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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A terapia antirretroviral po-
tente (HAART) nos pacientes com síndrome da imunodeficiência 
adquirida (SIDA), está associada à alterações metabólicas como 
dislipidemia, resistência insulínica, diabetes e obesidade visceral, 
fatores de risco relacionados à aterosclerose precoce. O objetivo 
deste estudo foi avaliar o incremento do risco cardiovascular esti-
mado pelo escore de Framingham pré e pós-HAART, assim como 
a influência do tempo de tratamento, da idade, do sexo, da raça e 
da presença de lipodistrofia.
MÉTODO: Foram avaliados 359 pacientes, através de dados 
secundários dos prontuários do Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Centro 
de Doenças Infecciosas e Parasitárias do município de Campo 
Grande - MS, referentes às variáveis sócio-demográficas, esquema 
terapêutico, tempo de tratamento e exames realizados. Para com-
parar as diferentes classes de antirretrovirais os pacientes foram 
distribuídos em quatro grupos: Grupo I = zidovudina, lamivu-
dina e inibidor da protease; Grupo II = zidovudina, lamivudina 
e efavirenz ou nevirapina; Grupo III = estavudina, lamivudina e 
efavirenz ou nevirapina e Grupo IV = estavudina, lamivudina e 
inibidor da protease.
RESULTADOS: Os achados deste estudo mostraram uma 
elevação de 1,85% no escore de Framingham. Doença arterial 
coronária foi diagnosticada em 13 pacientes. O risco foi mais 
significativo nos pacientes com idade entre 60 e 74 anos, no 
sexo masculino e nos pacientes com lipodistrofia. Diferença 
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estatisticamente significativa não foi observada em relação ao 
tempo de exposição à medicação e à raça. O grupo IV apresen-
tou maior incremento no risco cardiovascular quando compa-
rado ao grupo II.
CONCLUSÃO: A utilização da terapia antirretroviral nos pa-
cientes com SIDA está associada ao aumento do risco para doen-
ça aterosclerótica coronária.
Descritores: dislipidemia, escore de Framingham, risco cardio-
vascular, terapia antirretroviral potente, SIDA. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The highly active anti-
retroviral therapy (HAART) in patients with acquired immuno-
deficiency syndrome (AIDS) is associated with metabolic disor-
ders such as dyslipidemia, insulin resistance, visceral obesity and 
diabetes, risk factors related to early atherosclerosis. The objective 
of this study was to evaluate the increase of the cardiac risk es-
timated to the Framingham’s score before and after HAART, as 
well as the influence of the time of treatment, age, sex, race and 
presence of lipodystropy.
METHOD: 359 patients were evaluated through the secondary 
data of handbooks of the University Hospital of Federal Univer-
sity of Mato Grosso do Sul (UFMS) and Center of Infectious and 
Parasitic Diseases of the city of Campo Grande - MS, concerning 
to the socio-demographic variables, treatment schedule, duration 
of treatment and examinations. To compare the different antiret-
roviral classes the patients had been distributed in four groups: 
Group I = zidovudine, lamivudine and protease inhibitor; 
Group II = zidovudine, lamivudine and efavirenz or nevirapine; 
Group III = stavudine, lamivudine and efavirenz or nevirapine; 
and Group IV = stavudine, lamivudine and protease inhibitor.
RESULTS: The findings of this study had shown increase of 1.85% 
in Framingham’s score, coronary artery disease was diagnosed in 13 
patients. The risk was more significant in the age group from 60 
to 74 years, in men and in patients with lipodistrophy. No statisti-
cally significant difference was observed in the time of exposure to 
medication and the race. Group IV presented higher increase in 
cardiovascular risk when compared to the Group II.
CONCLUSION: The use of antiretroviral therapy in AIDS pa-
tients is associated with increased risk for coronary atheroscle-
rotic disease.
Keywords: AIDS, cardiovascular risk, dyslipidemia, HAART, 
Framingham’s score.

Rev Bras Clin Med, 2009;7:153-160



154

Rodrigues RL, Domingos H, Cunha RV e col.

