva 

moderada no grupo dos pacientes sem tratamento (Grupo I) e Grupo IIA com r= 0,596; p= 

0,0027 e r= 0,378; p= 0,00016, respectivamente. Não foi observado correlação entre IgG total 

e níveis de IgG anti- LPS no Grupo IIB (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5- A) Correlação entre níveis totais de IgG e IgG anti-LPS no Grupo controle (HIV 

negativos); B) Correlação entre níveis totais de IgG e IgG anti-LPS no Grupo I (sem 

tratamento); C) Correlação entre níveis totais de IgG e IgG anti-LPS no Grupo IIA (em 

tratamento, avirêmico); D) Correlação entre níveis totais de IgG e IgG anti-LPS no Grupo IIB 

(em tratamento, virêmico) 
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5.4 Marcadores inflamatórios C3 e proteína C reativa 

 

No que diz respeito à proteína C reativa não houve diferença entre os indivíduos HIV 

positivos dos diferentes grupos. O marcador não foi determinado nos indivíduos HIV negativos. 

Foi avaliado também no estudo os níveis séricos de fragmento C3 do complemento (Tabela 4). 

Embora todos os grupos apresentem níveis de C3 dentro da faixa de normalidade (Valor 

referência: 88 a 201 mg/ dL), houve diferença estatística comparando-se os grupos. Os níveis 

de C3 estavam significativamente maiores no Grupo controle, quando comparados com o 

Grupo I  (Teste de Mann-Whitney; p< 0.0001), Grupo IIA e  Grupo IIB (Teste de Mann-

Whitney; p< 0.0001 e p= 0.05, respectivamente) (Gráfico 6). 

 

 

Tabela 4- Fração de Complemento C3 e proteína C reativa em indivíduos HIV negativos 

(controles) e HIV positivos dos grupos I (sem tratamento), II A (em tratamento, avirêmico) e II 

B (em tratamento, virêmico) 

 

Variável  
Controle 

(n=40) 

Grupo I 

(n=23) 

Grupo II A 

(n=98) 

Grupo II B 

(n=9) 
p 

C3 

(mg/dL) 

M 186 144 161 159 
<0,0001 

IQ 167 - 208 123 - 153 137 - 180 132 - 186 

PCR 

(mg/L) 

M n.d. 2,4 2,3 1,9 
NS 

IQ  1,5 - 4,2 0,88 - 4,4 1,5 - 2,3 

 

aTeste de Kruskal-Wallis  

M= mediana 

IQ= intervalo interquartil 

n.d. não determinado 

NS: não significante 
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Gráfico 6- Níveis de C3 do complemento em indivíduos HIV negativos (Grupo controle) e 

positivos (Grupo I, sem tratamento, Grupo IIA, em tratamento avirêmico, Grupo IIB, em 

tratamento, virêmicos) 
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*Teste de Mann-Whitney 

 

As análises de correlação que serão mostradas a seguir foram realizadas com amostras 

de todos os pacientes em tratamento, pois não foi observada diferença, comparando-se os 

grupos avirêmico (Grupo IIA) e virêmico (Grupo IIB). Observou-se uma correlação positiva 

fraca entre os índices de IgG anti- LPS e os níveis de C3 do complemento (r= 0,259; p=0,007) 

nos pacientes que estavam sob uso de TARV (Gráfico 7). Entretanto, não se verificou 

correlação significativa entre IgM anti- LPS e C3 (r= 0,107; p= 0,272; dados não 

demonstrados). 

Foi encontrada também uma correlação positiva fraca entre os índices de IgG anti- LPS 

e de proteína C reativa nos os pacientes em uso de TARV (r= 0,24; p= 0,012) (Gráfico 8). Não 

foi observado correlação entre proteína C reativa e IgM anti- LPS (r= 0,07; p= 0,477; dados 

não demonstrados), assim como também não foi encontrada correlação entre proteína C reativa 

e C3 do complemento (r= 0,00088; p= 0,93; dados não demonstrados). 
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Gráfico 7- Correlação entre IgG anti- LPS e C3 do complemento nos pacientes sob uso de 

TARV 
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Gráfico 8 -Correlação entre proteína C reativa ultrassensível (PCR- us) e IgG anti- LPS em 

pacientes sob uso de TARV 
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5.5 Citocina TGF- beta 

 

Quanto aos níveis da citocina TGF- β foi obtido resultados que mostraram diferença 

significativa entre o grupo controle e Grupo IIB (teste de Mann-Whitney), ou seja os níveis 

séricos de TGF- β estavam mais elevados em controles HIV negativos do que em pacientes sob 

uso de TARV que não apresentavam supressão viral completa (Grupo IIB) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 9-  Níveis de TGF- β em indivíduos HIV negativos (Grupo controle) e positivos (grupo 

I, sem tratamento, Grupo IIA, em tratamento avirêmico, Grupo IIB, em tratamento, virêmicos) 
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Observou- se uma correlação negativa moderada entre níveis séricos de TGF- β e índices 

de IgM anti- LPS no grupo dos pacientes sem TARV (Grupo I) conforme demonstrado na tabela 

