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Resumo 

Introdução: Os doentes infetados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) têm um risco 

cardiovascular (RCV) aumentado. O LDL-c é o parâmetro lipídico recomendado para avaliar o 

RCV, tanto na população geral como em doentes portadores de VIH, no entanto, outros 

parâmetros podem ser mais representativos deste risco. Assim, propusemo-nos a fazer uma 

caracterização do perfil lipídico de doentes VIH positivo, tendo em conta não só os parâmetros 

lipídicos convencionais, mas também o colesterol não HDL, o LDL-ox, o sd-LDL e o VLDL. 

Metodologia: Através de um estudo retrospetivo, analisamos os processos clínicos de 108 

doentes que frequentavam a consulta de VIH do Centro Hospitalar e Universitário do Porto, em 

cujas análises do perfil lipídico estivessem contemplados os parâmetros que pretendíamos 

analisar. Os doentes foram divididos em dois grupos (A e B), de acordo com os valores de LDL-c. 

Foram então analisados todos os parâmetros lipídicos disponíveis, características demográficas, 

características relacionadas com a infeção VIH, a TARVc, a toma de fármacos hipolipimiante e 

ainda fatores de risco reconhecidos. 

Resultados: O grupo A (valores de LDL-c dentro do normal) contou com 86 doentes e o grupo B 

(valores de LDL-c elevados) contou com 22 doentes. No grupo A, apesar dos valores de LDL-c 

estarem dentro do normal, 25,6% dos doentes tinham os TG elevados, 25,9% tinham o colesterol 

não HDL elevado, 34,9% tinham o HDL-c baixo e 81,4% tinham o LDL-ox elevado. Ao analisarmos 

as correlações entre os diferentes parâmetros lipídicos, observamos uma correlação positiva 

mais significativa entre o colesterol não HDL e o CT, o LDL-ox e sd-LDL do que entre o LDL-c e 

estas partículas. É de salientar que 84,3% da nossa população apresentava o LDL-ox alterado. 

Dentro dos fatores de risco analisados, o único que pareceu estar associado com o LDL-c 

alterado foi o tabagismo. Além disso, um número significativamente maior de indivíduos do 

grupo A tomava estatinas. 

Conclusão: Este é o primeiro estudo português que avalia extensamente o perfil lipídico de 

doentes com VIH. Os nossos resultados demonstraram que a avaliação do risco cardiovascular 

associado a dislipidemia utilizando apenas o LDL-c poderá ser insuficiente e que a grande maioria 

dos doentes (independentemente dos outros parâmetros lipídicos) tinha o LDL-ox elevado, o 

que poderá traduzir um elevado RCV.  

Palavras-chave: VIH; TARVc; comorbilidades VIH; risco cardiovascular; dislipidemia; perfil 

lipídico;   
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Abstract: 

Introduction: Patients infected with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) have an increased 

cardiovascular disease (CVD) risk. LDL-c is the recommended lipid parameter for evaluating CVD 

risk, both in the general population and in HIV patients. However, other parameters may be 

more representative of this risk. Therefore, our goal is to characterise the lipid profile of HIV-

positive patients, taking into account not only conventional lipid parameters, but also other 

parameters such as non-HDL-cholesterol, LDL-ox, sd-LDL and VLDL. 

Methodology: Through a retrospective study, we analysed the clinical files of 108 patients, who 

attended the HIV consultation at Centro Hospitalar e Universitário do Porto, in whose lipid 

profile analyses were contemplated the parameters we wanted to study. The patients were 

divided into two groups, according to the LDL-c values values (Group A with LDL-c values within 

normal and group B with altered LDL-c values). Then, we analysed all available lipid parameters, 

demographic characteristics, characteristics related to HIV infection, HAART, hypolipimiant 

drugs and also recognized risk factors. 

Results: Group A had 86 patients and Group B had 22 patients. Even though group A had LDL-c 

values within normal, 25.6% of patients had high TG, 25.9% had high non-HDL cholesterol, 34.9% 

had low HDL-c and 81.4% had high LDL-ox. When analysing the correlations between the 

diferente lipidic parameters, we saw a stronger positive correlation between non-HDL 

cholesterol and TC, LDL-ox and sd-LDL than between LDL-c and these particles. It should be 

noted that 84.3% of our population had altered LDL-ox. The only risk factor that seemed to be 

associated with altered LDL-c was smoking. We also saw that individuals in group A took 

significantly more statins. 

Conclusion: This is the first portuguese study that extensively evaluates the lipid profile of HIV 

patients. With these results, we’ve demonstrated that using LDL-c alone for the assessment of 

the CVD risk associated with dyslipidaemia, seems to be insuficiente and that the vast majority 

of patients (regardless of other lipid parameters) had high LDL-ox, which may translate into high 

CVD risk.  

Keywords: HIV; HAART; HIV comorbidities; cardiovascular risk; dyslipidemia; lipid profile;   
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Lista de abreviaturas 

AIQ - Amplitude interquartil  

CHUP - Centro Hospitalar e Universitário do Porto  

CV – Carga viral  

CT- Colesterol total 

DCV- Doenças cardiovasculares 

DP - Desvio padrão  

ESC/EAS- European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society  

HDL-c- high density lipoprotein colesterol 

HSH- homem sexo homem 

HT-heterossexual 

II- inibidores da integrase 

IMC - Índice de massa corporal  

IP - Inibidores da Protease  

LDL-c- low density lipoprotein cholesterol 

LDL-ox- low density lipoprotein oxidized 

NNRTI- Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

NRTI- Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor 

RCV-risco cardiovasular 

sd-LDL- small dense LDL  

TARVc - Terapêutica antiretrovírica combinada  

TDF - Tenofovir Disoproxil Fumarato  

TG- triglicerídeos 

UDEV-utilização de drogas endovenosas 

UMA- unidades maço/ano 

VHB - Vírus da hepatite B  

VHC - Vírus da hepatite C  

VIH - Vírus da Imunodeficiência Humana  

VLDL- very low density lipoprotein  
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Introdução 

A infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) continua a ser um importante problema de 

saúde pública, contabilizando-se na última estimativa (2018), 37,9 milhões de infetados a nível 

mundial1. Em Portugal, as estimativas realizadas no ano de 2017 revelaram que 39.820 pessoas 

eram VIH positivo 2. 

