
 

 

 

 

 

 

 



Alterações da densidade mineral óssea no doente infetado pelo 

VIH – Caracterização epidemiológica da população portuguesa  
 

Dissertação de candidatura ao grau de Mestre em Medicina, submetida ao Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto 
 

 
Gonçalo Miguel Almeida do Bem 

 

Estudante do 6º ano do Mestrado Integrado em Medicina 

Endereço de correio eletrónico: goncalobem@gmail.com 

Mestrado Integrado em Medicina 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto 

Centro Hospitalar e Universitário do Porto, Hospital de Santo António 

   

 
Orientador: Doutor Miguel Vieira Braga de Araújo Abreu 

Grau Académico: Assistente Convidado do Mestrado Integrado em Medicina do Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar/ Hospital de Santo António - Centro Hospitalar e Universitário do 

Porto 

Título Profissional: Médico Especialista em Doenças Infeciosas; Assistente Hospitalar no Serviço de 

Doenças Infeciosas do Departamento de Medicina do Centro Hospitalar e Universitário do Porto. 

 

 

 
Coorientador: Professor Doutor Rui Manuel Do Rosário Sarmento E Castro 

Grau Académico: Professor Catedrático Convidado do Mestrado Integrado em Medicina do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar/ Hospital de Santo António - Centro Hospitalar e 

Universitário do Porto 

Título Profissional:  Médico Assistente Graduado Sénior, Diretor do Serviço de Doenças Infeciosas 

do Departamento de Medicina do Centro Hospitalar e Universitário do Porto. 

 

Junho de 2019 

 



Junho de 2019 

 

Assinatura do Estudante 

 

 

 

 

Assinatura do Orientador 

 

 

 

Assinatura do Coorientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

Agradecimentos 

Ao Dr. Miguel Abreu, pela sua orientação e constante disponibilidade em todos os momentos. 

A todo o serviço de Doenças Infeciosas, nomeadamente ao Prof. Doutor Rui Sarmento e Castro bem 
como à Dra. Josefina Méndez e à Dra Maria João Gonçalves que tornaram possível a execução deste 
trabalho. 

A toda a minha família por todo o seu apoio, especialmente aos meus pais e à minha prima, Dra. 
Rita do Bem Pina Prata, que me ajudaram nos momentos de maior stress. 

A todos os meus amigos, por todos os momentos passados. 

  



ii 
 

Resumo 

Introdução: Com 36,9 milhões de doentes infetados, a infeção VIH continua a ser um grave 

problema de saúde pública a nível global. Graças à introdução e desenvolvimento da terapêutica 

antiretrovírica combinada, a esperança média de vida do doente VIH+ continua a subir surgindo, 

consequentemente, a preocupação com comorbilidades a longo prazo da infeção e da terapêutica. 

Com uma etiologia múltipla, a diminuição da densidade mineral óssea afirma-se como uma causa 

importante de morbilidade na população VIH. Na ausência de uma caracterização prévia, o objetivo 

deste trabalho é analisar a prevalência de osteoporose, bem como a prevalência de fatores de risco 

bem estabelecidos para a mesma, na população VIH+ portuguesa. 

 Metodologia: Foi efetuado um estudo observacional retrospetivo numa população de 196 

doentes VIH que frequentaram as consultas de comorbilidades não infeciosas no doente VIH+ do 

serviço de infeciologia do Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP) desde o início do ano 

de 2016 até ao fim de 2018. Acedeu-se ao processo clínico dos doentes, tendo-se registado 

características sócio-demográficas, resultado das densitometrias ósseas realizadas e fatores de 

risco para osteoporose de cada doente. Baseado nestes dados, foi realizada análise descritiva da 

população em questão.  

 Resultados: Foram analisados 196 doentes que haviam realizado densitometria óssea. A 

amostra caracterizava-se por 73% doentes do sexo masculino e a mediana da idade foi de 55 anos. 

Obteve-se uma prevalência de baixa densidade mineral óssea (T-Score < -1) de 62,2% e de 24% de 

osteoporose. No que diz respeito a diversos fatores de risco, 61,2% dos doentes apresentavam 

consumo de Tenofovir Disoproxil Fumarato pelo menos dois anos, 25,0% de pelo menos um Inibidor 

das Proteases pelo menos dois anos, 54,6% tinham níveis deficitários de Vitamina D, 5,6% tinham 

baixo peso, 20,9% consumiam mais de 3 unidades de álcool por dia, 34,2% fumavam, 19,4% tinham 

consumo de opiáceos, 4,6% tinham consumo de glucocorticoides orais (>5mg de prednisolona por 

dia ou equivalente) por mais de três meses, 11,2% consumiam antidepressivos, 6,6% estavam sob 

terapêutica com inibidor da bomba de protões, 18,4% eram diabéticos, 9,2% tinham doença 

hepática crónica e 8,2% doença renal crónica. 

 Conclusão:  Sendo este o primeiro estudo sobre este assunto na população portuguesa, 

veio a demonstrar a elevada prevalência de osteoporose e fatores de risco associados na população 

portuguesa infetada com o VIH.  

 Palavras-chave: Infeção VIH; Terapia antirretroviral; TARV; TARVc; Comorbilidades VIH; 

Densidade mineral óssea; Osteoporose; Osteopenia;  
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Abstract  

Background:  With 36.9 million patients infected, HIV infection remains a serious public 

health problem globally. Thanks to the introduction and development of combined antiretroviral 

therapy, the average life expectancy of the HIV+ patient continues to rise, therefore arising the 

concern with long-term comorbidities of the infection and therapy. With a multiple etiology, the 

decrease in bone mineral density asserts itself as a major cause of morbidity in the HIV population. 

In the absence of a previous characterization, the objective of this study is to analyze the prevalence 

of osteoporosis, as well as the prevalence of well-established risk factors for it, in the Portuguese 

HIV+ population. 

 Methods: A retrospective observational study was carried out in a population of 196 HIV 

patients who attended the non-infectious comorbidities in the HIV+ patient appointments of the 

Infectious Diseases Service of Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP) from the beginning 

of 2016 until the end of 2018. Patients’ institutional electronic health record was analyzed to collect 

data concerning the sociodemographic characteristics, bone densitometry results and risk factors 

for osteoporosis of each patient. Based on these data, a descriptive analysis of the population in 

question was preformed. 

 Results: A total of 196 patients who had undergone bone densitometry were analyzed. 

The sample consisted of 73% male patients and the median age was 55 years. There was a 

prevalence of low bone mineral density (T-Score <-1) of 62.2% and a prevalence of osteoporosis of 

24%. Regarding several risk factors, 61.2% of the patients presented consumption of Tenofovir 

Disoproxil Fumarate for at least two years, 25.0% had consumption of at least one protease 

inhibitor for at least two years, 54.6% had deficient levels of vitamin D, 5.6% had low weight, 20.9% 

consumed more than 3 units of alcohol per day, 34.2% smoked, 19.4% had opioid use, 4.6% had 

consumption of oral glucocorticoids (> 5mg prednisolone per day or equivalent) for more than three 

months, 11.2% were on antidepressants, 6.6% were on proton pump inhibitor therapy, 18.4% were 

diabetic, 9.2 % had chronic liver disease and 8.2% had chronic kidney disease. 

 Conclusions: This being the first study on this subject in the Portuguese population, it 

demonstrated the high prevalence of osteoporosis and associated risk factors in the Portuguese 

population infected with HIV. 