5 e gráfico 10. Foi encontrada correlação positiva fraca entre TGF- β e proteína C reativa no 

Grupo IIA (avirêmicos) (r=0,210; p=0,038; dados não demonstrados). Não foram observadas 

correlações entre TGF- β e demais marcadores.  
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Tabela 5. Correlação entre TGF beta (pg/mL) e diferentes marcadores sorológicos nos grupos 

I (sem tratamento), II A (em tratamento, avirêmico) e II B (em tratamento, virêmico) e controles 

HIV negativos 

  

 
IgM anti-LPS 

(índice) 

IgG anti-LPS 

(índice) 

C3 

(mg/dL) 

Proteína C 

reativa 

(mg/L) 

Controle 

r=0,107; 

p=0,51 

r=0,08; 

p=0,62 

r= -0,04 

p=0,79 
n.d. 

Grupo I 

r=-0,462 

p=0,027* 

r=-0,358; 

p=0,09 

r=0,296 

p=0,17 

r=0,141 

p=0,52 

Grupo II A 

r= -0,001 

p=0,99 

r=0,127 

p=0,21 

r=0,172 

p=0,09 

r= 0,210; 

p=0,038* 

Grupo II B r=-0,136; p=0,73 
r=-0,240; 

p=0,52 

r=-0,433; 

p=0,25 

r=-0,450; 

p=0,23 

 

*A análise foi realizada através do teste de correlação não paramétrica de Spearman. 

n.d. não determinado 

 

Gráfico 10- Correlação entre TGF beta e índices de IgM anti- LPS no grupo I (sem tratamento)  
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6. DISCUSSÃO 

 

O primeiro aspecto a ser destacado no trabalho é que do ponto de vista socioeconômico 

os participantes do estudo apresentavam características similares aos apresentados por outros 

autores (CARVALHO et al., 2016; SALDANHA, 2009). A maioria era constituída por adultos 

do sexo masculino (81,5%), acima de 30 anos de idade (mediana: 36), solteiros (72,3%), com 

trabalho fixo (32,3%) ou desempregados (30%). 

A terapia antirretroviral reduz drasticamente a mortalidade decorrente da infecção por 

HIV. Além disso, ela melhora a saúde do indivíduo, prolonga sua vida e reduz substancialmente 

o risco de transmissão do vírus (JOHNSON et al., 2013). Em nosso estudo, nem todos os 

indivíduos apresentam sucesso terapêutico. Para fins de entendimento do que significa eficácia 

terapêutica, estabeleceu-se que após o início do uso da TARV, deve ocorrer uma supressão da 

carga viral plasmática para níveis abaixo de 50 cópias por mL (1,7 log10 cópias / ml), 

considerada o limite de sensibilidade analítica dos testes, dentro de três meses (CHOUDHARY; 

MARGOLIS, 2011). Estende-se por um período variável de até seis meses após o início da 

TARV, em países com população de baixo poder aquisitivo, como ocorre no Brasil 

(MAARTENS et al., 2014; CARVALHO et al., 2016). A avaliação da carga viral é 

considerada o padrão-ouro para monitorar a eficácia da TARV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017). Por outro lado, os níveis de linfócitos T CD4 podem revelar como está se comportando 

o sistema imunológico (CARVALHO, et al., 2016), uma vez que se espera um aumento do 

número dessas células após o início da TARV. Cinquenta porcento dos indivíduos HIV 

positivos sob uso de TARV são capazes de suprimir a carga viral e de recuperar 

substancialmente a quantidade de linfócitos T CD4. Entretanto, cerca de um quinto suprimem 

a carga viral mas não conseguem recuperar os níveis de linfócitos T CD4 e alguns não 

melhoram nenhum dos dois marcadores laboratoriais (MAARTENS, et al., 2014). 

Em nosso trabalho, 91,6% dos indivíduos suprimiram a carga viral após 6 meses sob 

uso de TARV, sendo chamados de ´avirêmicos´e 8,4% dos participantes não conseguiram 

suprimir a carga viral, sendo denominados de ´virêmicos´. Carvalho e colaboradores (2016), 

em seu estudo, observaram uma supressão da carga viral após 12 meses de TARV no grupo 

avirêmico (p <0,000). Observou-se ainda aumento significativo de células T CD4 + após 12 

meses do início do uso da TARV no grupo avirêmico, mas só após 2 anos no grupo virêmico.  

Quanto aos aspectos clínicos, não se observou diferença estatística entre os grupos para 

as comorbidades apresentadas. Os dados corroboram com estudo de Carvalho e colaboradores 

(2016). 
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A carga viral suprimida e contagem aumentada de linfócitos T CD4+ parecem não ser 

fatores únicos para garantir o aumento da sobrevida de um indivíduo infectado com HIV. 