A introdução da Terapia antirretrovírica combinada (TARVc), aliada a um melhor acesso à 

prevenção, diagnóstico e tratamento, fez com que a infeção pelo VIH se tornasse numa condição 

crónica e que a esperança de vida destes doentes se aproximasse da restante população 3,4. Apesar 

destes progressos, ainda se verificam taxas de morbilidade e mortalidade superiores às da 

população não infetada5. Consequentemente, o controlo de outras comorbilidades não 

relacionadas com o VIH tornou-se cada vez mais importante, sobretudo as relacionadas com o 

sistema cardiovascular, uma vez que estes doentes apresentam um risco maior e mais precoce de 

desenvolverem doenças deste foro 5–9. 

É amplamente reconhecida a importância de níveis baixos de LDL-colesterol (LDL-c) na prevenção 

de doenças cardiovasculares, sendo este o alvo primário no tratamento da dislipidemia10. No 

entanto, atualmente defende-se que outros parâmetros lipídicos poderão ser mais representativos 

do risco cardiovascular11. De facto, as últimas recomendações da ESC/EAS, de 2016, incluem como 

alvo secundário de avaliação de dislipidemia o colesterol não HDL e a ApoB12.  

Em doentes infetados pelo VIH é necessária uma melhor vigilância do perfil lipídico devido a  

interações complexas entre a dieta, fatores genéticos, a TARVc, a replicação viral, a inflamação 

crónica e o metabolismo lipídico13. É vasta a bibliografia que demonstra que as alterações lipídicas 

observadas nestes doentes não são totalmente explicadas através do estudo  do perfil lipídico 

tradicional (CT, LDL-c, HDL-c e TG), podendo este não ser adequado para definir o risco 

cardiovascular nesta população 14–16.  

Em Portugal, são escassos os estudos que descrevam o perfil lipídico em populações VIH e os que 

existem apenas contêm o perfil lipídico convencional17. Desta forma, o objetivo principal deste 

trabalho é realizar uma caracterização do perfil lipídico nesta população, contemplando para além 

do perfil lipídico tradicional, também o colesterol não HDL, o LDL-ox, o VLDL e o sd-LDL, avaliando 

a forma como os diferentes parâmetros lipídicos se relacionam entre si e com fatores de risco 

reconhecidos.  
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Os objetivos secundários do trabalho, passam por tentarmos perceber se uma avaliação extensa do 

perfil lipídico é útil na avaliação do RCV destes doentes e ainda, verificar se há fatores inerentes aos 

doentes VIH que se relacionem com o RCV. 
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Materiais e métodos 

Desenho do estudo e participantes 

Realizamos um estudo retrospetivo, no qual foram revistos e analisados dados clínicos e analíticos 

de doentes que frequentavam a consulta de VIH do Centro Hospitalar e Universitário do Porto 

(CHUP) e que tinham análises do perfil lipídico em que estivesse incluído, para além dos parâmetros 

lipídicos normalmente analisados (CT, LDL-c, HDL-c e TG), também o LDL-ox. Foram incluídos 111 

doentes.  

Como variáveis demográficas foram registados o género e a idade de cada indivíduo. 

Clinicamente foram registados o ano de diagnóstico de VIH, o modo de transmissão, o valor de CD4+ 

nadir e na data de recolha dos dados, as percentagens de linfócitos TCD4+, a relação de linfócitos 

TCD4+/TCD8+, a carga viral obtida na última avaliação analítica, o ano de início da TARVc e qual a 

combinação de TARVc. Foram ainda registadas coinfecções, nomeadamente com o VHB (avaliado 

pela presença de HBsAg) ou VHC (avaliado pela presença de anticorpos anti VHC associado a ARN 

VHC detetável).  

Foram registados os valores de todos os parâmetros lipídicos disponíveis, nomeadamente de CT, 

LDL-c, HDL-c, TG, colesterol não HDL, LDL-ox, VLDL e sd-LDL. 

Através dos registos da consulta, obteve-se informação relativa a outros fatores que poderiam ter 

impacto no perfil lipídico, nomeadamente, tabagismo, IMC e história de uso de estatinas ou 

fibratos. 

Foram excluídos 2 doentes transgénero (a terapia de substituição hormonal poderá ter alguma 

interferência com o perfil lipídico) e 1 doente que ainda não tinha iniciado a TARVc, perfazendo um 

total de 108 doentes analisados. 

Definições 

Definiu-se carga viral indetetável se <50 cópias ARN VIH/mL. 

Os valores dos parâmetros lipídicos  foram definidos de acordo com os valores normais do 

laboratório, com exceção do HDL-c que foi definido segundo as recomendações europeias 

(EAS/ECS)12. Assim definiu-se como valores alterados: 

LDL-c >130 mg/dL;  

CT>200 mg/dL;  

HDL-c <40 mg/dL nos homens e HDL-c <50 md/dL nas mulheres;  
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TG>160 mg/dL;  

colesterol não HDL>130 mg/dL; 

LDL-ox > 117 U/L;  

VLDL>56 mg/dL;  

sd-LDL >46,7 mg/dL. 

De acordo com o IMC foram definidos:  

Baixo peso- <18,5 m2/kg; 

Peso normal- 18,5 m2/kg -24,9 m2/kg;  

Excesso de peso- 25 m2/kg -29,9 m2/kg; 

Obesidade- ≥30 m2/kg 

Análise laboratorial 

As análises dos parâmetros lipídicos foram realizadas após 8 horas de jejum. O LDL-c foi calculado 

utilizando a fórmula de Friedewald18: LDL-c (mg/dL) = CT (mg/dL) - HDL-c (mg/dL) – TG (mg/dL)/5, 

exceto se TG≥400 mg/dL (medição direta). O colesterol não HDL, foi calculado a partir da subtração 

de HDL-c do CT. O HDL-c e TG foram medidos através de métodos enzimáticos colorimétricos, 

utilizando o equipamento Cobas 8000 (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemanha). O LDL-ox foi 

medido através do método Sandwich ELISA (Mercodia, Uppsala, Suécia). O sd-LDL foi medido por 

métodos enzimáticos colorimétricos (Randox Laboratories, Reino Unido). O VLDL foi obtido através 

da divisão dos valores de TG por 5. 