intRODUÇÃO

A síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) foi descrita 
nos Estados Unidos em 1982, a partir da identificação de alguns 
casos de pneumonias extremamente graves e raras, que somente 
eram observadas em pessoas imunodeficientes. Percebeu-se que 
se tratava da pneumonia causada pelo Pneumocistis carinii1,2.
Estima-se atualmente que a infecção pelo vírus da imunodefi-
ciência humana (HIV) acometa 42 milhões de pessoas no mun-
do, sendo na América Latina 1,8 milhões de infectados. O Brasil, 
entre os países desta região, é o mais afetado em números absolu-
tos com aproximadamente 1,2 milhões de infectados3,4. 
O tratamento da SIDA adquiriu grandes avanços após a intro-
dução da terapia antirretroviral potente (HAART) que propiciou 
uma dramática redução da mortalidade e da morbidade associa-
das à doença. Até então, o prognóstico dos pacientes dependia do 
diagnóstico precoce e do tratamento das doenças oportunistas. 
Desta forma, aumentou-se a expectativa de vida dos pacientes, 
propiciando, contudo, a ocorrência de doenças crônicas e de afec-
ções relacionadas a fatores de risco comuns à população geral3-6. 
Atualmente, existem mais de 15 antirretrovirais disponíveis. O 
mecanismo de ação destes fármacos está centrado no ciclo de re-
plicação viral. O primeiro fármaco efetivo surgiu em 1987 foi a 
zidovudina, da classe dos inibidores da transcriptase reversa nu-
cleosídeos (ITRN). Depois, os inibidores da transcriptase reversa 
não nucleosídeos (ITRNN) foram desenvolvidos. Em 1995, após 
purificação e cristalização da enzima protease do HIV, foram cria-
dos os inibidores da protease (IP). Diante da resistência medica-
mentosa às terapêuticas em curso, tornou-se necessário o desen-
volvimento de fármacos com novos mecanismos de ação. Desta 
forma, em 2003, surge o primeiro inibidor de fusão (enfuvirtide), 
que bloqueia a fusão do envelope viral à membrana celular. No 
final de 2007 desenvolvem o inibidor da integrase (ratelgravir) e 
o antagonista dos co-receptores CCR5 (maraviroc). Encontram-
se ainda em estudo outros inibidores da integrase, antagonis-
tas dos co-receptores CCR5 e CXCR4, inibidores endógenos 
(β-quimocinas) e inibidores de maturação (bevirimat)7-9.
Entretanto, apesar dos benefícios iniciais da terapia antirretroviral 
potente (HAART), os estudos têm mostrado que o tratamento com 
estes fármacos está associado a alterações metabólicas como dislipide-
mia, resistência insulínica, hiperglicemia, lipodistrofia (redistribuição 
da gordura corporal) e obesidade visceral, com aumento do risco para 
doença arterial coronariana e outras doenças ateroscleróticas5,10-12. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o incremento do risco cardio-
vascular estimado pelo escore de Framingham pré e pós-HAART, 
assim como a influência do tempo de tratamento, da idade, do 
sexo, da raça e da presença de lipodistrofia.

MÉtODO

Após aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS), sob nº. 940/2007 realizou-se 
este estudo. Trata-se de um estudo analítico, observacional de 
corte transversal. Foram incluídos no estudo todos os pacien-
tes com idade entre 28 e 74 anos, portadores do vírus da imu-
nodeficiência humana (HIV) em tratamento com a terapia 
antirretroviral potente (HAART), acompanhados nos ambu-
latórios de infectologia do hospital universitário da UFMS e 

do Centro de Doenças Infecto-Parasitárias do município de 
Campo Grande, MS. 
Foram utilizados os dados secundários oriundos dos prontuários 
dos pacientes, referentes às variáveis sócio-demográficas, esque-
ma terapêutico utilizado, tempo de tratamento, doenças associa-
das e exames realizados, com ênfase no perfil lipídico. Os dados 
foram registrados em formulário construído especialmente para 
este fim. Foram calculados os escores de Framingham (Tabela 1), 
sendo os pacientes classificados conforme percentil de risco: até 
10% - leve; 10% - 20% - moderado e > 20% - alto.
A comparação dos escores de Framingham, em relação ao tempo 
antes e após a HAART, para as variáveis independentes: escore 
geral, grupo de tratamento, sexo e idade, foi realizada por meio 
do teste não paramétrico de Wilcoxon. O mesmo teste foi utiliza-
do para a comparação entre o tempo antes e após a HAART, dos 
níveis de HDL, LDL, VLDL, triglicérides e glicemia de jejum. 
Os pacientes foram divididos em quatro grupos de acordo com a 
terapêutica utilizada:
Grupo I: zidovudina (AZT) + lamivudina (3TC), ou didanosina 
(DDI)+ inibidor da protease* (IP)
Grupo II: zidovudina (AZT) + lamivudina (3TC), ou didanosina 
(DDI) + nevirapina (NVP), ou efavirenz (EFV);
Grupo III: estavudina (d4T) + lamivudina (3TC), ou didanosina 
(DDI) + nevirapina (NVP), ou  efavirenz (EFV); 
Grupo IV: estavudina (d4T)+ lamivudina (3TC), ou didanosina 
(DDI)+Inibidor da protease*(IP) 
*Inibidores da protease utilizados: lopinavir + ritonavir, indina-
vir, nelfinavir, indinavir e atazanavir.
A comparação dos escores de Framingham pré e pós-HAART, em 
relação ao sexo, a presença ou não de lipodistrofia e a duração da 
HAART, foi realizada por meio do teste de Mann-Whitney. Já a 
comparação dos escores de Framingham pré e pós-HAART, em 
relação ao grupo de tratamento, à idade e à etnia dos pacientes, 
foi realizada por meio do teste de Kruskal-Wallis, seguido do pós-
teste de Dunn. Os demais resultados das variáveis avaliadas neste 
estudo foram apresentados na forma de estatística descritiva ou 
na forma de tabelas e gráficos. A análise estatística foi realizada 
utilizando-se o programa SigmaStat, versão 2.0, considerando di-
ferenças significativas quando o valor de “p” foi menor que 0,05.
Considerando que se trata de utilização de dados secundários, não 
houve necessidade de obtenção do termo de consentimento livre 
e esclarecido (TCLE) dos pacientes. Contudo, em atendimento 
ao preconizado na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de 
Saúde12, foram preservados o anonimato dos pacientes e o sigilo 
das informações, de modo que, pela leitura do material não será 
possível a identificação de qualquer um dos pacientes.

