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Resumo

EVIDÊNCIA DE MELHORA DO ACOMETIMENTO MIOCÁRDICO EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE 

IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS) TRATADAS COM TERAPIA “HAART”: Estudo 

Ecocardiográfico.

ALESSANDRA DE SÁ EARP SIQUEIRA

ORIENTADORES: ARISTARCO GONÇALVES DE SIQUEIRA FILHO

          MARIA DO CARMO SOARES ALVES CUNHA

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Medicina  -  Cardiologia,  Faculdade de Medicina,  da Universidade Federal  do Rio  de Janeiro - 

UFRJ, como parte dos requisitos à obtenção do título de Mestre em Cardiologia.

A terapia  HAART(“Highly Active AntiRetroviral  Therapy”)  trouxe uma mudança 

drástica e significativa na história natural , no prognóstico e nas manifestações clínicas da 

AIDS, no entanto, pouco se sabe sobre seu efeito sobre as alterações cardiológicas.

OBJETIVO - Descrever o efeito da terapia anti-retroviral  em crianças com AIDS por 

transmissão vertical e acometimento miocárdico com idade inferior a 13 anos, atendidas 

no  Instituto  de  Puericultura  e  Pediatria  Martagão  Gesteira  (IPPMG)  da  Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) através da avaliação pelo Dopplerecocardiograma.

METODOLOGIA - Estudo observacional, descritivo, com coleta de dados retrospectiva, 

realizado em crianças (idade < 13 anos na primeira consulta), com AIDS, por transmissão 

vertical e acometimento miocárdico, em acompanhamento no Ambulatório de DIP/IMUNO 

do IPPMG/UFRJ no período de 1990 a novembro de 2006. As crianças foram divididas 

em dois diferentes grupos conforme o tratamento recebido, com ou sem terapia HAART. 

De forma exploratória foi realizada uma avaliação do prognóstico, separando-as em dois 

grupos conforme a evolução, em de bom prognóstico ou de mau prognóstico.  

RESULTADOS –  Foram acompanhadas  72  crianças  que  apresentaram em algum 

momento de sua evolução disfunção ventricular esquerda e/ou aumento dos diâmetros 
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cavitários do ventrículo esquerdo (VE). A idade média das crianças quando do diagnóstico 

de HIV+ foi de 3,3  ± 2  anos e na época da documentação da presença de alterações 

cardiológicas (cardiopatia) foi de 5,7 ± 3,1 anos. O tempo médio de acompanhamento das 

crianças foi de 7 ± 4 anos, sem diferença estatística entre os dois  grupos. Também não 

houve diferença estatística entre os dois grupos quanto ao sexo, sendo 52,1% do sexo 

feminino e 47,9% do sexo masculino. No início do acompanhamento, o percentual de 

crianças com disfunção ventricular esquerda era de 45,7% no grupo sem terapia HAART 

e de 54,3% no grupo com terapia HAART (p – 0,62). No final do acompanhamento, houve 

diminuição do percentual de crianças com disfunção ventricular esquerda no grupo com 

terapia HAART (34,6%) com significância estatística (p - 0,02). Comparando-se o grupo 

com  e  sem  alterações  cardiológicas,  também  se  observou  significativo  aumento  no 

percentual de normalização evolutiva do Dopplerecocardiograma nos pacientes tratados 

com HAART (6,9% para 30,6% comparados com 8,3% para 8,1% no grupo sem terapia 

HAART – p= 0,02). No grupo com terapia HAART 76,3% evoluíram com bom prognóstico 

e 23,7% com mau prognóstico, já no grupo sem terapia HAART apenas 32,3% evoluíram 

com bom prognóstico enquanto que 67,7% evoluíram com mau prognóstico (p = 0,001). A 

mortalidade no grupo de crianças sem terapia HAART foi  de 62%, enquanto que com 

terapia HAART foi  de 18,4% (p < 0,001). Houve correlação entre os níveis de CD4 e 

presença/ausência de disfunção de VE.

CONCLUSÃO – Comprovou-se melhora do acometimento miocárdico nas crianças com 

disfunção ventricular esquerda tratadas com terapia HAART quando comparadas com as 

não tratadas com HAART. Também se documentou melhora no prognóstico das crianças 

tratadas com HAART. 

Palavras-chave – AIDS; disfunção ventricular esquerda; criança; medicina

Rio de Janeiro

Março de 2008
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Abstract

EVIDENCE OF IMPROVEMENT OF THE MYOCARDIAL INVOLVEMENT IN CHILDREN WITH AIDS 

TREATED WITH HAART THERAPY: ECOCARDIOGRAPHIC STUDY.

ALESSANDRA DE SÁ EARP SIQUEIRA

ORIENTADORES: ARISTARCO GONÇALVES DE SIQUEIRA FILHO

          MARIA DO CARMO SOARES ALVES CUNHA

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Medicina - Cardiologia, Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ, como parte dos requisitos à obtenção do título de Mestre em Cardiologia. 

Treatment with highly active antiretroviral therapy (HAART) has made significant 

changes in the natural history,  prognosis and clinical course of AIDS. However, little is 

known about the effect of HAART on cardiac manifestations.

OBJECTIVE – Describe the effect of the HAART therapy in  myocardial involvement in 

children  under  13  years  of  age  with  vertically  transmitted  AIDS,  at  the  “Instituto  de 

Puericultura  e  Pediatria  Martagão  Gesteira”  (IPPMG),  Federal  University  of  Rio  de 

Janeiro, through echocardiography study.

METHODS – Descriptive study with retrospective data collection including children below 

13 years of age, at diagnosis, with vertically transmitted AIDS, followed from 1990 to 2006 at 

the  IPPMG ,  Federal  University  of  Rio  de Janeiro.   The children  were  divided in  two 

different groups: one treated with HAART therapy and the other without HAART therapy. 

Exploratory  analysis  was  also  performed  separating  the  patients  according  to  the 

evolution, in two groups: one with good prognosis and the other with bad prognosis.
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 RESULTS  – 72  children  with  left  ventricular  dysfunction  and/or  left  ventricular 

enlargement were followed. When AIDS was confirmed their mean age was 3.3 ± 2 years, 

and when cardiac changes were noted their mean age was 5.7 ± 3.1 years. Mean follow 

up time was 7± 4 years,  without significant differences between the two groups. There 

were no significant differences in relation to sex, with 52.1% female and 47.9% male. In 

the beginning, there were 45.7% of the patients with  left  ventricular dysfunction in the 

group without HAART and 54.3% in the group with HAART therapy (p-0.62). At the end of 

follow up, the percentual of patients with left ventricular dysfunction treated with HAART 

decreased to 34.6%, when compared to the group without HAART (p = 0.02). A significant 

increase in percentual of normal echocardiograms was noted in follow-up of patients with 

HAART  (6.8%  X  26%)  in  comparison  with  patients  without  HAART  (8.2%  X  12.3%) 

-p=0.02. During follow-up, 76.3% of the children treated with HAART had good prognosis 

compared to 32.3% in the group without HAART (p = 0.001). The overall mortality in the 

group treated without HAART was 60% compared to 18.4% in the HAART group (p < 

0.001).  A  positive  correlation  was  observed  between  CD4  blood  levels  and 

presence/absence of left ventricular dysfunction. 

CONCLUSIONS – There was a significant improvement in left ventricular dysfunction in 

children with AIDS treated with HAART, when compared to the group without HAART. 

Improvement in the prognosis was also noted in patients with HAART.

Keywords – AIDS; left ventricular dysfunction; children; medicine.

Rio de Janeiro

Março de 2008
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I. Introdução

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é considerada, segundo 

dados da UNAIDS/WHO, como a epidemia mais devastadora da história. Desde o seu 

descobrimento em 1981 até os dias atuais, a  Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) já matou mais de 25 milhões de pessoas. Atualmente, a estimativa global é de que 

existam aproximadamente 40 milhões de pessoas vivendo com o vírus, sendo o Brasil 

responsável por 620 mil de casos1.

Apesar da introdução da terapia anti-retroviral, dados comparativos dos últimos 

dois anos mostram que o número de pessoas infectadas com HIV cresceu em todas as 

regiões do mundo. Este fato é ainda mais alarmante entre as mulheres de 15 anos ou 

mais, já que, no ano de 2006, o número delas vivendo com o HIV foi o maior de todos os 

tempos – 17,7 milhões, representando um aumento evolutivo de um milhão de pessoas 

em relação ao encontrado em 200497.

No  Brasil,  dados  do  Ministério  da  Saúde  revelam  que  até  1998  houve  um 

crescimento  acelerado  da  taxa  de  incidência  de  AIDS,  com  posterior  redução  da 

velocidade de crescimento, alcançando a taxa máxima de 20,7 por 100.000 habitantes em 

2003.  Estas taxas variam conforme a região estudada,  sendo que na região Sudeste 

houve uma estabilização na taxa de incidência nos últimos anos2.

Em relação à mortalidade, também há uma grande variação entre as diferentes 

regiões do país. Nas regiões Norte e Nordeste tem havido um aumento persistente nas 

taxas  de  mortalidade  por  AIDS,  enquanto  que  na  região  Sudeste  estas  taxas  vêm 

decrescendo. Já nas regiões Sul e Centro-Oeste há uma tendência à estabilização desta 

taxa97.
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Quanto à categoria de exposição, a transmissão vertical em menores de 13 anos 

manteve  a  redução  proporcional  do  número  de  casos,  com  redução  percentual  de 

crianças notificadas por transmissão vertical em menores de 1 ano. No entanto, ainda há 

uma preocupação quanto ao que pode ocorrer com este dado nos próximos anos. O 

maior número de notificações de AIDS no Brasil correspondem a pessoas entre 20 a 49 

anos, sendo que na faixa etária entre 13 e 24 anos a maior notificação se deu no sexo 

feminino, ou seja, mulheres em idade reprodutiva, o que poderá se refletir na taxa de 

incidência de transmissão vertical97.

A introdução da terapia anti-retroviral na década de 90 foi capaz de transformar a 

infecção pelo HIV de uma entidade fatal em uma doença crônica. A história natural da 

doença  mudou,  principalmente  após  a  terapia  anti-retroviral  tríplice  -  Highly  Active 

Antiretroviral Therapy  (HAART), que no Brasil, foi implementada a partir de 1996, com 

distribuição gratuita e universalizada por parte do governo3.

A infecção pelo HIV pode promover alterações em diversos órgãos e sistemas, 

dentre eles,  o sistema cardiovascular. O acometimento cardíaco na infecção pelo HIV 

pode ocorrer tanto em adultos como em crianças, estando associado à piora importante 

no  prognóstico.  Estudos  de  autópsias  mostram  uma  ocorrência  de  alterações 

cardiovasculares em aproximadamente 40% dos pacientes com AIDS3. 

As alterações cardíacas na infecção pelo HIV podem ser secundárias a: infecção 

direta  do  vírus  no  miocárdio,  infecções  oportunistas,  outras  infecções virais,  resposta 

auto-imune,  cardiotoxicidade  causada  pelas  drogas  anti-retrovirais,  deficiências 

nutricionais e imunosupressão prolongada3. 

A cardiomiopatia dilatada é a principal  alteração cardíaca relacionada ao HIV, 

com uma incidência anual de aproximadamente 15,9/1000 – dados prévios à introdução 

da terapia tríplice. Apresenta-se clinicamente de forma similar à cardiomiopatia dilatada 
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idiopática. Achados de miocroscopia e de patologia mostram um aumento de cavidades 

com  padrão  de  fibrose  miocárdica.  Ao  Dopplerecocardiograma,  observa-se  disfunção 

ventricular esquerda com hipocinesia e diminuição da fração de ejeção3. 

Após  a  introdução  da  HAART,  poucos  estudos  publicados  descreveram  a 

possível  mudança  na  incidência,  na  evolução  ou  no  prognóstico  da  cardiomiopatia 

dilatada.  Ainda  não  há,  na  literatura,  estudos  suficientes  que  mostrem  melhora  na 

sobrevida ou na qualidade de vida dos pacientes portadores de cardiomiopatia dilatada 

associada à infecção pelo HIV com o uso desde tratamento.

Alguns autores demonstram aumento na incidência de cardiopatia, especialmente 

em adultos, devido à maior incidência de doença arterial coronariana, secundária ao efeito 

adverso  da  terapia  HAART  sobre  o  perfil  lipídico  dos  pacientes.  Esta  terapia  pode 

promover dislipidemia, maior resistência à insulina e mudança na distribuição corporal de 

gordura, com conseqüente aumento da incidência da coronariopatia3.

No entanto, pouco se sabe quanto à ocorrência de cardiopatia em crianças na 

era  pós-HAART.  Assim  como  em  adultos,  houve  um  aumento,  em  médio  prazo,  na 

incidência de dislipidemia nas crianças tratadas com terapia HAART, porém ainda não há 

descrição  definitiva  de  aumento  na  ocorrência  de  doença  arterial  coronariana  e  de 

cardiomiopatia dilatada4.

É  neste  contexto  que se  insere  a  atual  pesquisa.  A  busca por  uma possível 

resposta  quanto  ao  que  pode  ter  ocorrido  com as  crianças  portadoras  de  disfunção 

ventricular esquerda secundária à infecção pelo HIV, após o advento da terapia HAART.

O Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) é um centro de 

referência em AIDS no Município e no Estado do Rio de Janeiro, sendo o número de 

crianças em acompanhamento no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias e de 

Imunodeficiência  (DIP/IMUNO)  bastante  elevado.  Todas  as  crianças  com suspeita  de 
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acometimento  cardiológico  são  encaminhadas  ao  Ambulatório  de  Cardiologia  e  são 

minuciosamente investigadas. 
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II. Revisão da Literatura

II.1. Patogênese da Doença

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foi  inicialmente descrita em 

1981, nos Estados Unidos da América, quando foram notificados aos “Centers for Disease 

Control and Prevention” (CDC) os primeiros casos de pneumonia por Pneumocystis carinii  

e de sarcoma de Kaposi em homossexuais masculinos previamente saudáveis3,4.

O agente etiológico da doença foi somente identificado em 1983 e denominado 

de Vírus da Imunodeficiência Humana. O HIV-1 é um retrovírus de RNA da família do 

lentivirus,  caracterizado pela presença da enzima transcriptase reversa, que permite a 

transcrição do RNA viral  em DNA no genoma da célula  do  hospedeiro,  promovendo, 

então, a infecção5,6.

Em 1986, um subtipo intitulado de HIV-2 foi  descoberto por Clave. Apesar da 

descoberta deste subtipo, aproximadamente 90% das infecções são causadas pelo HIV-1, 

correspondendo a aproximadamente 40 milhões de pessoas infectadas no mundo6. 

Esta classe de vírus  é caracterizada por apresentar  infecção de curso clínico 

crônico, longo período de latência, replicação viral persistente e envolvimento do sistema 

nervoso central6.

Utilizando  a  microscopia  eletrônica,  os  dois  subtipos  do  vírus  são  similares, 

sendo diferenciados pelo peso molecular de suas proteínas e por diferenças nos seus 

genes acessórios. O subtipo HIV-2 é mais parecido com o subtipo da mesma família de 

lentivirus encontrada em macacos intitulado de Vírus da Imunodeficiência Siamês6.
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Na célula do hospedeiro o DNA transcrito (chamado de provírus) se integra ao 

genoma e é copiado em RNA mensageiro. As proteínas virais são sintetizadas, e ocorre a 

montagem do vírus e posterior exteriorização 3,6.

O HIV infecta principalmente células que apresentem a molécula de CD4 em sua 

superfície, predominantemente linfócitos CD4 (linfócitos T4 ou T-helper) e macrófagos. A 

molécula de CD4 age como receptor do vírus, mediando a invasão celular3.

Além da molécula de CD4, já foram descobertas outras moléculas receptores de 

quimiocinas presentes na superfície das células, que são essenciais para que a infecção 

ocorra. São elas: CCR5 (que participa na infecção de macrófagos), CXCR4 (infecção de 

linfócitos) e CCR23.

A infecção promove um estado de imunodepressão progressiva no paciente, o 

que predispõe às infecções oportunistas. Este estado de imunodeficiência é mais brando 

no subtipo HIV-23. 

A  AIDS  é  a  manifestação  clínica  (manifestação  de  sinais,  sintomas  e/ou 

resultados laboratoriais que indiquem deficiência imunológica) da infecção pelo HIV que 

leva, em média, oito anos para se apresentar6. É a fase da infecção em que se instalam 

as doenças oportunistas, que se desenvolvem em decorrência da alteração imunológica 

do  hospedeiro.  Estas  são  geralmente  de  origem infecciosa,  porém várias  neoplasias 

também podem ser consideradas oportunistas 3,6,7. 

II.2. Manifestações Clínicas

As manifestações clínicas da AIDS se expressam de forma diversa em adultos e 

crianças.  Em  adultos,  consideram-se  3  fases  da  doença:  aguda,  assintomática  e 

sintomática3,6.
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A fase aguda ocorre entre cinco dias e três meses da infecção, com um quadro 

clínico  que  varia  desde  uma  síndrome  gripal  até  “mononucleose-símile”,  com  febre, 

astenia,  faringite,  mialgia,  artralgia,  cefaléia,  dor  retro-orbicular  e linfoadenopatia.  Está 

presente em 50 a 90% dos casos e na maioria das vezes é inexpressiva9. 

Na fase assintomática o estado clínico do paciente é,  em geral,  bom. Alguns 

pacientes podem apresentar linfoadenopatia generalizada, persistente, flutuante e indolor. 

É importante a investigação de outras comorbidades que possam interferir ou modificar o 

curso do HIV3.

A fase sintomática é dividida por muitos autores em precoce e tardia. A precoce 

caracteriza-se pela ocorrência de alterações que são mais freqüentes em indivíduos com 

imunodeficiência  em  fase  inicial,  mas  que  podem  ocorrer  em  pacientes 

imunocompetentes. Na fase tardia, por sua vez, surgem infecções e/ou neoplasias que 

raramente afetam indivíduos imunocompetentes3.

Já as manifestações clínicas associadas à infecção pelo HIV na infância  são 

divididas em 2 formas - progressiva rápida e não progressiva - e serão melhor discutidas 

adiante. São observadas em diferentes populações, podendo ser influenciadas por vários 

fatores: grau de exposição a diferentes patógenos (HIV 1 ou 2); prevalência de outras 

condições mórbidas como desnutrição primária; acesso a cuidados de saúde; e, pelos 

recursos  diagnósticos  disponíveis8.  Dados  de  literatura  mostram  ocorrência  de 

complicações específicas em determinados grupos populacionais12,13.

Mudanças no perfil clínico da infecção pelo HIV têm ocorrido com o decorrer do 

tempo  (tratamento  medicamentoso  e  profilaxia)  alterando  a  incidência  de  infecções 

oportunistas definidoras de AIDS no adulto e na criança13.
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II.3. Transmissão da Doença

A transmissão do HIV pode se dar através da relação sexual, da inoculação de 

sangue e derivados ou por transmissão vertical  da mãe infectada. A transmissão nas 

relações  sexuais  é  bidirecional,  tanto  nas  relações  heterossexuais  como  nas 

homossexuais3,8.