Análise estatística 

Os dados são apresentados em contagens e percentagens para as variáveis categóricas ordinais e 

nominais e através da média, desvio-padrão (DP), mediana e amplitude interquartil (AIQ) das 

variáveis contínuas. A normalidade das distribuições foi investigada através dos testes de 

Kolmogorov-Smirnos e Shapito-Wilks. O teste de qui-quadrado foi utilizado para avaliar a 

associação entre variáveis categóricas e o teste t de Student para variáveis contínuas. As 

correlações foram avaliadas utilizando a correlação de Spearman dado o afastamento da 

normalidade das distribuições. Os dados foram analisados recorrendo ao programa IBM® SPSS® 

Statistics 26.0 e considerou-se como estatisticamente significativo um p<0,05. 

Considerações éticas 

Foi obtida a aprovação pelo comité de ética do Centro Hospitalar e Universitário do Porto.  
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Resultados 

Caracterização da amostra 

Dos 108 doentes analisados, 73 eram do género masculino (67,6 %). A média de idades foi de 48,5 

anos (DP 1,1) e a mediana de 48 anos (AIQ 18). Nas mulheres, a média de idades foi de 50,5 anos 

(DP 1,9) e nos homens de 47,5 (DP 1,5). 

Os doentes foram divididos em dois grupos de acordo com as recomendações europeias (EAS/ECS) 

12. Desta forma, consideramos o Grupo A (doentes com valores LDL-c considerados normais) 

constituído por 86 doentes (79,6%) e o grupo B (doentes com valores LDL-c considerados anormais) 

constituído por 22 doentes (20,4%). As médias de idade destes grupos eram de 48,3 anos (DP 1,4) 

e de 49,2 anos (DP 1,7), respetivamente, não se verificando diferenças estatisticamente 

significativas. 

Perfil lipídico 

A mediana das concentrações dos diferentes parâmetros lipídicos na população estudada e quando 

analisada nos grupos A e B, encontram-se na tabela II. Verificou-se que os doentes do grupo B têm 

valores significativamente mais elevados de CT, colesterol não HDL, LDL-ox e de sd- LDL do que os 

do grupo A. 

Verificou-se ainda, que alguns doentes do grupo A, apesar de apresentarem valores de LDL-c dentro 

dos limites considerados como normais, apresentavam valores alterados de outras lipoproteínas 

aterogénicas. De facto, dentro deste grupo, 25,6% tinham os TG elevados, 25,9% tinham o 

colesterol não HDL elevado, 34,9% tinham o HDL-c baixo e 81,4% têm o LDL-ox elevado. 

Foi ainda analisada a forma como as diferentes partículas lipídicas se correlacionam entre si (ver 

tabela IV). Verificou-se uma correlação significativamente positiva entre o LDL-c e outros 

parâmetros lipídicos, nomeadamente, o CT (ρ=0,8, p<0,05), o colesterol não-HDL (ρ=0,8, p<0,05), o 

LDL-ox (ρ=0,5, p<0,05) e o sd-LDL (ρ=0,7, p<0,05). Observou-se também que, apesar de não ser 

estatisticamente significativa, o LDL-c apresentava uma correlação positiva com o HDL-c (ρ=0,1, 

p=0,18). O colesterol não HDL também se correlacionou positivamente de modo significativo com 

o CT (ρ=0,9, p<0,05), o LDL-ox (ρ=0,7, p<0,05) e com o sd-LDL (ρ=0,8, p<0,05), sendo que estas 

correlações apresentavam valores de significância mais elevados, do que as verificadas entre o LDL-

c e estas partículas. 

Tendo em conta que o LDL-ox se encontra aumentado na maioria dos doentes estudados, foi 

analisada a possibilidade de alguma associação entre esta variável e outras variáveis consideradas 
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pertinentes. (ver tabela V). De todos os fatores analisados, apenas se verificou que os doentes que 

têm LDL-ox alterado são significativamente mais velhos (p<0,05).  

Infeção VIH e TARVc 

Relativamente à via de transmissão do VIH, em 63 doentes (58,3%) assumiu-se que a transmissão 

foi por via sexual heterossexual, em 27 (25%) por via sexual homossexual e em 18 (16,7%) através 

da utilização de drogas endovenosas. A média de anos desde o diagnóstico de VIH até à data de 

análise foi de 11,1 anos (DP 0,7). Todos os doentes estudados encontravam-se a realizar TARVc, 

sendo que a média de tempo desde o início da TARVc até à data deste estudo foi de 8,9 anos (DP 

0,7). Grande parte dos doentes (88%) tinha uma carga viral indetetável.  

Foi possível obter informação relativamente ao nadir de linfócitos TCD4+ em 59 doentes, tendo-se 

verificado uma mediana de 245 linfócitos TCD4+/mm3 (AIQ 353). A mediana, à data da análise, de 

linfócitos TCD4+/mm3 foi de 703,5 (AIQ 372) e a média da percentagem de linfócitos TCD4+ foi de 

31,4% (DP 1,0). A média da razão entre linfócitos TCD4+/TCD8+ foi de 0,9 (DP 0,04.) e 72 doentes 

(66,7%) tinham a razão entre linfócitos TCD4+/TCD8+ invertida (<1).  

Foi igualmente analisada a associação destas variáveis com os valores de LDL-c (ver tabela I). Não 

foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os 2 grupos (A e B) relativamente 

aos parâmetros acima referidos.  