 Keywords: HIV infection; Antiretroviral therapy; HAART; ART; HIV Comorbidities; Bone 

Density; Osteoporosis; Osteopenia; 
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Lista de abreviaturas 

 

AIQ - Amplitude interquartil 
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CV – Carga Viral 
DXA - Densitometria óssea 
DP - Desvio padrão 
HBsAg - Antigénio de superfície do vírus da hepatite B  
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IMC - Índice de massa corporal 
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OR – Odds ratio 
TARVc - Terapêutica antiretrovírica combinada  
TDF - Tenofovir Disoproxil Fumarato 
VHB - Vírus da hepatite B 
VHC - Vírus da hepatite C  
VIH - Vírus da Imunodeficiência Humana 
UDEV - Utilização drogas endovenosas 
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Introdução: 

 Com 36,9 milhões de pessoas infetadas no mundo1, a infeção por VIH continua a ser um 

grave problema de saúde pública a nível global. Em Portugal, desde 1983 até 2017, foram 

notificados 57 574 casos, sendo que, no ano de 2017, foram diagnosticados 886 novos casos.2  

Com a introdução e desenvolvimento da Terapêutica antiretrovírica combinada (TARVc), a 

esperança média de vida para um doente infetado com VIH com boa resposta imunológica à 

terapêutica é semelhante à população em geral.3 Consequentemente, surge a preocupação com as 

complicações a longo prazo da infeção por VIH e da terapêutica antirretroviral, resultando em 

aumento do risco cardiovascular, doença renal, doença hepática e numa variedade de complicações 

metabólicas como a lipodistrofia, o aumento da resistência à insulina, a dislipidemia e a 

osteoporose.4-6 A consulta de comorbilidades não infeciosas no doente VIH+, criada em 2012 pelo 

serviço de doenças infeciosas do Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP), tem como 

objetivo a gestão destas comorbilidades no doente VIH+.  

Com uma etiologia múltipla, a diminuição da densidade mineral óssea afirma-se como uma 

causa importante de morbilidade na população infetada com VIH.7 A prevalência de 

osteopenia/osteoporose é significativamente superior nos doentes infetados com VIH quando 

comparada com a população em geral (OR=2,4 na coluna lombar e 2,6 no ilíaco).8  

Vários fatores etiológicos estão associados à diminuição da densidade mineral óssea e 

fratura, nomeadamente a idade superior a 65 anos, sexo feminino, baixo índice de massa corporal 

(IMC) (<18,6 kg/m2), fratura de fragilidade prévia, história parental de fratura do ilíaco, uso de 

glucocorticoides orais (>5mg de prednisolona por dia ou equivalente por mais de três meses), o 

consumo de tabaco, consumo de álcool (>3 unidades por dia), quedas frequentes, e imobilização     

prolongada.9-11 

Adicionalmente, várias são as causas de osteoporose secundária, como artrite reumatoide, 

diabetes mellitus, hipogonadismo, anorexia nervosa, doença inflamatória intestinal, deficiência de 

cálcio e de vitamina D, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, doença hepática crónica, doença renal 

crónica entre muitas outras.9,12 Outros fatores importantes de diminuição da densidade mineral 

óssea incluem o consumo de opiáceos13,14, a dependência de canabinóides15,16, o uso de 

antidepressivos17-19, anticonvulsionantes19-21, anticoagulantes19 e inibidores bomba de protões 

(IBPs)19,22,23. 

A TARVc assume-se também como um importante fator de baixa densidade mineral óssea, 

sendo que os indivíduos submetidos a inibidores da Protease (IPs) e ao inibidor de transcriptase 

reversa análogo dos nucleotídeos Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF) encontram-se em maior 

risco de osteoporose e fratura de fragilidade.8  
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Adicionalmente, há evidências que a desregulação imunológica24, bem como um baixo 

nadir de linfócitos T CD4+25-27, são fatores de risco de osteoporose intrínsecos à infeção por VIH. 

Perante esta variedade de fatores causais e perante a ausência de uma caracterização 

prévia, o objetivo deste trabalho é a caracterização da população portuguesa VIH com osteoporose 

baseando-se na análise da amostra constituída pelos doentes acompanhados na consulta de 

comorbilidades não infeciosas no doente VIH+ do CHUP. 

Para avaliação da densidade mineral óssea, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomenda o uso da densitometria óssea (DXA).28-30 A Sociedade Internacional de Densitometria 

Óssea (ISCD) recomenda o uso de T-Scores para a avaliação da densidade mineral óssea para 

homens de idade igual ou superior a 50 anos e mulheres pós menopausa.31 Adicionalmente, 

recomenda que para os indivíduos do sexo masculino com idade inferior a 50 anos e mulheres pré 

menopausa sejam utilizado o Z-Score.31   

Segundo as guidelines da European AIDS Clinical Society32, é recomendada a avaliação da 

densidade mineral óssea através de DXA a todos os homens infectados por VIH com idade igual ou 

superior a 50 anos e mulheres pós menopausa bem como a pessoas entre os 40 e 50 anos com 

elevado risco de fratura estimada pela ferramenta FRAX, doentes com história de fraturas de baixo 

impacto, doentes com elevado risco de quedas, doentes com hipogonadismo clínico (testosterona 

total < 30 ng/dl ou testosterona livre inferior ao normal) e a doentes com uso de corticóides orais.  
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Materiais e métodos: 

Desenho do estudo e participantes:  

Estudo retrospetivo com análise de dados de 302 doentes que haviam sido acompanhados 

em consulta de alterações metabólicas no doente VIH + do CHUP entre 1 de janeiro de 2016 e 31 

de dezembro de 2018. 

Foram excluídos os doentes que não haviam realizado densitometria óssea ou que 

apresentavam o diagnóstico de osteoporose prévio ao diagnóstico de infeção por VIH, perfazendo 

um total de 106 indivíduos excluídos, tendo o estudo prosseguido com 196 indivíduos. 

Como variáveis demográficas foram registados o sexo, idade e raça do indivíduo. 

Em termos clínicos foram registados dados relativos ao estádio da infeção segundo o CDC33 

nomeadamente a data (ano) de diagnóstico da infeção por VIH, modo de transmissão, nadir de 

linfócitos T CD4+, ano de início de TARVc (se aplicável), valor de linfócitos T CD4+ e carga viral 

obtidos na última avaliação analítica, bem como coinfecções, nomeadamente vírus da hepatite B 

(VHB) (avaliado pela presença de HBsAg) e vírus da hepatite C (VHC) (avaliado pela presença de 

RNA VHC).   

Foram registados todos os T-Score (ou Z-Score para mulher pré menopausa e homens < 50 

anos) obtidos apartir das densitometrias ósseas realizadas à coluna lombar e à anca dos 196 

doentes.  Também os últimos valores séricos de 25(OH) vitamina D foram recolhidos. 

Através da leitura dos registos da consulta de comorbilidades não infeciosas no doente 

VIH+, foram registados fatores de risco adicionais para fratura óssea. Assim, a história de uso de 

TDF, história de uso de IPs, o IMC, a história parental de fratura do ilíaco, a história pessoal de 

fraturas de baixo impacto, a exposição a corticoides (5 mg de prednisolona ou equivalente >3 

meses), o consumo de álcool (mais que 3 unidades por dia), o consumo de tabaco e a história de 

imobilidade prolongada foram registadas. Foi registado, adicionalmente, o consumo de fármacos 

(antidepressivos, anticonvulsionantes, anticoagulantes e IBPs) bem como o abuso de opiáceos 

(incluindo doentes com tratamento de manutenção com agonistas opiáceos) e doenças crónicas 

associadas a fraturas de fragilidade e osteoporose secundária (artrite reumatoide, diabetes 

mellitus, hipogonadismo, anorexia nervosa, doença inflamatória intestinal, hipertiroidismo, 

hiperparatiroidismo, doença hepática crónica e doença renal crónica). 