A transmissão vertical pode ocorrer durante a gestação, no momento do parto ou 

através do aleitamento materno e corresponde atualmente no Brasil a 4% dos pacientes 

com infecção pelo HIV no Brasil. O risco de transmissão de mãe para filho aumenta à 

medida que piora o estado de imunodepressão da mãe1,8. 

II.4. Dados Sócio-Epidemiológicos

Segundo dados da Joint United Nations Programme on AIDS/HIV (UNAIDS) and 

World Health Organization (WHO), a estimativa atual é de que existam 39,5 milhões de 

pessoas vivendo com AIDS no mundo, sendo 37,2 milhões de adultos, 17,7 milhões de 

mulheres e 2,3 milhões de crianças menores de 15 anos1– QUADRO 1.
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Quadro 1 – Sumário Global da Epidemia de AIDS – Dezembro de 2006. 

Número de pessoas vivendo com AIDS
Total 39.5 milhões (34.1–47.1 milhões)
Adultos 37.2 milhões (32.1–44.5 milhões)
Mulheres 17.7 milhões (15.1–20.9 milhões)
Crianças < 15 anos 2.3 milhões (1.7–3.5 milhões)

Novos casos de HIV em 2006
Total 4.3 milhões (3.6–6.6 milhões)
Adultos 3.8 milhões (3.2–5.7 milhões)
Crianças < 15 anos 530 000 (410 000–660 000)

Mortes por AIDS em 2006
Total 2.9 milhões (2.5–3.5 milhões)
Adultos 2.6 milhões (2.2–3.0 milhões)
Crianças < 15 anos 380 000 (290 000–500 000)

* Adaptado do AIDS Epidemic Update: special report on AIDS/HIV, 2006 – UNAIDS & WHO.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram notificados 13.214 novos casos 

de HIV no ano de 2006, sendo a região sudeste responsável por 6.634 destes casos97. 

Apesar  dos  esforços  mundiais,  a  estimativa  global  é  de  que  a  mortalidade 

ocasionada pela AIDS continua a crescer. No ano de 2006 aproximadamente 2,9 milhões 

de  pessoas  faleceram devido  à  AIDS,  dentre  estas,  aproximadamente  380  mil  eram 

crianças. A América Latina foi responsável por 65 mil mortes por esta causa1 – Figura 1.
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Figura 1 – Sumário Global das Mortes por AIDS no ano de 2006.

* Adaptado do AIDS Epidemic Update: special report on AIDS/HIV, 2006 – UNAIDS & WHO.

II.5. Tratamento Anti-Retroviral

Desde a sua descoberta, em 1981, até a introdução do tratamento anti-retroviral 

instituído na década de 90, a infecção pelo HIV cursou com altas letalidade e morbidade 

pelas infecções oportunistas, com significativo impacto mundial, incentivando a realização 

de inúmeros estudos em grandes centros3,6. A partir da segunda metade da década de 

1990,  importantes  avanços  no  cuidado  de  pacientes  infectados  pelo  HIV  levaram  a 
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mudanças  na  progressão  clínica  da  doença,  resultando  em  menores  morbidade  e 

mortalidade. A melhor compreensão sobre a dinâmica viral e celular na infecção pelo HIV 

e o desenvolvimento de novas classes de medicamentos propiciaram a reformulação na 

terapêutica anti-retroviral  (ARV), resultando no advento do tratamento combinado com 

duas ou mais drogas9. 

O principal objetivo da terapia anti-retroviral é, através da inibição da replicação 

viral,  retardar  a  progressão da  imunodeficiência  e  restaurar,  tanto  quanto  possível,  a 

imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida da pessoa que vive com HIV ou 

AIDS7.

Com  o  advento  da  potente  terapia  anti-retroviral,  as  manifestações  clínicas 

decorrentes  da  infecção  pelo  HIV  tornaram-se  menos  freqüentes  e  houve  melhora 

substancial do prognóstico e da qualidade de vida dos indivíduos infectados pelo HIV. 

Todavia, a resistência viral, a toxicidade das drogas e a necessidade de elevada adesão 

ao  tratamento  permanecem  como  importantes  barreiras  ao  sucesso  prolongado  da 

terapia7.

A terapia anti-retroviral (ARV) é relativamente recente. A Zidovudina (AZT) só foi 

licenciada  para  sua  utilização  no  tratamento  de  crianças  americanas  em  1990  e  a 

Didanosina em 1991.  Atualmente a terapia ARV conta com 17 medicamentos que estão 

divididos em 4 classes: os inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos 

(atuam na enzima transcriptase reversa incorporando-se à cadeia de DNA que o vírus 

cria, tornando a cadeia defeituosa, impedindo a reprodução do mesmo); os inibidores de 

transcriptase reversa não análogos de nucleosídeo (bloqueiam diretamente a enzima); os 

inibidores de protease (impedem a produção de novas cópias de células infectadas com 

HIV); e os inibidores de fusão (impedem a entrada do vírus na célula)7.
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Na classe dos inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeo ou 

nucleotídeo estão: Abacavir, Didanosina – DDI (não pode ser associado aos inibidores de 

protease),  Estavudina  (D4T),  Lamivudina  (3TC),  Zidovudina  (AZT)  e  Tenofovir.  Os 

inibidores da transcritase reversa não análogos de nucleosídeos são:  o Efavirens e a 

Nevirapina.  Os inibidores  de protease são:  Amprenavir,  Indinavir,  Nelfinavir,  Ritonavir, 

Ritonavir  com Lopinavir  e Saquinavir.  A Enfuvirtida (T 20) é o único inibidor de fusão 

comercializado7,9.

Inicialmente, o tratamento era feito em monoterapia (anos 90), mas atualmente a 

terapia anti-retroviral inclui pelo menos três medicamentos em um esquema intitulado de 

Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART). Este regime está associado ao aumento da 

sobrevida, à redução das infecções oportunistas e de outras complicações do HIV e à 

melhora da qualidade de vida97.

II.6. Avaliação da Resposta ao Tratamento Anti-Retroviral

A avaliação da resposta ao tratamento tem como parâmetros a redução da carga 

viral  e  o  aumento  (ou,  pelo  menos,  a  interrupção da queda)  do  número  de linfócitos 

T-CD4+ (CD4). O principal objetivo da terapia anti-retroviral é alcançar níveis de carga 

viral indetectáveis em um período de seis meses, sendo considerada satisfatória quando 

se consegue atingir uma redução nos valores maior que 1 log ou 90% da carga viral inicial 

nas primeiras quatro a seis semanas de tratamento9.

O impacto inicial da terapia anti-retroviral sobre a carga viral tem relação direta 

com a própria carga viral pré-tratamento, com o grau de imunodeficiência, com a potência 

do esquema, com o grau de adesão e a com a tolerância do paciente às drogas9,10.
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Nos pacientes que já apresentaram falhas terapêuticas prévias e que tenham 

utilizado  diversos  esquemas  anti-retrovirais,  o  objetivo  passa  a  ser  atingir  uma 

estabilidade clínica e imunológica9.

II.7. Adesão ao Tratamento

Em 1996,  o  governo  brasileiro  passou  a  adotar  a  política  de  distribuição  da 

drogas para a terapia anti-retroviral  de forma gratuita e universal.  A partir  de então, a 

mortalidade  por  AIDS  teve  uma  redução  de  quase  50% e  as  infecções  oportunistas 

declinaram em aproximadamente 70%2, observando-se atualmente, uma estabilização da 

epidemia de AIDS no Brasil. 

Estes dados trouxeram à discussão a adesão ao tratamento HAART. O grau de 

adesão  à  terapia  anti-retroviral  é  considerada  por  alguns  autores  o  segundo  mais 

importante preditor de progressão para AIDS e morte10. Altas taxas de adesão à terapia 

anti-retroviral  se correlacionam com o aumento da sobrevida dos pacientes infectados 

pelo HIV, quando há supressão viral e redução das taxas de resistência11. 

O principal trabalho que avaliou a taxa de adesão da terapia anti-retroviral em 

pacientes acompanhados no IPPMG foi publicado como tese de Mestrado do Dr. Luís 

Fernando  Barreto  Filho.  Este  estudo  observou  a  adesão  à  terapia  anti-retroviral  em 

adolescentes  acompanhados  nos  ambulatórios  de  DIP  do  Hospital  Universitário 

Clementino Fraga Filho e do IPPMG da UFRJ. A taxa média de adesão encontrada neste 

trabalho foi de 78%11.

II.8. Infecção pelo HIV nas Crianças

Um dos primeiros casos registrados em que se desconfiou de infecção pelo HIV 

em criança foi documentado em 1982 na Flórida4,12,14. Após esta data, a morbimortalidade 
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da AIDS infantil foi crescente até que, em 1987, dados mostravam que a doença já tinha 

se tornado a nona causa de morte em crianças entre 1 e 4 anos e a sétima em pessoas 

jovens entre 15 e 24 anos nos Estados Unidos 4,12.

Quanto à distribuição geográfica no Brasil, os casos de AIDS pediátrica seguem 

os  mesmos  padrões  gerais  da  epidemia,  com  predomínio  na  região  Sudeste, 

representando 50% do total de casos notificados1.

A primeira definição de caso de AIDS no Brasil  data de 1988. Inicialmente a 

classificação dos critérios clínicos definidos de AIDS no Brasil considerava  como crianças 

àquelas com idade inferior a 15 anos. Após 1994, houve uma atualização feita pelo CDC 

que diminuiu a idade de 15 para 13 anos13,que é utilizada até os dias atuais.

A  transmissão  vertical  também chamada materno-infantil  é  a  principal  via  de 

infecção pelo HIV em crianças, sendo atualmente responsável por aproximadamente 80% 

dos casos em menores de 13 anos. De 2000 até novembro de 2006, foram notificados no 

Brasil 31.921 casos de gestantes HIV positivas. Apesar do fenômeno de “feminização”, a 

partir  de  1996,  houve  uma  diminuição  no  número  de  novos  casos  nas  crianças, 

provavelmente  relacionada  à  instituição  de  medidas  como  o  uso  de  anti-retrovirais 

(PACTG 076 - Protocolo 076 do  Aids Clinical Trial Group) e de outras terapêuticas na 

gestação e nos recém-nascidos 13. 

O  primeiro  caso  de  AIDS  pediátrico  por  transmissão  vertical  no  Brasil  foi 

notificado em 1985 e até dezembro de 2005, já haviam sido notificados 10.077 casos 

desta infecção em menores de 13 anos, sendo 3.763 na categoria perinatal1.

O  diagnóstico  precoce  da  criança  infectada  com  HIV  é  essencial  para  o 

adequado tratamento. Com este intuito, atualmente todas as mulheres durante a gestação 

são aconselhadas a realizar uma sorologia anti-HIV logo no início do primeiro trimestre, e 

uma nova sorologia no terceiro trimestre gestacional. Naquelas gestantes que procuram o 
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hospital somente no momento do parto, um teste rápido anti-HIV é recomendado para a 

adequada profilaxia periparto17.

Com o objetivo de reduzir a transmissão vertical, algumas medidas são adotadas 

universalmente: 1 - tratamento adequado da mãe com terapia anti-retroviral e profilaxia de 

infecções oportunistas; 2 - tratamento do recém-nato através da quiomioprofilaxia anti-

retroviral; 3 - indicação do parto cesariano que reduz o risco de transmissão periparto; 4 - 

orientação ao não aleitamento materno pelo risco de infecção; e, 5 - diagnóstico precoce 

de infecção do recém-nato17.

Nas crianças com menos de 18 meses, o diagnóstico da infecção pelo HIV deve 

ser feito através de ensaio virológico (PCR do DNA ou amostras do RNA do HIV) já que 

nesta época os anticorpos da mãe ainda podem estar circulando. Nas crianças expostas 

ao vírus no período perinatal, devem ser colhidas amostras de sangue em até 14 dias do 

nascimento, entre 1 e 2 meses e entre 3 e 6 meses, para o correto diagnóstico. Após 18 

meses, detecção do anticorpo anti-HIV é suficiente para a confirmação diagnóstica17.

O monitoramento do estado imunológico da criança infectada pelo HIV é feito 

através da contagem das células CD4 ou através do seu percentual. Até seis anos de 

idade, o percentual do CD4 é considerado mais fidedigno, pois existe uma variação na 

contagem absoluta das células CD4 até esta idade. A dosagem do CD4 (percentual e/ou 

células) deve ser realizada na ocasião do diagnóstico da criança e 3 a 4 meses após esta 

data17.

O  atendimento  das  crianças  infectadas  pelo  vírus  HIV  deve  seguir  as 

recomendações do Ministério da Saúde14 adaptadas às publicadas pelo (CDC) de 199415, 

em que são  definidos  os  critérios  de  diagnóstico  clínico  e  diagnóstico  laboratorial  da 

infecção  pelo  HIV  na  criança,  assim  como  a  classificação  da  AIDS  Pediátrica  pela 

gravidade clínica e imunológica (ANEXOS I, II e III).
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A evolução da doença nas crianças pode variar  muito.  Dados de um estudo 

europeu  mostram  que  23% das  crianças  infectadas  com  HIV  desenvolvem  AIDS no 

primeiro ano de vida e 40% até os quatro anos de idade. Dados do Município do Rio de 

Janeiro revelam que as crianças são geralmente assintomáticas nos primeiros meses de 

vida  e  apesar  da  média  de  início  dos  sintomas  ser  de  um  ano  para  os  casos  de 

transmissão vertical, há um número crescente de crianças assintomáticas até os cinco 

anos de vida16. 

A história natural  da infecção pelo HIV em crianças tem espectro amplo, com 

pacientes  variando  de  progressores  rápidos  a  não-progressores.  No  padrão  de 

progressão rápida, que corresponde de 10% a 15% dos pacientes, há uma evolução com 

imunodepressão precoce e deterioração clínica nos primeiros dois anos de vida. A maior 

parte,  50% a 70%, apresenta padrão de evolução intermediário,  em que predominam 

sinais e sintomas leves nos primeiros cinco a sete anos de vida. Um terceiro grupo, cerca 

10% a 15%, tem progressão lenta e livre de manifestações da doença até oito anos de 

idade ou mais97. 

Diversos fatores de risco podem contribuir para a progressão da doença nesta 

faixa etária. Dentre estes podem ser citados: a época da infecção, a carga viral no estado 

de equilíbrio,  o  genótipo  e  fenótipo  viral,  a  resposta  imune e  a  constituição genética 

individual97.  

O tratamento da infecção pelo HIV nas crianças tem sido feito com terapia anti-

retroviral nos últimos 20 anos. Inicialmente, o tratamento era feito em monoterapia (anos 

90), mas atualmente a terapia anti-retroviral inclui pelo menos três medicamentos em um 

esquema intitulado de  Highly  Active Antiretroviral  Therapy  (HAART).  Este regime está 

associado ao aumento da sobrevida, à redução das infecções oportunistas e de outras 

complicações do HIV e à melhora da qualidade de vida das crianças97.
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Infelizmente, apesar da distribuição gratuita das medicações anti-retrovirais para 

toda a população, implementada em 1996 pelo Ministério da Saúde em nosso país, até a 

presente data, os esquemas terapêuticos potentes ainda não foram capazes de erradicar 

a infecção pelo HIV1,2,3.

Os objetivos da terapia HAART nas crianças são: 1) reduzir a mortalidade e a 

morbidade  relacionadas  à  infecção  pelo  HIV;  2)  restaurar  e  preservar  o  sistema 

imunológico; 3) maximizar e tornar mais duradoura a supressão da replicação viral; 4) 

minimizar a toxicidade das drogas; 5) manter o crescimento e desenvolvimento psico-

motor normais e; 6) melhorar a qualidade de vida das crianças infectadas17.

Para  que  estas  metas  sejam  alcançadas,  a  terapia  é  feita  através  de  uma 

combinação  de  pelo  menos  3  ARV,  que  incluem  pelo  menos  dois  ARV  de  classes 

diferentes. O regime mais apropriado é individual e depende de uma série de fatores que 

incluem: idade da criança; potência, complexidade e toxidade do regime; aderência ao 

tratamento; situação familiar da criança; e história prévia do uso de outras drogas ARV17. 

O  início  da  terapia  HAART  é  indicado  conforme  descrito  no  quadro  abaixo 

(Quadro 2)17.
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Quadro 2. Indicação do Início da Terapia HAART em Crianças infectadas 

pelo HIV

Idade Critério Recomendação
< 12 meses • Sintomas relacionados ao HIV1 ou

• Assintomáticos2 e CD4 < 25%
• Assintomático2 e CD4 >25%

• Tratar
• Tratar
• Considerar6

1- < 4 anos • AIDS ou sintomas significantes relacionados ao 
HIV3 ou

• Assintomáticos  ou  sintomáticos  leves4 e CD4 
< 20%

• Assintomático ou sintomáticos leves4 e:
 CD4 20-24% ou 
 Carga viral ≥ 100.000 cópias/ml

• Assintomáticos2 e:
 CD4 ≥ 25% e
 Carga viral < 100.000 cópias/ml

• Tratar

• Tratar

• Considerar

• Acompanhar7

≥ 4-12 anos • AIDS ou sintomas significantes relacionados ao 
HIV3 ou

• Assintomáticos  ou  sintomáticos  leves4 e CD4 
< 15%

• Assintomático ou sintomáticos leves4 e:
 CD4 15-24% ou 
 Carga viral ≥ 100.000 cópias/ml

• Assintomáticos2 e:
 CD4 ≥ 25% e
 Carga viral < 100.000 cópias/ml

• Tratar

• Tratar

• Considerar

• Acompanhar7

≥ 13 anos • AIDS ou sintomas significantes relacionados ao 
HIV3 ou

• Assintomáticos  ou  sintomáticos  leves4 e CD4 
< 200 células/mm3

• Assintomático ou sintomáticos leves4 e:
 CD4 201-350 células/mm3 ou 
 Carga viral ≥ 100.000 cópias/ml

• Assintomáticos2 e:
 CD4 ≥  350 células/mm3 e
 Carga viral < 100.000 cópias/ml

• Tratar

• Tratar

• Considerar

• Acompanhar7

1 Classificação CDC categoria A, B, e C • 2 CDC categoria N • 3 CDC categoria C and B (exceto na categoria B as seguintes condições: episódio 
único de infecção bacteriana grave ou pneumonite interticial linfóide) • 4 CDC categoria A or N or categoria B com as seguintes condições: episódio 
único de infecção bacteriana grave ou pneumonite interticial linfóide • 5 Ou crianças maiores que esta idade e CD4 absoluto  <200–300 células/mm3 
• 6 Devido ao fato de infecção por HIV progride mais rapidamente nesta idade do que em crianças maiores  ou adultos • 7 Reavaliar clinica e 
laboratorialmente a cada 3-4 meses. 