Relativamente à TARVc, os doentes foram divididos em grupos consoante o esquema que 

realizavam. Assim, consideraram-se 3 grupos que fazem esquemas de primeira linha: 

Grupo I-2 NRTI (backbone)+ NNRTI 

Grupo II- backbone + II 

Grupo III-backbone + IP com um potenciador 

Foi igualmente considerado um quarto grupo - grupo IV - com doentes que realizam terapêutica 

poupadora de NRTI.  

Verificou-se que 37 doentes (34,3%) pertenciam ao grupo I, 39 (36,1%) pertenciam ao grupo II, 15 

(13,9%) pertenciam ao grupo III e 17 (15,7%) pertenciam ao grupo IV. 

Analisou-se ainda os doentes que realizavam um esquema terapêutico com inclusão de Tenofovir 

Disoproxil Fumarato (TDF). Deste modo, 34 doentes (31,5%) incluíam no seu esquema terapêutico 

o TDF e nos grupos A e B os valores eram de 33,7% e 22,7%, respetivamente. 

Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre os 2 grupos A e B relativamente 

à TARVc realizada. 
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Fármacos hipolipimiantes 

46 (42,6%) doentes tomavam algum fármaco hipolipimiante, sendo que 40 doentes (37%) tomam 

estatinas e 6 (5,6%) tomavam fibrato. A maioria (90%) dos doentes que tomava estatinas tinha os 

valores de LDL-c dentro do normal. Enumeram-se as estatinas de acordo com a frequência de 

prescrição- atorvastatina (35 doentes- 87,5%), rosuvastatina (3 doentes- 7,5 %) e por último a 

sinvastatina e a pravastatina cada uma com 1 doente (2,5%).  

Observou-se que no grupo A o número de doentes medicados com estatinas era significativamente 

superior em relação aos os doentes do grupo B (p<0,05). 

Fatores de risco 

Foram estudados os seguintes fatores de risco: 

Tabagismo- 36 (33,3%) doentes eram fumadores e fumavam uma média de 30,2 UMA (DP 3,4). 

Observou-se que o número de fumadores era significativamente maior no grupo B. 

IMC- Só foi possível averiguar em 63 doentes, tendo-se obtido uma média de 27,2 kg/m2 (DP 0,7). 

21 doentes apresentavam peso dentro do normal (33,3 %), 29 tinham excesso de peso (46,0 %) e 

13 apresentavam obesidade (20,6 %). Não se observaram diferenças entre os grupos A e B 

relativamente ao IMC. 

Coinfecção VHB e VHC- Dos doentes analisados, 14 (13 %) tinham coinfecção com o vírus VHC e 2 

(1,9%) com o VHB. 
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Discussão 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem uma das principais causas de morte em doentes com 

VIH nos países desenvolvidos, sendo essencial uma identificação precoce dos doentes em risco de 

as desenvolver5. As recomendações internacionais recomendam que o controlo lipídico seja feito 

sobretudo através do controlo do LDL-c, no entanto outras partículas lipídicas têm sido 

identificadas como aterogénicas, tanto em doentes VIH como não VIH19.  

Na descrição da população estudada, nomeadamente em relação ao género, idade, tempo 

decorrido desde o diagnóstico de VIH e nadir de linfócitos TCD4+,não se observaram diferenças 

significativas, não só entre o grupo A e B como em relação a outras séries publicadas e que 

caracterizam a população VIH portuguesa2,20.  

Relativamente aos valores de linfócitos TCD4+ também não se verificaram diferenças entre os 

grupos A e B, apesar de alguns estudos terem observado uma correlação entre valores elevados de 

linfócitos TCD4+ e hipercolesterémia21,22.  

A inversão da razão dos linfócitos TCD4+/TCD8+ é identificada como marcador de all-cause mortality 

e fator de risco para a ocorrência de SIDA em doentes com VIH23. Atualmente é identificado como 

um marcador de progressão de DCV e de dislipidemia nestes doentes24,25. Na população estudada 

não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os 2 grupos (A e B) em relação a 

este parâmetro. 

Relativamente ao vírus da hepatite B, a prevalência estimada na população portuguesa de HgABs 

positivo é de 1,45 %, semelhante ao encontrado na amostra estudada, que conta com 1,9% de 

infetados com VHB26. O vírus da hepatite C, tem uma prevalência menor na população portuguesa, 

contando com apenas 0,5 % da população infetada. Na população estudada observou-se que 12,9% 

dos indivíduos tinham coinfecção com o VHC, o que é compatível com estudos que reportam uma 

maior prevalência desta infeção em doentes com VIH do que na população em geral 27.  

A evidência que relaciona a alteração do perfil lipídico e doentes com VIH é vasta, sendo que 

anteriormente à introdução da TARVc estes doentes tinham uma dislipidemia caracterizada por 

valores elevados de TG, acompanhados de valores baixos de HDL-c e de LDL-c 28. Com a introdução 

e desenvolvimento da TARVc, este padrão alterou-se e os doentes passaram a apresentar mais 

frequentemente, níveis baixos de HDL-c, acompanhados de valores elevados de LDL-c, CT e menos 

frequentemente de triglicerídeos16. No entanto, cada vez mais se percebe que estes parâmetros 

não são suficientes para descrever os distúrbios lipídicos dos doentes com VIH e o risco 

cardiovascular (RCV) relacionado11,16. 
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Parâmetros lipídicos convencionais (CT, LDL-c, TG, HDL-c). Segundo o estudo e_COR29, um estudo 

observacional que avaliou a prevalência de fatores de risco cardiovasculares na população 

portuguesa, a prevalência de LDL-c alterado nesta é de 51,5%. Apenas 20,5 % dos doentes 

estudados apresentavam LDL-c elevado, no entanto, devemos ter em conta que 37,0% se 

encontravam a medicados com estatinas, cujo principal efeito é baixar os níveis de LDL-c, sendo 

que o número de doentes do grupo A que tomava estatinas era significativamente superior aos do 

grupo B.  

Um quarto (25%) da nossa população tinha CT elevado e tal como esperado, o LDL-c apresentava 

uma correlação significativamente positiva com o CT. Observou-se ainda, que o grupo B tinha 

significativamente maior número de pessoas com CT elevado do que o grupo A. 