 

Definições: 

A guidelines da Sociedade Internacional de Densitometria Óssea (ISCD) recomendam o uso 

da nomenclatura de osteoporose para T-Score igual ou inferior a -2,5 desvios padrão e de baixa 

densidade óssea como T-Score entre -1 e -2,5 desvios padrão, recomendando adicionalmente o uso 
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da designação de densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade para Z-Score inferior 

ou igual a -2,031. Em alternativa a esta designação, como questão de simplificação do discurso e da 

comunicação, serão usados os termos baixa densidade mineral óssea para DXA com T-Score inferior 

a -1 desvios padrão, osteopenia para DXA com T-Score entre -1 e -2,5 desvios padrão e osteoporose 

para DXA com T-Score igual ou inferior a -2,5 desvios padrão. A designação densidade mineral óssea 

abaixo do esperado para a idade será usada para descrever DXA com Z-Score inferior ou igual a          

-2,0. (Tabela I) 

Relativamente aos níveis séricos de vitamina D, e de acordo com as practice guidelines da 

Endocrine Society34, definiu-se como deficiência de vitamina D níveis séricos de 25(OH) vitamina D 

inferiores ou iguais a 50 nmol/L  e insuficiência de vitamina D níveis séricos de 25(OH) vitamina D 

entre 51 e 74 nmol/L. (Tabela I) 

 

Análise estatística: 

Os dados em estudo foram tratados através do programa IBM® SPSS® Statistics 25.0. 

Obtiveram-se resultados acerca da análise descritiva da população recorrendo a contagem e 

percentagem das variáveis categóricas ordinais e cardinais e recorrendo a média, desvio-padrão 

(DP), mediana e amplitude interquartil (AIQ) das variáveis contínuas. 

 

 

Considerações éticas: 

Este estudo teve a aprovação pelo comité de ética do Centro Hospitalar do Porto.  
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Resultados: 

Caracterização da amostra: 

Foram analisados 302 doentes que frequentaram as consultas comorbilidades não 

infeciosas no doente VIH+ do CHUP entre os anos de 2016 e 2018 inclusive.  

Após a aplicação dos critérios de exclusão, reduziu-se a amostra para 196 doentes que 

haviam realizado, pelo menos, uma densitometria óssea e não apresentavam o diagnóstico de 

osteoporose prévio ao diagnóstico de VIH.  

Destes 196 doentes, 143 (73%) eram do sexo masculino. A média de idades foi de 55,9 anos 

(DP=10,05) e a mediana de 55 anos (AIQ=50,00 – 62,00). No grupo dos doentes dos homens de 

idade igual ou superior a 50 anos e mulheres pós menopausa, a média de idades foi de 59,1 

(DP=8,26) e a mediana de 58,5 anos (AIQ=53,00-63,75). No grupo dos homens com menos de 50 

anos e mulheres pré menopausa a média de idades foi de 43,35 anos (DP=5,59) e a mediana de 45 

anos (AIQ=40,00-48,00). Dos 196 doentes, 192 (98%) eram caucasianos (Tabela II e III). 

 

Densidade mineral óssea: 

 Dos 196 doentes que haviam realizado DXA, 156 (79,56%) eram homens com idade igual 

ou superior a 50 anos ou mulheres pós-menopausa. Destes doentes, 122 (78,2%) apresentavam 

baixa densidade mineral óssea sendo que 75 (48,1%) apresentavam osteopenia e 47 (30,1%) 

apresentavam diagnóstico de osteoporose (tabela II). A prevalência total de osteoporose na 

população analisada foi então de 24% e de osteopenia de 38,3%.  

  Quando organizados por sexo, 112 homens tinham idade igual ou superior a 50 anos. 

Destes, 88 (78,6%) apresentavam critérios de baixa densidade óssea, 57 (50,9%) apresentavam 

critérios de osteopenia e 31 (27,7%) critérios de osteoporose. Das 44 mulheres pós-menopausa 

analisadas, 34 (77,3%) apresentavam critérios de baixa densidade óssea, 18 (40,9%) critérios de 

osteopenia e 16 (36,4%) apresentavam critérios de osteoporose. 

 Dentro do grupo dos 47 doentes osteoporóticos, 31 (66,0%) eram do sexo masculino. No 

grupo dos doentes com osteopenia, 57 (76,0%) eram do sexo masculino (tabela II). 

 Dos 196 doentes, 31 eram homens com menos de 50 anos. Destes, 11 doentes (35,5%) 

apresentavam densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade. Das 9 mulheres pré-

menopausa que realizaram DXA, todas apresentavam Z-score > -2 (tabela III). 
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Infeção VIH: 

 Dos 196 doentes analisados, 194 tinham informação sobre o meio de transmissão da 

infeção VIH. Num total de 112 doentes (57,7%) foi assumido que o modo de transmissão teria sido 

via sexual heterossexual. Dos restantes doentes, 49 (25,3%) tinham história de utilização de drogas 

endovenosas, 31 (16,0%) apresentavam risco sexual homossexual e em dois doentes (1%) foi 

assumida a via transfusional (tabela II e III). 

A mediana do tempo passado desde o diagnóstico foi de 15 anos (AIQ=10,00-19,00).No 

grupo de doentes com densidade mineral óssea normal (T-Score ≥-1), a mediana do tempo desde 

o diagnóstico foi de 12 anos (AIQ=8,00-16,25) sendo que no grupo de doentes com baixa densidade 

óssea (T-Score <-1), o a mediana do tempo decorrido desde o diagnóstico foi de 15 anos 

(AIQ=12,00-20,00). No grupo dos doentes com osteopenia, a mediana do tempo decorrido desde o 

diagnóstico foi também de 15 anos (AIQ= 12,50-20,00), e nos doentes com osteoporose foi de 14 

anos (AIQ=11,00-20,00) (tabela II). No grupo dos doentes dos homens com menos de 50 anos e 

mulheres pré menopausa, a mediana do tempo passado desde o diagnóstico situava-se nos 15 anos 

(AIQ=8,00-19,50) (tabela III). 

A TARVc estava prescrita em 99,5% dos doentes com apenas um doente com abandono 

terapêutico. A maioria dos doentes (120 doentes, 61,2%) completaram pelo menos dois anos de 

terapêutica com regime com TDF. Também a história de terapêutica com IP foi recolhida, sendo 

que 49 doentes (25,0 %) haviam realizado terapêutica com pelo menos um IP pelo menos dois anos 

(tabela II e III). 

Dos doentes com baixa densidade mineral óssea, 96 (61,5%) apresentavam consumo de 

TDF durante pelo menos dois anos e 44 (28,2%) apresentavam consumo de pelo menos um IP 

durante pelo menos dois anos. Dos doentes com osteopenia, 45 (60,0%) apresentavam consumo 

de TDF durante pelo menos dois anos e 21 (28,0%) consumo de pelo menos um IP. Nos doentes 

osteoporóticos, 32 doentes (68,1%) tinham história de consumo de TDF e 17 (36,2%) de pelo menos 

um IP (tabela II). Nos doentes com baixa densidade óssea para a idade, sete (63,6%) tinham história 

de consumo de TDF pelo menos dois anos, e dois doentes (18,2%) tinham história de consumo de 

pelo menos um IP (tabela III). 

 Nos doentes analisados, a mediana de linfócitos T CD4+ na última avaliação foi de 667,50 

(AIQ= 486,75-857,25), com a mediana da percentagem linfócitos T CD4+ de 32,7% (AIQ= 25,69-

37,51). A carga viral encontrava-se suprimida (<50cp/mL) em 190 doentes (96,9%). Dos doentes 

com carga viral detetável, cinco (2,6%) apresentavam carga viral entre 50-200 cp/mL. O doente com 

abandono terapêutico apresentava, na última avaliação, uma carga viral de 145000 cp/mL. A 

informação sobre o nadir de linfócitos T CD4+ encontrava-se documentada em 171 doentes com 
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uma mediana de 204,00 linfócitos T CD4+/mm3 (AIQ=100,00-319,00), sendo que, na população 

osteoporótica, esse número era de 190,00 linfócitos T CD4+/mm3 (AIQ=79,00-310,00) (tabela II e 

III). 