Existem outros aspectos direta ou indiretamente relacionados com HIV que parecem influenciar 

a morbi-mortalidade. Um dos principais fatores pode estar relacionado com o estado crônico de 

ativação da resposta imune, também denominado de hiperativação imune. Neste sentido, tem 

sido proposto a utilização de uma infinidade de marcadores de ativação, tais como CD38, HLA-

DR, lipopolissacárideos de bactérias Gram negativas, de proteína C reativa, interleucina- 6 e 

D-dímero (HUNT et al., 2011; SANDLER et al., 2011; BAKER et al., 2011; BORGES et al., 

2014). 

Uma das hipóteses baseia-se no fato de que a presença do HIV nas mucosas leva a uma 

perda da integridade do epitélio, além de induzir uma redução sustentada dos níveis de 

linfócitos TCD4 perfil Th17 nessas regiões (HUNT, 2012). Sabe-se da importância desse perfil 

de linfócitos na defesa contra microrganismos, principalmente bactérias e fungos (STEELE et 

al., 2014). Com isso, há uma propensão ao aumento de translocação microbiana e, portanto, a 

possibilidade de detecção de partes dos microrganismos na circulação sistêmica, tais como, LPS 

(MARCHETTI; TICANTI; SILVESTRE, 2013). Isto pode ocorrer mesmo em indivíduos sob 

uso de TARV (HUNT, 2012).  

A presença de LPS induz várias respostas no sistema imune inato, como a interação de 

LPS com TRL- 4 levando a ativação do fator nuclear- kapaa beta (NF- κ β) e produção de 

citocinas, determinando assim um estado de ativação imune (KLATT; FUNDERBURG; 

BRENCHLEY, 2013). O estado constante de ativação imune acarreta no decorrer do tempo 

uma perda de eficácia dos mecanismos imunológicos de proteção, pois, como exemplo, quando 

linfócitos T CD4 e TCD8 passam a expressar a molécula CD38, que indica que os mesmos 

estão ativados, paradoxalmente significa que estão em estado de supressão (CARVALHO et 

al., 2016). No caso da proteína C reativa, sabe-se que níveis elevados são encontrados em 

pacientes com HIV e que estes se associam ao risco elevado de cardiopatias (TRIANT et al., 

2009). Interleucina 6 é uma citocina pró-inflamatória que indica mau prognóstico em pacientes 

com sepse, dengue, assim como no indivíduo HIV positivo. Níveis elevados de IL- 6 e outras 

citocinas pro-inflamátórias podem estar associados com maior mortalidade e eventos 

cardivasculares em indivíduos HIV tratados (KULLER et al., 2008). 

Na busca de outros marcadores que pudessem contribuir na evolução da infecção por 

HIV em pacientes com e sem uso da TARV, procuramos no presente trabalho avaliar os níveis 

das principais classes de imunoglobulinas e subclasses de IgG anti-LPS nesses grupos, assim 

como naqueles que não estavam ainda sob uso de TARV e em controles HIV negativos. Para 
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que não houvesse interferência de sorotipos diferentes de antígeno O, buscamos utilizar LPS de 

uma bactéria comensal, Escherichia coli HS.  

A E. coli HS possui genes funcionais relacionados a produção de LPS do sorotipo O9, 

um sorotipo não representado nos outros genomas de E. coli enteropatogênicas.  Além disso, a 

E. coli é comumente encontrada na microbiota normal do trato gastrointestinal humano e ela 

pode ser cultivada prontamente, e sua genética são facilmente manipuladas no laboratório 

(RASKO et al., 2008). No caso, empregamos nos testes do presente estudo um extrato de E. 

coli HS, rico em LPS.  

No presente estudo, observamos que o controle HIV negativo foi o grupo que apresentou 

níveis mais elevados de IgM anti- LPS, tendo sido significativa a diferença, quando comparado 

ao grupo em tratamento virêmico (grupo II B, p< 0,001). Da mesma forma, os níveis de IgG e 

da subclasse IgG 2 anti- LPS (p= 0,05). Estes dados corroboram como o entendimento de que 

anticorpos contra bactérias comensais desempenham um papel crítico na manutenção do 

equilíbrio intestinal e na prevenção da disseminação sistêmica destas (MACPHERSON, 2007), 

sendo que na circulação sistêmica, eles estariam neutralizando o LPS, limitando seus efeitos 

prejudiciais (BEUTLER, 2000; CARADONNA et al., 2000).   

No estudo de Lim e colaboradores n (2011) foram encontrados níveis significativamente 

mais elevados de LPS no grupo de pacientes não tratados assim como em pacientes tratados em 

comparação ao grupo controle. No mesmo estudo, verificou-se ainda correlação negativa entre 

os níveis de LPS e os de anticorpos IgG e IgA contra LPS no grupo de pacientes não tratados. 

Em nosso estudo, não foi possível a determinação dos níveis sistêmicos de LPS, tendo sido este 

fator limitante. 

Brencheley e colaboradores (2006) demonstraram que a translocação microbiana é 

menor em indivíduos tratados do que em indivíduos não tratados e significativamente m hais 

elevada, quando comparado a indivíduos não infectados. Acredita-se que a sustentada disfunção 

imunológica nas mucosas seja decorrente de reservatórios de vírus próximos a essas 

localidades, além de co-infecções que provocam ativação imunológica crônica, mesmo em 

indivíduos sob uso de TARV (KLATT et al., 2013). 