Cerca de um terço (34,3%) da nossa população tinha valores baixos de HDL-c, sendo que no grupo 

A, 37,2% dos doentes tinham valores de HDL-c fora do normal. Estes dados são compatíveis com 

estudos que demonstram que o HDL-c está frequentemente abaixo do esperado em indivíduos com 

VIH, sobretudo devido ao comprometimento da capacidade de efluxo do colesterol pelas 

células30,31.  Num estudo observacional de doentes VIH, Cotter et al. 32 constataram que, depois do 

fator idade, o HDL-c é o segundo fator que melhor prevê o RCV nestes doentes, o que faz com que 

seja essencial ter esta partícula em conta. Asztalos et al 31 verificaram, surpreendentemente, que o 

LDL-c tinha uma correlação significativamente positiva com o HDL-c e que os doentes com valores 

baixos de HDL-c, apesar de terem valores normais de LDL-c têm maior espessura da camada íntima-

média da carótida, parâmetro utilizado para avaliar a ateroesclerose subclinica33. Na população 

estudada, apesar de a correlação entre o HDL-c e o LDL-c não ser significativa (ρ=0,1) (resultado que 

poderá ser explicado pelo tamanho reduzido da amostra), parece apresentar uma tendência para 

a positividade. 

Os valores de TG estão alterados em 25% da população estudada, um valor mais elevado quando 

comparado com a população portuguesa 29.  Como foi dito anteriormente, está amplamente 

descrito na literatura, que doentes com VIH têm valores elevados de TG independentemente da 

realização de tratamento, muito provavelmente devido a uma diminuição da depuração dos 

triglicerídeos nestes doentes29,34. Os valores de TG estão positivamente correlacionados com os 

valores de VLDL, o que poderá ser explicado pelo facto de o VLDL ser constituído maioritariamente 

por TG. 

Colesterol não HDL. 39,8 % da nossa população tinha valores de colesterol não HDL acima do 

esperado como normal. Observou-se uma correlação positiva entre o LDL-c e o colesterol não HDL, 

como seria de esperar. Verificou-se ainda que este último, se correlaciona positivamente com o 
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LDL-ox, o sd-LDL e com o CT, sendo a correlação mais forte do que entre o LDL-c e estas partículas. 

É também de salientar que no grupo de doentes com o LDL-c normal, cerca de um quarto (25,6 %) 

tinham valores elevados de colesterol não HDL. O colesterol não HDL é considerado um alvo 

secundário para controlo lipídico tanto na população em geral 12 como em doentes infetados pelo 

VIH35. No entanto, Badiou et al.36 comprovaram que o colesterol não HDL é um marcador que prevê 

melhor aterosclerose subclínica do que o LDL-c em doentes com VIH. Assim, demonstramos que, 

apesar de alguns doentes terem o LDL-c controlado, têm o colesterol não HDL elevado e que este 

se correlaciona positivamente com outras partículas mais aterogénicas. Este é um parâmetro fácil 

de avaliar na prática clínica e poderá traduzir melhor o RCV nestes doentes. Além disso, o colesterol 

não HDL não é afetado pela associação entre os TG e o VLDL, muitas vezes alterados em doentes 

com VIH e que pode fazer com que haja valores falsamente baixos de LDL-c37. 

LDL-oxidado. A população estudada tinha uma média de LDL-ox de 174,9 U/L, sendo que a maioria 

da população (84,3 %) tinha o LDL-ox elevado. Estes dados vão de encontro a outros estudos que 

comprovam que o LDL-ox está aumentado em doentes com VIH38. Verificou-se ainda, que na 

população estudada, 81,4 % dos doentes tinham o LDL-ox elevado apesar de terem o LDL-c 

considerado como normal. Este correlacionou-se positivamente com o LDL-c e com o CT, como seria 

de esperar, e ainda com o colesterol não HDL e com o sd-LDL, o que vai de encontro ao encontrado 

por outros autores39,40. O LDL é oxidado no endotélio arterial e forma o LDL-ox, um potente 

aterogénico que se encontra sobretudo em lesões ateroscleróticas e não em artérias normais 41. De 

facto, está descrita que a forma oxidada do LDL-c é mais aterogénica que o LDL nativo, tendo sido 

descritos valores elevados de LDL-ox na maioria dos doentes que sofreram eventos 

cardiovasculares agudos ou que têm doença coronária crónica42,43. Além disso, já foi descrito em 

doentes VIH que valores elevados de LDL-ox se relacionam com uma espessura maior da camada 

íntima-média da carótida44. Os valores de LDL-ox na população estudada, quando comparados com 

uma população com síndrome metabólica portuguesa estão mais elevados39. Verificamos ainda que 

os doentes que têm o LDL-ox dentro de valores normais, são significativamente mais novos, não 

havendo diferenças significativas relativamente aos parâmetros analisados.  

Assim, na população estudada observou-se um elevado número de indivíduos com o LDL-ox acima 

do esperado, independentemente dos valores de LDL-c e inclusive nos doentes medicados com 

estatinas. Estes resultados, aliados ao facto de esta partícula ser mais representativa de 

aterogénese do que o LDL-c, leva-nos a considerar que estes doentes têm um risco mais elevado 

de desenvolver aterosclerose do que a população não infetada, o que nos faz supor que ser 

portador de VIH seja por si só um  factor de RCV. 
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sd-LDL- 25,30% dos doentes estudados tinham sd-LDL elevado e a sua concentração correlacionou-

se positivamente com o LDL-c, com o CT, com o colesterol não HDL e com o LDL-ox. Bucher et al45, 

observaram uma associação entre a concentração de sd-LDL e o risco de doença coronária em 

doentes com VIH. Estas partículas traduzem melhor o RCV do que o LDL-c porque são oxidadas mais 

facilmente, têm maior afinidade para a matriz extracelular e são retidas na parede arterial46. O facto 

de estarem significativamente mais elevadas no grupo B, poderá traduzir um risco ainda mais 

elevado nestes doentes. No entanto, a quantificação destas partículas não é tão utilizada na prática 

clínica uma vez que os métodos utilizados para a sua avaliação são mais caros do que os utilizados 

na avaliação do LDL-c.  