 Referente a coinfeção VIH-VHB, 13 doentes (6,6%) apresentavam este diagnóstico. 

Adicionalmente, 48 doentes (24,5%) apresentavam diagnóstico de coinfeção VIH-VHC. Cinco 

doentes (2,6%) analisados apresentaram coinfeção VIH-VHB-VHC. 

  

Vitamina D: 

 Foram recolhidos os últimos dados analíticos referentes ao valor sérico de 25(OH) Vitamina 

D. Todos os doentes apresentavam valores nos últimos dois anos, sendo que a média é de 53,41 

nmol/L (DP=24,63) e a mediana de 49,00 nmol/L (AIQ=36,25-70,00). 

Na população analisada, 107 doentes (54,6%) apresentavam deficiência de vitamina e 50 

(25,5%) apresentavam insuficiência desta vitamina. Dos 122 doentes com baixa densidade mineral 

óssea, 70 (57,4%) apresentavam deficiência de vitamina D sendo que no grupo dos doentes com 

osteopenia, esse número era de 45 doentes (60,0%). No grupo dos osteoporóticos, 25 (53,2%) 

apresentavam deficiência desta vitamina (tabela IV). Quando analisados os doentes com densidade 

mineral óssea abaixo do esperado para a idade, quatro doentes (36,4%) apresentavam deficiência 

de vitamina D (tabela V). 

 

Fatores de Risco: 

 Dos 196 doentes analisados, apenas um (0,5%) tinha história pessoal de fratura de 

fragilidade e nenhum doente tinha história familiar de fratura do ilíaco descrita no processo clínico. 

(tabela IV e V). O doente com história pessoal de fratura de fragilidade tinha também um DXA com 

T-Score ≤-2,5. 

A mediana do IMC dos doentes analisados foi de 24,76 Kg/m2 (AIQ=22,41-27,57) (tabela IV 

e V). O número de doentes com IMC ≤ 18,5 Kg/m2 foi de 11 (5,6%), sendo que na população com 

baixa densidade mineral óssea oito (6,6%) tinham IMC ≤ 18,5 Kg/m2. Dos 75 doentes com 

osteopenia, três (4%) tinham IMC ≤ 18,5 Kg/m2 e dos 47 doentes com osteoporose, cinco (10,6%) 

tinham IMC ≤ 18,5 Kg/m2. No grupo de doentes com densidade mineral óssea abaixo do esperado 

para a idade, dois (18,2%) tinham IMC ≤ 18,5 Kg/m2. 

Relativamente ao consumo de álcool, 41 doentes (20,9%) apresentavam um consumo 

alcoólico superior a três unidades por dia. Dos 75 doentes com osteopenia, 20 (26,7%) tinham um 

consumo alcoólico superior a três unidades por dia, sendo que no grupo de doentes com critério 

de osteoporose nove (19,1%) apresentavam este consumo (tabela IV). No grupo de doentes com 
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densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade, um (9,1%) doente ingeria mais do que 

três unidade de álcool por dia (tabela V). 

Na amostra analisada, 67 doentes (34,2%) apresentavam consumo tabágico ativo. Dos 75 

doentes com osteopenia, 23 (30,7%) doentes fumavam sendo que, no grupo dos doentes com 

critério para osteoporose, 16 (34,0%) eram fumadores (tabela IV). No grupo de doentes com 

densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade, cinco (45,5%) eram fumadores (tabela 

V). 

Quanto a consumo de opiáceos, o número de doentes com consumo destas substâncias era 

de 38 (19,4%). Dos 75 doentes com osteopenia, 13 (17,3%) tinham consumo de opiáceos e dos 47 

doentes osteoporóticos, 14 (29,8%) apresentavam este consumo (tabela IV). No grupo de doentes 

com densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade, quatro (36,4%) consumiam 

opiáceos (tabela V). 

Na nossa amostra, nove doentes (4,6%) tinham relatado o uso de glucocorticoides orais 

(>5mg de prednisolona por dia ou equivalente) por mais de 3 meses. No grupo dos doentes com 

osteopenia, cinco (6,6%) apresentavam história deste consumo e no grupo dos doentes com 

critérios para osteoporose, um (2,1%) doente tinha história deste consumo (tabela IV). No grupo 

de doentes com densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade, dois (18,2%) doentes 

tinham este consumo. (tabela V) 

O consumo de antidepressivos estava presente em 22 doentes (11,2%). Dos doentes com 

osteopenia, sete (9,3%) tinham consumo desta classe de fármacos e no grupo com critérios para 

osteoporose esse número era de seis doentes (12,8%) (tabela IV). No grupo de doentes com 

densidade óssea abaixo do esperado para a idade, três (27,3%) apresentavam consumo de 

antidepressivos. (tabela V) 

Relativamente à terapêutica com IBPs, treze doentes (6,6%) estavam sob esta classe de 

fármacos. No grupo de doentes com osteopenia, cinco doentes (6,6%) estavam medicados com IBP 

e no grupo de doentes com osteoporose, quatro (8,5%) apresentavam este consumo (tabela IV). 

 O restante consumo de fármacos era residual com apenas um (0,5%) doente sob 

anticonvulsionantes e quatro (2,0%) doentes hipocoagulados (tabela IV e V).  

Relativamente a doenças crónicas, 36 (18,4%) dos 196 doentes analisados tinham diabetes 

mellitus diagnosticada. No grupo de osteopenia, 20 doentes (26,7%) apresentavam diabetes e no 

grupo de osteoporóticos este número era de seis doentes (12,8%) (tabela IV). 

O diagnóstico de doença hepática crónica estava presente em 18 doentes (9,2%) sendo que 

no grupo de doentes com osteopenia, este número era de oito doentes (10,7%). No grupo dos 

doentes osteoporóticos, apenas um doente (2,1%) tinha doença hepática crónica (tabela IV). 
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No que diz respeito à doença renal, 16 doentes (8,2%) analisados, apresentavam o 

diagnóstico de doença renal crónica. Dos doentes com critérios de osteopenia, nove (12,0%) 

apresentavam o diagnóstico de doença renal crónica e nos doentes com critérios de osteoporose 

esse número era de três doentes (6,4%) (tabela IV).  

Os restantes fatores de risco analisados apresentavam uma prevalência baixa com um 

doente (0,5%) com hiperparatiroidismo, um doente (0,5%) com hipertiroidismo, um doente (0,5%) 

com hipogonadismo, um doente (0,5%) com artrite reumatoide e nenhum doente com anorexia 

nervosa nem doença inflamatória intestinal relatada (tabela IV e V).  

No grupo dos homens com menos de 50 anos e mulheres pré menopausa o número de 

doentes com doenças crónicas era também negligenciável apenas destacando que 17,5% (sete 

doentes) tinha doença hepática crónica. (tabela V) 

Apenas um (0,5%) doente dos 196 analisados apresentava imobilidade prolongada descrita 

no processo clínico. (tabela IV e V) 
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Discussão 

O objetivo primário deste estudo foi a caracterização da população com infeção VIH quanto 

à prevalência de baixa densidade mineral óssea. Adicionalmente, realizou-se análise da prevalência 

de fatores de risco de osteoporose bem estabelecidos na literatura, sendo o primeiro estudo 

realizado em Portugal sobre este tema.  

Recorrendo à análise de 196 processos clínicos, dividiu-se a população em 2 grupos de 

acordo com as orientações internacionais: o grupo dos homens com idade igual ou superior a 50 

anos e mulheres pós menopausa e o grupo dos homens com menos de 50 anos e mulheres pré 

menopausa.  

A população era constituída por 196 doentes sendo 73% da população do sexo masculino. 