Logo antes do início  do tratamento um exame laboratorial  completo deve ser 

realizado  incluindo:  contagem  de  CD4  e  seu  percentual,  e  carga  viral;  bioquímica 
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completa (incluindo eletrólitos, função renal, função hepática e glicemia); avaliação das 

enzimas pancreáticas e; lipidograma. Após 4 a 8 semanas do início das drogas ou após 

uma troca na terapia  ARV,  a  criança deve ser  reavaliada verificando-se  os  possíveis 

efeitos  colaterais  dos  medicamentos,  a  tolerância  e  a  aderência  ao  tratamento.  A 

avaliação da eficácia é feita através da dosagem de CD4 (contagem e percentual) e da 

carga viral17. 

A  recomendação  da  Sociedade  Americana  de  terapia  anti-retroviral  é  o 

acompanhamento  através  de  consulta  ambulatorial  e  de  exames  laboratoriais  com 

dosagens  de  CD4  e  da  carga  viral  a  cada  3  a  4  meses.  Um lipidograma  deve  ser 

solicitado a cada 6 a 12 meses 17. 

O  Ministério  da  Saúde  publicou,  em  2003,  um  guia  de  tratamento  para  as 

crianças infectadas que foi organizado pelo Grupo Assessor de Terapêutica Anti-retroviral 

em Crianças 9 . Este manual serve de guia para o tratamento das crianças acompanhadas 

no ambulatório de DIP/IMUNO no IPPMG – ver ANEXO IV.

II.9. O Acometimento Cardíaco na AIDS

O acometimento cardíaco é um importante indicador de prognóstico, gravidade e 

de progressão geral da doença18,19,20, apesar de  não estar entre as complicações mais 

freqüentes na AIDS.

Estudos ecocardiográficos  em crianças infectadas pelo  HIV  tem demonstrado 

prevalências  variáveis  de  envolvimento  cardíaco  na  dependência  da  época  e  da 

população  estudada  sendo  a  miocardiopatia  dilatada  o  diagnóstico  mais 

prevalente21,22,23,24.
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Estudos  de  autópsia  mostram  que  alterações  cardiovasculares  ocorrem  em 

aproximadamente 40% dos pacientes com AIDS. Lesões cardíacas correspondem a 1 a 

3% das causas de morte imediata nos pacientes com AIDS25.

As  manifestações  cardiológicas  mais  comuns,  que  normalmente  ocorrem  em 

estágio final de doença e que podem levar à morte, são a cardiomiopatia, as arritmias e o 

derrame pericárdico levando a tamponamento  cardíaco – este último ocorre mais em 

adultos25.

As anormalidades cardiovasculares descritas na AIDS em adultos e crianças são:

1. Cardiomiopatia Dilatada

A cardiomiopatia dilatada é a principal complicação cardiovascular nas crianças 

infectadas pelo HIV e a que prediz um pior prognóstico. A sobrevida média dos pacientes 

com AIDS e diagnóstico comprovado de disfunção ventricular esquerda é estimada em 

101 dias. A incidência anual de cardiomiopatia dilatada em adultos era de 15,9 a cada 

1000 pacientes com HIV, antes da introdução da terapia HAART25.

Dados em crianças revelam que a incidência cumulativa de  cardiomiopatia em 5 

anos é de aproximadamente 28% nas crianças infectadas por transmissão vertical e a 

mortalidade daquelas que desenvolveram insuficiência cardíaca congestiva é de 52,5%26. 

A patogênese da cardiomiopatia pelo HIV ainda não está totalmente elucidada, 

porém postula-se que alguns fatores são associados ao acometimento miocárdico, tais 

como:  infecção  do  músculo  cardíaco,  auto-imunidade,  disfunção  autonômica  e 

cardiotoxicidade por drogas27.

 Dentre os infecciosos podem ser citadas a ação direta no miocárdio do HIV e de 

outros  vírus:  Toxoplasma  gondii,  Coxsakievirus,  Epstein-Barr  virus,  Citomegalovirus  e 

Adenovirus.  A  autoprodução de anticorpos cardíaco-específicos  (anti-α miosina)  já  foi 

observada em até 30% dos pacientes com cardiomiopatia pelo HIV27. 
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Fatores metabólicos como os níveis de vitamina B12, de carnitina, de hormônios 

de crescimento e tireoidianos,  também tem sido descritos como fatores associados à 

disfunção ventricular esquerda28.

A cardiotoxicidade de drogas como a Zidovudina, também já foi descrita como 

possível causa de disfunção das mitocôndrias das células cardíacas29. 

Alguns estudos mostram que pacientes com encefalopatia são mais suscetíveis 

ao  óbito  por  insuficiência  cardíaca  congestiva  do  que  aqueles  sem  encefalopatia.  A 

explicação seria a liberação de citocinas tóxicas causando danos teciduais em ambos os 

sistemas, independente do tratamento utilizado28.

Lipshultz et al em diversas publicações30,31,32 verificaram que o grau de disfunção 

ventricular  esquerda  é  um  importante  indicador  de  sobrevida  com  maior  mortalidade 

naqueles com percentual de encurtamento do ventrículo esquerdo diminuído (Δ%VE) , 

contratilidade  diminuída,  aumento  do  ventrículo  esquerdo  e  aumento  da  freqüência 

cardíaca no início do estudo . O risco relativo de morte durante cinco anos foi entre 8,5 a 

14,6  vezes  maior  nas  crianças  com  envolvimento  cardíaco  do  que  nas  sem  esta 

alteração. Este risco é ainda maior naquelas definidas como rapidamente progressivas ou 

com imunodepressão grave (CD4 inferior a 15%)13.

Não  existem muitos  trabalhos  sobre  a  prevalência  de  cardiomiopatia  dilatada 

após  o  advento  da  terapia  HAART,  porém  alguns  estudos  recentes  sugerem  menor 

incidência desta complicação33, 34, 35. 

Uma das primeiras publicações brasileiras que citam o acometimento cardíaco foi 

apresentada como trabalho  de  tese  de  Mestrado na Universidade Federal  do  Rio  de 

Janeiro,  pela Dra Denise Marcelino Baptista,  em 1992. Este trabalho foi  realizado em 

adultos e foi um dos pioneiros a utilizar o Dopplerecocardiograma para o diagnóstico do 

envolvimento cardíaco36.
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No nosso meio,um outro trabalho de tese documentando alterações cardiológicas 

em crianças com AIDS37, apresentado pela Profa. Maria do Carmo Soares Alves Cunha, 

mereceu publicação recente nos Arquivos  Brasileiros de Cardiologia38.  Neste trabalho, 

foram analisados a prevalência das alterações cardíacas em crianças com 18 meses de 

diagnóstico de AIDS, sendo que a disfunção ventricular esquerda foi a principal alteração 

encontrada.   Como  conclusão  secundária  do  estudo,  foi  demonstrado  ainda  que  o 

tratamento com terapia tríplice diminuiu a incidência de disfunção ventricular esquerda 

nestas crianças com AIDS37,38.

2. Dislipidemia

A dislipidemia tem sido descrita em adultos e crianças com AIDS.  Durante a 

progressão  da  doença,  podem  ocorrer  anormalidades  no  perfil  lipídico  que  incluem 

diminuição do LDL colesterol e aumento nos níveis de triglicerídeos39.

Nos  adultos  esta  dislipidemia  está  associada  ao  aumento  da  incidência  de 

doença arterial coronariana (DAC). A patogênese da DAC em adultos com AIDS que se 

tratam com HAART parece associada ao aumento na incidência de hipertensão arterial, à 

dislipidemia, ao diabetes mellitus e à obesidade centrípeta descrita neste grupo. Apesar 

dos sabidos benefícios dos inibidores da protease,  complicações como a lipodistrofia, 

dislipidemia,  hiperglicemia  e  resistência  à  insulina,  podem  ocorrer  em  até  60%  dos 

pacientes tratados com essas drogas. Além disso, o próprio vírus do HIV pode produzir 

distúrbios metabólicos que aumentam o risco de aterosclerose39. 

Em crianças, a dislipidemia está principalmente relacionada ao uso de inibidores 

da protease como terapia anti-retroviral17.

3. Hipertensão Arterial Sistêmica

Hipertensão arterial sistêmica tem sido descrita apenas em adultos. A ocorrência 

de hipertensão arterial sistêmica (HAS) pelo HIV está relacionada à disfunção endotelial 
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induzida pelo HIV, à vasculite que pode ocorrer em vasos de pequeno, médio e grande 

calibre por vasculite leucocitoclástica, à aterosclerose secundária à terapia HAART, como 

já descrita acima, e ao aumento da atividade simpática e retenção de sódio através da 

resistência à insulina28.

A  prevalência  de  HAS  é  estimada  em  20-25%  (trabalhos  prévios  a  terapia 

HAART)40.   Em pacientes com a síndrome metabólica relacionada à terapia HAART a 

prevalência de HAS é de 74%41.

4. Derrame Pericárdico

O derrame pericárdico em crianças com AIDS pode ocorrer com uma incidência 

cumulativa de aproximadamente 5% (dados de um grande estudo dos EUA)45. A maioria 

dos  derrames  pericárdicos  é  subclínico,  podendo ocorrer  com incidência  de  até  41% 

durante o curso da infecção pelo HIV42,43.

Em cerca de metade dos pacientes com derrame pericárdico moderado a grave 

ocorre  compressão  diastólica  atrial  e  um  terço  deles  evoluem  com  tamponamento 

pericárdico, necessitando de pericardiocentese. Clinicamente pode haver manifestação de 

pericardite com febre, dor pleurítica e sinais de atrito pericárdico no exame físico44. 

As  principais  causas  são  infecciosas  por  bactérias,  vírus  e  outros  patógenos 

entre  eles,  o  toxoplasma,  o  bacilo  da  tuberculose,  o  criptococcus  e  o  histoplasma. 

Tumores  malignos  como  o  sarcoma  de  Kaposi  e  o  linfoma  também  podem  causar 

derrame pericárdico, assim como o hipotireoidismo e a desnutrição relacionados à AIDS45.

5. Hipertensão Arterial Pulmonar

O primeiro caso de hipertensão arterial pulmonar (HAP) relacionado à AIDS foi 

descrito  em  1987  e  seu  reconhecimento  tem  aumentado  progressivamente, 

principalmente em adultos47. A incidência é estimada em 1 caso a cada 200 pacientes 
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infectados com HIV, considerada alta quando comparada à da população geral que é de 1 

a cada 200.00046. 

A patogênese da HAP é multifatorial e pouco compreendida. Uma das etiologias 

propostas seria a da liberação de fator de necrose tumoral alfa, de ânions oxidados e de 

enzimas  proteolíticas  pelos  macrófagos  alveolares  que  contem  o  vírus  do  HIV,  em 

resposta à infecção46.

Os achados clínicos são similares aos encontrados na HAP primária. Os sinais 

clínicos  estão  relacionados  à  disfunção  ventricular  direita  e  variam  desde  poucos 

sintomas até cor pulmonale e morte47.

6. Tumores Malignos

A incidência de tumores malignos, como o sarcoma de Kaposi e os linfomas não 

Hodgkin,  diminuiu  muito  após a  introdução da terapia  HAART.  Esta  redução deve-se 

principalmente  à  menor  incidência  de  infecções  oportunistas  que  tem  um  papel  na 

patogênese destes tumores. Em crianças, estes tumores são muito raros25. 

O  sarcoma  de  Kaposi  cardíaco  pode  causar  lesões  pericárdicas  parietais  e 

viscerais  e ,menos freqüentemente,  lesões miocárdicas.  E o linfoma maligno é pouco 

freqüente na AIDS. Infiltração linfomatosa pode ser difusa ou resultar em lesões leves, 

usualmente relacionados às células do tipo B imunoblásticas ou de Burkitt. As lesões são 

normalmente  massas  nodulares  ou  polipóides,  predominantemente  acometendo  o 

pericárdio. O seu prognóstico é muito reservado25.

7. Endocardite Infecciosa

A doença valvular nos pacientes portadores de HIV ocorre através de endocardite 

bacteriana ou micótica48. O patógeno mais freqüente é o  Staphylococcus aureus sendo 

detectado em mais de 40% dos pacientes infectados HIV com infecção bacteriana. Outros 

patógenos incluem o Streptococcus pneumoniae e o Hemophylus influenzae49. 
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Os  pacientes  infectados  pelo  HIV  não  são  mais  suscetíveis  à  endocardite 

infecciosa,  porém o  curso  clínico  da  doença  é  mais  grave  nestes  pacientes  quando 

comparados à população não infectada50. Sinais de endocardite infecciosa incluem: febre 

(90% dos casos), fadiga e perda de apetite. A ausculta de um novo sopro ocorre em 30% 

dos casos. O tratamento é similar à população não infectada e seu início deve ser o mais 

precoce possível49. 

8. Malformações Congênitas

A maioria das crianças com HIV são infectadas durante o período perinatal. A 

prevalência de malformações no principal estudo multicêntrico foi de 8,9% nas crianças 

infectadas pelo HIV, principalmente de lesões não cianóticas (99,6%). Não há diferença 

estatística porém entre  as crianças infectadas e as não infectadas nascidas de mães 

infectadas pelo HIV45. 

II.10. A Ecocardiografia na AIDS

O Dopplerecocardiograma é um dos métodos diagnósticos mais importantes e 

mais freqüentemente utilizados no paciente portador de doenças cardiovasculares. É um 

método não invasivo que promove informações diagnósticas com elevada acurácia sob a 

anatomia e fisiologia das câmaras cardíacas, valvas, grandes vasos e pericárdio, além de 

ser um exame de baixo custo51.

A sua utilização na prática diária dos serviços de cardiologia mundialmente está 

embasada na facilidade do método, que proporciona não apenas diagnósticos em tempo 

real  como  a  possibilidade  de  determinar  resposta  à  terapia  medicamentosa,  tomar 

decisões sob a terapêutica do paciente e predizer o prognóstico do mesmo52. 
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Inicialmente, o ecocardiograma era realizado no modo unidimensional (modo M) 

e  a  partir  dos  anos  80  a  evolução  dos  aparelhos  permitiu  a  introdução  do  modo 

bidimensional com Doppler, utilizado até os dias atuais52.

Através  do  Dopplerecocardiograma  transtorácico  é  possível  a  medida  de 

diâmetros de todas as cavidades, o cálculo da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a 

obtenção de dados sobre a função diastólica através da análise do fluxo mitral, dados 

subjetivos  da  função  ventricular  esquerda,  além  do  diagnóstico  de  acometimento 

pericárdico, miocárdico, e de anormalidades orovalvares52. 

A  obtenção  das  medidas  dos  diâmetros  cavitários  é  feita  através  de  uma 

padronização  mundial  em  publicação  feita  também  pela  Sociedade  Brasileira  de 

Cardiologia53,54. 

A contratilidade ventricular representa o resultado de uma complexa interação 

entre o estado contrátil do músculo cardíaco e os níveis de pré e pós-carga. A função 

sistólica ventricular é tradicionalmente avaliada através da mobilidade segmentar de cada 

parede do ventrículo ou através de índices de desempenho da fase de ejeção, obtidos de 

forma  simples,  por  meio  do  Dopplerecocardiograma  (ECO-D)  como  o  percentual  de 

encurtamento sistólico ventricular (∆VE%), a velocidade média de encurtamento (Vcf), o 

volume ejetado por sístole (VS), o débito cardíaco (DC) e a fração de ejeção (FE), além 

dos  índices  de  desempenho  da  fase  isovolumétrica,  como  a  velocidade  máxima  de 

elevação da pressão ventricular (dp/dt max) em presença de refluxo mitral ou tricúspide55.

A  técnica  bidimensional,  que  apresenta  maior  resolução  espacial,  possibilita 

caracterizar  mais  precisamente  a  fração  de  ejeção  de  um  ventrículo  esquerdo  com 

geometria anormal. Embora, na prática clínica, a estimativa visual da fração de ejeção do 

VE seja freqüentemente utilizada, de modo semiquantitativo, deve-se registrar que esta 

técnica depende fundamentalmente da experiência do examinador, estando mais sujeita a 
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erros.  Em crianças,  como a  “janela  ecocardiográfica”  obtida  é  usualmente  de  melhor 

qualidade técnica por questões de maior penetração dos raios de ultra-som nos tecidos 

moles, esta análise é bastante utilizada na prática diária51. 

A  análise  subjetiva  da  função  ventricular  global  e  segmentar  é  de  suma 

importância nas crianças com AIDS, já que o acometimento miocárdico nesta doença 

pode ocorrer em diversos graus. A disfunção miocárdica pode acometer desde apenas 

um  segmento  do  miocárdico  até  todos  os  17  segmentos  (conforme  a  padronização 

estabelecida pela Sociedade Americana de Cardiologia) com disfunção ventricular global 

grave56.

A contratilidade segmentar atualmente é feita através de um escore baseado no 

espessamento sistólico e na mobilidade de cada segmento. Pontua-se com um ponto 

cada segmento que tem o  espessamento e  a  mobilidade normal.  Os segmentos que 

apresentam  mobilidade  ou  espessamento  reduzido  são  considerados  hipocinéticos  e 

ganham dois pontos. Aqueles segmentos que não apresentam nenhum espessamento 

sistólico são classificados como acinéticos e recebem 3 pontos. Discinesia ocorre quando 

o  segmento  analisado  move-se  paradoxalmente  durante  a  sístole.  Nestes  casos  a 

pontuação  dada  será  de  4  pontos.  Quando  há  um  aneurisma  (dilatação  sistólica)  a 

pontuação máxima de 5 pontos é atribuída ao segmento acometido. O índice é feito pela 

soma de todos os segmentos analisados53,54. 

Em crianças, o percentual  de encurtamento ventricular é considerado um dos 

melhores índices para a avaliação da função ventricular, por não ser influenciado pela 

freqüência cardíaca ou pela idade 57.

O  Dopplerecocardiograma apresenta grande valor não só no diagnóstico, como 

no acompanhamento e na análise da eficácia terapêutica 58 das miocardiopatias dilatadas, 
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independente da etiologia, já que é sensível na avaliação de aumentos cavitários e na 

determinação da função ventricular59, 60,61.

A maior parte dos estudos na literatura sobre cardiopatia em crianças com AIDS 

tem  utilizado  o  Dopplerecocardiograma  para  o  diagnóstico  e  o  acompanhamento 

evolutivo. Um dos primeiros estudos publicado data de 1989 por Steven  Lipshultz E. et 

al21. Neste trabalho foram acompanhadas 31 crianças com infecção pelo HIV, sendo que 

8 (26%) delas tinham disfunção ventricular  esquerda.  Metade destas crianças (quatro 

crianças) apresentavam cardiomiopatia dilatada comprovada pelo Dopplerecocardiograma 

e, no entanto, encontravam-se assintomáticas. Este é o primeiro estudo da literatura que 

recomenda a utilização rotineira do Dopplerecocardiograma para o acompanhamento de 

todas as crianças com AIDS21. 