RESUltADOS

Participaram deste estudo 359 pacientes portadores do HIV, sub-
metidos à HAART. A idade dos pacientes variou entre 28 e 74 
anos, com média de 41,23 ± 0,52 anos (média ± erro padrão 
da média), peso de 67,24 ± 0,67 kg, altura de 1,66 ± 0,005 m 
e índice de massa corpórea (IMC) de 24,28 ± 0,21. Em relação 
à pressão arterial (PA), a pressão arterial sistólica (PAS) foi de 
118,69 ± 0,64 mmHg e a pressão arterial diastólica (PAD) foi de 
76,48 ± 0,42 mmHg. A média de linfócitos CD4 dos pacientes 
após a HAART foi de 343,97 ± 11,02. 
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Tabela 1 – Escore de risco cardiovascular de Framingham
Homens

Idade (anos) Pontos
20 - 34 -9
35 - 39 -4
40 - 44 0
45 - 49 3
50 - 54 6
55 - 59 8
60 - 64 10
65 - 69 11
70 - 74 12
75 - 79 13

Colesterol 
total (mg/dL) Pontos

Idade 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79
< 160 0 0 0 0 0

160 - 199 4 3 2 1 0
200 - 239 7 5 3 1 0
240 - 279 9 6 4 2 1

> 279 11 8 5 3 1

Pontos
Idade 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79

Não fumante 0 0 0 0 0
Fumante 8 5 3 1 1

HDL (mg/dL) Pontos
> 59

50 - 59 0
40 - 49 1

< 40 2

PAS (mmHg)
Pontos

Sem tratamento Com tratamento
< 120 0 0

120 - 129 0 1
130 - 139 1 2
140 - 159 1 2

> 159 2 3

Total de Pontos Risco absoluto em 10 anos (%)
< 0 < 1
0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 2
6 2
7 3
8 4
9 5
10 6
11 8
12 10
13 12
14 16
15 20
16 25
>17 >30

Tabela 1 – Continuação
Mulheres

Idade (anos) Pontos
20 - 34 -7
35 - 39 -3
40 - 44 0
45 - 49 3
50 - 54 6
55 - 59 8
60 - 64 10
65 - 69 12
70 - 74 14
75-79 16

Colesterol 
total (mg/dL) Pontos

Idade 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79
< 160 0 0 0 0 0

160 - 199 4 3 2 1 1
200 - 239 8 6 4 2 1
240 - 279 11 8 5 3 2

> 279 13 10 7 4 2
Pontos

Idade 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79
Não fumante 0 0 0 0 0

Fumante 9 7 4 2 1

HDL (mg/dL) Pontos
> 59

50 - 59 0
40 - 49 1

< 40 2

PAS (mmHg)
Pontos

Sem Tratamento Com Tratamento
< 120 0 0

120-129 1 3
130-139 2 4
140-159 3 6

>159 4 6

Total de Pontos Risco absoluto em 10 anos (%)
< 9 < 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 2
14 2
15 3
16 4
17 5
18 6
19 8
20 11
21 14
22 17
23 22
24 27