A média de idades foi de 55,9 (DP=10,05) e a mediana de 55 anos (AIQ= 50,00 – 62,00). A 

esmagadora maioria da população (98,0%) era caucasiana. Relativamente ao modo de transmissão 

da infeção, em 57,7% teria sido a via sexual heterossexual, 25,3% a utilização de drogas 

endovenosas, 16,0% a via sexual homossexual e em 1% a via transfusional. 

 O estadio da infeção VIH foi também analisado, sendo que a mediana do tempo decorrido 

desde o diagnóstico da infeção se encontrava nos 15 anos (AIQ=10,00-19,00). A mediana do nadir 

dos linfócitos T CD4+ encontrava-se nos 204,00 linfócitos T CD4+/mm3 (AIQ=100,00-319,00), sendo 

que na população osteoporótica esse número era de 190 linfócitos T CD4+/mm3 (79,00-310,00). A 

população apresentava uma mediana de linfócitos T CD4+ de 667,50 linfócitos T CD4+/mm3 

(AIQ=487,75-857,25) e uma mediana de 32,70% de linfócitos T CD4+/mm3 (AIQ=25,69-37,51). A 

população osteoporótica, por sua vez, apresentava uma mediana de linfócitos T CD4+ de 598 

linfócitos T CD4+/mm3 (AIQ=458,00-850,00) e uma mediana de 30,03% de linfócitos T CD4+/mm3 

(AIQ=24,64-36,87). Estes dados são compatíveis com outros estudos em outras populações VIH que 

colocam a mediana da contagem atual dos linfócitos T CD4+ entre os 464,5 e 528 linfócitos T 

CD4+/mm3 e a mediana do nadir de linfócitos T CD4+ entre os 127 e os 219 linfócitos T CD4+/mm3. 

35-38 

Relativamente ao vírus da hepatite B, a prevalência estimada da população portuguesa com 

HBsAg positivo é de 1,45% 39. Na nossa população, a prevalência da coinfecção VIH-VHB situava-se 

nos 6,6%. Num estudo longitudinal coorte com 8444 doentes VIH na Suíça, a prevalência do vírus 

da hepatite B situava-se nos 4,0%.36 

O vírus da hepatite C parece ter uma prevalência menor na população portuguesa em 

relação ao vírus da hepatite B, situando-se a prevalência de anti-HCV nos 0,54%.39 Na população 

analisada, a prevalência da coinfecção VIH-VHC situava-se nos 24,5%, semelhante ao encontrado 

para a população suíça (22,7%).36 
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A prevalência de osteoporose na população portuguesa com mais de 18 anos, estimada 

pelo estudo EpiReumaPt, um estudo populacional transversal, é de 10,2%.40 Na população 

analisada, a prevalência de doentes com baixa densidade mineral óssea foi de 62,2% com uma 

prevalência de osteopenia de 38,3% e uma prevalência de osteoporose de 24%, uma prevalência 

substancialmente maior do que o estimado para a população portuguesa. Tendo em conta também 

a população caracterizada por homens com menos de 50 anos e mulheres pré menopausa, a 

percentagem de doentes com alterações na densidade mineral óssea (T-Score <-1 ou Z-Score <-2) 

foi de 67,8% doentes. Os nossos achados vão de encontro à bibliografia internacional. Numa meta-

análise de 2006, os autores encontraram uma prevalência de osteoporose de 15% na população 

VIH+ analisada 41. Na mesma meta-análise, a prevalência de doentes com baixa densidade mineral 

óssea (T-Score<-1) foi de 67%. Outros estudos na área colocam a prevalência de baixa densidade 

mineral óssea nos doentes VIH+ entre 59-80% e de osteoporose entre os 10-27%.25, 35, 37, 38 

Quando analisada apenas a população de homens com idade igual ou superior a 50 anos e 

mulheres pós menopausa, a prevalência de doentes com baixa densidade mineral óssea foi de 

78,2% com praticamente um terço (30,1%) da população com osteoporose.  

A TARVc, como referido anteriormente, pode desempenhar um papel importante para a 

osteoporose nos doentes VIH+. Na população analisada, 120 doentes (61,2%) tinham história de 

pelo menos dois anos sob terapêutica com TDF e 49 (25,0%) com pelo menos um IP. Quando 

analisada a população com osteoporose, 68,1 % da população apresentava consumo de pelo menos 

dois anos e 36,2% apresentava consumo de pelo menos um IP durante pelo menos dois anos. Em 

outras populações VIH, observa-se que a prevalência de consumo de TDF se situa entre os 39-50% 

e a prevalência de consumo de IPs entre os 34,2-56%.35-37 

Relativamente aos fatores de risco, a população VIH+ apresenta uma maior prevalência de 

fatores de risco para osteoporose que a população geral.  

No que diz respeito a níveis séricos de vitamina D, dois estudos tentaram estimar a 

prevalência de níveis séricos de vitamina D em duas populações portuguesas diferentes. Num 

estudo que abrangeu 1500 portugueses entre os 65 e 100 anos, a média do valor sérico de vitamina 

D situava-se nos 42,3 nmol/L e a mediana nos 36,1 nmol/L com 70% da amostra com níveis de 

vitamina D ≤ 50 nmol/L e 18.2% com níveis entre os 51–74 nmol/L.42 Num estudo intrahospitalar 

português com análise de 5 456 doseamentos de vitamina D, a mediana da vitamina D sérica foi de 

42,43nmol/L com 60,3% dos doseamentos com deficiência de vitamina D.43 Na população 

analisada, a média dos níveis séricos de vitamina D situava-se nos 53,41 nmol/L (DP=24,63) e a 

mediana nos 49 nmol/L (AIQ=36,25-70,00) com 54,6% da população com deficiência de vitamina D 

e 80,1% desta com níveis inferiores a 75 nmol/L. Nos doentes osteoporóticos a mediana dos níveis 

séricos de vitamina D situava-se nos 49 nmol/L (AIQ=37,00-66,00) com 25 doentes (53.2%) com 
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níveis deficitários desta vitamina.  A prevalência de deficiência (≤50 nmol/L) de vitamina D varia 

bastante entre populações VIH, rondando os 41-65% sendo que a prevalência de níveis inferiores a 

75 nmol/L podem chegar aos 86%.35, 44-46 

Segundo o inquérito nacional de saúde de 2014, a prevalência de pessoas com baixo peso 

(IMC abaixo de 18,5 kg/m2) na população portuguesa com 18 anos ou mais situava-se nos 1,8%.47 

Na população analisada, a prevalência de pessoas com baixo peso era substancialmente maior 

situando-se nos 5,6% com uma mediana do IMC de 24,76 (AIQ=22,41-27,57). Quando analisada a 

população osteoporótica, 10,6% dos doentes tinham baixo peso. Estes números vão de encontro 

ao encontrado em outras populações VIH, que colocam a mediana do IMC entre 23,09 e 25,5 

kg/m2.36-38 

Quando analisado o consumo de álcool, os dados disponíveis a nível nacional apontam para 

que 24,2% da população com 15 ou mais anos consuma diariamente bebidas alcoólicas (≥ 1 unidade 

por dia), não havendo dados disponíveis sobre a proporção da população portuguesa com consumo 

de mais que 3 unidades por dia de álcool.47 Contudo, visto que na nossa população, 20,9 % dos 

doentes tinham um consumo de álcool diário superior a 3 unidades de álcool, pode dizer-se, com 

segurança, que a prevalência de pessoas com consumo de álcool de risco, será maior na nossa 

população. Comparando com outras populações VIH+ na Europa, a nossa população apresenta 

consumos mais elevados. Um estudo espanhol coloca a prevalência de doentes VIH+ com consumo 

de álcool superior a 3 unidades por dia nos 14%35, sendo que na população VIH+ suíça este número 