Um dos principais ensaios prospectivos, responsável por inúmeras publicações e 

de caráter multicêntrico, se intitula Pediatric Pulmonary and Cardiovascular Complications 

of Vertically Transmitted Human Immunideficiency Virus (P2C2 Infection Virus).  Um dos 

braços desta mesma pesquisa prospectiva foi publicada por Steven Lipshultz em 199832. 

Neste estudo longitudinal  foram acompanhadas 205 crianças com HIV das quais  196 

foram  submetidas  à  pelo  menos  dois  exames  Dopplerecocardiográficos,  onde  eram 

avaliadas a função ventricular pela fração de ejeção, a contratilidade ventricular, a pós-

carga pela medida do estresse parietal sistólico final e o tamanho do ventrículo esquerdo 

pela  sua  medida  diastólica  final. Neste  trabalho,  20%  das  crianças  com  AIDS 

desenvolveram  disfunção  ventricular  esquerda  ou  dilatação  do  ventrículo  esquerdo 

documentados pelo Dopplerecocardiograma32.

Em 1999, foi publicado por Starc et al62  ,na revista Pediatrics, um outro estudo 

que estima a prevalência do acometimento cardíaco através do Dopplerecocardiograma. 

Foram analisados dois grupos de crianças portadoras de HIV: no primeiro grupo havia 
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205 crianças portadoras de HIV por transmissão vertical e com idade média de 22 meses 

e  no  segundo  grupo,  611  neonatos  de  mães  infectadas.  A  prevalência  de  disfunção 

ventricular no grupo I foi de 5,7%, com uma incidência cumulativa em dois anos de 15,3%, 

enquanto que o aumento dos diâmetros cavitários do ventrículo esquerdo foi encontrado 

em 8,3% dos pacientes, com incidência cumulativa de 11,7% em dois anos. No grupo II, a 

incidência  de  disfunção  ventricular  nos  neonatos  infectados  pelo  HIV  foi  de  10,7%, 

enquanto que nas crianças não infectadas a incidência foi de 3,1%62.

Em  2000,  dando  segmento  ao  estudo  prospectivo  P2C2  multicêntrico,  os 

mesmos autores publicaram o seu “follow-up” de cinco anos de acompanhamento. Foram 

193 crianças com HIV por transmissão vertical com idade média de 2,1 anos. A sobrevida 

cumulativa foi de 64%. A disfunção ventricular esquerda foi considerada neste estudo um 

preditor de mortalidade nas crianças com HIV. A mortalidade foi maior nas crianças que 

apresentavam,  no  início  do  acompanhamento,  disfunção  ventricular  medida  pelo 

percentual de encurtamento sistólico19.

Em  2003,  foi  publicado  um  outro  trabalho  que  fez  correlação  entre  a 

cardiomegalia “postmortem” com as medidas do tamanho e função do ventrículo esquerdo 

em  crianças  infectadas  pelo  HIV103.  Nesta  publicação  foram  revisadas  30  crianças 

infectadas pelo HIV que fizeram parte do estudo  P2C2 multicêntrico, tendo sido feita a 

correlação entre o peso do coração na autópsia com as medidas de tamanho e de função 

do ventrículo esquerdo. Os resultados demonstraram que a cardiomegalia  “postmortem” 

pode ser correlacionada aos achados Dopplerecocardiográficos de aumento da massa e à 

disfunção ventricular63.

Em outro estudo piloto mais recente, publicado em 2005 e realizado na Índia, 36 

crianças com idades entre 1 e 9 anos, assintomáticas, portadoras de HIV por transmissão 

vertical  foram  submetidas  ao  Dopplerecocardiograma.  A  incidência  de  acometimento 
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cardiológico foi de 76,9%, sendo que a disfunção ventricular esquerda foi encontrada em 

19,2% das crianças64.

No Brasil, uma publicação de 2003, nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia por 

Herdy et al, teve como objetivo detectar alterações cardíacas nas crianças com AIDS e 

comparar a evolução dos achados com o uso da terapia anti-retroviral.  Os resultados 

mostram uma incidência de anormalidades no ecocardiograma em 50% das crianças que 

foram tratadas apenas com AZT, enquanto nos grupos tratados com AZT que depois foi 

associada outra droga, ou que sempre foram tratadas com duas drogas, a incidência de 

anormalidades cardíacas foi de 40% e 24% respectivamente34. 

Outro  artigo  brasileiro  foi  publicado  em  2005  nos  Arquivos  Brasileiros  de 

Cardiologia.  Neste  estudo,  84  crianças  com  HIV  por  transmissão  perinatal  foram 

submetidas a uma avaliação clínico-cardiológica e submetidas a Dopplerecocardiograma. 

No grupo de crianças infectadas (48,8% do total) 12,2% apresentavam miocardiopatia 

dilatada diagnosticada pelo Dopplerecocardiograma65. 

O  único  estudo  internacional  que  avaliou  a  eficácia  da  terapia  HAART  no 

envolvimento cardiovascular em crianças infectadas pelo HIV foi publicado em 2004 por 

Anna Plebani et al35. Neste estudo, foram acompanhadas, por cinco anos, 38 crianças 

com  HIV  por  transmissão  vertical  e  envolvimento  cardiovascular.  No  início  do 

acompanhamento  5  crianças  (13,2%)  apresentavam  cardiomiopatia  dilatada  com 

disfunção ventricular e aumento dos diâmetros do ventrículo esquerdo. Após seis meses 

de  tratamento  com  terapia  HAART  e  drogas  cardiológicas,  todas  as  cinco  crianças 

mostraram resolução da cardiomiopatia dilatada com normalização da função ventricular e 

do aumento cavitário. Esta resolução da cardiomiopatia dilatada foi sustentada até o final 

do acompanhamento, por cinco anos35.
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III. Objetivos

III.1. Objetivo Geral

Descrever  o  efeito  da  terapia  anti-retroviral  em  crianças  com  Síndrome  de 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) por transmissão vertical e acometimento miocárdico, 

com idade inferior a 13 anos, atendidas no ambulatório de DIP/IMUNO do Instituto de 

Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) através da avaliação pelo Dopplerecocardiograma.

III.2. Objetivos Específicos

Avaliar: 

1) O efeito da terapia HAART sobre a mortalidade nas crianças acima descritas.

2) A possível  associação entre o acometimento cardíaco e o prognóstico das 

crianças tratadas com a terapia HAART.

3) A  possível  associação  entre  o  tratamento  e  o  estado  imunológico  das 

crianças. 

4) A evolução e o prognóstico das crianças com acometimento miocárdico com e 

sem a utilização da terapia HAART.

31



IV. Casuística e Métodos

IV.1. Local do Estudo

O  trabalho  foi  realizado  nos  ambulatórios  de  DIP/IMUNO  e  de  Cardiologia 

Pediátrica do IPPMG da UFRJ, situado na Ilha do Fundão, área Programática 3.1.  O 

IPPMG é um centro de referência regional para o atendimento a gestantes e crianças 

portadoras da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.

IV.2. Delineamento do Estudo

Trata-se  de  um  estudo  observacional  descritivo  com  coleta  de  dados 

retrospectiva.

IV.3. População

A população deste estudo foi  selecionada após revisão dos dados arquivados 

nos prontuários das 387 crianças com idade inferior a 13 anos incompletos na primeira 

consulta (até dezembro de 2002), com diagnóstico de infecção pelo HIV, por transmissão 

vertical,  e  em  acompanhamento  no  Ambulatório  de  DIP/IMUNO  do  IPPMG  da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no período de 1990 a novembro de 2006.

IV.4. Critérios de Inclusão

• Diagnóstico  de  transmissão  vertical,  ou  seja,  mãe  infectada  pelo  HIV  com 

diagnóstico sorológico.

• Idade inferior a 13 anos incompletos na 1ª primeira consulta diagnóstica no IPPMG.
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• Diagnóstico  de  AIDS estabelecido  de  acordo com os  critérios  do  Ministério  da 

Saúde/  CDC  1994  (ANEXO  I)  e  classificadas  pelo  estado  clínico-imunológico 

(ANEXO III) como C e/ou 3.

• Ausência de diagnóstico de câncer associado.

• Ter realizado avaliação clínica e acompanhamento evolutivo com pelo menos 2 

consultas  anuais  no  ambulatório  de  Cardiologia  e  ter  sido  submetido  a 

Dopplerecocardiograma .

• Apresentar, em algum momento do seu acompanhamento, aumento dos diâmetros 

cavitários  do  ventrículo  esquerdo  e/ou  disfunção  ventricular  sistólica  ao 

Dopplerecocardiograma.

IV.5. Casuística e Amostra

Após a revisão dos dados das 387 crianças, com diagnóstico de infecção pelo 

HIV, acompanhadas no Ambulatório de DIP/IMUNO do IPPMG com primeira consulta até 

dezembro de 2002, foram selecionados 72 pacientes que se enquadravam nos critérios 

acima descritos.

 Fez-se, então, uma divisão em dois grupos distintos: os tratados com terapia 

tríplice  –  HAART  (n  =  38)  e  os  não  tratados  com  terapia  tríplice  (n  =  34).  A  não 

administração da terapia  HAART nestes  34  pacientes  deve-se  ao  fato  de  terem sido 

tratados em período anterior ao advento desta terapia.

Dos  72  pacientes  estudados,  62  crianças  tinham  realizado 

Dopplerecocardiogramas seriados - pelo menos 1 exame anual. Foram selecionados para 

o presente estudo o Dopplerecocardiograma do início do acompanhamento e o último de 

cada paciente incluído. Nove pacientes portadores de cardiopatia do grupo sem terapia 

HAART evoluíram para óbito antes da realização do segundo exame e outra paciente, 
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também do grupo sem terapia HAART, apresentava disfunção ventricular esquerda e não 

retornou  para  acompanhamento.  Estes  pacientes  que  evoluíram para  óbito  antes  da 

realização do segundo exame foram intitulados de óbitos precoces (faleceram em um 

período  inferior  a  1  ano  de  início  da  cardiopatia).  A  paciente  que  não  voltou  para 

acompanhamento só foi  considerada como perda após um período de 5 anos.  Todos 

estes casos (n=10) foram considerados, para fins desta análise, como tendo evolução 

com óbito e disfunção ventricular esquerda.

Do  ponto  de  vista  evolutivo,  foi  considerado  como  de  mau   prognóstico   a 

documentação de aumento progressivo  dos diâmetros cavitários do VE e/ou piora da 

função  ventricular  esquerda  através  da  análise  de  pelo  menos  dois 

Dopplerecocardiogramas  seriados  com intervalo  mínimo de  um ano.  Nesta  categoria, 

foram também incluídos todos pacientes que faleceram e uma criança que não voltou 

mais para o acompanhamento (perda). Foi considerado como  de bom   prognóstico   a 

documentação da melhora evolutiva ou da manutenção das dimensões cavitárias do VE 

e/ou da função ventricular esquerda confirmados pelos Dopplerecocardiogramas seriados 

no mesmo período.

O  acompanhamento  clínico  e  cardiológico,  assim  como  os 

Dopplerecocardiogramas, foram sempre realizados e/ou supervisionados pelos mesmos 

médicos lotados no Serviço de DIP/IMUNO (4 profissionais),  Cardiologia Pediátrica (3 

profissionais)  e  Ecocardiografia  (3  profissionais)  do  IPPMG,   devidamente  treinados, 

sabedores e seguidores das rotinas instituídas.
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IV.6. Descrição das Variáveis

1 . Dados da anamnese dirigida e perfil epidemiológico

1- sexo (masculino/feminino).

2- idade em anos, na data da primeira consulta ou do primeiro dia de internação com o 

diagnóstico de infecção pelo HIV, no IPPMG. 

3- idade em anos, no momento em que foi confirmado o diagnóstico de AIDS.

4- classificação clínico-imunológica no período da realização de cada 

Dopplerecocardiograma, baseada nos critérios definidos pelo MS/ CDC.

5- idade em anos, na data do diagnóstico de cardiopatia pelo HIV documentada no 

IPPMG.

6- tempo do início da cardiopatia após o diagnóstico confirmado de AIDS.

7- tempo de acompanhamento das crianças.

8- uso ou não de terapia HAART no momento da realização do Dopplerecocardiograma.

9- Em casos de falecimento durante o acompanhamento a causa mortis foi estabelecida 

através de dados do prontuário e/ou do atestado de óbito.

2. Achados Dopplerecocardiográficos

Os traçados foram obtidos em aparelhos variados, na dependência da época de 

sua realização, usando transdutores de 2,5 e 5,0mHz, sob técnica padrão usual 66,103, em 

decúbito dorsal ou lateral esquerdo, sendo necessária a sedação ocasional de algumas 

crianças. Os cortes utilizados foram o subcostal, o longitudinal, o transversal, o apical 4 e 

5 câmaras e o supraesternal. Todas as medidas e cálculos foram realizados a partir dos 

traçados  de  modo  M,  em  três  ciclos  cardíacos,  seguindo-se  as  recomendações  da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia (American Society of Echocardiography)67.
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MEDIDAS OBTIDAS DIRETAMENTE PELO MODO M E ANALISADAS 67: 

1.  DIÂMETRO DA RAIZ DA AORTA (AO) – medido no início do QRS ou imediatamente 

antes da abertura das cúspides, da borda anterior da parede anterior até a borda anterior 

da parede posterior da aorta, em centímetros (cm). 

2.  DIÂMETRO DO ÁTRIO ESQUERDO (AE)  -  medido  no  final  da  ejeção  ventricular 

esquerda, quando a parede posterior da aorta se encontra na posição anterior máxima e o 

átrio  esquerdo tem seu maior  diâmetro.  Inclui-se a espessura da parede posterior  da 

aorta. Foi considerado o maior diâmetro desta medida em cm. 

3.  CAVIDADE VENTRICULAR DIREITA (VD)  -  medida  da  face  direita  do  septo 

interventricular ao endocárdio da parede anterior do ventrículo direito, em um plano que 

passa, pelo ventrículo esquerdo, ao nível das cordas tendíneas. As medidas foram feitas 

no início do complexo QRS do eletrocardiograma.

4.  DIMENSÃO DIASTÓLICA DO VENTRÍCULO ESQUERDO (VEd)  -  medida  da  cavidade 

ventricular ao nível das cordas tendíneas da valva mitral, indo do endocárdio posterior do 

septo interventricular (inclusive) ao endocárdio da parede posterior (exclusive), no início 

do QRS, em cm.

5. DIMENSÃO SISTÓLICA DO VENTRÍCULO ESQUERDO (VEs) - medida no pico do movimento 

posterior do septo ventricular até o endocárdio da parede posterior, em cm.

6.  ESPESSURA DO SEPTO INTERVENTRICULAR (SIV)  –  espessura  diastólica  do  septo, 

medida  na  altura  da  inscrição  da  onda  “R”  do  eletrocardiograma,  da  borda  anterior 

(inclusive) à borda posterior (exclusive), em cm.

7. ESPESSURA DA PAREDE POSTERIOR (PP) – espessura diastólica da parede posterior, 

medida  na  altura  da  onda  “R”  do  eletrocardiograma,  da  borda  anterior  (inclusive)  ao 

pericárdio visceral (exclusive), em cm.
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Estas medidas foram relacionadas com o peso e idade, utilizando-se tabelas de 

normalidade para  criança  66,67.  Para  valores  normais  foram utilizadas as  medidas das 

equações descritas no Quadro 3.

Quadro 3 - Equação do Valor Preditivo Normal Ecocardiográfico para Peso 

(em quilogramas) e Idade (em anos)

MEDIDA EQUAÇÃO
Ventrículo esquerdo em diástole 22,4 (peso)0,213 - 0,03 (idade) - 7,2 + 12%
Ventrículo esquerdo em sístole 14,2 (peso)0,213 - 0,03 (idade) - 4,1 + 18%
Espessamento septal 1,88 (peso)0,32 + 0,03 (idade)  + 1,5 + 18%
Espessamento de parede de VE 1,92  (peso)0,32 + 0,03 (idade)  + 1,1 + 16%
Aorta 11,8 (peso)0,213 + 0,1 (idade)  - 4,3  + 18%
Átrio esquerdo 14,1 (peso)0,213 + 0,08 (idade) - 0,9 + 18%
Henry, W et al . Circulation  1980;62 (5):1054-60103.

ESCORE Z 57, 68

O Escore Z foi criado baseado na média das medidas esperadas para crianças 

normais com o mesmo peso e idade divididos pelo desvio padrão. Portanto Z escore igual 

a  zero  representa  o  valor  médio  normal  ajustado  e  os  limites  superior  e  inferior  da 

normalidade foram considerados os valores de Z= +2 e Z= -2.

Escore Z  =  medida do paciente (P2) – medida média esperada normal

 Desvio padrão médio esperado do normal

Para a análise final  só  foi  considerado aumento cavitário,   os pacientes com 

escore Z acima de +2 ao Dopplerecocardiograma.
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MEDIDA OBTIDA A PARTIR DE CÁLCULOS:

A fim de avaliar a FUNÇÃO VENTRICULAR foi calculado o  PERCENTUAL DE 

ENCURTAMENTO DO VE (Δ% VE), pela fórmula:

            Δ% VE = (VEd - VEs) / VEd x 100

Foram considerados como normais valores de Δ% VE de 28% a 40%69.

DISFUNÇÃO VENTRICULAR ESQUERDA 

O diagnóstico de disfunção ventricular esquerda foi considerado quando existia, 

no exame ecocardiográfico, Δ% VE inferior a 28% ou hipocinesia localizada sem outra 

causa que a pudesse justificar. A gravidade da lesão foi quantificada pelo percentual de 

encurtamento  e  através  da  análise  subjetiva  do  examinador100,103.  Pacientes  com 

percentual  de  encurtamento  do  VE  de  25%  a  28%  foram  classificados  como  tendo 

disfunção de grau leve, entre 19% e 25%, como apresentando disfunção moderada, e, 

aqueles com valores de 19% ou inferiores, como tendo disfunção ventricular esquerda 

grave.

ANÁLISE DAS VALVAS, INTEGRIDADE DOS SEPTOS E PERICÁRDIO

Foi feita a análise das valvas, com anotações sob presença de lesões estenóticas 

ou regurgitantes, e, presença de gradientes ou pressões intra-cavitárias. 

A integridade dos septos foi  observada em todos os exames,  não tendo sido 

observada nenhuma anomalia congênita nos pacientes incluídos no presente estudo.
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IV.7. Coleta de Dados

Os  dados  foram  coletados  a  partir  da  análise  dos  prontuários,  através  do 

procedimento de formulário pré-testado (ANEXO VI).  Os responsáveis pela coleta dos 

dados foram treinados e supervisionados pela autora do estudo.