> 25 > 30
Até 10%: Baixo risco
De 10 a 20%: Risco moderado
Mais de 20%: Alto risco
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De forma geral, antes da terapia com HAART, o escore de Fra-
mingham foi de 4,93% ± 0,28%, enquanto que após a HA-
ART ele foi de 6,78% ± 0,37%. Apesar de ambos os escores 
estarem dentro do nível leve de risco, o escore de Framingham 
após a HAART foi significativamente maior do que aquele 
observado antes da HAART (teste de Wilcoxon, p < 0,001) 
(Gráfico 1).
O escore de Framingham, antes da HAART, para os grupos 
de tratamento I, II, III e IV, foi de 4,89% ± 0,45%, 4,48% ± 
0,47%, 3,88% ± 0,69% e 5,90 ± 0,69%, respectivamente, en-
quanto que após a HAART ele foi de 6,91% ± 0,56%, 5,48% ± 
0,53%, 5,37% ± 0,93% e 8,91% ± 1,06%. Apesar de todos os 
escores estarem dentro do nível leve de risco (até 10%), o escore 
de Framingham, após a HAART, foi significativamente maior do 
que aquele observado antes da HAART, para todos os grupos de 
tratamento (teste de Wilcoxon, grupo I: p < 0,001; grupo II: p 
< 0,001; grupo III: p = 0,019 e grupo IV: p < 0,001). Na com-
paração entre os grupos, antes da HAART não houve diferença 
entre eles em relação ao risco (teste de Kruskal-Wallis, p = 0,23), 
enquanto que após a HAART, o risco observado no grupo IV foi 
significativamente maior do que aquele para o grupo II (teste de 
Kruskal-Wallis, p = 0,027, seguido pelo pós-teste de Dunn, p < 
0,05) (Gráfico 2).
Entre as mulheres, o escore de Framingham pré-HAART foi 
de 2,83% ± 0,29%, enquanto que após a HAART ele foi de 
3,87% ± 0,40%. Para as mulheres, o escore de Framingham 
após a HAART foi significativamente maior do que aquele 
observado antes da HAART (teste de Wilcoxon, p < 0,001). 
Para os homens, o escore de Framingham pré-HAART foi de 
6,17% ± 0,39%, enquanto que após a HAART foi de 8,50% 
± 0,50%. Da mesma forma que para as mulheres, o escore de 
Framingham após a HAART, entre os homens, foi significa-
tivamente maior do que aquele observado antes da HAART 
(teste de Wilcoxon, p < 0,001). Tanto antes como após a HA-
ART, o escore de Framingham entre os homens foi superior ao 

escore para as mulheres (teste de Mann-Whitney, pré e pós, p 
< 0,001) (Gráfico 3).
O escore de Framingham, nos pacientes com idade entre 28 e 44 
anos, antes da terapia HAART, foi de 3,07% ± 0,16%, enquanto 
que após a HAART foi de 4,18% ± 0,20%. O escore de Framin-
gham após a HAART, para estes pacientes, foi significativamen-
te maior do que aquele observado antes do tratamento (teste de 
Wilcoxon, p < 0,001). Para os pacientes com idade entre 45 e 
59 anos, o escore de Framingham antes e após a HAART foi de 
8,54% ± 0,76% e 11,51% ± 0,85%, respectivamente. Para estes 
pacientes, o escore de Framingham após a HAART foi significa-

Gráfico 1 - Risco cardiovascular pré e pós-HAART
Escore obtido pela aplicação da escala de Framingham (em valores percentuais), 
em relação ao tempo de HAART. Os símbolos representam os valores médios e as 
barras o erro padrão da média.
*Diferença significativa em relação ao tempo antes da HARRT (teste de Wilco-
xon, p < 0,001).

Gráfico 2 - Risco cardiovascular nos grupos de tratamento pré e pós-
HAART
Escore obtido pela aplicação da escala de Framingham (em valores percentuais), 
em relação ao tempo de HAART, para os grupos de tratamento I, II, III e IV. Os 
símbolos representam os valores médios e as barras o erro padrão da média. 
*Diferença significativa em relação ao tempo antes da HARRT, para o mesmo 
grupo de tratamento (teste de Wilcoxon, p < 0,05); 
#Diferença significativa em relação ao grupo de tratamento II HARRT (teste de 
Kruskal-Wallis, p = 0,027, com pós-teste de Dunn, p < 0,05).

Gráfico 3 – Risco cardiovascular pré e pós-HAART de acordo com o sexo
Escore obtido pela aplicação da escala de Framingham (em valores percentuais), em 
relação ao tempo de HAART, em pacientes do sexo feminino e do sexo masculino. 
As colunas representam os valores médios e as barras o erro padrão da média. 
*Diferença significativa em relação ao tempo antes da HARRT, para o mesmo 
sexo (teste de Wilcoxon, p < 0,001);
#Diferença significativa em relação ao sexo feminino, no mesmo tempo (teste de 
Mann-Whitney, p < 0,001).
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tivamente maior do que aquele observado antes do tratamento 
(teste de Wilcoxon, p < 0,001). O escore de Framingham nos 
pacientes com idade entre 60 e 75 anos, antes da terapia HAART, 
foi de 14,89% ± 1,75%, enquanto que após a HAART ele foi de 
22,16% ± 2,30%. O escore de Framingham após a HAART, para 
estes pacientes, foi significativamente maior do que aquele obser-
vado antes do tratamento (teste de Wilcoxon, p < 0,001). Antes 
e após a HAART, o escore de Framingham, para os pacientes 
com idade entre 45 e 59 anos e entre 60 e 75 anos, foi significa-
tivamente maior do que aquele observado para os pacientes com 
idade entre 28 e 44 anos (teste de Kruskal-Wallis, p < 0,001; com 
pós-teste de Dunn, p < 0,05) (Gráfico 4).
Antes da HAART, as taxas de colesterol total, HDL, LDL, 
VLDL, triglicérides e glicemia de jejum foram de 180,77 ± 
2,49 mg/dL, 39,46 ± 0,67 mg/dL, 107,25 ± 2,41 mg/dL, 32,89 
± 1,23 mg/dL, 174,48 ± 7,40 mg/dL e 92,98 ± 1,55 mg/dL, 
respectivamente. Após a HAART, as taxas para as mesmas vari-
áveis foram, respectivamente de: 213,21 ± 3,62 mg/dL, 38,40 
± 0,62 mg/dL, 123,54 ± 2,44 mg/dL, 40,62 ± 2,21 mg/dL, 
304,63 ± 21,78 mg/dL e 96,20 ± 1,86 mg/dL. Com exceção 
da taxa de HDL, onde foi observada apenas uma tendência de 
diminuição (teste de Wilcoxon, p = 0,067), as demais variáveis 
analisadas apresentaram aumento significativo após a HAART 
(teste de Wilcoxon, colesterol total, p < 0,001; LDL, p < 0,001; 
VLDL, p < 0,001; triglicérides, p < 0,001 e glicemia de jejum,  
p = 0,013) (Tabela 2). 
Dos 359 pacientes avaliados neste estudo, 75,21% (n = 270) 
não apresentavam lipodistrofia, enquanto os demais 24,79% (n 
= 89) apresentavam. Após a HAART, o escore de Framingham, 
para aqueles que não apresentavam lipodistrofia foi de 6,04% ± 
0,40%, enquanto que para aqueles com lipodistrofia o escore foi 
de 9,03% ± 0,79%. O escore de Framingham entre os pacientes 