é de apenas 4,9%.36   

Na população portuguesa com mais de 15 anos, a prevalência de fumadores situa-se nos 

20,0%.47 Na população analisada, a prevalência de fumadores situava-se nos 34,2%, sendo que no 

grupo de doentes com osteoporose, a prevalência de fumadores foi de 34%. Apesar de bastante 

mais elevado do que a população portuguesa no geral, o consumo tabágico desta população é 

inferior ao esperando comparando com outras séries que colocam a prevalência de tabagismo ativo 

nos doentes VIH+ entre os 44 – 67%.36-38 

Relativamente ao consumo de opiáceos, as estimativas apontam para que 33 290 (24 070 

– 48 565) pessoas entre os 15 e 64 anos residentes em Portugal, tenham tido consumo de heroína 

ou metadona/buprenorfina não prescritas nos últimos 12 meses.48 Adicionando os 17 011 

indivíduos que se encontram num programa de substituição opiácea, a prevalência de consumo de 

opiáceos na população portuguesa rondará 7,86 (6,42-10,26) por mil pessoas.48 Na população 

analisada esse número é substancialmente maior, com 19,4% da população com consumos de 

opiáceos ou inseridos num programa de substituição de opiáceos com tratamento de manutenção 

com agonistas opiáceos. Na população VIH+ suíça, a prevalência de consumos de drogas IV ou 

inseridos num programa de substituição de opiáceos situa-se nos 11,7%.36  
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Os dados sobre o consumo de glucocorticoides na população em geral são escassos, não 

tendo sido encontrados dados sobre o consumo de glucocorticoides na população portuguesa. Um 

estudo de 2013 estima que 0,88% da população dos Estados Unidos tenha consumo corticoides >3 

meses não havendo, contudo, informação relativamente a doses.49 Na nossa população, o de uso 

de glucocorticoides orais (>5mg de prednisolona por dia ou equivalente por mais de três meses) 

encontrava-se nos 4,6%. Não foram encontrados dados sobre o consumo de glucocorticoides em 

outras populações VIH+. 

Relativamente a antidepressivos, um estudo de 2015 em que analisou o consumo de 

antidepressivos em 27 países europeus, coloca Portugal como o país com maior consumo dos 27, 

com 15,7% da população sob antidepressivo ou com consumo desta classe farmacológica no último 

ano.50 Na nossa população, o consumo de antidepressivos estava presente em 11,2% dos doentes 

sendo que, na população osteoporótica, este consumo aumenta para 12,8%. A prevalência deste 

consumo na população VIH+ suíça é inferior ao relatado na nossa população com 10,0% da 

população sob antidepressivos.36 

No que se refere ao consumo de IBPs, não foram encontrados dados relativamente ao 

consumo desta classe de fármacos na população portuguesa. Um estudo dinamarquês coloca a 

prevalência de consumo de IBPs na sua população nos 7,4%.51 Na população analisada, 6,6% dos 

doentes apresentavam consumo de IBPs, sendo que dos doentes osteoporóticos, 8,5% 

apresentavam consumo desta classe de fármacos. Não foram encontrados estudos sobre a 

prevalência de consumo de IBPs em outras populações VIH+. 

A prevalência de diabetes na população residente em Portugal, com idade entre os 25 e os 

74 anos, em 2015, foi de 9,8%.52 Na população analisada, a prevalência de diabéticos foi 

substancialmente maior, com 18,4% dos doentes com diagnóstico de diabetes mellitus, sendo 

concordante com outros estudos europeus em doentes VIH+ que obtiveram prevalências de 4,1 a 

28,6% de diabetes.35, 36  

Na Europa, a prevalência de doença hepática crónica varia de 0,4% a 1,1%.53 Na população 

analisada, a prevalência de doença hepática crónica situava-se nos 9,2%. Apesar de vários estudos 

sobre prevalência de hepatites vírica e alcoólica nos doentes VIH+, dados sobre a prevalência total 

de doença hepática independente da etiologia não foram encontrados.  

Em Portugal, a estimativa da prevalência de doença renal crónica estadio 3 ou maior 

(TFG<60ml/min/1,73m3) numa população de 5,167 pessoas entre os 20 e 79 anos de idade situava-

se nos 6,1%.54 Na população analisada, a prevalência de doença renal crónica situava-se nos 8,2%. 

Numa meta análise com revisão de 69 artigos contando com a análise de 209 978 doentes VIH+ de 

60 países, coloca a prevalência de doença renal crónica em doentes VIH nos 6,4%.55 
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Os restantes fatores de risco apresentam uma prevalência bastante reduzida na população 

analisada.  

Salienta-se que a discrepância da idade média e a prevalência dos diversos fatores de risco 

entre os diversos estudos em diferentes populações VIH+ tornam a comparação entre os mesmos 

mais difícil de realizar.  

Não é possível descartar a existência de vieses na seleção dos doentes encaminhados à 

consulta de comorbilidades não infeciosas no doente VIH+. Adicionalmente, tendo sido analisados 

apenas doentes pertencentes a essa consulta, poderá haver discrepâncias a nível nacional no que 

diz respeito ao controlo da infeção VIH e das suas comorbilidades. Acrescenta-se que alguns dos 

fatores de risco analisados tinham uma prevalência bastante baixa pelo que poderá ser necessário 

aumentar o número de doentes analisados para uma melhor caracterização da população VIH 

quanto aos mesmos. Para resolução destas problemáticas sugere-se um estudo longitudinal de um 

maior número de doentes portugueses VIH+ em diferentes centros hospitalares. 
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Conclusão 

 O estudo realizado veio a confirmar a elevada prevalência de osteoporose no doente VIH+. 

De facto, 24% da nossa população tinha critérios de osteoporose, sendo que a prevalência estimada 

na população portuguesa é de 10,2%.  

O doente VIH+ é um doente de risco para baixa densidade mineral óssea, osteoporose e 

fratura, não só por fatores inerentes à doença e terapêutica, mas também, pela elevada prevalência 

de diversos fatores de risco em relação à população em geral. No nosso estudo confirmamos essa 

maior prevalência de fatores de risco nesta população em relação à população portuguesa em 

geral. 
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Lista de Tabelas 
 
Tabela I: Nomenclatura utilizada  
 

T-Score 
     ≥-1 Densidade mineral óssea normal 
     <-1 e >-2,5 Baixa densidade mineral óssea Osteopenia 
     ≤-2,5 Osteoporose 
Z-Score 
     >-2 Densidade mineral óssea normal para a idade 
     ≤-2 Densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade 
Níveis séricos de 25 (OH) vitamina D 
     ≤50 nmol/l Deficiência de vitamina D 
     51–74 nmol/l Insuficiência de vitamina D 
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Tabela II: Caracterização epidemiológica da população geral e homens ≥50 anos ou mulheres pós menopausa 
 

Variáveis Totala Homens ≥50 anos ou mulheres pós menopausa 

Totalb T-Score ≥-1c T-Score <-1d T-Score <-1 
>-2,5 e 

T-Score ≤       
-2,5f 

Doentes, no (%) 196 (100) 156 (79,6)a 34 (21,8)b 122 (78,2)b 75 (48,1)b 47 (30,1)b 

Homens, no (%) 143 (73,0) 112 (71,8) 24 (70,6) 88 (72,1) 57 (76,0) 31 (66,0) 
Mulheres, no (%) 53 (27,0) 44 (28,2) 10 (29,4) 34 (27,9) 18 (24,0) 16 (34,0) 
Idade, mediana (AIQ) 55,00 

(50,00-
62,00) 

58,50 
(53,00-
63,75) 

57,00 
(53,00-
63,50) 

59,00 
(54,00-
64,00) 

59,00 
(54,00-
64,00) 

59,00 
(53,00-
63,00) 