A infecção pelo HIV induz hipergamaglobulinemia via ativação policlonal de células B 

e secreção espontânea de imunoglobulinas por células B anormalmente ativadas (MOIR et al., 

2008; MOIR; FAUCI, 2008). 

Com objetivo de se avaliar possível hipergamaglobulinemia entre os grupos, que 

poderia de alguma forma interferir nos resultados mostrados anteriormente, procuramos avaliar 

os níveis totais de imunoglobulina nos grupos. De fato, os pacientes não tratados foram os 
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únicos a apresentarem hiper-IgG. Outros Estudos transversais que avaliaram o efeito da TARV 

especificamente nos níveis de imunoglobulina G (IgG) e IgA como marcador da disfunção das 

células B mostraram redução nos níveis dessas imunoglobulinas entre os pacientes infectados 

pelo HIV em uso de TARV comparativamente àqueles que não estavam em uso de TARV 

(grupo I discussão pg 40 e 41). Entretanto, os indivíduos HIV positivos, apresentaram níveis de 

IgG e IgA acima do intervalo normal (SERPA et al., 2010). Outro estudo destacou que a 

secreção espontânea de IgG por células B tornou-se comparável ao dos controles normais após 

48 semanas de uso de TARV, quando a replicação viral era completamente suprimida enquanto 

que permaneceu elevado em pacientes infectados pelo HIV que tiveram persistência do RNA 

viral detectável (JACOBSON et al., 2005). Além disso, as mudanças nos níveis plasmáticos de 

IgG total correlacionaram-se com as mudanças nos níveis de RNA do HIV em pacientes com 

recuperação viral após vários meses de TARV bem-sucedido (REDGRAVE et al., 2005). 

Contudo, os níveis plasmáticos de IgG não retornam ao normal em todos os pacientes infectados 

pelo HIV que atingem carga viral indetectável em TARV, sugerindo que fatores diferentes da 

replicação do HIV podem também contribuir para a hipergamaglobulinemia persistente. Dessa 

forma, é importante determinar se a hipergamaglobulinemia em pacientes infectados pelo HIV 

em uso de TARV refletem ativação persistente de células B e/ ou disfunção dessas células 

(SOGAARD et al., 2008; TESHALE et al., 2003). Segundo e Milito coloaboradores (2001) a 

hipergamaglobulinemia e a secreção aumentada de anticorpos pelas células B são 

características precoces da infecção pelo HIV, demonstrando o estado hiperativo dessas células 

desde os estágios iniciais da infecção (MILITO, 2001).  

 Foi observado no presente estudo correlação positiva entre IgM específico para LPS e 

IgM total no grupo controle e grupo avirêmico, assim como uma correlação positiva entre IgG 

total e IgG específico para LPS nos Grupos controles, Grupo I e Grupo IIA, mas não no Grupo 

IIB.  

Quanto aos marcadores inflamatórios foi realizada a determinação dos níveis de proteína 

C reativa ultrassensível (PCR- us) e ao contrário do que se observou em outros estudos (MASIA 

et al., 2007; GUIMARAES et al., 2008; BORATO, 2011), onde os pesquisadores encontraram 

uma elevação significativa da PCR- us em pacientes em uso de TARV em comparação com 

aqueles que não estavam em terapia, no nosso estudo, não houve diferença significante entre 

esses grupos. Nosso estudo teve uma limitação nesse sentido, pois não foi realizada a dosagem 

de PCR- us no grupo controle. No estudo de Malherbe e colaboradores (2014) e Marzzulo 

(2016) que avaliaram as concentrações de PCR- us considerando grupo controle, grupo com 

TARV e grupo sem terapia, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. 
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No entanto, a PCR- us é um marcador que pode ser utilizado para monitorar a progressão da 

doença e é uma alternativa mais acessível para o monitoramento de doenças de rotina e a 

previsão de resultados relacionados ao HIV, especialmente em países em desenvolvimento 

onde muitas vezes os recursos são escassos. Porém, estudos adicionais são necessários para 

entender as mudanças nos níveis de PCR- us após o início da TARV, já que os dados atualmente 

disponíveis são contraditórios ou insuficientes (VISHWANATH, QUAISER, KHAN, 2016).  