VLDL- Apenas 5,6 % da nossa população tinha valores acima do esperado. Observou-se uma 

correlação significativamente positiva apenas com os TG, o que era expectável, tendo em conta que 

se trata de uma partícula rica em TG. Duprez et al. 14 comprovaram que o VLDL não está associado 

com um risco elevado de DCV em doentes com VIH.  

Foram ainda estudados outros fatores de risco que podem ter impacto no perfil lipídico, e no RCV. 

Fármacos hipolipimiantes. As estatinas são o principal fármaco utilizado no tratamento da 

hipercolesteremia, e têm um efeito semelhante na população em geral e nos doentes com VIH, 

tendo poucos efeitos colaterais e interações bem conhecidas com a terapêutica antirretrovírica47. 

Na população estudada, 37% dos doentes estavam sob efeito de estatinas, o que poderá ser um 

fator confundidor e mascarar a verdadeira prevalência de dislipidemia nesta população. De facto, 

dos doentes medicados com estatina, 90% tinham valores de LDL-c dentro do normal. No entanto, 

verificou-se que apenas 12,5% dos doentes que tomavam estatinas tinham o LDL-ox dentro de 

valores normais, o que não vai de encontro ao estudo Nou et al.48, no qual verificaram que as 

estatinas são eficazes a baixar os valores de LDL-ox em doentes com VIH Quando comparados com 

outras populações com VIH49 e com a população portuguesa29, a prevalência de doentes medicados 

com estatinas na população estudada era maior.  

Os fibratos são fármacos de primeira linha quando o objetivo é baixar os valores de TG e reduzem 

significativamente os níveis de TG dos doentes VIH50. Na população estudada, apenas 5,6% dos 

doentes se encontravam a tomar fibratos. 

TARVc- As diferentes classes de fármacos antirretrovíricos têm um impacto diferente no perfil 

lipídico. Os fármacos pertencentes à classe dos IP e NRTI têm sido mais associados a alterações 

lipídicas, comparativamente com os pertencentes à classe dos II 15,51 . Dentro dos NRTI, os que têm 

sido mais frequentemente associados com um mau perfil lipídico são estaduvina, a zidovina e o 

abacavir52 . Por outro lado, o Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF) que é um dos fármacos dentro 
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da classe dos NRTI mais utilizados, parece ter um efeito statin like 53–55, o que não se confirmou no 

presente estudo, não se tendo verificado diferenças entre os grupos A e B relativamente à utilização 

de TDF. No grupo nos NNRTI, o efavirenz tem sido mais associado do que a rilpivirina a alterações 

a nível dos lípidos 56. Dos doentes estudados a maioria (84,3%) realizava esquemas de TARVc que 

incluíam 2 NRTI (backbone), e apenas 13,9% realizavam uma TARVc que incluía um IP. No presente 

estudo não se verificaram diferenças entre os grupos A e B e os diferentes esquemas terapêuticos.  

Tabagismo- Os últimos dados revelam que a percentagem de portugueses que fumam tabaco é 

cerca de 20%57.  Na população estudada a prevalência de fumadores foi de 33,3% que, apesar de 

mais elevada do que na população portuguesa, é mais baixa quando comparada com outras 

populações VIH 22,58.  Alguns estudos demonstraram que o maior RCV nos doentes VIH pode ser 

atribuído ao tabagismo. 59 Verificou-se, ainda, um número significativamente mais elevado de 

fumadores no grupo B, traduzindo um risco CV ainda maior nos doentes desse grupo. De facto, a 

associação entre tabagismo e dislipidemia já está bem estabelecida e fortalece a ideia de que 

incentivar a cessação tabágica é essencial para controlo do RCV em doentes VIH61. 

IMC. A maioria da população estudada (65,6%) tinha excesso de peso ou obesidade e a média do 

IMC na nossa população foi de 27,2 kg/m2, sendo este valor sobreponível ao descrito noutras 

populações VIH portuguesas 17,20. Os dois grupos A e B, não apresentavam diferenças significativas 

em relação ao IMC.  

Este é o primeiro estudo que avalia extensamente o perfil lipídico de doentes VIH positivo em 

Portugal. Demonstramos que, apesar de a maioria dos doentes terem níveis normais de LDL-c, 

outros parâmetros lipídicos mais aterogénicos, mas menos frequentemente avaliados na prática 

clínica, estão alterados e poderão eventualmente ser tão ou mais importantes na avaliação destes 

doentes. Além disso, ao verificarmos o LDL-ox alterado na maioria dos doentes 

(independentemente de outros fatores e inclusive nos doentes medicados com estatinas), 

reforçamos a ideia de que os doentes VIH positivos têm maior RCV, sendo provável que a infeção 

por VIH seja um fator de RCV independente. 

No entanto, o presente estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente o facto de se tratar 

de um estudo transversal em que para cada doente apenas foram considerados os dados clínicos e 

analíticos à data deste estudo, não tendo sido possível avaliar ao longo do tempo a relação entre o 

perfil lipídico e existência de eventos cardiovasculares. Por outro lado, o tamanho da amostra era 

relativamente pequeno. Uma outra limitação está inerente ao facto de não termos  podido estudar 

outras partículas consideradas importantes na avaliação do risco cardiovascular, como a ApoB que, 
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juntamente com o colesterol não HDL, é atualmente considerada o alvo secundário no tratamento 

de dislipidemias, segundo as recomendações da EAS/ESC12.  
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Conclusão 

Com o presente estudo demonstramos que o perfil lipídico não convencional poderá ser mais 

adequado para descrever o RCV de doentes portadores de VIH e que este traduziu um elevado risco 

na população estudada. Assim, consideramos ser necessário repensar quais as partículas a avaliar 

no estudo do perfil lipídico desta população, de forma a criar recomendações específicas na 

avaliação do RCV nos doentes VIH positivo. 