que apresentavam lipodistrofia foi significativamente maior que 
o escore dos pacientes sem lipodistrofia (teste de Mann-Whitney, 
p < 0,001) (Gráfico 5).
O escore de Framingham dos pacientes que iniciaram o trata-
mento com HAART em 2001, ou anterior a este de ano (n = 
122), foi de 7,08% ± 0,59%, enquanto que para aqueles que 
iniciaram a HAART no ano de 2002 ou nos anos subsequentes, 
o escore foi de 6,22% ± 0,47%. Não houve diferença significati-
va, no escore de Framingham, entre os pacientes que iniciaram a 
HAART em 2001, ou antes, e aqueles que iniciaram a HAART 
em 2002 ou nos anos subsequentes; porém, houve uma tendên-
cia de que o escore nos pacientes submetidos à HAART desde 
1997 até 2001 fosse maior do que aquele para os pacientes que 
iniciaram a HAART em 2002, ou nos anos subsequentes (teste 
de Mann-Whitney, p = 0,07).
Quanto à etnia, 36,15% (n = 124) dos pacientes avaliados neste 
estudo foram classificados como brancos; 55,39% (n = 190) par-
dos e 8,46% (n = 29) negros. Após a HAART, os pacientes bran-
cos apresentavam um escore na escala de Framingham de 7,14% 
± 0,74%, os pardos apresentavam um escore de 7,08% ± 0,45% 
e os negros um escore de 5,14% ± 1,13%. Na comparação entre 
as etnias não houve diferença significativa entre elas em relação ao 
escore de Framingham, porém houve uma tendência de diferença 
entre elas (teste de Kruskal-Wallis, p = 0,06).

Gráfico 4 – Risco cardiovascular conforme faixa etária pré e pós-HAART
Escore obtido pela aplicação da escala de Framingham (em valores percentuais), 
em relação ao tempo antes da HAART e a idade dos pacientes. Os símbolos re-
presentam os valores médios e as barras o erro padrão da média. 
*Diferença significativa em relação ao tempo antes da HARRT, para a mesma 
faixa etária (teste de Wilcoxon, p < 0,05); 
#Diferença significativa em relação aos pacientes com idade entre 28 e 44 anos de 
idade (teste de Kruskal-Wallis, p < 0,001, com pós-teste de Dunn, p < 0,05).

Gráfico 5 – Risco cardiovascular nos pacientes com lipodistrofia
Escore obtido pela aplicação da escala de Framingham (em valores percentuais), 
em relação à presença ou não de lipodistrofia nos pacientes submetidos à HAART. 
As colunas representam os valores médios e as barras o erro padrão da média. 
*Diferença significativa em relação aos pacientes sem lipodistrofia (teste de Mann-
Whitney, p < 0,001).

Tabela 2 – Taxas de colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicérides e 
glicemia de jejum, em relação à HAART

Variáveis
(mg/%)

Tempo em relação à HAART
Valor de p*

Antes Depois
Colesterol total 180,77 ± 2,49 213,21 ± 3,62 < 0,001 S
HDL 39,46 ± 0,67 38,40 ± 0,62 0,067 NS
LDL 107,25 ± 2,41 123,54 ± 2,44 < 0,001 S
VLDL 32,89 ± 1,23 40,62 ± 2,21 < 0,001 S
Triglicérides 174,48 ± 7,40 304,63 ± 21,78 < 0,001 S
Glicemia de jejum 92,98 ± 1,55 96,20 ± 1,86 0,013 S

*Teste de Wilcoxon; S = diferença significativa; NS = diferença não significativa.
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DiSCUSSÃO