No presente trabalho, procuramos ainda avaliar os níveis de C3, um outro marcador de 

inflamação. Alguns estudos demonstraram uma associação entre a infecção não tratada do HIV 

e a ativação do complemento, com uma diminuição dos fatores de complemento não clivados 

disponíveis (JARVIS et al., 1997; JARVIS, TAYLOR, IOBIDZE, 1995). Acredita-se que a 

infecção por HIV não tratada ativa a via clássica tanto através de anticorpos específicos anti-

HIV que ligam os vírus do HIV, quanto pela ligação da proteína gp 41 da superfície do HIV 

C1q-18. Além disso, a proteína da superfície do HIV gp120 pode ligar a lectina ligante de 

manose e ativar a via das lectinas (YU et al.,2010). A infecção por HIV não tratada produz 

níveis elevados de subclasses IgG 1 e 3, fortemente ativadoras do complemento, em contraste 

com as subclasses 2 e 4, que ativam minimamente o complemento (MCGOWAN; SHAH; 

SMALL, 2006; YU; QUIN, 2010). Mecanismos adicionais de ativação do complemento 

induzido pelo HIV através da via clássica poderiam incluir translocação microbiana do intestino 

(BRENCHLEY et al., 2006) e ativação policlonal de células B (MOIR; FAUCI, 2013).  

Embora os valores estivessem dentro da faixa de normalidade, verificamos níveis 

menores de C3 no grupo dos pacientes não tratados (Grupo I) em comparação com grupo 

controle, assim como no grupo avirêmico (IIA) e virêmico (IIB), indicando um consumo baixo, 

porém presente de C3 nos grupos. Um estudo recente demonstrou um aumento significativo 

nos níveis de C3a no grupo em tratamento com infecção controlada quando comparado ao grupo 

controle de HIV negativos (ROSSHEIM et al., 2017).  Em outro estudo os pesquisadores 

descobriram que a infecção pelo HIV estava associada à ativação do complemento em 

indivíduos assintomáticos e que essa ativação do complemento estava correlacionada com a 

carga viral do HIV (HUSON et al., 2015).  

Um outro marcador avaliado em nosso trabalho, foi à citocina anti-inflamatória TGF-β. 

Esta citocina apresenta função paradoxal, isto é, em níveis elevados está geralmente associada 

a mecanismos regulatórios, no entanto, em níveis baixos, juntamente com IL-6 e IL-1pode 

induzir o perfil Th17 pro- inflamatório (YOSHIMURA; MUTO, 2011).  

  Na infecção pelo HIV, a presença de TGF-β1, parece estar associado como uma 

importante causa de imunossupressão (WIERCIŃSKA-DRAPALO et al., 2004; MAINA et al., 
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2016). Nessas circunstâncias, ela estaria exercendo uma atividade profibrótica, e de supressão 

da função inflamatória de células T e macrófagos (ZENG, 2011).  

Em nosso estudo, foi mostrado aumento significativo de TGF-β1 no Grupo ontrole em 

relação ao Grupo IIB (tratamento e virêmicos).  Ao contrário, outros estudos (WIERCIŃSKA-

DRAPALO et al., 2004; MAINA et al., 2016; MALHERBE et al., 2014) demonstraram 

aumento significativo de TGF- β1 entre pacientes em uso de TARV comparado com controles 

saudáveis. 

No estudo realizado por Gaardbo e colaboradores (2014) constatou-se que as 

porcentagens de linfócitos T regulatórios (Treg) e os níveis de TGF-β1 não eram diferentes em 

controles saudáveis e indivíduos infectados pelo HIV, controladores de elite, não-progressores 

de longo prazo e progressores. Segundo os autores, porcentagens semelhantes de Tregs e níveis 

de TGF-β1 poderiam ser atribuídos ao fato de que nesse estudo todos os pacientes apresentavam 

contagem de células T CD4+ normal, como evidência sugere que as porcentagens aumentadas 

de Treg são preferencialmente encontradas em pacientes com baixa contagem de linfócitos T 

CD4 . No nosso estudo, a mediana dos níveis de T CD4 foram acima de 300 células/ mm3. 

Wiercińska-Drapalo e cols. (2004) não observaram correlação significativa entre TGF- β1 e 

carga viral do HIV, tampouco entre o uso de TARV e os níveis de TGF-β1. No entanto, os 

autores encontraram níveis mais elevados da citocina entre aqueles que estavam sintomáticos 

(WIERCIŃSKA-DRAPALO et al., 2004).  

Um dado interessante em nosso estudo, foi o fato de ter ocorrido correlação moderada 

inversamente proporcional entre os níveis de TGF-β1 e de IgM anti-LPS no grupo não tratado 

(correlação de Spearman, r=-0,462; p=0,027). Por outro lado, observou uma correlação 

positiva, embora baixa, entre essa citocina e a proteína C reativa no grupo sob uso de TARV 

avirêmico (r=0,210; p=0,038). Estudos posteriores serão necessários para se avaliar melhor o 

significado destas correlações. Por fim, como considerações finais, podemos sugerir que os 

marcadores estudados no presente trabalho podem de alguma forma contribuir no 

acompanhamento de indivíduos HIV positivos em uso de TARV. Os marcadores apresentam 

custo relativamente baixo e são de fácil implantação em qualquer laboratório clínico.  
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7 CONCLUSÕES 

 

• A maioria dos indivíduos HIV positivos era constituída por adultos do sexo 

masculino, com mediana de 36 anos de idade, solteiros, com ou sem trabalho. 

• Os níveis de IgM, IgG e de IgG2 anti-Escherichia coli HS estavam diminuídos no 

grupo em tratamento virêmico em comparação ao grupo controle. 