IV.8. Análise dos Dados

Para  o  armazenamento,  checagem  da  consistência  dos  dados  e  análise 

estatística foi usado o pacote estatístico EPIINFO 6.04b. A média e o desvio padrão foram 

utilizados para descrever as variáveis contínuas e o teste t de Student ou H de Kriskal 

Wallis (no caso de defasagens entre as variâncias), para inferências estatísticas. Para a 

descrição das variáveis  categóricas utilizou- se a distribuição de freqüência e,  para a 

análise  de  associações,  a  razão  de  prevalência  (RP);  neste  caso,  para  a  inferência 

estatística, usou-se o teste do qui-quadrado e intervalo de confiança (IC), com limite de 

significância de 0,05.70
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V. Aspectos Éticos

O  presente  estudo  encontra-se  em  consonância  com  o  estabelecido  na 

Resolução no 196/96 e suas complementares e com o Código de Ética Médica de 1988 

(artigos 122 a 130).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IPPMG (ANEXO VII) 

em maio de 2005.

Sendo  este  estudo  retrospectivo  não  foi  possível  obter-se  o  consentimento 

informado prévio dos pacientes. O “Termo de Compromisso de Utilização de Dados” foi 

assinado pela autora que se compromete a manter a privacidade e confidencialidade dos 

dados  utilizados  dos  prontuários  dos  pacientes  e  da  equipe  de  saúde  envolvida  no 

atendimento prestado. (ANEXO VIII).
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VI. Resultados

Os  dados  epidemiológicos  e  Dopplerecocardiográficos  observados  em  cada 

paciente encontram-se descritos nos ANEXO IX e X.

6.1. Perfil Epidemiológico

387  crianças  com  idade  inferior  a  13  anos  com  diagnóstico  confirmado  de 

infecção pelo HIV por transmissão vertical, foram acompanhadas no IPPMG, no período 

de janeiro de 1990 até 2006, com primeira avaliação até dezembro de 2002. Destas, 170 

eram portadoras de AIDS, ou seja, foram classificadas pelo estado clínico-imunológico 

como C e/ou 3 - ANEXO III. Dentre estas com AIDS, 145 (85,3%) foram submetidas a 

pelo  menos  um  Dopplerecocardiograma.   No  presente  estudo  foram  incluídas  todas 

aquelas, com AIDS, que apresentaram, em algum momento do seu acompanhamento, 

disfunção  ventricular  esquerda  e/ou  aumento  dos  diâmetros  cavitários  do  VE,  o  que 

correspondeu  a  72  crianças  (50,3%  do  total  de  crianças  com  AIDS  que  realizaram 

Dopplerecocardiograma).

As principais características epidemiológicas dos 72 pacientes estudados estão 

descritas na Tabela 1.

A idade média das crianças na época do diagnóstico de AIDS foi de 3,3 ± 2 anos 

e na da documentação de alterações cardiológicas (presença de cardiopatia) foi de 5,7 ± 

3,1 anos, sem diferença estatística entre os grupos com e sem a terapia HAART.  O 

tempo médio de desenvolvimento de cardiopatia após o início da AIDS foi  de 2,4  ± 2 

anos, sem diferença estatística entre os dois grupos.
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O tempo médio de  acompanhamento das crianças foi  de 7  ± 4,2  anos (com 

tempo máximo de acompanhamento de 16 anos), também sem diferença estatística entre 

os dois grupos aqui avaliados.

A sobrevida média das crianças que evoluíram para óbito foi de 2,4  ± 2 anos, 

com média no grupo tratado com HAART de 2,7 ± 2 anos e no grupo sem HAART de 2,4 

± 2 anos (sem significância estatística).

Tabela 1 – Distribuição das crianças com AIDS, de acordo com o perfil 

epidemiológico. IPPMG/ UFRJ. 1990-2006 (n=72)

CARACTERÍSTICAS Sem 
Terapia 
HAART

Com 
Terapia 
HAART

Total P valor

Sexo Feminino (no (%)) 20 (52,6%) 17 (48,6%) 37 (52,1%) 0,4
Idade  média  quando  do 

diagnóstico de AIDS (anos ± DP)

3,0 ± 2 3,4 ± 3 3,3 ± 2 0,8

Idade  média  quando  do 

diagnóstico de cardiopatia (anos ± 

DP)

5,0 ± 3 6,2 ± 3 5,7 ± 3 0,6

Tempo  médio  do  diagnóstico  de 

cardiopatia após o diagnóstico de 

AIDS (anos ± DP)

2,0 ± 2 2,7 ± 2 2,4 ± 2 0,6

Tempo  de  acompanhamento 

(anos ± DP)

6,0 ± 4 8,0 ± 3 7,0 ± 4 0,1

Sobrevida média das crianças que 

evoluíram para óbito (anos ± DP)

2,3 ± 2 2,7 ± 2 2,4 ± 2 0,8

  DP = desvio padrão

Não  houve  diferença  estatística  entre  os  dois  grupos  (com  ou  sem  terapia 

HAART) quanto ao sexo, sendo que 52,1% das crianças eram do sexo feminino - Tabela 

1.
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6.2. Alterações Cardiológicas no Dopplerecocardiograma

A análise dos diâmetros da aorta revelou que apenas 1 paciente no grupo sem 

terapia  HAART  apresentava  ectasia  de  aorta.  Os  demais  pacientes  analisados 

apresentavam os diâmetros dentro dos limites da normalidade.

Em relação ao tamanho do átrio esquerdo no início  do acompanhamento,  17 

pacientes  (44,7%) no  grupo sem terapia  HAART e 21  (55,3%) no grupo com terapia 

HAART apresentavam aumento do seu diâmetro.

No  final  do  acompanhamento,  o  número  de  pacientes  com  aumento  do  AE 

permaneceu igual no grupo sem terapia HAART. No grupo tratado com HAART, houve 

uma discreta redução no número de crianças com esta alteração  –  para 16 pacientes 

(48,5%) –  sem significância estatística.

Aumento  do  VE foi  observado  em 46 dos 72  pacientes  (63,9%) no  início  do 

acompanhamento, sendo 21 no grupo sem terapia HAART e 25 no grupo com a terapia. 

No  final  do  acompanhamento,  35  pacientes  (56,4%  do  total  de  62)  apresentavam 

aumento do VE, sendo que 19 no grupo sem tratamento e 16 no grupo tratado com 

HAART – Gráfico 1.
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Gráfico  1.  Evolução  do  Dopplerecocardiograma  quanto  ao  aumento  do 

ventrículo esquerdo nas crianças com AIDS com e sem terapia 

HAART - IPPMG/UFRJ. 1990-2006.
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No grupo de crianças sem terapia HAART, tanto no início do acompanhamento 

como no final, 12 crianças (35% das 34) apresentavam aumento isolado do VE. Já no 

grupo com terapia HAART, no início do acompanhamento 14 pacientes (36,8% dos 38) 

apresentavam aumento isolado do VE. No final do acompanhamento este número reduziu 

para 10 crianças (26,3%).

Disfunção ventricular esquerda estava presente no primeiro ecocardiograma em 

48,6% das 72 crianças com AIDS aqui analisadas, sem diferença estatística entre os dois 

grupos – Tabela 2.  
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Tabela  2 – Distribuição das  Crianças  com AIDS Quanto à  Presença de 

Disfunção  Ventricular  no  Primeiro  Ecocardiograma  nos  Dois 

Grupos (tratados e não tratados com terapia HAART) – IPPMG/

UFRJ. 1990-2006

 Sem Disfunção 
ventricular

Com Disfunção 
ventricular

Total

 Sem terapia HAART 18 (48,6 %) 16  (45,7%) 34 
 Com terapia HAART 19 (51,4%) 19  (54,3%) 38 
 Total 37 (100%)  35 (100%)  72 

 RP = 1,12; IC = 0,45 – 2,84; p= 0,62

No  grupo  com  terapia  HAART  (38  pacientes)  o  percentual  com  disfunção 

ventricular esquerda no ecocardiograma final reduziu de 50% (19 pacientes) para 23,7% 

(9 pacientes) - Tabela 3. Neste grupo não ocorreram óbitos precoces (antes da realização 

de um Dopplerecocardiograma evolutivo).

No grupo  sem terapia  HAART,  das 16  crianças que  apresentavam disfunção 

ventricular  esquerda no ecocardiograma inicial,  6  mantiveram disfunção ventricular  no 

exame final e 10 evoluíram para óbito precoce, tendo cardiopatia como “causa mortis” – 

ANEXO X. Além disso, 1 paciente desenvolveu disfunção ventricular esquerda durante o 

acompanhamento (Tabela 3).
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Tabela  3 – Distribuição das  Crianças  com AIDS Quanto à  Presença de 

Disfunção  Ventricular  no  Último  Ecocardiograma  ou  que 

Evoluíram para Óbito Precoce nos Dois Grupos (tratados e não 

tratados com terapia HAART) – IPPMG/UFRJ. 1990-2006

 Sem Disfunção 
ventricular

Com Disfunção 
ventricular ou 
Óbito Precoce

Total

 Sem terapia HAART 17 (37,0%) 17 (65,4%) 34 
 Com terapia HAART 29  (63,0%) 9 (34,6%)  38 
 Total  46 (100%)  26 (100%)  72 

 RP = 0,31; IC = 0,11 – 0,84; p= 0,02

A comparação entre os dois grupos quanto à presença de disfunção ventricular 

esquerda e/ou óbito na avaliação final mostra diferença estatisticamente significativa (p = 

0,02).

Na comparação entre os tratados e não tratados com HAART, excluindo-se os 10 

pacientes do grupo sem terapia HAART que evoluíram com óbito precoce, não houve 

significância estatística, porém a razão de prevalência sugere uma tendência de que os 

grupos sejam realmente diferentes (RP = 0,75) - Tabela 4.
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Tabela  4 – Distribuição das  Crianças  com AIDS Quanto à  Presença de 

Disfunção  Ventricular  no  Último  Ecocardiograma  nos  Dois 

Grupos (tratados e não tratados com terapia HAART) – IPPMG/

UFRJ. 1990-2006

 Sem Disfunção 
ventricular

Com Disfunção 
ventricular

Total

 Sem terapia HAART 17 (37,0%) 7  (43,7%) 24
 Com terapia HAART 29 (63,0%) 9 (56,3%) 38
 Total  46  16 62

 RP = 0,75; IC = 0,23 – 2,3; p= 0,6

O grau da disfunção ventricular foi analisado nos 2 exames, inicial e final, como 

apresentado nas Tabelas 5 e 6. Na primeira avaliação, no grupo de crianças sem terapia 

HAART houve  uma distribuição homogênea entre  os  graus de  disfunção do VE com 

37,5% de disfunção grave e 31,2% tanto de disfunção de grau leve como moderado. Já 

no grupo com terapia  HAART, havia  um maior  percentual  de crianças com disfunção 

ventricular  esquerda  de  grau  leve  (78,9%).  Considerando-se  o  total  das  72  crianças 

estudadas, 55,9% tinham disfunção leve do VE no início do estudo – Tabela 5.

Tabela  5  –  Distribuição  das  Crianças  com  AIDS  Quanto  ao  Grau  de 

Disfunção  Ventricular  no  Primeiro  Ecocardiograma  nos  Dois 

Grupos (tratados e não tratados com terapia HAART) – IPPMG/

UFRJ.1990-2006

 Disfunção VE Sem terapia 
HAART

Com Terapia 
HAART

Total

Disfunção leve 5 (31,2%) 14 (73,7%) 19 (55,9%)
Disfunção moderada 5 (31,2%) 3 (15,7%) 8 (23,5%)
Disfunção grave 6 (37,5%) 1  (5,2%) 7 (20,6%)
Total 16 (47,1%) 19 (52,9%) 34 (100%) 
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Na última avaliação –  Tabela  6  –  nos grupos com e  sem terapia  HAART,  a 

distribuição entre os graus de disfunção ventricular foi homogênea.

Tabela  6  –  Distribuição  das  Crianças  com  AIDS  Quanto  ao  Grau  de 

Disfunção  Ventricular  no  Último  Ecocardiograma  nos  Dois 

Grupos (tratados e não tratados com terapia HAART) – IPPMG/

UFRJ. 1990-2006

Disfunção VE Sem terapia 
HAART

Com Terapia 
HAART

Total

Disfunção leve 3 (42,8%) 3 (33,4%) 6 (37,5%)
Disfunção moderada 2 (28,6%) 2 (22,2%) 4 (25%)
Disfunção grave 2 (28,6%) 4 (44,4%) 6 (37,5%)
Total 7 (43,7%) 9 (56,2%) 16  (100%) 

Para  uma  melhor  análise,  todas  as  crianças  que  apresentavam  alterações 

cardiológicas, sejam disfunção do VE ou aumento dos diâmetros cavitários do VE, foram 

reunidas em um único grupo. Este grupo de pacientes com estas alterações cardiológicas 

foi comparado com o grupo que exibia exame ecocardiográfico normal.

No  Dopplerecocardiograma  inicial,  não  houve  diferença  estatística  entre  os 

grupos  com e  sem terapia  HAART e  exames normais  (54,5% no  grupo  sem terapia 

HAART  e  45,5%  no  grupo  com  terapia  HAART)  -  Tabela  7.  Porém,  quando  foram 

analisados os exames evolutivos através do Dopplerecocardiograma final, o percentual de 

crianças com exames normais e sem terapia HAART foi de 20,8% versus 79,2% com 

terapia HAART (p = 0,02). O número de crianças com exames normais no grupo com 

terapia  HAART  que  era  de  5  (6,9%  do  total  de  72  pacientes)  no  início  do 

acompanhamento e aumentou para 19 (30,6% do total de 62 pacientes) – Tabela 8.
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Tabela  7  -  Distribuição  das  Crianças  com AIDS Com e  Sem Alteração 

Cardiológica  ao  Primeiro  Dopplerecocardiograma  nos  Dois 

Grupos (tratados e não tratados com terapia HAART) – IPPMG/

UFRJ. 1990-2006

Alteração
Cardiológica

Normal Total

 Sem terapia HAART 28 (45,9%) 6 (54,5%) 34 
 Com terapia HAART 33 (54,1%) 5 (45,5%) 38 
 Total 61 (100%) 11 (100%) 72 
 RP = 0,7; IC = 0,19 – 2,57; p= 0,06

Tabela  8 –  Distribuição das  Crianças  com AIDS Com e Sem Alteração 

Cardiológica ao Dopplerecocardiograma na avaliação Final nos 

Dois Grupos (tratados e não tratados com terapia HAART) – 

IPPMG/UFRJ. 1990-2006

 Alteração
Cardiológica

Normal Total

Sem terapia HAART 19 (50,0%) 5 (20,8%) 24 
Com terapia HAART 19 (50,0%) 19 (79,2%) 38 
Total 38 (100%) 24 (100%) 62
RP = 3,8; IC = 1,18 – 12,28; p= 0,02

 
Quando se analisou evolutivamente apenas o grupo de crianças tratadas com 

terapia HAART, das 19 crianças que apresentavam disfunção ventricular esquerda no 

início do acompanhamento, 10 delas normalizaram a função ventricular esquerda durante 

o acompanhamento, o que representa 52,6% dos casos – Gráfico 2.

No  grupo  sem  terapia  HAART,  quatro  pacientes  dos  16  que  apresentavam 

disfunção  ventricular  no  inicio  do  acompanhamento  também  normalizaram  a  função 

ventricular (25% dos casos). 
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Gráfico  2.  Evolução  do  Dopplerecocardiograma nas  crianças  com AIDS 

tratadas com terapia HAART - IPPMG/UFRJ. 1990-2006.
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Em relação ao prognóstico, a comparação entre os dois grupos (tratados e não 

tratados com terapia  HAART)  mostra  que,  no  grupo dos tratados,  76,3% (29 dos 38 

pacientes)  evoluíram com bom prognóstico,  enquanto  que no grupo não tratado com 

terapia HAART, apenas 32,3% (11 dos 34 pacientes) tiveram a mesma evolução - Tabela 

9.  
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Tabela 9 - Análise do Prognóstico das Crianças Acompanhadas com AIDS 

nos Dois Grupos (tratados e não tratados com terapia HAART) 

– IPPMG/UFRJ. 1990-2006  

 Prognóstico De Bom 
Prognóstico

De Mau 
Prognóstico

Total

 Sem terapia HAART 11 (27,5%) 23 (71,9%) 34 
 Com terapia HAART 29 (72,5%) 9 (28,1%) 38 
 Total 40 (100%) 32 (100%) 72 

 RP=0,15; IC=0,05 – 0,42; p<0,001

6.3. Mortalidade

A mortalidade no grupo de crianças não tratadas com terapia HAART foi de 62%, 

enquanto que no grupo de crianças tratadas com esta terapia foi de 18,4% (p < 0,001) -- 

Tabela 10.

A  causa  mortis foi  classificada  em  duas  categorias:  causa  cardíaca  e  não 

cardíaca. Nesta última categoria estão as mortes por sepse, infecção pulmonar e doenças 

neurológicas. O número de crianças que faleceram por causa cardíaca no grupo dos sem 

terapia HAART foi de 10, todos óbitos precoces, e no grupo com terapia HAART foi de 6 

pacientes – Tabela 10. 
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Tabela  10  –  Causa  Mortis  e  Mortalidade  das  Crianças  com  AIDS 

Observadas  nos  Dois  Grupos  (tratados  e  não  tratados  com 

terapia HAART) – IPPMG/UFRJ. 1990-2006

Óbitos
 

Sem terapia 
HAART

No ---- % do total

Com terapia 
HAART

No ---- % do total

Total

No ---- % do total
 CARDÍACA 10 ---- 29,4% 6 ---- 15,8% 16 ---- 22,2%
 OUTRAS 11 ---- 32,3% 1 ---- 2,6% 12 ---- 16,7%
 Mortalidade 21 ---- 62,0% 7 ---- 18,4% 28 ---- 38,9%

 

6.4. Avaliação do Estado Imunológico

Todas as crianças do estudo foram submetidas à dosagem de CD4 próximo a 

cada Dopplerecocardiograma (intervalo de dois meses antes ou depois do exame). Na 

Tabela 11, estão demonstrados os resultados referentes aos valores médios do CD4 no 

início e no final do acompanhamento dos dois grupos, tratados e não tratados com terapia 

HAART. No grupo não tratado com terapia HAART o valor médio do CD4 não se alterou 

do  início  para  o  fim  do  acompanhamento.  No  entanto,  no  grupo tratado com terapia 

HAART houve uma melhora significativa dos valores médios do CD4 de 10,9 ± 7,4 % para 

22,3  ±  6,4  %  no  final  do  acompanhamento,  demonstrando  a  melhora  do  estado 

imunológico das crianças – p = 0,05.
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Tabela 11 – Análise do Estado Imunológico pelo CD4 das Crianças com 

AIDS com Alterações Cardiológicas nos Dois Grupos (tratados 

e não tratados com terapia HAART) – IPPMG/UFRJ. 1990-2006

CD4 inicial (%) CD4 final (%)
 Sem Terapia HAART 15,6 ± 2 15,2 ± 4
 Com Terapia HAART 10,9 ± 4 22,3 ± 4

 p = 0,05

Independente do grupo a que pertenciam, foi feita a comparação do CD4 entre as 

crianças  que  apresentavam  disfunção  ventricular  esquerda  em  relação  ao  restante 

(exames normais e com aumento isolado de VE). O grupo que apresentava disfunção 

ventricular esquerda teve uma media de CD4 de 9,8 ± 2 % comparado com uma media de 

19,8 ± 5 % no grupo que não apresentava disfunção ventricular – Gráfico 3.