O aumento do risco cardiovascular tornou-se um problema impor-
tante após a introdução da terapia antirretroviral potente (HAART) 
em 1996, para o tratamento da SIDA, devido às complicações me-
tabólicas potencialmente aterogênicas associadas a esta terapia (dis-
lipidemia e resistência à insulina). Neste estudo, observou-se um 
aumento de 1,85% do risco cardíaco baseado no escore de Framin-
gham pré e pós-HAART. Vários estudos verificaram a associação 
da terapia antirretroviral com o risco de eventos cardiovasculares. 
Baum e col.13 encontraram um risco de eventos cardiovasculares 
de 4,8 ± 5,7 em 10 anos pelo escore de Framingham nos pacientes 
com SIDA usuários de terapia antirretroviral. Bergerson e col.14 en-
contraram uma prevalência de 11,9% de alto risco cardiovascular 
(maior que 20%) em 10 anos nos pacientes usuários da HAART, 
enquanto no grupo controle a prevalência foi de 5,3%. Além disso, 
o mesmo grupo notou um aumento de angina pectoris nos pacien-
tes em HAART em relação ao grupo controle de 5,2%.
O estudo DAD verificou um aumento na incidência de infarto 
agudo do miocárdio (IAM) de 0,3% para 1,07% nos pacientes 
com SIDA recebendo a HAART. Identificou, ainda, um risco de 
doença cerebrovascular de 1,26% após utilização da HAART15,16.
Observou-se no grupo de pacientes em estudo elevação mais sig-
nificativa do risco cardiovascular naqueles com idade entre 60 
e 75 anos, uma vez que esta faixa etária já apresenta um risco  
pré-HAART maior que o das faixas etárias mais jovens, possivel-
mente devido à associação de múltiplos fatores de risco predispo-
nentes e maior dificuldade para modificá-los. Foi demonstrando 
um aumento de 7,27% no risco cardiovascular neste grupo etá-
rio. Entretanto, estudos mostram que o aumento do risco cardio-
vascular é mais significativo em pacientes mais jovens (homens 
com menos de 34 anos e mulheres com menos de 44 anos), per-
dendo força nas faixas etárias mais avançadas em ambos os sexos. 
Especificamente entre os pacientes com idade inferior a 33 anos 
(risco relativo de 2,06; p < 0,001), a terapêutica antirretroviral foi 
associada a maior risco de doença coronariana4.
Observou-se neste estudo um aumento de 33 mg/dL nos valores 
do colesterol total, contudo o aumento no LDL-colesterol foi de 
apenas 16,29 mg/dL. Encontrou-se, ainda, um aumento médio 
de 130,15 mg/dL no valor dos triglicérides. Segundo a literatura, 
a utilização dos esquemas antirretrovirais intensificou a tendência 
ao aumento dos níveis de triglicérides e redução do HDL-coleste-
rol que já ocorria nos pacientes portadores do HIV. Os níveis de 
triglicérides atingiram valores superiores a 1.000 mg/dL, associa-
dos ao aumento do risco de pancreatite e aterosclerose. A média 
de incremento nos níveis de colesterol total e de LDL-colesterol 
é de 30 mg/dL, mas existe uma importante variação individual. 
Hajjar e col. notaram um aumento de 28% para o colesterol total 
e de 96% para os triglicérides4. 
A redistribuição da gordura corporal (lipodistrofia) é um dos im-
portantes efeitos colaterais da terapia antirretroviral. Neste grupo 
de pacientes avaliados, observou-se uma incidência de lipodistro-
fia = 24,79% e um aumento de 2,99% do risco cardiovascular 
em relação aos pacientes sem esta alteração. Em outros estudos, 
a incidência de lipodistrofia varia de acordo com o esquema tera-
pêutico utilizado, sendo encontrada em 25% a 60% dos pacien-
tes em HAART, e também há evidências de correlação direta com 
incremento do risco cardiovascular17. 