•  Observou-se correlação diretamente proporcional entre níveis totais de IgM e de 

IgM anti- E.coli HS nos controles HIV negativos e no grupo em tratamento 

avirêmico e também entre os níveis totais de IgG e de IgG anti-E.coli HS nos 

controles HIV negativos, no grupo sem tratamento e no grupo em tratamento;  

• Os valores de proteína C reativa não se mostraram diferentes, quando comparados 

os grupos em tratamento e aqueles sem tratamento e apresentaram correlação 

positiva baixa com os níveis de IgG anti- E.coli HS.  

• Embora os níveis de C3 estivessem dentro da faixa da normalidade em todos os 

grupos estudados, os mesmos se encontravam inferiores aos dos controles HIV 

negativos nos grupos sem tratamento e em tratamento avirêmicos e virêmicos.  C3 

apresentou correlação positiva baixa com IgG anti- E.coli HS; 

• Os níveis de TGF beta estavam significativamente mais elevados no grupo controle 

HIV negativo do que no grupo em tratamento virêmico.  Além disso, observou-se 

correlação inversamente proporcional entre os níveis da citocina e de IgM anti-LPS 

no grupo sem tratamento e diretamente proporcional entre a citocina e proteína C 

reativa no grupo avirêmico. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

C RONOS 

 

TÍTULO: COMORBIDADES NÃO OPORTUNISTAS E MULTIMORBIDADE EM PESSOAS QUE 

VIVEM COM HIV/AIDS – PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS 

 

Inclusão no estudo: ____/____/____ Responsável(is): __________________________________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Iniciais: __________ Prontuário(s): _____________ / ______________ 

Nascimento: ____/____/____ Idade: _______  

Sexo: (1) Masculino (2) Feminino Profissão: __________________________________ 

Estado civil: (1) Solteiro (2) Casado (3) Divorciado (4) Viúvo (5) União estável (6) Outro 

 

2. DADOS SOCIOECONÔMICOS: 

a) Procedência: (1) Fortaleza (0) Outra cidade. Qual? _________________________________ 

b) Ocupação atual: (1) Aposentado (5) Do lar 

 (2) Desempregado (6) Outra: ______________________ 

 (3) Trabalhador autônomo (99) Não informado 

 (4) Trabalhador com vínculo empregatício 

c) Renda familiar: (1) Até 1 salário mínimo (SM) (5) > 10 SM 

 (2) > 1 a 3 SM (6) Sem rendimento 

 (3) > 3 a 5 SM (99) Não informado 

 (4) > 5 a 10 SM 

d) Escolaridade: (0) Sem instrução (5) Superior incompleto 

 (1) Fundamental incompleto (6) Superior completo 

 (2) Fundamental completo (7) Pós-graduação 

 (3) Médio incompleto (8) Outra: ______________________ 

 (4) Médio completo (99) Não informado 

 

3. HÁBITOS:  

a) Tabagismo: (0) Nunca (1) Atual (últimos três meses) (2) Tabagismo prévio (99) Não informado 

b) Tempo de exposição (anos): (1) ≤ 1 (2) > 1 a 5 (3) > 5 a 10 (4) > 10 a 20 (5) > 20 

c) Carga tabágica: __________________ maços/ano. 

d) Etilismo: (0) Nunca (1) Etilismo atual (últimos 3 meses) (2) Etilismo prévio (99) Não informado 

e) Frequência etilismo (últimos 3 meses): (0) Nunca (3) Esporádico 

 (1) Vários dias por semana (99) Não informado 

 (2) Final de semana 

f) Uso de drogas ilícitas (últimos 3 meses): (1) Sim (0) Não (99) Não informado 



70 

 

g) Caso “Sim”, qual? Maconha: (1) Sim (0) Não 

 Cocaína:  (1) Sim (0) Não 

 Crack:  (1) Sim (0) Não 

 Outra:  (1) Sim; Qual? _____________________________ (0) Não.  

h) Drogas injetáveis? (1) Sim (0) Não. Qual? ____________________________ (99) Não informado 

i) Frequência drogas (últimos 3 meses): (0) Nunca (2) Fim semana 

 (1) Vários dias/semana (3) Esporádico 

j) Atividade física (últimos 3 meses): (0) Não faz (2) < 3 x semana 

 (1) Esporádica (3) ≥ 3 x semana 

k) Tipo de atividade física: (1) Atividade aeróbica (98) Não se aplica 

 (2) Atividade anaeróbica (99) Não informado 

 (3) Ambas 

 

4. PERFIL COMPORTAMENTAL:  

a) Parcerias sexuais (último ano): (0) Não teve (2) Múltiplos 

 (1) Fixo (99) Não informado 

b) Sorologia parceiro fixo (HIV): (1) Positiva (98) Não se aplica 

 (2) Negativa (99) Não informado 

 (3) Não sabe 

c) Orientação sexual: (1) Heterossexual (4) Bissexual 

 (2) Homossexual masculino (99) Não informado 

 (3) Homossexual feminino 

d) Uso de preservativo (últimos 3 meses): (1) Sempre (3) Nunca 

 (2) Às vezes (99) Não informado 

 