Houve quatro crianças que,  apesar  de utilizarem a terapia HAART, evoluíram 

com  disfunção  ventricular  esquerda  grave,  no  final  do  acompanhamento.  Para  uma 

melhor análise do estado imunológico destes pacientes, foi feita a comparação entre os 

valores médios do CD4 inicial e do CD4 final nestas crianças. Elas apresentaram uma 

redução na dosagem média  do CD4, que foi de 14,5 ± 7 % no início, para um valor final 

de            4 ± 2 %.
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Gráfico  3.  Análise  do  CD4  das  Crianças  Com  Disfunção  Ventricular 

Esquerda  Comparado com o das  Sem Disfunção Ventricular 

Esquerda - IPPMG/UFRJ. 1990-2006.
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Da mesma forma, houve quatro crianças que normalizaram a função ventricular 

sem a  terapia  HAART o  valor  médio  de  CD4 aumentou  de  12,2  ± 5%  no  inicio  do 

acompanhamento para 21,0 ± 3 % no final.
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VII. Discussão

O acometimento cardiológico em crianças portadoras de AIDS é bem descrito na 

literatura  mundial.  É uma cardiopatia  peculiar  pela  sua gravidade em todas as  faixas 

etárias e pelas suas diversas formas de apresentação.

Com  a  introdução  da  terapia  HAART  houve  uma  profunda  e  significativa 

mudança na história  natural,  epidemiológica e nas manifestações clínicas da infecção 

pelo HIV3.  O mesmo ocorreu em relação à cardiopatia pelo HIV. No entanto,  existem 

poucos  estudos  na  literatura  que  demonstrem  esta  melhora  evolutiva  na  morbi-

mortalidade dos pacientes com acometimento cardiológico pelo vírus.

Nas crianças, a miocardiopatia pelo HIV é uma manifestação grave e que pode 

indicar  um  prognóstico  muito  reservado  para  os  pacientes.  A  mortalidade  desta 

miocardiopatia é muito elevada, sendo que a sobrevida média das crianças com AIDS e 

diagnóstico comprovado de disfunção ventricular esquerda antes da introdução da terapia 

HAART foi descrita como sendo de aproximadamente 101 dias39. No presente estudo, a 

sobrevida média das crianças que apresentavam disfunção foi de 2,3 ± 2 anos, um tempo 

pouco mais prolongado do que os dados da literatura.

Trabalhos internacionais mais recentes mostram ainda que a sobrevida média 

nas crianças com disfunção ventricular esquerda e AIDS é de aproximadamente 50% em 

cinco  anos19.  No  presente  estudo  a  mortalidade  das  crianças  no  grupo  com  terapia 

HAART foi  de 18,4%,  sendo que estas crianças foram acompanhadas por  um tempo 

médio de 8,0 ± 3 anos.

No nosso meio um trabalho de tese37, recém publicado38, evidenciou melhora da 

cardiopatia em crianças com AIDS. As crianças tratadas com terapia HAART por dezoito 
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meses  após  o  diagnóstico  de  doença  tiveram  uma  menor  incidência  de  cardiopatia 

quando  comparadas  com  as  não  tratadas  com  esta  terapia.  Porém  dados  sobre  o 

prognóstico e a mortalidade evolutivamente não foram analisados. 

VII. 1. Quanto ao Perfil Epidemiológico

A média de tempo de acompanhamento das crianças (de 7  ± 4,2 anos) deste 

estudo pode ser considerada alta, com um período um pouco mais longo no grupo tratado 

com  HAART,  já  que  neste  grupo  a  sobrevida  foi  maior.  Este  tempo  médio  de 

acompanhamento é maior do que o citado em todos os trabalhos publicados na literatura, 

sendo de cinco anos o tempo mais longo de acompanhamento no estudo multicêntrico 

P2C212. 

A justificativa para que o tempo de acompanhamento seja maior no grupo tratado 

com HAART é que alguns pacientes que iniciaram o seu tratamento antes do advento da 

terapia HAART, quando surgiu o tratamento com a terapia tríplice, os mesmos passaram 

a ser tratados com esta terapia. Desta forma, estes pacientes foram incluídos no trabalho 

no grupo com terapia HAART.

Não houve diferença estatística das médias do tempo de acompanhamento entre 

os dois grupos, desta forma a melhora da disfunção ventricular nas crianças tratadas com 

a terapia HAART não parece estar relacionada ao tempo de evolução da doença, mas ao 

tratamento instituído. 

As médias de tempo do diagnóstico de AIDS e do diagnóstico da cardiopatia, 3,3 

anos e 2,4 anos, respectivamente, foram similares aos dados descritos na literatura.  No 

presente estudo, o tempo de desenvolvimento de cardiopatia foi um pouco maior no grupo 

tratado com terapia HAART, 2,7 ± 2 anos, comparados com 2,0 ± 2 anos, no grupo sem 

terapia tríplice. Isto parece sugerir que a cardiopatia surgia mais precocemente antes da 
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terapia  HAART,  pois  os  pacientes  não  tinham  acesso  precoce  ao  hospital  e, 

conseqüentemente  ao  tratamento.  Este  suposto  atraso  no  reconhecimento  da  AIDS 

também pode justificar que, no início do acompanhamento, o número de crianças com 

disfunção ventricular  esquerda moderada/grave tenha sido muito  maior  no grupo sem 

terapia  HAART  (11  pacientes  –  68,8%)  do  que  no  grupo  no  grupo  com  HAART  (4 

pacientes – 21%).

Quando se analisam os dados de tempo de diagnóstico de AIDS e da cardiopatia, 

pode-se perceber que no presente estudo não foram incluídas as crianças que evoluíram 

para  a  forma rapidamente  progressiva.  O IPPMG recebe  crianças com diagnóstico  e 

suspeita de HIV de toda a rede estadual e municipal e, é bastante provável que estas 

crianças que apresentavam a forma rapidamente progressiva tenham evoluído para óbito 

antes de ter acesso ao nosso hospital. 

Não houve diferença estatística entre os dois grupos avaliados quanto ao sexo 

das crianças acompanhadas, que pudesse trazer viés ao estudo.

O  IPPMG  é  um  centro  de  referência  da  rede  Estadual  e  Municipal  para  o 

tratamento  das  crianças  portadoras  de  HIV.  Por  isso,  é  provável  que  o  número  de 

crianças encaminhadas a esta instituição e a gravidade da AIDS destas crianças sejam 

maiores do que em outros hospitais. Este fato, que poderia ser encarado como um viés de 

seleção, possibilitou que houvesse um maior número de crianças menores de 13 anos 

com as alterações cardiológicas aqui avaliadas e acompanhadas. 

VII.2. Quanto às Alterações Cardiológicas

O único trabalho na literatura que evidenciou melhora da disfunção ventricular 

nas crianças com AIDS com o tratamento HAART foi publicado em 200435. Neste trabalho 

cinco crianças tiveram resolução da disfunção ventricular com seis meses de tratamento 
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com HAART. Estas crianças foram acompanhadas por um período de 5 cinco anos e 

permaneceram até o final do acompanhamento com função ventricular normal100.  No 

presente estudo dez crianças tratadas com terapia HAART que apresentavam disfunção 

ventricular esquerda no início do acompanhamento, normalizaram a função ventricular no 

final do estudo - um percentual de 47,4% do total, o que pode ser considerado um dado 

expressivo.

No presente estudo, 72 crianças com AIDS e com comprovação diagnóstica de 

cardiopatia,  avaliadas pelo  Dopplerecocardiograma,  foram acompanhadas por  7,0  ± 4 

anos. Do total, 35 crianças (48,6%) eram portadoras de disfunção ventricular esquerda no 

início do acompanhamento e 16 crianças (23,7%), no final do acompanhamento. 

No  início  deste  estudo,  o  percentual  de  crianças  com  disfunção  ventricular 

esquerda era similar nos dois grupos – com e sem terapia HAART. No entanto, com o 

acompanhamento  evolutivo,  houve  uma  melhora  significativa  apenas  no  grupo  de 

pacientes tratados com a terapia HAART.

No grupo sem terapia HAART, dez crianças evoluíram para óbito precoce (menos 

de 1 ano de evolução)  todos tendo cardiopatia  como  causa mortis,  como descrito  na 

literatura na era pré HAART  39.  Estas crianças possuíam CD4 baixo e a gravidade da 

doença era maior. Com a instituição do tratamento HAART não ocorreram óbitos antes do 

um ano de acompanhamento. 

O aumento do VE foi encontrado em 63,9% dos exames iniciais e em 56,4% dos 

exames finais, sendo que apenas no grupo tratado com terapia HAART o número de 

crianças com esta alteração reduziu de 25 para 16 pacientes. 

O  aumento  isolado  do  VE  foi  encontrado  em  26  crianças  no  início  do 

acompanhamento, sendo 12 do grupo sem terapia HAART e 14 no grupo com terapia 

HAART. Este número permaneceu igual no grupo sem terapia HAART, porém reduziu no 
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grupo tratado com HAART. Não existem estudos apenas sobre este tipo de alteração 

cardiológica. As prováveis justificativas para este achado é que seja secundário ao dano 

transitório  das  fibras  miocárdicas  ou  que  represente  manifestação  inicial  de  uma 

cardiopatia que poderia evoluir para disfunção ventricular, mas que foi controlada com a 

terapia 71. 

Por outro lado,  neste trabalho, 15 dos 35 pacientes com disfunção do VE no 

Dopplerecocardiograma inicial não tinham aumento desta cavidade, o que também pode 

ser manifestação precoce de miocardite 99 .

Não houve diferença estatística entre os dois grupos quanto ao aumento do átrio 

esquerdo. Esta alteração ocorreu mais usualmente naqueles pacientes que apresentavam 

cardiopatia dilatada com aumento concomitante de átrio e de ventrículo esquerdos, dados 

similares aos publicados na literatura mundial 99,99,100.

A análise do grau de disfunção ventricular esquerda evidenciou que, no início do 

acompanhamento,  no  grupo  de  crianças  sem  terapia  HAART,  11  (68,8%  de  16) 

apresentavam disfunção ventricular esquerda de grau moderado/grave, enquanto que no 

grupo com tratamento HAART apenas 4 crianças (27,3% de 19) tinham este grau de 

acometimento miocárdico. Isto pode ser explicado pela maior precocidade no diagnóstico 

da cardiopatia no grupo HAART. Também pode refletir a inclusão neste grupo de alguns 

pacientes,  que,  por  terem  doença  menos  grave,  sobreviveram  até  o  advento  desta 

terapia, o que teria aumentado o percentual de pacientes com disfunção leve neste grupo 

e diminuído, relativamente, no grupo sem HAART. 

Com o acompanhamento evolutivo,  dez crianças que apresentavam disfunção 

ventricular esquerda de grau moderado ou grave evoluíram com óbito precoce. Este fato 

apenas  reforça  os  dados  da  literatura  de  que  quanto  mais  grave  o  acometimento 

cardíaco, maior será a mortalidade dos pacientes97,98,99.
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Já no grupo com terapia HAART, o acompanhamento evolutivo mostra que o 

número  de  crianças  com  disfunção  ventricular  esquerda  reduziu  de  19  para  9  com 

normalização da função ventricular em 10 destas crianças. Esta melhora evolutiva reforça 

os  achados  do  único  estudo  internacional   que  evidenciou  normalização  da  função 

ventricular com a terapia HAART 100. Assim como naquele estudo, o presente trabalho 

documentou melhora do estado imunológico das crianças que normalizaram a função 

ventricular.

A  avaliação  do  estado  imunológico  das  crianças  que  apresentaram 

evolutivamente disfunção ventricular esquerda grave, incluindo as quatro que receberam 

a terapia HAART, evidenciou que as mesmas apresentaram queda da dosagem do CD4, 

mostrando pior  resposta  ao tratamento,  que pode estar  relacionada à má adesão ao 

mesmo,  dado  que  não  foi  aqui  analisado.  As  quatro  crianças  com  esta  evolução  e 

tratadas com a terapia HAART evoluíram para o óbito.

Foram  incluídos  no  estudo  11  pacientes  (15,3%  do  total)  que  apresentavam 

exame  Dopplerecocardiográfico  normal  no  início  do  acompanhamento,  sem diferença 

estatística  entre  os  dois  grupos  -  com  e  sem  terapia  HAART.  No  final  do 

acompanhamento, houve um aumento do número de crianças com exames normais para 

24 (38,7% do total),  com diferença estatística significante quando comparados os dois 

grupos. Dos pacientes com Dopplerecocardiograma normal, 79,2% das crianças (19 do 

total de 24) foram tratados com HAART, enquanto que apenas 5 crianças (20,8% do total) 

não receberam esta terapia. 

Os casos que apresentavam aumento e/ou disfunção do VE e evoluíram com 

normalização  do  Dopplerecocardiograma,  nos  dois  grupos,  reforçam  os  dados  da 

literatura de que possa existir transitoriedade no acometimento cardiológico 100  e/ou que 

a melhora da alteração miocárdica seja possível com o tratamento HAART 100. 
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VII.3. Quanto ao Estado Imunológico

O acompanhamento da eficácia da terapia HAART em pacientes com AIDS é 

feito através de uma avaliação seriada do estado clínico-imunológico. Inúmeros estudos 

de importância clínica neste assunto utilizam a dosagem de CD4 para demonstrar esta 

variação do estado imunológico(3,6,97,98,98,98). No presente trabalho foi utilizada a dosagem 

do  nível  sérico  de  CD4  das  crianças  próximo  à  realização  de  cada 

Dopplerecocardiograma. 

Inúmeros  trabalhos  publicados  correlacionam  um  melhor  prognóstico  com  a 

melhora do estado imunológico do paciente.  No presente estudo, evidenciou-se que a 

média  da  dosagem  de  CD4  das  crianças  tratadas  com  a  terapia  HAART  foi 

significativamente  maior  do  que  nas  sem a  terapia  HAART na  avaliação  final.  Desta 

maneira, pôde-se relacionar o melhor prognóstico das crianças tratadas com HAART com 

a melhora do estado imunológico. 

A análise do CD4 dos pacientes que evoluíram para exames normais no final do 

acompanhamento,  nos  dois  grupos,  mostra  que  houve  uma  melhora  do  estado 

imunológico  destas  crianças.  Estes  achados  corroboram  os  dados  da  literatura  que 

mostram  que  nos  pacientes  com  cardiopatia  a  melhora  do  estado  imunológico  das 

crianças está relacionada a um melhor prognóstico 103.

Para  uma  melhor  correlação  entre  o  estado  imunológico  e  a  gravidade  do 

acometimento cardiológico, foi feita a comparação da dosagem do CD4 entre as crianças 

portadoras  de  disfunção ventricular  esquerda  versus  as  que não apresentavam esta 

alteração,  independente  do  tratamento.  Observou-se  diferença  estatisticamente 

significante, corroborando os dados da literatura em relação ao prognóstico das crianças 

com AIDS 103.
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A análise do estado imunológico das crianças também pode ser feita através da 

dosagem da carga viral. Quando se iniciou o acompanhamento de algumas crianças aqui 

incluídas,  a  dosagem da  carga  viral  ainda  não  era  uma  rotina  dentro  do  serviço  de 

DIP/IMUNO, de forma que se tornou inviável, no presente trabalho, a comparação entre 

os dois grupos por esta técnica.

VII.4. Quanto ao Prognóstico e Mortalidade

Um importante  trabalho  publicado  como  parte  do  estudo  multicêntrico  P2C2, 

relacionou a doença cardíaca com um pior  prognóstico nas crianças com AIDS62.  No 

presente estudo este fato se confirmou com 44,4% das crianças (32 pacientes do total de 

72) evoluindo com mau prognóstico. 

Não há,  no entanto,  nenhum trabalho específico na literatura que descreva o 

prognóstico das crianças com cardiopatia quando submetidas ao tratamento com terapia 

HAART. A diferença no prognóstico quando se comparou o grupo tratado com terapia 

HAART (76,3% evoluíram com bom prognóstico) com o não tratado com HAART (32,4% 

evoluíram com bom prognóstico) mostra que se está diante de uma nova perspectiva nas 

crianças com AIDS e cardiopatia documentada. 

Certamente,  apesar  do  tratamento  HAART  implementado  nas  crianças  em 

acompanhamento no IPPMG, ainda há pacientes infectados pelo HIV que desenvolvem 

acometimento miocárdico com disfunção ventricular e/ou aumento de VE. Este fato traz 

um questionamento  em relação a  dois  pontos:  1-  a  adesão  ao  tratamento  e  2-  uma 

possível demora no inicio do tratamento destas crianças, o que faz com que iniciem o seu 

acompanhamento no hospital  já com evidência de acometimento miocárdico.

O grau de adesão à terapia HAART não foi abordada neste estudo, porém uma 

das hipóteses para o prognóstico reservado aqui observado em expressivo número de 
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crianças pode ser a adesão inadequada ao tratamento instituído. A taxa de adesão média 

em adolescentes sob acompanhamento no IPPMG, em trabalho recentemente publicado, 

foi  de  78%11,  o  que  também  pode  ter  ocorrido  no  presente  trabalho,  possivelmente 

justificando o percentual de 76,3 com bom prognóstico neste grupo.

O Ministério da Saúde implementou,  em 2005, um plano estratégico para um 

melhor controle e prevenção de DST e de AIDS no Brasil.  As metas incluem, na sua 

execução,  as  seguintes  linhas  estratégicas  de  parceria:  (a)  política  de  incentivo  com 

governos Estaduais  e Municipais, executada por suas Secretarias Estaduais e Municipais 

de Saúde, que promovem a implementação descentralizada das ações e metas em DST e 

HIV/AIDS; (b) projetos com OSC/ONG, organizações comunitárias, setor privado e outras 

formas  organizativas  da  sociedade  civil,  e  (c)  cooperação  técnica  com  organismos 

internacionais 72.

Talvez  este  plano  possa  reduzir  o  atraso  no  início  do  acompanhamento  das 

crianças com AIDS, de forma que o tratamento com a terapia HAART não seja retardada, 

o que poderia fazer com que a  depressão imunológica das crianças não chegasse a 

propiciar o aparecimento do acometimento cardíaco. É possível que a médio ou longo 

prazo se possa erradicar o acometimento cardiológico ou, pelo menos, as suas formas 

mais graves de apresentação.