Além disso, e considerando todos os pressupostos acima enumerados, concluímos que ser portador 

de VIH poderá ser considerado um fator de risco independente para doenças cardiovasculares, 

sendo necessários mais estudos no sentido de provar esta hipótese. 
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Tabelas 

Tabela I- Características da população total e segundo o grupo A e grupo B 

  
Total Grupo A Grupo B P* 

doentes, no (%) 108 (100) 86 (79,6)a 22 (20,4)a  

género  0,277 

mulheres, no (%) 35 (32,4)a 30 (34,9)b 5 (22,7)c 

 
homens, no (%) 73 (67,6)a 56 (65,1)b 17 (77,3)c 

idade, média (DP) 48,5 (1,2) 48,3 (1,4) 49,2 (1,7) 0,750 

modo de transmissão  

heterossexual, no (%) 63 (58,3)a 51 (59,3)b 12 (54,5)c 

 HSH, no (%) 27 (25,0)a 21 (24,4)b 6 (27,3)c 

UDEV, no (%) 18 (16,7)a 14 (16,3)b 4 (18,2)c 

anos desde o 
diagnóstico, média 
(DP) 

11,1 (0,7) 11,5 (0,8) 9,3 (1,7) 0,222 

CV indetetável, no (%) 95 (88,0) 77 (89,5) 18 (81,8) 0,321 

anos de TARVc, média 
(DP)  

8,9 (0,7) 9 (0,7) 8,3 (1,5) 0,685 

TARVc  0,758 

backbone + NNRTI, no 
(%) 

37 (34,3)a 29 (33,7)b 8 (36,4)c 

 
backbone + II, no (%) 39 (36,1)a 31 (36,0)b 8 (36,4)c 

backbone + IP/x, no 
(%) 

15 (13,9)a 11 (12,8)b 4 (18,2)c 

poupador de NRTI, no 
(%) 

17 (15,7)a 15 (17,4)b 2 (9,1)c 

TDF, no (%) 34 (31,5)a 29 (33,7)b 5 (22,7)c 0,322 

linfócitos TCD4+  

nadir, mediana (AIQ) 245 (353) 231,5 (322) 346 (544) 0,420 

atuais, mediana (AIQ) 703,5 (372) 696 (340) 779 (480) 0,739 

% atual, média (DP) 31,4 (1,0) 31,7 (1,1) 29,98 (2,3) 0,479 

TCD4+/TCD8+, média 
(DP) 

0,9 (0,04) 0,9 (0,05) 0,8 (0,09) 0,432 

TCD4+/TCD8+<1, no 
(%) 

72 (66,7)a 57 (63,6)b 15 (68,2)c 0,866 

estatinas, no (%) 40 (37,0) 36 (41,9)b 4 (18,2)c <0,05 

atorvastatina, no (%) 35 (87,5)d  31 (86,1)e 4 (100)f 

 

rosuvastatina, no (%) 3 (7,5)d 3 (8,3)e 0 

sinvastatina, no (%) 1 (2,5)d 1 (1.2)e 0 

pravastatina, no (%) 1 (2,5)d 1 (1.2)e 0 

fibrato, no (%) 6 (5,6)a 6 (7)b 0 

fumadores, no (%) 36 (33,3)a 23 (26,7)b 13 (59,1)c <0,05 

UMA, média (DP) 30,2 (3,4) 33,4 (4,9) 24,6 (3,1) 0,106 
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IMC, média (DP) 27,2 (0,7) 27,6 (0,8) 24,8 (1,0) 0,172 

peso normal, no (%) 21 (33,3)g 14 (16,3)h 7 (63,6)i 

 

excesso de peso, no 
(%) 

29 (46,0)g 26 (30,2)h 3 (27,3)i 

obesidade, no (%) 13 (20,6)g 12 (14)h 1 (9,1)i 

VHC, no (%) 14 (12,9)a 14 (16,3)b 0 (0)c 

VHB, no (%) 2 (1,9)a 2 (2,3)b 0 (0)c 

*teste qui-quadrado para avaliar variáveis categóricas e teste t de Student para variáveis 

contínuas 

a= as percentagens indicadas têm como n= 108; b= as percentagens indicadas têm como 

n= 86; c= as percentagens indicadas têm como n= 22; d= as percentagens indicadas têm 

como n= 40; e= as percentagens indicadas têm como n= 36; f= as percentagens indicadas 

têm como n= 4; g= as percentagens indicadas têm como n= 63; h= as percentagens 

indicadas têm como n= 52; i= as percentagens indicadas têm como n= 11 
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Tabela II- Concentração dos parâmetros lipídicos na população e nos grupos A e B 

  Total Grupo A Grupo B P* 

n Mediana AIQ n Mediana AIQ n 
Median

a 
AIQ  

LDL-c 
(mg/dL) 

108 95,0 51,0 86 85,5 36,0 22 154,0 39,0 <0,05 

CT 
(mg/dL) 

108 173,0 59,0 86 164,5 46,0 22 233,0 58,0 <0,05 

TG 
(mg/dL) 

108 108,5 74,0 86 103,0 93,0 22 123,5 51,0 0,623 

HDL-c 
(mg/dL) 

108 49,0 22,0 86 48,0 24,0 22 50,0 17,0 0,309 

Colestero
l não HDL 
(mg/dL) 

107 120,0 48,0 85 109,0 40,0 22 174,5 42,0 <0,05 

LD-ox 
(U/L) 

108 159,7 66,4 86 148,5 57,8 22 215,2 87,5 <0,05 

sd-Ldl 
(mg/dL) 

83 30,3 24,0 65 28,8 17,0 18 61,2 32,0 <0,05 

VLDL 
(mg/dL) 

107 23,0 18,0 86 21,0 18,0 21 25,0 9,0 0,567 

*teste t de Student 

Tabela III- Alteração dos parâmetros lipídicos na população total e nos grupos A e 
B. 