5. ANTECEDENTES FAMILIARES (1º grau): 

a) Angina ou infarto do miocárdio: (1) Sim (2) Não (99) Não informado 

b) Doença do coração (outras): (1) Sim; Qual? ________________ (2) Não (99) Não informado 

c) Hipertensão arterial: (1) Sim (2) Não (99) Não informado 

d) Diabetes mellitus: (1) Sim (2) Não (99) Não informado 

e) Dislipidemia: (1) Sim (2) Não (99) Não informado 

f) Doença cerebrovascular: (1) Sim (2) Não (99) Não informado 

g) Doença dos rins: (1) Sim; Qual? ________________ (2) Não (99) Não informado 

h) Osteoporose: (1) Sim (2) Não (99) Não informado 

 

6. DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV: 

a) Data do 1º exame anti-HIV positivo: ___/___/_____ 

b) Data último exame anti-HIV negativo (aproximado): ___________ (98) Não tem (99) Não informado 

 

7. ADESÃO AO ACOMPANHAMENTO: 
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a) Data 1ª Consulta SAE NAMI: ___/___/______ 

b) Tempo de acompanhamento no serviço: (0) Caso novo (até 2 consultas)  (4) ≥ 12m 

 (1) Transferido (2) < 6 meses (98) Outro: _____________ 

 (3) 6 a 12 meses (99) Não informado 

c) Data início da TARV: ___/___/______ 

d) Prescrição atual TARV: (1) Sim (2) Não (99) Não informado 

e) Faz uso atual de terapia (última semana): (1) Sim (2) Não (99) Não informado. 

f) Quantas doses da medicação deixou de tomar (última semana)? ______________ 

 

8. AVALIAÇÃO DAS MULTIMORBIDADES NÃO OPORTUNISTAS: 

8.1. Sistema cardiovascular: 

a) Coronariopatia: (99) NI (0) Não (1) Sim 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

b) Cardiopatia: (99) NI (0) Não (1) Sim 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

c) Hipertensão: (99) NI (0) Não (1) Sim 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

d) Medicamentos: (99) NI (0) Não (1) Sim; Qual? ________________________________________  

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

8.2. Diabetes mellitus: 

a) Diabetes: (99) NI (0) Não (1) Sim 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

b) Hiperglicemia: (99) NI (0) Não (1) Sim 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

c) Int. glicose: (99) NI (0) Não (1) Sim 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

d) Medicamentos: (99) NI (0) Não (1) Sim; Qual? ________________________________________  

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

8.3. Dislipidemia: 

a) Colesterol total*: (99) NI (0) < 200 (1) 200-300 (2) 301-400 (3) > 400 

 Detecção da alteração: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

b) LDL-colesterol*: (99) NI (0) < 100 (1) 100-130 (2) 131-160 (3) 161-190 (4) > 190 

 Detecção da alteração: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

c) Triglicerídeos*: (99) NI (0) < 150 (1) 150-300 (2) 301-500 (3) > 500 

 Detecção da alteração: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

d) Medicamentos: (99) NI  (0) Não (1) Sim; Qual? ________________________________________ 

 Detecção da alteração: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

Legenda: *Valor máximo; NI: Não informado; CN: No caso novo (2 consultas iniciais); Seguimento: Após a  

3ª consulta. 
 

8.4. Renal: 

a) Doença renal: (99) NI (0) Não (1) Sim 
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 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

b) Clearence Creatinina (mais baixo): ____________ 

c) Proteinúria: (99) NI (0) Não (1) + (2) ++ (3) +++ (4) ++++ 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

d) Hematúria: (99) NI (0) Não (1) + (2) ++ (3) +++ (4) ++++ 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

e) Medicamentos: (99) NI  (0) Não (1) Sim; Qual? ________________________________________ 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

8.5. Neurológico: 

a) Doença neurológica: (99) NI  (0) Não (1) Sim; Qual? _____________________________________ 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

b) Doença psiquiátrica: (99) NI  (0) Não (1) Sim; Qual? _____________________________________ 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

c) Medicamentos: (99) NI  (0) Não (1) Sim; Qual? _____________________________________ 

 Início: ( ) Antes CN ( ) No CN ( ) Seguimento 

Orientações: Ao iniciar a entrevista, realizar a primeira verificação de PA arterial (sentada); na metade da 

entrevista realizar a segunda verificação, e após a finalização da entrevista, realizar a terceira 

medicação. 
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APÊNDICE B – PRONTUÁRIO 

C RONOS 

 

 

TÍTULO: COMORBIDADES NÃO OPORTUNISTAS E MULTIMORBIDADE EM PESSOAS QUE 

VIVEM COM HIV/AIDS – PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS 

 

PRONTUÁRIO 

 

Inclusão no estudo: ____/____/____ Responsável(is): __________________________________ 

 

Iniciais: __________ Prontuário(s): _____________ / ______________ 

 

1. EXAMES DE MONITORAMENTO 

Exame Data Primeir

o 

Data Nadir  Data Zênite  Data Último 

LT CD4 (#)         

LT CD4 (%)         

LT CD8 (#)         

LT CD8 (%)         

CD4/CD8         

C. viral (#)         

Legenda: #absoluto; Nadir: valor histórico mais baixo (considerar primeira CV ND ou <40); Zênite: valor 

histórico mais elevado. 