Neste estudo, foram também avaliadas as prevalências de outros 
fatores de risco cardiovascular, dentre eles tabagismo, hipertensão 
arterial e história familiar de aterosclerose precoce, sendo obser-
vadas prevalências de 15,4% para tabagismo, de 14,7% para hi-
pertensão arterial e de 8,9% para história familiar de aterosclerose 
precoce. Observou-se prevalência de 31% a 47% de hipercoles-
terolemia e de 47% a 71% de hipertrigliceridemia. Apesar de ter 
sido verificado aumento significativo nos valores do LDL-coles-
terol, a redução do HDL-colesterol não foi significativa. Possivel-
mente tal redução não tenha sido observada devido ao tamanho 
insuficiente da amostra estudada.
No presente estudo, observou-se que o aumento do risco cardio-
vascular no grupo dos homens foi de 2,33%, enquanto que nas 
mulheres o incremento foi de apenas 0,99%. É possível que tal 
diferença tenha sido decorrente da proteção hormonal conferida 
às mulheres em idade fértil (maioria nesta amostra específica), 
sendo atribuída a elas menor pontuação no escore de Framin-
gham antes do climatério. Além disso, é importante destacar que 
nos homens o risco anterior ao tratamento já era maior do que 
nas mulheres, conforme observado na população geral. 
Hurwitz e col. concluíram que, embora seja provável que a maior 
proporção de risco de doença arterial coronária nos pacientes 
com HIV possa ser atribuída a várias condições patológicas liga-
das à infecção pelo HIV em interação com processos mediadores 
tais como inflamação, obesidade central e dislipidemia, que são 
mais frequentes do que nos controles, parece que a classe dos 
inibidores da protease pode exacerbar o estresse oxidativo e a hi-
pertrigliceridemia, acentuando este risco18. 
Neste estudo, o seguimento destes pacientes com SIDA receben-
do HAART, por um período de três anos, diagnosticou 13 casos 
(prevalência de 3,62%) de doença coronária, confirmados pela 
cineangiocoronariografia. Nestes pacientes com insuficiência co-
ronariana, quatro mulheres e nove homens, a faixa etária variou 
de 36 a 69 anos e todos apresentavam dislipidemia secundária à 
HAART. O homem mais jovem, 36 anos, tabagista e com histó-
ria familiar negativa, com lesões ateroscleróticas em coronárias 
direita (40% proximal) e descendente anterior, esta última com 
placa de 80% proximal, foi submetido à intervenção percutânea 
coronária com stent. Dentre as mulheres, a paciente mais jovem, 
38 anos, obesa, diabética e com história familiar positiva, teve 
seu diagnóstico após ergometria com resposta isquêmica inter-
mediária, e à cineangiocoronariografia apresentava lesões em des-
cendente anterior (90%), em circunflexa (80%) e em coronária 
direita (80%), todas proximais, tendo sido indicada revasculari-
zação miocárdica. 
Embora esta prevalência tenha sido baixa em relação à popu-
lação geral, a amostra de pacientes avaliada apresentava idade 
média de apenas 41 anos e o tempo médio de HAART foi so-
mente de 40 meses. Estes fatores certamente contribuíram para 
esta prevalência relativamente baixa de aterosclerose coronária 
nesta amostra.
O estudo prospectivo multicoorte DAD (Data Collection on 
Adverse Events of anti-HIV Drugs), incluindo 23.468 pacientes 
de 11 coortes previamente estabelecidos, de dezembro de 1999 
a abril de 2001, coletou dados até fevereiro de 2002 na Europa 
e observou ao final do período 36.199 pessoas/ano; 126 tiveram 
IAM durante o seguimento (incidência de 3,5 eventos por 1.000 
pessoas-ano). A sua incidência aumentou com maior tempo de 
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exposição à HAART (taxa de ajuste relativo por ano de exposi-
ção, 1,26 [intervalo de confiança 95%, 1,12 a 1,41]; p < 0,001. 
Embora a taxa absoluta de eventos tenha sido baixa, HAART foi 
associada com aumento relativo de 26% na taxa de IAM por ano 
de exposição durante os primeiros 4 a 6 anos de uso destes me-
dicamentos19. Portanto, os benefícios dos inibidores de protease 
disponíveis para a HAART devem ser ponderados e comparados 
com os riscos a longo prazo de doença cardiovascular20.
Apesar do aumento do risco cardiovascular em 10 anos ser menor 
nas mulheres, elas estão mais susceptíveis à síndrome metabólica 
apresentando uma taxa de 29%, enquanto nos homens esse valor 
é de 10,3%13,21.
O tempo de utilização da medicação antirretroviral não se mostrou 
um parâmetro com influência significativa no incremento do risco 
cardiovascular nesta amostra de pacientes, porque o escore foi cal-
culado com dados obtidos imediatamente antes e após os primeiros 
meses do início da HAART, valorizando principalmente as modi-
ficações iniciais de colesterol total e de HDL colesterol – avaliação 
transversal. Entretanto, os dados de literatura demonstram eviden-
te elevação da morbimortalidade cardiovascular, proporcional à 
duração da HAART, sobretudo os estudos realizados na 1ª década 
após a introdução da HAART, de 1996 a 2006.
O estudo DAD mostrou correlação entre tempo de exposição 
à HAART e maior morbidade cardiovascular, quando analisado 
o número de casos de infarto agudo do miocárdio em pacientes 
submetidos à HAART4.
Após comparação neste estudo, entre os quatro diferentes regi-
mes de HAART, constatou-se incremento significativo do risco 
cardiovascular no grupo IV (2 ITRN – incluindo a estavudina- e 
1 IP) quando comparado com o grupo II (2 ITRN – exceto es-
tavudina- e 1 IP). Desta forma, confirmaram-se os achados de 
literatura, comprovando que dentre os representantes da classe 
dos ITRN, a estavudina foi a droga que mais se relacionou com 
complicações metabólicas. Do mesmo modo, a classe dos IP tam-
bém se relacionou à maior taxa de complicações metabólicas as-
sociadas à HAART; entretanto como esta avaliação foi realizada 
considerando a classe, não houve como comparar o potencial de 
cada um dos IP utilizados para causar tais efeitos adversos.
Quando comparadas dois fármacos de mesma classe (ITRNN), 
através dos sub-grupos II-EFZ (efavirenz) e II-NVP (nevirapina), 
foram observadas diferenças significativas nos níveis séricos de 
colesterol total (p = 0,005), de triglicérides (p = 0,02) e de glicose 
(p = 0,03), favoráveis ao sub-grupo II-NVP. HDL colesterol bai-
xo e LDL colesterol elevado foram mais frequentes no sub-grupo 
II-EFZ, mas as diferenças não foram estatisticamente significati-
vas com p = 0,33 e p = 0,37, respectivamente (Tabela 3). 
Estudo comparativo entre os dois fármacos da classe dos ITRNN 
mostrou que os pacientes recebendo nevirapina apresentavam 
menores taxas de triglicérides, maiores taxas de HDL colesterol 
e maior redução na relação colesterol total / HDL do que os pa-