 Total Grupo A Grupo B 

CT alterado, no (%) 27 (25,9)a 9 (10,5)b 19 (86,4)c 

TG alterado, no (%) 27 (25)a 22 (25,6)b 5 (22,7)c 

HDL-c alterado, no (%) 37 (32,4)a 30 (34,9)b 5 (22,7)c 

Colesterol não HDL 
alterado, no (%) 

43 (39,8)d 22 (25,9)e 21 (95,5)c 

LDL-ox alterado, no 
(%) 

91 (84,3)a 70 (81,4)b 21 (95,5)c 

sd-LDL, no (%) 20 (25,3)f 7 (8,1)g 14 (77,8)h 

VLDL alterado, no (%) 6 (5,6)d 6 (7,0)b 0 (0) 

a= as percentagens indicadas têm como n= 108; b= as percentagens indicadas 
têm como n= 86; c= as percentagens indicadas têm como n= 22; d= as 
percentagens indicadas têm como n= 107; e= as percentagens indicadas têm 
como n= 85; f= as percentagens indicadas têm como n= 83; g= as percentagens 
indicadas têm como n= 65; h= as percentagens indicadas têm como n= 18 
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Tabela IV- Correlação entre os diferentes parâmetros lipídicosa 

 LDL-c CT HDL-c TG 
Coleste
rol não 

HDL 
LDL-ox sd-LDL VLDL 

LDL-C ρ=1,00 
ρ=0,83 
p<0,05 

ρ=0,13 
p=0,18 

ρ=0,06 
p=0,51 

ρ=0,84 
p<0,05 

ρ=0,53 
p<0,05 

ρ=0,75 
p<0,05 

ρ=0,08 
p=0,44 

CT 
ρ=0.83 
p<0,05 

ρ=1,00 
ρ=0,25 
p<0,05 

ρ=0,27 
p<0,05 

ρ=0,86 
P<0,05 

ρ=0,56 
p<0,05 

ρ=0,83 
p<0,05 

ρ=0,28 
p<0,05 

HDL- C 
ρ=0,13 
p=0,18 

ρ=0,253 
p<0,05 

ρ=1,00 
p<0,05 

ρ=-0,44 

P<0,05 

ρ=0,25 
p<0,05 

ρ= -0,22 
p<0,05 

ρ=-0,05 
p=0,66 

ρ= -0,42 
P<0,05 

TG 
ρ=0,06 
p=0,51 

ρ=0,27 
p<0,05 

ρ= -0,43 
p<0,05 

ρ=1,00 
ρ=0,41 
p<0,05 

ρ=0,43 
p<0,05 

ρ=0,43 
p<0,05 

ρ=0,97 
p<0,05 

Colesterol 
não HDL- C 

ρ=0,84 
p=<0,05 

ρ=0,86 
p<0,05 

ρ= -0,07 
p=0,50 

ρ=0,41 
p<0,05 

ρ=1,00 
ρ=0.65 
p<0.05 

ρ=0,83 
p<0,05 

ρ=0,41 
p<0,05 

LDL-OX 
ρ=0,52 
p<0,05 

ρ=0,56 
p<0,05 

ρ= -0,22 
p<0,05 

ρ=0,43 
p<0,05 

ρ=0,65 
p<0,05 

ρ=1,00 
p<0,05 

ρ=0,61 
p<0,05 

ρ=0,37 
p<0,05 

sd-LDL 
ρ=0,75 
P<0,05 

ρ=0,83 
p<0,05 

ρ= -0,05 
p=0,66 

ρ=0,43 
p<0,05 

ρ=0,83 
p<0,05 

ρ=0,61 
p<0,05 

ρ=1,00 
ρ=0,43 
P<0,05 

VLDL 
ρ=0,08 
p=0,44 

ρ=0,28 
p<0,05 

ρ= -0,42 
p<0,05 

ρ=0,97 
p<0,05 

ρ=0,41 
p<0,05 

ρ=0,37 
p<0,05 

ρ=0,43 
p<0,05 

ρ=1,00 

a= correlações avaliadas através do teste de Spearman 
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Tabela V- Características de acordo com os valores de LD-ox 

 

 LDL-ox normal LDL-ox alterado 
 

P* 

doentes, no (%) 17 (15,7)a 91 (84,3)a  

género  0,160 

mulheres, no (%) 8 (47,1)b 27 (29,7)c 
 
 homens, no (%) 9 (52,9)b 64 (70,3)c 

idade, média (DP) 39,9 (3,4) 50,1 (1,2) <0,05 

anos desde o 
diagnóstico, média 
(DP) 

7,8 (1,6) 11,7 (0,8) 
 

0,057 

anos de tarvc, média 
(DP)  

7,2 (1,6) 9,2 (0,7) 0,277 

tarvc  0,306 

backbone + nnrti, no 
(%) 

3 (17,6)b 34 (37,4)c  

backbone + ii, no (%) 9 (52,9)b 30 (33,0)c  

backbone + ip/x, no 
(%) 

3 (17,6) b 12 (13,2) c  

poupador de nrti, no 
(%) 

2 (11,8) b 15 (16,5)  c  

TDF, no (%) 5 (29,4) b 29 (31,9)  c 0,841 

linfócitos tcd4+  

nadir, mediana (AIQ) 350 (451) 245 (339) 0,307 

atuais, mediana (AIQ) 749 (239) 686 (383) 0,298 

% atual, média (DP) 32,4 (2,1) 31,2 (1,1) 0,636 

tcd4+/tcd8+, média 
(DP) 

0,87 (0,1) 0,87 (0,05) 0,999 

tcd4+/tcd8+<1, no (%) 13 (76,5)b 59 (64,8)c 0,850 

estatinas, no (%) 5 (29,4)b 35 (38,5)c 0,478 

fumadores, no (%) 3 (17,6)b 33 (36,3)c 0,135 

IMC, média (DP) 28,2 (2,7) 26,9 (0,7) 0,545 

*teste qui-quadrado para avaliar variáveis categóricas e teste t de 

Student para variáveis contínuas 

a= as percentagens indicadas têm como n= 108; b= as percentagens 

indicadas têm como n= 17; c= as percentagens indicadas têm como n= 

91; d= as percentagens indicadas têm como n= 5; e= as percentagens 

indicadas têm como n= 35 