2. TERAPIA ANTIRRETROVIRAL (VIDE MANUAL DE OPERAÇÕES) 

Ordem 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Início Término Motivo 

1          

2          

3          

4          

Ordem classes: AN, NN, IP, II, IL e IF. Ordem drogas (ver MOp). 
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5. TABELA DE EXAMES 

Exame Data Primeiro Data Nadir  Data Zênite  Data Último 

Hemoglobina         

Leucócitos         

Linfócitos (#)         

Plaquetas         

Glicemia         

Colesterol         

HDL         

LDL         

Triglicerídeos         

Creatinina         

Clear. Creat         

TGO/AST         

TGP/ALT         

INR/TAP         

Legenda: #valor absoluto; Nadir: valor histórico mais baixo; Zênite: valor histórico mais elevado. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Avaliação dos aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais 

de portadores HIV/AIDS atendidos em uma unidade secundária de saúde 

 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Dra. Danielle Malta Lima 

 

Prezado(a) Colaborador(a): 

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que irá analisar as caraterísticas 

dos pacientes atendidos no ambulatório de Infectologia do Núcleo de Atenção Médica Integrada 

(NAMI) em Fortaleza, Ceará. Como: quais as outras doenças que o(a) Sr.(a) já teve após ficar 

sabendo que tem o vírus HIV, quantas vezes já foi internado e quais são os remédios que está 

tomando. 

O HIV é um vírus que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. A nossa pesquisa tem 

como objetivo saber quais as pessoas que já tiveram contato com o vírus para que isso possa 

ajudar na prevenção dessa doença. Gostaríamos de convidá-lo a participar deste trabalho que 

estamos desenvolvendo. Caso concorde em participar do estudo, você deverá apenas permitir a 

realização de uma entrevista que dura em torno de 30 minutos, seguida de uma coleta de amostra 

de sangue (contendo 10 ml de sangue) que será realizada pelos próprios funcionários do 

Hospital. O único desconforto será a picada da agulha, e em alguns casos poderá ocorrer à 

formação de uma pequena mancha roxa no local de onde foi retirado o sangue. Entretanto, 

faremos todo o possível para que isto não aconteça. 

 

1. PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa, você está autorizando a 

análise das suas respostas referentes ao questionário aplicado pelos pesquisadores, dos registros 

presentes no seu prontuário médico e dos exames apresentados. Os dados servirão, única e 

exclusivamente, para obtenção dos resultados. Lembramos que a sua participação é voluntária, 

você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo 

após ter sido iniciado a pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O presente estudo busca analisar os dados dos pacientes 

proporcionando um melhor entendimento da doença e com isso irá melhorar a qualidade de 

vida do(a) Sr.(a) que procuram o serviço de saúde. Os dados desse estudo poderá auxiliar o(a) 

Sr.(a) com relação aos riscos de doenças que podem ser desenvolvidas e com isso poderá ter 

informações para tentar evitá-las, como por exemplo as doenças cardiovasculares. 

 

3. BENEFÍCIOS: O presente estudo busca analisar os dados dos pacientes proporcionando um 

melhor entendimento da doença e com isso irá melhorar a qualidade de vida do(a) Sr.(a) que 

procuram o serviço de saúde. Os dados desse estudo poderá auxiliar o(a) Sr.(a) com relação aos 

riscos de doenças que podem ser desenvolvidas e com isso poderá ter informações para tentar 

evitá-las, como por exemplo as doenças cardiovasculares. 

 

4. FORMAS DE ASSISTÊNCIA: Se você se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou se 

algum pesquisador julgar necessário, você será acompanhado(a) pelo(a) pesquisador(a) 

Danielle Malta Lima (85-3477-3619) e será seguido as orientações de encaminhamentos do 

serviço. 
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5. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 

conseguidas pelos prontuários ou exames serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas 

respostas e seus dados ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos 

questionários, nem quando os resultados forem apresentados. 

 

6. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos na pesquisa 

poderá consultar o Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza, Ceará. 

 

7. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 

receberá nenhuma compensação financeira. 

 

8. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 

deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, e receberá 

uma via deste Termo e outra via ficará com o pesquisador. 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) Sr.(a) ______________ 

____________________________, portador(a) da cédula de identidade _________________, 

declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer 

dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 

explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar 

voluntariamente desta pesquisa. 

 

E, por estar de acordo, assina o presente Termo. 

 

Fortaleza-CE, _______ de ________________ de _____. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Participante ou Representante Legal 

 

 

   

Impressão dactiloscópica 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO A- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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