Não se pode deixar de citar o fato de que as crianças foram acompanhadas por 

um período de até 16 anos, o que faz com que, além da mudança no tipo de terapia anti-

retroviral  utilizada,  tenham  ocorrido  outras  modificações  no  tratamento  e  até  no 

acompanhamento.  O  conhecimento  sobre  a  doença  no  início  do  estudo  era  muito 

precário. Ao longo dos anos, a própria equipe foi se tornando mais experiente e eficaz, 

com  uma  melhor  profilaxia  das  infecções  oportunistas  e  um  maior  arsenal  de 

medicamentos disponíveis para o tratamento da cardiopatia. Apesar disso, como todos os 
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pacientes deste estudo realizaram dosagem do nível sérico de CD4 próxima à data do 

exame  Dopplerecocardiográfico,  a  correlação  entre  a  melhora  do  prognóstico  com  a 

utilização da terapia HAART pôde ser feita.

No presente estudo, a mortalidade das crianças com AIDS e disfunção ventricular 

esquerda antes da introdução da terapia HAART foi de 62%, dado similar ao já descrito 

na literatura mundial. Com a utilização da terapia HAART a mortalidade foi de 18,4%, bem 

inferior ao descrito na literatura - aproximadamente 30%19.

Alguns trabalhos correlacionam a redução da mortalidade com uso da terapia 

anti-retroviral. Na literatura brasileira, um estudo publicado em 2003 demonstrou redução 

da disfunção cardíaca e do número de óbitos no grupo tratado com terapia HAART34, 

similar ao aqui documentado.

Neste trabalho, pôde-se observar que a mortalidade por causas não cardíacas 

reduziu bastante com o uso da  terapia HAART. Nos pacientes não tratados com HAART, 

o  número  de  óbitos  por  causas  não cardíacas  foi  de  11  (31,4%),  enquanto  que nos 

pacientes  que  usaram  HAART  apenas  uma  criança  (2,6%)  faleceu  por  causa  não 

cardíaca. Este dado pode refletir a melhora do tratamento das infecções oportunistas com 

suas complicações relacionadas, apesar deste não ter sido o foco do atual estudo. 

Existem, ainda, alguns estudos que correlacionam o nível de CD4 com a queda 

na  mortalidade  em  AIDS,  porém  são  poucos  os  que  documentam  esta  relação  nas 

crianças com disfunção ventricular. Uma das partes do trabalho P2C2 publicado em 2000 

relaciona a melhora do  nível de CD4 com a redução da mortalidade19. Correlação similar 

foi descrita no trabalho publicado por Plebani e cols em 2004, que também demonstrou 

aumento  dos  níveis  de  CD4  nas  crianças  que  apresentaram  melhora  na  disfunção 

ventricular esquerda 35, como aqui demonstrado.
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Um tempo mais longo de observação das crianças em tratamento com a terapia 

HAART ainda se faz necessário para que se possa avaliar esta melhora no prognóstico e 

na mortalidade por  causas cardíacas.  A sobrevida média dos adultos tratados com a 

terapia  HAART  aumentou  muito,  e  isto  trouxe  uma  nova  dificuldade  no  manejo  dos 

pacientes: o aparecimento de efeitos colaterais da terapia, tais como a distrofia muscular 

e a doença arterial coronariana, secundária à hiperlipidemia causada pela terapia 97,97. A 

utilização de vacinas contra o vírus da AIDS ou mesmo  a cura desta síndrome   ainda 

são   metas  muito  distantes,  mas  o  controle  da  infecção,  com  a  erradicação  do 

acometimento miocárdico, pode ser um alvo a ser atingido nos próximos anos.
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VIII. Limitações e Sugestões

1. Deve-se salientar que o presente estudo foi realizado no IPPMG, que é um 

centro de referência em AIDS. A população incluída neste trabalho é apenas uma porção 

da população geral  do Rio de Janeiro,  mas possivelmente a população mais grave e 

portanto com um maior percentual de cardiopatas.

2. Outra importante limitação deste estudo é o fato que os dois grupos de crianças 

(tratados e não tratados com HAART) foram acompanhados em períodos diversos.  O 

grupo não tratado com a terapia HAART teve seu acompanhamento até 1997, enquanto 

que o tratado com HAART somente após esta data. Isto pode ter influenciado alguns dos 

resultados, já que o arsenal terapêutico cardiológico e o conhecimento da doença por 

parte  dos  profissionais  envolvidos  apresentaram  mudanças  expressivas.  Além  disso, 

cumpre  lembrar  que  nove  das  crianças  tratadas  com  HAART  iniciaram  o 

acompanhamento e tratamento na era pré HAART.

3. Todo trabalho que utilize Dopplerecocardiograma pode apresentar variações 

inter  e  intra-observador.  Deve-se  porém  ressaltar  que  no  presente  estudo  as 

recomendações em relação aos requisitos de  número de exames e da experiência dos 

técnicos foram rigorosamente cumpridas. O fato de ter sido utilizado o mesmo aparelho 

para a aquisição dos exames também minimiza estas possíveis variações. 

4.  O acompanhamento das crianças tratadas com a terapia  HAART deve ser 

continuado, para que um maior número de crianças possa ser incluído. Um tempo mais 
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longo de acompanhamento também permitirá uma melhor avaliação quanto à evolução e 

ao prognóstico destas crianças.

5. O número de crianças cadastradas no ambulatório de cardiologia com AIDS, 

em acompanhamento no IPPMG é expressivo, porém ainda ocorre perda no seguimento 

de algumas destas crianças. Possivelmente esta perda ocorre  como conseqüência do 

perfil  sócio-epidemiológico  das crianças aqui  acompanhadas –  a maioria   é  de baixa 

renda. É importante lembrar que este trabalho foi realizado como parte do trabalho de 

rotina dos Serviços de Cardiologia Pediátrica e de DIP/IMUNO do IPPMG  , sem nenhuma 

verba adicional para a pesquisa.

6. Apesar de haver importante redução no número de crianças com envolvimento 

miocárdico,  é necessária uma rotina de avaliação cardiológica com a utilização  também 

rotineira do Dopplerecocardiograma para que as complicações cardíacas sejam sempre 

prontamente reconhecidas e tratadas.

7. A realização de estudos prospectivos em crianças com AIDS e acometimento 

cardiológico pode ser de grande utilidade no melhor esclarecimento de alguns tópicos 

aqui discutidos.
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IX. Conclusão

Neste  estudo   de  acompanhamento  evolutivo  de  crianças  com  AIDS  e 

acometimento cardíaco documentado pelo Dopplerecocardiograma, pode-se concluir que:

1.   Houve redução evolutiva da mortalidade nas crianças submetidas à terapia 

HAART em relação às que não se submeteram à esta terapia.

2. A  utilização da terapia HAART propiciou uma melhora evolutiva na disfunção 

ventricular esquerda comprovada através do Dopplerecocardiograma, havendo inclusive 

normalização  do  exame  ecocardiográfico  em  aproximadamente  50%  das  crianças 

submetidas à esta terapia, fatos não comprovados nos casos que não utilizaram a terapia 

HAART.

3. A documentação da melhora evolutiva das crianças tratadas com a terapia 

HAART se associou à melhora do nível sérico de CD4, nos pacientes aqui avaliados.

4. Houve  melhora  evolutiva no prognóstico das crianças submetidas à terapia 

HAART quando comparadas com aquelas não submetidas à terapia HAART.
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XXI. Anexos

ANEXO  I-   Classificação  de  infecção  pelo  HIV  em  crianças 

(menores de 13 anos de idade) 

Classificação de infecção pelo HIV em crianças (menores de 13 anos de idade) 

Categorias clínicas:

Categoria N (assintomático): crianças assintomáticas ou que apresentem apenas uma 

das condições incluídas na categoria A.

Categoria A (levemente sintomático):  estão incluídas as crianças com duas ou mais 

das condições listadas abaixo, mas sem nenhuma condição das categorias B e C.

. linfadenomegalia  

. hepatomegalia  

. esplenomegalia 

. dermatite  

. parotidite 

          . otite  média,  sinusite,  infecção do trato  respiratório  superior  recorrente ou 

persistente

Categoria B (moderadamente sintomático):  estão incluídas as crianças com uma das 

condições listadas abaixo, mas sem nenhuma condição da categoria C.

. anemia (<8g/dl),  neutropenia (<1.000/mm3)  ou trombocitopenia (<100.000/mm3) 

com duração igual ou superior a 30 dias

. episódio único de pneumonia, meningite ou sepse  . candidose de orofaringe que 

persiste por mais de 2 meses em criança maior de 6 meses de idade  . miocardiopatia  . 

77



infecção por citomegalovírus com início antes de um mês de idade  . diarréia recorrente 

ou crônica    

. hepatite

. estomatite herpética recorrente (mais de dois episódios em dois anos)

. bronquite, pneumonite ou esofagite pelo vírus herpes simples com início antes de 

um mês de idade

. herpes zoster envolvendo mais de um dermátomo ou, pelo menos, dois episódios

. leiomiosarcoma

. pneumonia intersticial linfocítica (LIP)   . nefropatia    . nocardiose

. febre persistente (com duração de mais de um mês)

. toxoplasmose com início antes de um mês de idade   

. varicela disseminada ou complicada

Categoria  C  (gravemente  sintomático): estão  incluídas  crianças  que  apresentam 

qualquer doença definidora de Aids, segundo critérios do CDC, 1987, com exceção de 

pneumonia  intersticial  linfocítica.  Também  fazem  parte  desta  categoria  crianças  com 

infecções bacterianas graves e múltiplas (dois ou mais episódios em um período de dois 

anos entre as seguintes: sepse, pneumonia, meningite, osteomielite, artrite, ou abscessos 

de órgãos internos ou cavidades).
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ANEXO II – CATEGORIAS IMUNOLÓGICAS  (menores de 13 anos) 

Categorias imunológicas
A criança infectada pelo HIV é classificada segundo seu grau de imunodepressão, 

de acordo com a contagem de linfócitos T CD4+ (número absoluto e percentual). Utiliza-

se como referência os valores listados abaixo por faixa etária:

Idade da Criança
Grau  de 

imunodepressão

< 12 meses 1 a 5 anos 6 a 12 anos

µL                    % µL                    % µL                    %
1 ausente ≥1.500             ≥25 ≥1.000              ≥25 ≥500               ≥25
2 moderada 750-1499       15-24 500-999         15-24 200-499         15-24
3 grave <750                 <15 <500                 <15 <200                 <15
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ANEXO III – CLASSIFICAÇÃO CLÍNICO-IMUNOLÓGICA 

(menores de 13 anos) 

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICO-IMUNOLÓGICA

De acordo com a sua situação clínica e imunológica, a criança deve ser incluída em uma 

das 12 categorias (N1 a C3) apresentadas abaixo:

Categorias clínicas
 imunodepressã

o

N  =  sintomas 

ausentes

A  =  sintomas 

leves

B  =  sintomas 

moderados

C  =  sintomas 

graves
1- ausente N1 A1 B1 C1
2- moderada N2 A2 B2 C2
3- grave N3 A3 B3 C3
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ANEXO IV – TRATAMENTO ESPECÍFICO

Fluxograma para Terapia Anti-retroviral Inicial em Crianças

(a) Nas crianças menores de 1 ano de idade, classificadas como B2, deve-se considerar com cuidado a escolha do 
regime terapêutico, na medida em que nesta faixa etária, esta categoria configura gravidade na evolução, justificando a 
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Pacientes virgens de tratamento

Categorias N2, A2, B1 E B2 (a) Categorias N3, A3, B2 (a), B3 E C1-3

Terapia dupla

Regime preferencial:

AZT + ddI

Regimes alternativos:

Terapia Tríplice

Regimes preferenciais(d):

2 ITRN + 1 ITRNN (NVP ou EFZ(e)) 

ou 3 ITRN (AZT + 3TC + ABC)

Sucesso terapêutico Falha terapêutica Sucesso terapêutico Falha terapêutica

Acompanhamento 

clínico e laboratorial 

regular

Acompanhamento 

clínico laboratorial 

regular

Terapia Tríplice
Considerar regimes 

mais complexos

Falha terapêutica

Terapia de resgate

Terapia de resgate



opção  pela  terapia  tríplice.  Crianças  maiores,  com  4  a  5  anos  de  idade,  classificadas  como  A1,  A2  ou  B1  e, 
evolutivamente, apresentam-se como B2, entende-se que é progressão lenta e a conduta é terapia dupla.
(b) Quanto aos esquemas alternativos para terapia dupla, deve-se considerar que precisam ser poupadas drogas que 
terão utilidade na composição da terapia tríplice quando esta for necessária, especialmente a lamivudina (3TC), em 
virtude de características de seu perfil, ou seja, indução rápida de resistência quando associado ao AZT. 
(c) O uso do abacavir para compor o esquema duplo baseia-se em suas características de boa penetração em sistema 
nervoso  central,  potência  anti-viral,  menor  indução  de  resistência,  administração  em  duas  tomadas  diárias  e 
disponibilidade de solução oral.  Apesar  da escassez  de dados da literatura,  comum a muitas  das  drogas  citadas  e 
indicadas neste consenso,  os resultados do estudo PENTA V demonstram a eficácia desta droga associada a outro 
inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleosídeo (AZT ou 3TC).
(d) A opção preferencial pelos esquemas 3 ITRN (AZT+3TC+ABC) ou 2 ITRN + 1 ITRNN está baseada em uma 
melhor adesão e em uma menor toxicidade, reservando-se para uma fase posterior o esquema com 2 ITRN + 1 IP.
(e) Dados sobre efavirenz em crianças são limitados e informações sobre biodisponibilidade e dose em menores de 3 
anos de idade não estão disponíveis. 
(f) O LPV/r está indicado como componente da terapia tríplice inicial em crianças menores de 2 anos de idade com 
progressão rápida da doença.
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ANEXO V * – Fluxograma do acompanhamento Cardiológico para 

crianças HIV+ 9

Na primeira consulta (confirmação diagnóstica e classificação) deverá ser realizada 

uma avaliação clínica detalhada, Raio X de Tórax em PA e perfil, Eletrocardiograma e 

Dopplerecocardiograma dos pacientes dos grupos A, B e C

        Avaliação normal

           

             grupo A e B    grupo C  

                                   

paciente c/ carga viral muito elevada

 ou CD4 < 15

           

    Revisão clínica e ECG anual          Revisão clínica e ECG semestral

Dopplerecocardiograma anual

                                                   Alterações cardíacas

       

    Alterações da contratilidade                                                   outras alterações

   (Miocardites, Miocardiopatias)                                            ( Cor Pulmonale, Arritmias)

     Revisão Trimestral, com a repetição                                  Revisão dependente da patologia.

de todos os exames da primeira consulta                             Intervalo máximo entre as consultas 

                   semestralmente                                                               de seis meses

* cópia da 3a edição versão em português do Manual para acompanhamento da criança 
infectada pelo HIV” capítulo Doença Cardíaca e AIDS
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ANEXO VI-  FICHA  CLÍNICA  e  EPIDEMIOLÓGICA–  DIP/IMUNO  – 

CARDIOLOGIA 

CASO no __________

1- Identificação
Nome:__________________________________________________Reg.:___________
DN:_____/_____/_____ sexo: (M) (F ) ( I)  naturalidade:_____________________________
Estado: ________________________ Município: ______________________________ 

2- DADOS EPIDEMIOLÓGICOS:

= Tipo de transmissão: (Ver) (Transf) (Sex) (UDV) (Ignorada)
= História de abuso sexual (S) (N)                       
 = Diagnóstico da infecção materna ( S) (N) (I)     
= Uso de droga injetável materna (S) (N) (I)
= aleitamento materno (S) (N) (I) tempo: ______ meses
= paciente é caso índice familiar: (S) (N) (I)
= Diagnóstico ocorreu em relação à gestação:  (   ) antes (   ) durante  (   ) após    
= Pré natal   (S)   (N)   (I);                                      
= Foi solicitado anti-HIV no pré natal? (S) (N) (I)
= Programa de Assistência à Gestante HIV +  (S) (N) (I) 

= Idade e instituição em que o paciente foi identificado como soropositivo para o HIV
Diagnóstico no IPPMG (S) (N) (I)
Classificação no diagnóstico ____________________(I)

= Idade e data em que iniciou acompanhamento no IPPMG pela soropositividade
Idade __________ data: _____/_____/_____
Classificação na 1a consulta na DIP-Imuno: ____________

= Idade e data do diagnóstico de AIDS ( C e/ou 3) 
Idade _________data ___/___/____

3- Doenças definidoras de Aids ou outras marcantes (mês e ano do diagnóstico) até a data do 
Ecocardiograma:
(   )Aumento de parótidas: ____/____
(   )Candidose oral recorrente ou persistente: ____/____
(   )Diarréia crônica ou recorrente: ____/____
(   )Infecções respiratórias altas recorrentes (OM, sinusite): ____/____
 (   )Herpes zoster: ____/____
(   )LIP: ____/____
(   )Episódio único de pneumonia: ____/____
(   )Infecção bacteriana grave recorrente: ____/____; quais ____________
(   )PCP: ____/____
(   )Encefalopatia pelo HIV: ____/____
(   )Neuropatia periférica pelo HIV: ____/____
(   )Retinite por CMV: ____/____
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(   )Doença por CMV: ____/____ ; sítio(s)________
(   )Retinite por toxo: ____/____
(   )Neurotoxo: ____/____
 (   )Criptosporidiose: ____/____
 (   )Tuberculose pulmonar: ____/____
(   )Tuberculose extrapulmonar: ____/____ ; sítio: _______________________________
(   )Neoplasia relacionada à Aids: ____/____ ; qual:  _________________
(   ) desnutrição grave ___/___
(    ) Outras: ____/____ ; quais: __________________________________________

4- Uso de anti-retrovirais 
Data 

de 
início

Drogas Indicação Data de
Suspens.

Motivo Regularidade

EXAMES LABORATORIAIS 
Data
ELISA
W. Blot
PCR DNA

Data
Classific

Data
CD4 (%)
CD8
T4/T8

Data
Ht/Hb

Data
Toxo IgM/G
CMV IgM/G
Herpes IgM/G
HbsAg
HBs/HBc
AntiHCV
Lues
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FICHA DO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA

Grupo_________                    caso __________
Nome: __________________________________________ Reg: _________ 

1- Avaliação Clínico-Cardiológica
DADOS GERAIS DATA DATA DATA DATA DATA

1. Peso
2. Altura
3. Freqüência cardíaca

     HISTÓRIA
4. Assintomático
5. cansaço
6. taquipnéia ao esforço
7. taquipnéia de repouso
8. esforço respiratório
9. pneumonias de repetição
10. d. interticial pulmonar (LIP)
11.história de cianose
12.Tosse de decúbito
13. quadro infeccioso presente
14. Febre durante consulta
15. Insuficiência Cardíaca

EXAME FÍSICO
16.Adenomegalia
17.estado geral
18.mucosas
19.cianose
20.Pulsos periféricos
21.Pulso carotídeo
22.Pulso venoso
23. Ictus de VE
24. Ictus de VD
25. 1a bulha
26. 2a bulha
27. 3a e 4a bulhas
28.Sopros
29.Hepatomegalia
30.Esplenogalia
31.Ausculta Pulmonar
32.Doença Neurológica
33. Aparelho Cardiovascular 

NORMAL 

86



Caso no - _____________Reg. _____________

2- Uso de drogas para tratamento Cardiológico

data de 

início

droga/indicação Data 

suspens.