cientes recebendo efavirenz, embora as diferenças tenham sido 
relativamente pequenas em sua magnitude22. 

Destes achados, podemos deduzir que mesmo entre dois fárma-
cos de mesma classe, ocorrem diferenças que podem interferir de 
modo significativo no risco cardiovascular do paciente submetido 
à HAART. 
 
COnClUSÃO

A utilização da terapia antirretroviral potente (HAART) está as-
sociada a um aumento do risco cardiovascular, com elevação de 
1,85% no escore de Framingham. Considerando-se os diferentes 
regimes de HAART atualmente disponíveis, distribuídos por três 
principais classes de fármacos antirretrovirais: ITRN, ITRNN e 
IP, este estudo demonstrou que todas estas classes causam eleva-
ção do risco cardiovascular, entretanto esta complicação ocorre de 
forma mais significativa quando se associa a estavudina (ITRN) 
com um IP, elevando-se o risco cardiovascular para 8,91% ± 
1,06%. Entre os fármacos da classe dos ITRNN, o perfil meta-
bólico mostrou-se mais favorável para os usuários da nevirapina 
comparados com os pacientes do sub-grupo efavirenz, eviden-
ciando que a escolha adequada da HAART, até mesmo dentro 
de uma mesma classe de antirretrovirais, pode fazer diferença em 
relação às complicações metabólicas.
O tempo de utilização da medicação antirretroviral não se mostrou 
um parâmetro com influência significativa no incremento do risco 
cardiovascular nesta amostra de pacientes, porque o escore foi cal-
culado com dados obtidos imediatamente antes e após os primeiros 
meses do início da HAART, valorizando principalmente as modi-
ficações iniciais de colesterol total e de HDL colesterol – avaliação 
transversal. Entretanto, os dados de literatura demonstram eviden-
te elevação da morbimortalidade cardiovascular, proporcional à 
duração da HAART, sobretudo os estudos realizados na 1ª década, 
após a introdução da HAART, de 1996 a 2006.
O aumento do risco cardiovascular foi significativamente maior 
nos pacientes portadores do HIV em tratamento com HAART 
na faixa etária entre 60 e 74 anos, sendo observada maior eleva-
ção no sexo masculino em comparação com o feminino. 
A incidência de lipodistrofia no grupo analisado foi de 24,79%. 
Neste grupo de pacientes, observou-se um incremento do risco 
cardiovascular de 2,99% em relação aos pacientes usuários da 
HAART sem as alterações lipodistróficas.
Os dados obtidos através deste estudo demonstram a importância 
do incremento do risco cardiovascular nesta população específi-
ca, sobretudo se considerarmos que a maioria destes pacientes 
encontra-se numa faixa etária jovem, em geral com boa expecta-
tiva de tempo e de qualidade de vida. E, caso não sejam adotadas 
medidas terapêuticas preventivas, os pacientes submetidos à HA-
ART poderão ser vítimas de eventos circulatórios precoces, com 
elevação significativa da morbimortalidade cardiovascular.

Tabela 3 – Parâmetros metabólicos e o percentual de pacientes com alterações nos sub-grupos Efavirenz (EFZ) e Nevirapina (NVP)
Parâmetros/
Sub-grupos Tcol. mg/dL Tcol > (%) HDL mg/dL HDL< (%) LDL mg/dL LDL> (%) TG mg/dL TG> (%) Gli mg/dL Gli> (%)

EFZ (n = 73) 189,0 39,7 41,2 52,2 116,0 25,8 162,9 39,7 90,5 19,4
NVP ( n = 19) 162,0 11,1 44,2 35,3 99,9 11,8 110,0 16,7 82,8 0,0
P 0,005 0,04 0,38 0,33 0,09 0,37 0,02 0,12 0,03 0.09

Tcol = colesterol total; HDL = HDL colesterol; nl = normal; mg/dL= miligramas/decilitro; LDL = LDL colesterol; TG = triglicérides; Gli = glicose
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