Raça       
     Caucasianos, no (%) 192 (98,0) 152 (97,4) 34 (100,0) 118 (96,7) 73 (97,3) 45 (95,7) 
     Negros, no (%) 4 (2,0) 4 (2,6) 0 (0,0) 4 (3,3) 2 (3,7) 2 (4,3) 
Modo de transmissão       
     Heterossexual, no 
(%) 

112 (57,7)g 94 (61,0)h 24 (72,7)i 70 (57,9)j 41 (55,4)k 29 (61,7) 

     UDEV, no (%) 49 (25,3) g 37 (24,0) h 3 (9,1) i 34 (28,1)j 22 (29,7) k 12 (25,5)  
     HSF, no (%) 31 (16,0) g 22 (14,3) h 6 (18,2) i 16 (13,2)j 10 (13,5) k 6 (12,8)  
     Transfusional, no (%) 2 (1,0) g 1 (0,6) h 0 (0,0) i 1 (0,8)j 1 (1,4) k 0 (0,0)  
Anos desde o 
diagnóstico, mediana 
(AIQ) 

15,00 
(10,00-
19,00)g 

15,00 
(10,75-
19,00)h 

12,00 (8,00-
16,25) 

15,00 
(12,00-
20,00)l 

15,00 
(12,50-
20,00)m 

14,00 
(11,00-
20,00) 

Anos de TARVc, 
mediana (AIQ) 

13,00 (9,00-
18,00)n 

14,00 (9,00-
18,00)h 

10,50 (7,00-
16,00) 

14,00 
(10,00-
19,00)l 

14,00 
(10,50-
18,00)m 

14,00 
(10,00-
19,00) 

Consumo de TDF 
>2anos, no (%) 

120 (61,2)  96 (61,5) 19 (55,9) 77 (63,1)  45 (60,0) 32 (68,1) 

Consumo de IP >2anos, 
no (%) 

49 (25,0) 44 (28,2) 6 (17,6) 44 (36,1) 21 (28,0) 17 (36,2) 

Linfócitos T CD4+       
     Nadir, mediana 
(AIQ) 

204,00 
(100,00-
319,00) o 

200,00 
(100,50-
316,75) p 

172,50 
(48,25-
327,50) q 

200,50 
(102,00-
309,25) r 

205,00 
(109,50-
313,00) s 

190,00 
(79,00-
310,00) t 

     Atuais, mediana 
(AIQ) 

667,50 
(486,75-
857,25) 

655,50 
(468,25-
857,25) 

667,50 
(462,00-
859,25) 

653,00 
(466,50-
852,25) 

684,00 
(489,00-
859,00) 

598 (458,00-
850,00) 

    % Atual, mediana 
(AIQ) 

32,70 
(25,69-
37,51) 

32,70 
(24,93-
38,17) 

30,65 (23,32 
-38,23) 

32,70 
(25,06-
38,28) 

33,70 
(25,13-
39,31 

30,03 
(24,64-
36,87)  

CV atual suprimida, no 
(%) 

190 (96,9) 150 (96,2) 33 (97,1) 117 (95,9) 72 (96,0) 45 (95,7) 

Co-infeçao VHB, no (%) 13 (6,6) 9 (5,8) 4 (11,8) 5 (4,1) 4 (5,3) 1 (2,1) 
Co-infeção VHC, no (%) 48 (24,5) 37 (23,7) 3 (8,8) 34 (27,9) 20 (26,7) 14 (29,8) 
Co-infeção VHB e VHC, 
no (%) 

5 (2,6) 3 (1,9) 0 (0,0) 3 (2,5) 3 (4,0) 0 (0,0) 

a= as percentagens indicadas têm como n=196; b= as percentagens indicadas têm como n=156; c= as percentagens indicadas têm como 
n=34; d= as percentagens indicadas têm como n=122; e= as percentagens indicadas têm como n=75 ; f= as percentagens indicadas têm 
como n=47 ; g=as percentagens indicadas têm como n=194; h= as percentagens indicadas têm como n=154; i= as percentagens indicadas 
têm como n=33; j= as percentagens indicadas têm como n=121; k= as percentagens indicadas têm como n=74; l= as percentagens 
indicadas têm como n=120; m= as percentagens indicadas têm como n=73; n= as percentagens indicadas têm como n=193; o= as 
percentagens indicadas têm como n=171; p= as percentagens indicadas têm como n=140; q= as percentagens indicadas têm como n=28; 
r= as percentagens indicadas têm como n=112; s= as percentagens indicadas têm como n=69; t= as percentagens indicadas têm como 
n=43 
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Tabela III: Caracterização epidemiológica da população geral e homens <50 anos ou mulheres pré menopausa 
 
 

Variáveis Totala Homens <50 anos ou mulheres pré menopausa 

Totalb Z-score>-2c Z-score ≤-2d 

Doentes, no (%) 196 (100) 40 (20,41)a 29 (72,5)b 11 (27,5)b 

Homens, no (%) 143 (73,0) 31 (77,5) 20 (69,0) 11 (100) 
Mulheres, no (%) 53 (27,0) 9 (22,5) 9 (31,0) 0 (0) 
Idade, mediana (AIQ) 55,00               

(50,00-62,00)    
45,00               
(40,00-48,00) 

43,00               
(40,00-46,50) 

48,00               
(44,00-49,00) 

Raça     
     Caucasianos, no (%) 192 (98,0) 40 (100,0) 29 (100,0) 11 (100,0) 
     Negros, no (%) 4 (2,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Modo de transmissão     
     Heterossexual, no (%) 112 (57,7)e 18 (45,0) 14 (48,3) 4 (36,4) 
     UDEV, no (%) 49 (25,3) e 12 (30,0) 8 (27,6)  4 (36,4)  
     HSH, no (%) 31 (16,0) e 9 (22,5) 6 (20,7)  3 (27,3)  
     Transfusional, no (%) 2 (1,0) e 1 (2,5) 1 (3,4)  0 (0,0)  
Anos desde o diagnóstico, 
mediana (AIQ) 

15,00               
(10,00-19,00)e 

15,00                  
(8,00-19,50) 

15,00                  
(8,00-20,00) 

15,00                  
(6,00-18,00) 

Anos de TARVc, mediana (AIQ) 13,00                  
(9,00-18,00)f 

11,00                  
(5,00-17,00)g 

12,00                  
(5,00-18,00)h 

11,00                  
(6,00-15,00) 

Consumo de TDF >2anos, no 
(%) 

120 (61,2) 24 (60,0) 17 (58,6) 7 (63,6) 

Consumo de IP >2anos, no (%) 49 (25,0) 5 (12,5) 3 (10,3) 2 (18,2) 
Linfócitos T CD4+     
     nadir, mediana (AIQ) 204,00 (100,00-

319,00)i 
245,00 (81,00-
366,00) j 

268,50 (77,00-
432,00) k 

179,00 (90,50-
303,00) l 

     atuais, mediana (AIQ) 667,50 (486,75-
857,25) 

32,82 (26,31-
37,05) 

33,25 (27,81-
37,41) 

27,53 (25,27-
33,34) 

     % atual, mediana (AIQ) 32,70 (25,69-
37,51) 

698,00 (577,00-
856,5 

704,00 (595,50-
892,00) 

692,00 (523,00-
809,00) 

CV atual suprimida, no (%) 190 (96,9) 40 (100) 29 (100) 11 (100) 
Co-infeçao VHB, no (%) 13 (6,6) 4 (10,0) 3 (10,3) 0 (0,0) 
Co-infeção VHC, no (%) 48 (24,5) 11 (27,5) 8 (27,6) 3 (27,3) 
Co-infeção VHB e VHC, no (%) 5 (2,6) 2 (5,0) 2 (6,9) 0 (0,0) 

a= as percentagens indicadas têm como n=196 ; b= as percentagens indicadas têm como n=40 ; c= as percentagens indicadas têm como 
n=29; d= as percentagens indicadas têm como n=11; e= as percentagens indicadas têm como n=194; f= as percentagens indicadas têm 
como n=193; g= as percentagens indicadas têm como n=39; h= as percentagens indicadas têm como n=28; i= as percentagens indicadas 
têm como n=171; j= as percentagens indicadas têm como n=31; k= as percentagens indicadas têm como n=22; l= as percentagens 
indicadas têm como n=9 
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Tabela IV: Fatores de risco da população geral e homens ≥50 anos ou mulheres pós menopausa 
 
 

Variáveis Totala Homens ≥50 anos ou mulheres pós menopausa 

Total b T-score ≥-1c T-score <-1d T-score <-1 
>-2,5e 

T-score ≤      
-2,5f 

Vitamina D       
    Níveis séricos, mediana 
(AIQ) 

49,00 
(36,25-
70,00) 

46,00 
(36,00-
68,25) 

48,00 
(36,75-
72,25) 

46,00 
(35,00-
66,75) 

45,00 
(34,00-
70,00) 

49,00 
(37,00-
66,00) 

     ≤50,0, no (%) 107 (54,6) 90 (57,7) 20 (58,8) 70 (57,4) 45 (60,0) 25 (53,2) 
     50,1-75, no (%) 50 (25,5) 36 (23,1) 7 (20,6) 29 (23,8) 15 (20,0) 14 (29,8) 
     75,1-100, no (%) 33 (16,8) 24 (15,4) 6 (17,6) 18 (14,8) 12 (16,0) 6 (12,8) 
     100,1-125, no (%) 3 (1,5) 3 (1,9) 0 (0,0) 3 (2,5) 2 (2,7) 1 (2,1) 
     125,1-150, no (%) 3 (1,5) 3 (1,9) 1 (2,9) 2 (1,6) 1 (1,3) 1 (2,1) 
IMC, mediana (AIQ) 24,76 

(22,41-
27,57) 

25,00 
(22,45-
27,20) 

25,96 
(24,62-
29,39) 

24,38 
(22,10-
26,71) 

24,82 
(22,41-
26,80) 

23,60 
(20,80-
26,60) 

Álcool, no (%) 41 (20,9) 35 (22,4) 6 (17,6) 29 (23,8) 20 (26,7) 9 (19,1) 
Tabaco, no (%) 67 (34,2) 55 (35,3) 16 (47,1) 39 (32,0) 23 (30,7) 16 (34,0) 
Opiáceos, no (%) 38 (19,4) 28 (17,9) 1 (2,9) 27 (22,1) 13 (17,3) 14 (29,8) 
Glucocorticoides, no (%) 9 (4,6) 6 (3,8) 0 (0,0) 6 (4,9) 5 (6,6) 1 (2,1) 
Antidepressivos, no (%) 22 (11,2) 16 (10,3) 3 (8,8) 13 (10,7) 7 (9,3) 6 (12,8) 
IBP, no (%) 13 (6,6) 11 (7,1) 2 (5,9) 9 (7,4) 5 (6,6) 4 (8,5) 
Anticonvulsionantes, no (%) 1 (0,5) 1 (0,6) 0 (0,0) 1 (0,8) 1 (1,3) 0 (0,0) 
Hipocoagulação, no (%) 4 (2,0) 4 (2,6) 1 (2,9) 3 (2,5) 1 (1,3) 2 (4,3) 
Diabetes mellitus, no (%) 36 (18,4) 34 (21,8) 8 (23,5) 26 (21,3) 20 (26,7) 6 (12,8) 
Doença hepática crónica, no 
(%) 

18 (9,2) 11 (7,1) 2 (5,9) 9 (7,4) 8 (10,7) 1 (2,1) 

Doença renal crónica, no (%) 16 (8,2) 15 (9,6) 3 (8,8) 12 (9,8) 9 (12,0) 3 (6,4) 
Doença inflamatória 
intestinal, no (%) 

0 0 (0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Hiperparatiroidismo, no (%) 1 (0,5) 1 (0,6) 0 (0,0) 1 (0,8) 0 (0,0) 1 (2,1) 
Hipertiroidismo, no (%) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Hipogonadismo, no (%) 1 (0,5) 1 (0,6) 0 (0,0) 1 (0,8) 1 (1,3) 0 (0,0) 
Artrite reumatóide, no (%) 1 (0,5) 1 (0,6) 0 (0,0) 1 (0,8) 0 (0,0) 1 (2,1) 
Anorexia nervosa, no (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Imobilidade prolongada, no 
(%) 

1 (0,5) 0 (0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

a= as percentagens indicadas têm como n=196; b= as percentagens indicadas têm como n=156 ; c= as percentagens indicadas têm como 
n=34; d= as percentagens indicadas têm como n=122; e= as percentagens indicadas têm como n=75 ; f= as percentagens indicadas têm 
como n=47 
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Tabela V: Fatores de risco da população geral e homens < 50 anos ou mulheres pré menopausa 
 
 

Variáveis Totala Homens < 50 anos ou mulheres pré menopausa 

Totalb Z-score≥-2c Z-score ≤-2d 

Vitamina D     
    Níveis séricos, mediana (AIQ) 49,00               

(36,25-70,00) 
55,50               
(42,00-74,75) 

51,00               
(41,50-78,00) 

62,00               
(46,00-73,00) 

     ≤50,0, no (%) 107 (54,6) 17 (42,5) 13 (44,8) 4 (36,4) 
     50,1-75, no (%) 50 (25,5) 14 (35,0) 9 (31,0) 5 (45,5) 
     75,1-100, no (%) 33 (16,8) 9 (22,5) 7 (24,1) 2 (18,2) 
     100,1-125, no (%) 3 (1,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
     125,1-150, no (%) 3 (1,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
IMC, mediana (AIQ) 24,76               

(22,41-27,57) 
24,08               
(21,11-29,25) 

25,46               
(23,08-30,43) 

21,50               
(19,71-24,16) 

Álcool, no (%) 41 (20,9) 6 (15,0) 5 (17,2) 1 (9,1) 
Tabaco, no (%) 67 (34,2) 12 (30,0) 7 (24,1) 5 (45,5) 
Opiáceos, no (%) 38 (19,4) 10 (25,0) 6 (20,7) 4 (36,4) 
Glucocorticoides, no (%) 9 (4,6) 3 (7,5) 1 (3,4) 2 (18,2) 
Antidepressivos, no (%) 22 (11,2) 6 (15,0) 3 (10,3) 3 (27,3) 
IBP, no (%) 13 (6,6) 2 (5,0) 2 (6,9) 0 (0,0) 
Anticonvulsionantes, no (%) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Hipocoagulação, no (%) 4 (2,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Diabetes mellitus, no (%) 36 (18,4) 2 (5,0) 2 (6,9) 0 (0,0) 
Doença hepática crónica, no 
(%) 

18 (9,2) 7 (17,5) 6 (20,7) 1 (9,1) 

Doença renal crónica, no (%) 16 (8,2) 1 (2,5) 1 (3,4) 0 (0,0) 
Doença inflamatória intestinal, 
no (%) 

0 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Hiperparatiroidismo, no (%) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Hipertiroidismo, no (%) 1 (0,5) 1 (2,5) 1 (3,4) 0 (0,0) 
Hipogonadismo, no (%) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Artrite reumatóide, no (%) 1 (0,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Anorexia nervosa, no (%) 0 (0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Imobilidade prolongada, no (%) 1 (0,5) 1 (2,5) 0 (0,0) 1 (9,1) 

a= as percentagens indicadas têm como n=196 b= as percentagens indicadas têm como n=40; c= as percentagens indicadas têm como 
n=29; d= as percentagens indicadas têm como n=11; 
 
 
 
 
 
 
 