Motivo Regularidade

3- Eletrocardiograma de repouso

DATA
Freq cardíaca
Arritmias (s/n)

4- Ecocardiograma Bidimensional com Doppler

DATA
D. nascimento
No do exame 
No Fita / Foto
Classificação
Peso/ altura
FC
Aorta
AE
VD
VE diastólico
VE sistólico
SIV
PP
FE
% encurta /o

Movim/o  septo
VM  poster/

HAP
D. Pericárdico
Cardiop. cong

 Hipocinesias
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ANEXO VII. APROVAÇAO NO CONSELHO DE ÉTICA
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ANEXO VIII. TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO

Termo de compromisso de Utilização de Dados

Eu,  Alessandra de Sá Earp Siqueira,  menstranda do Hospital  Universitário  Clementino Fraga 

Filho na disciplina de Cardiologia, tenho o conhecimento e cumprirei os requisitos da resolução 

196/96  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  e  suas  complementares.  Como  autora  da  pesquisa 

“Disfunção  Ventricular  Esquerda  em  Crianças  com  HIV  (Transmissão  Vertical):  Estudo 

Ecocardiográfico  Evolutivo”, comprometo-me a manter  a  privacidade  e  confidencialidade  dos 

dados utilizados dos prontuários dos pacientes, dos quais não foi possível obter o consentimento 

informado previamente, preservando integralmente o anonimato dos pacientes e da equipe de saúde 

envolvida no atendimento prestado. Os dados colhidos dos prontuários serão somente os referentes 

às variáveis em estudo previstas no projeto de pesquisa e somente poderão ser utilizados para o 

projeto ao qual se vinculam.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2005.

________________________________

Alessandra de Sá Earp Siqueira
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ANEXO IX  – Dados epidemiológicos dos pacientes

 Entrada Fim DN Sexo data con
Idade 
cons

data 
aids

Idade 
AIDS

Classe
inicial

Classe
final

data 
ecoi

Idade 
ecoi

data 
ecof

Idade 
ecof

Idade
card

Tempo 
acomp HAART Óbito Causa PROG

1 nov-91 jun-94 out-90 M nov/91 1,1 fev-92 1,3 C3 C3 jun-93 2,7 mai-94 3,6 2,6 2,6 N       óbito CARD    mau prog
2 mar-99 jan-00 dez-97 M mar/99 1,2 abr-99 1,3 C3 C3 abr-99 1,3   1,3 0,8 N       óbito CARD    mau prog
3 abr-91 nov-96 abr-89 F abr/91 2,0 nov-92 3,6 C3 C3 ago-91 2,3 mai-96 7,1 2,3 15,7 N       N         mau prog
4 nov-90 out-95 jun-85 F nov/90 5,4 jan-92 6,6 B3 C3 jul-95 10,1   10,1 4,9 N       óbito CARD    mau prog
5 abr-00 nov-06 dez-93 F abr/00 6,3 jun-00 6,5 C3 C3 jun-02 8,5 jul-06 12,6 8,5 6,6 S       N         mau prog
6 fev-00 nov-06 out-93 F fev/00 6,3 fev-00 6,3 C2 C2 jun-04 10,7 set-06 12,9 10,7 6,8 S       N         bom prog
7 abr-01 nov-06 abr-92 M abr/01 9,0 abr-01 9,0 C3 C3 jul-02 10,3 mar-06 13,9 10,3 5,7 S       N         bom prog
8 dez-99 mai-00 mai-97 F dez/99 2,6 dez-99 2,6 C3 C3 nov-99 2,5   2,6 0,4 N       óbito OUTRO   mau prog
9 jan-97 nov-06 abr-95 F jan/97 1,8 jan-97 1,8 C3 C3 out-02 7,5 abr-06 11,0 4,4 9,9 S       N         bom prog
10 mar-97 jan-00 fev-96 F fev/97 1,0 mar-97 1,1 C1 C3 out-98 2,7   2,7 2,8 N       óbito CARD    mau prog
11 fev-99 nov-06 abr-95 M fev/99 3,8 dez-02 7,7 B3 C3 mar-00 4,9 jul-06 11,3 4,9 7,8 N       N         bom prog
12 mar-99 nov-06 mar-94 F mar/99 5,0 dez-02 8,8 B3 C3 set-99 5,5 jul-06 12,3 5,5 7,7 N       N         bom prog
13 jun-00 ago-05 fev-98 F jun/00 2,3 jun-00 2,3 A2 C3 nov-02 4,8 ago-05 7,5 7,6 5,2 S       óbito OUTRO   mau prog
14 set-00 nov-06 set-97 M set/00 3,0 jul-00 2,8 C3 C3 ago-01 3,9 jul-05 7,8 3,9 6,2 S       N         bom prog
15 mar-96 nov-06 mar-94 F mar/96 2,0 dez-02 8,8 B3 C3 out-99 5,6 out-05 11,6 5,1 10,7 S       N         bom prog
16 out-99 nov-06 jan-93 F out/99 6,8 dez-02 9,9 C3 C3 dez-99 6,9 jun-06 13,4 6,9 7,2 S       N         bom prog
17 jul-91 jul-96 jan-87 M jan/91 4,0 jan-94 7,0 C3 C3 mai-94 7,3   5,9 5,0 N       óbito CARD    mau prog
18 jan-91 jul-94 fev-98 M fev/00 2,0 fev-00 2,0 C3 C3 dez-99 1,8 7,3 3,5 N       óbito CARD    mau prog
19 dez-99 jan-01 abr-96 M nov/96 0,6 dez-02 6,7 C3 C3 jan-00 3,8 jun-06 10,2 0,9 1,1 S       óbito CARD    mau prog
20 out-96 nov-06 set-92 M dez/93 1,2 abr-94 1,6 B3 C3 mai-03 10,7 jun-06 13,8 3,8 10,1 S       N         bom prog
21 abr-01 nov-06 nov-95 F abr/01 5,4 dez-02 7,1 C3 C3 set-99 3,8 jun-01 5,6 7,5 5,7 S       N         bom prog
22 jun-93 nov-06 out-92 F jun/93 0,7 dez-02 10,2 C3 C3 jun-05 12,7 jul-06 13,8 6,9 13,5 N       N         bom prog
23 abr-02 nov-06 mar-93 M abr/02 9,1 mar-04 11,0 B3 B3 mai-95 2,2 abr-04 11,1 12,3 4,6 S       N         bom prog
24 dez-93 out-94 set-92 F dez/93 1,2 dez-93 1,2 C1 C1 mar-94 1,5   1,5 0,8 N       óbito OUTRO   mau prog
25 mai-93 nov-06 dez-89 F mai/93 3,4 dez-02 13,0 C2 C2 mai-95 5,4 abr-05 15,3 8,2 13,6 N       N         bom prog
26 jul-95 jan-06 fev-92 M jul/95 3,4 nov-01 9,8 C3 C3 jun-97 5,3 ago-01 9,5 5,4 10,5 S       óbito CARD    mau prog
27 set-96 nov-06 set-94 M set/96 2,0 dez-02 8,3 C3 C3 ago-97 2,9 fev-06 11,4 2,9 10,3 N       N         bom prog
28 fev-91 nov-06 fev-90 F fev/91 1,0 jul-02 12,4 B2 C3 jan-96 5,9 jan-01 10,9 6,7 15,8 S       N         bom prog
29 jan-90 nov-06 jul-89 F jan/90 0,5 fev-94 4,6 C3 C3 nov-96 7,3 jul-02 13,0 7,3 16,9 S       N         bom prog
30 fev-05 nov-06 jun-90 M fev-05 14,7 fev-05 14,7 C3 C3 jan-05 14,6 ago-05 15,2 15,2 1,8 S       N         bom prog
31 ago-92 set-02 out-90 M fev/95 4,3 mai-95 4,6 C3 C3 jul-01 10,8 mai-02 11,6 11,6 10,0 S       óbito CARD    mau prog
32 ago-92 jul-94 mar-92 F ago/92 0,4 ago-92 0,4 C3 C3 out-92 0,6 mar-94 2,0 0,6 2,2 N       óbito OUTRO   mau prog
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 Entrada Fim DN Sexo data con
Idade 
cons

data 
aids

Idade 
AIDS

Classe
inicial

Classe
final

data 
ecoi

Idade 
ecoi

data 
ecof

Idade 
ecof

Idade
card

Tempo 
acomp HAART Óbito Causa PROG

33 mai-02 nov-06 mai-95 F mai/02 7,0 mai-02 7,0 B3 B3 out-02 7,4 dez-05 10,6 7,4 4,8 S       N         bom prog
34 mai-00 nov-06 mai-98 M mai/00 2,0 ago-01 3,3 C3 C3 fev-03 4,8 jul-06 8,2 4,1 6,6 S       N         bom prog
35 out-95 jul-97 jun-95 M out/95 0,3 out-95 0,3 C3 C3 set-96 1,3 jul-97 2,1 1,2 1,8 S       óbito CARD    mau prog
36 out-94 nov-06 mar-94 M set/95 1,5 set-95 1,5 C2 C2 ago-97 3,4 fev-06 11,9 3,4 12,1 S       N         bom prog
37 ago-94 jul-95 jul-86 F ago/94 8,1 mai-95 8,8 C2 C2 mai-95 8,8   8,8 0,9 N       óbito OUTRO   mau prog
38 ago-01 nov-06 ago-00 F jul/00 -0,1 jul-01 0,9 B3 B3 ago-04 4,0 jun-06 5,8 4 5,3 N       N         bom prog
39 set-02 set-03 abr-95 M set/02 7,4 set-02 7,4 C1 C3 jun-03 8,2   8,1 1,4 N       óbito CARD    mau prog
40 set/96 nov-06 ago-93 F set/96 3,1 nov-96 3,3 B1 C2 ago-97 4,0 out-05 12,2 4,7 10,2 N       N         bom prog
41 nov-95 nov-01 mar-93 F nov/95 2,7 nov-01 8,7 C3 C3 ago-99 6,4 fev-01 7,9 6,2 6,0 N       óbito OUTRO   mau prog
42 mai-99 nov-06 fev-97 F mai/99 2,2 dez-02 5,8 B3 B3 jul-01 4,4 mar-06 9,1 4,4 7,6 S       N         bom prog
43 set-00 nov-06 jun-99 F set/00 1,3 fev-01 1,7 C2 C2 out-00 1,3 jul-06 7,1 1,3 6,2 S       N         bom prog
44 nov-01 nov-06 ago-96 M out/97 1,2 dez-02 6,3 A3 C3 abr-99 2,7 ago-04 8,0 5,8 5,1 S       N         bom prog
45 dez-96 nov-06 jan-93 M dez/96 3,9 dez-96 3,9 C3 C3 set-97 4,7 mai-03 10,3 5,3 9,2 S       N         mau prog
46 dez-96 mai-03 ago-88 M jun/96 7,8 jun-96 7,8 C3 C3 mar-98 9,6 abr-99 10,7 4,7 6,4 N       óbito OUTRO   mau prog
47 abr-96 nov-06 mar-82 M set/93 11,5 abr-96 14,1 C3 C3 set-94 12,5 out-94 12,6 9,5 10,5 N       N         mau prog
48 set-93 abr-96 mar/88 M mar/95 7,0 mar-03 15,0 C3 C3 jul-96 8,3 jan-04 15,8 12,5 2,6 N       óbito OUTRO   mau prog
49 mar-95 nov-06 jul-96 F abr/98 1,8 abr-98 1,8 C3 C3 mai-98 1,8 jun-98 1,9 8,4 11,8 S       N         bom prog
50 abr-98 jun-98 jul-96 F mar/99 2,7 dez-03 7,4 C3 C3 mar-99 2,7 jun-06 9,9 1,9 0,1 N       óbito OUTRO   mau prog
51 jul-98 nov-06 ago-99 F out/99 0,2 mar-00 0,6 C3 C3 jan-01 1,4 jan-05 5,4 1,5 8,4 S       N         bom prog
52 dez/92 nov-06 nov-91 F jan/94 2,2 jan-94 2,2 B3 B3 jan-94 2,2 fev-94 2,3 3,2 14,1 N       óbito OUTRO   mau prog
53 out-99 nov-06 out-94 F jul/98 3,8 dez-02 8,2 B2 B2 jan-94 0,7 fev-94 0,8 8,6 7,2 S       N         bom prog
54 mar-93 nov-06 mar-93 F out/95 2,6 dez-02 9,8 C3 C3 jan-98 4,8 fev-03 9,9 4,7 14,1 S       N         bom prog
55 jun-95 nov-06 ago-92 F nov/93 1,3 dez-02 10,3 C3 C3 abr-96 3,7 set-03 11,1 4,8 11,5 S       N         bom prog
56 nov-03 nov-06 nov-96 M out/99 2,9 jan-03 6,2 B2 B2 jan-03 6,2 ago-05 8,8 9,1 13,1 N       N         mau prog
57 out-99 nov-06 out-87 M nov/93 6,1 set-96 8,9 B3 B3 abr-95 7,5 mai-95 7,6 6,2 7,2 N       N         bom prog
58 set-98 mai-95 jun-94 F jan/02 7,6 dez-02 8,5 C3 C3 jul-03 9,1 jul-06 12,1 0,8 0,7 N       óbito CARD    mau prog
59 abr-96 jun-02 mai-98 F set/98 0,3 mar-03 4,8 B2 B2 nov-99 1,5 jan-03 4,7 3,9 6,2 S       óbito CARD    mau prog
60 dez-98 nov-06 dez-98 F abr/99 0,3 mai-04 5,4 C2 C2 jun-02 3,5 jul-06 7,6 5,9 7,7 S       N         bom prog
61 set-98 nov-06 abr-95 F abr/96 1,0 jan-99 3,8 C3 C3 mar-99 3,9 out-99 4,5 10,9 8,3 S       N         bom prog
62 jan/98 mai-00 dez-96 M jan/98 1,1 jan-00 3,1 B3 B3 mar-00 3,2 mar-00 3,2 3,3 2,0 N       óbito OUTRO   mau prog
63 fev-02 nov-06 out-94 M fev/04 9,3 fev-04 9,3 C3 C3 jun-04 9,7 jun-06 11,7 9,7 2,8 S       N         bom prog
64 fev-96 nov-06 out-93 M fev/96 2,3 out-04 11,0 A2 C2 ago-99 5,8 jun-05 11,7 5,9 10,8 N       N         bom prog
65 set-93 nov-06 jul-91 M set/93 2,2 jul-94 3,0 B2 C2 mai-95 3,8 dez-05 14,4 3,8 13,2 N       N         bom prog
66 out-93 nov-06 mai-91 M out/93 2,4 dez-02 11,6 C3 C3 ago-95 4,3 nov-05 14,5 4,3 13,2 S       N         bom prog
 Entrada Fim DN Sexo data con Idade data Idade Classe Classe data Idade data Idade Idade Tempo HAART Óbito Causa PROG
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cons aids AIDS inicial final ecoi ecoi ecof ecof card acomp
67 out-95 nov-06 out-91 M ago/96 4,8 out-03 12,0 C3 C3 mar-97 5,4 jul-03 11,8 6 11,1 S       N         bom prog
68 jan-92 ago-99 mai-90 F set/94 4,3 set-94 4,3 C3 C3 fev-95 4,8 set-95 5,3 5,3 3,6 N       óbito OUTRO   mau prog
69 abr-99 nov-06 fev-99 M abr/99 0,2 dez-02 3,8 C3 C3 nov-04 5,8 jun-05 6,3 5,8 7,7 S       N         bom prog
70 mar-97 fev-03 mai-95 M mar/97 1,8 jun-97 2,1 C3 C3 jan-98 2,7 fev-00 4,8 2,7 5,9 S       óbito CARD    mau prog
71 mar-01 nov-06 ago-98 M mar/01 2,6 dez-02 4,3 C2 C2 set-01 3,1 ago-06 8,0 4,1 5,8 N       N         bom prog
72 ago-95 jan-97 mar-93 M ago/95 2,4 jan-99 5,8 C3 C3 jan-97 3,8   3,9 1,4 N       óbito CARD    mau prog
 DN: data de nascimento; data com: data da primeira consulta; idade cons: idade na primeira consulta; data aids: data do diagnóstico de AIDS; Idade aids: idade no diagnóstico de AIDS, 
Classe i: classe clinico-imunológico no início do acompanhamento; Classe f: classe clinico-imunológico no final do acompanhamento; data ecoi: data do ecoDopplercardiograma inicial; data ecof: 
data do ecoDopplercardiograma final ; idade ecoi: idade na data ecoDopplercardiograma inicial; idade ecof: idade na data ecoDopplercardiograma final; Idade card: idade no diagnóstico de 
cardiopatia; tempo acomp: tempo de acompanhamento; HAART: terapia HAART; causa: causa mortis; prog: prognóstico.
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ANEXO X  – Dados Dopplerecocardiográficos dos pacientes

 Idade card Tempo card Disf I Disf f CD4 I CD4 f VEDi VESi %ENCi Classe VEDf VESf %ENCf AOi AOf AEi AEf AEf
1 2,6 1,6 G G 1 1 4,7 4,2 11 C3 5,8 5,2 10 2 1,7 2,7 2,4 2,4
2 1,3 0,1 G O 2 2 3,9 3,3 15 C3    2  2,6   
3 2,3 0,3 N M 1 1 2,9 1,9 34 C3 4,8 4,2 13 2 2,4 1,8 3,5 3,5
4 10,1 0,7 L O 1 1 2,9 2,2 24 C3    2  2,1   
5 8,5 2,2 N L 27 30 3,6 2,5 31 C3 4,8 3,5 27 2 2,3 2,6 2,9 2,9
6 10,7 4,4 N N 29 31 4,2 2,9 31 C2 4,6 3,3 28 2 2,5 2,7 3,1 3,1
7 10,3 1,3 N N 15 12 4,3 3 30 C3 4,8 3,4 29 2 2,5 2,8 3,3 3,3
8 2,6 0,0 N O 4 4 3,5 2 43 C3    2  2,8   
9 4,4 2,7 N N 12 13 3,5 2,1 40 C3 3,3 2,1 36 2 2,2 2,2 2,3 2,3
10 2,7 1,6 G O 14 14 3,5 2,6 15 C1    2  3,5   
11 4,9 1,1 N N 37 33 4,1 2,7 34 B3 4,6 3 35 2 2,1 2,6 2,7 2,7
12 5,5 0,5 G N 4 11 4 3 15 C3 4,6 3,4 26 2 2,4 3,3 2,7 2,7
13 7,6 5,3 N M 18 13 3,3 2,2 33 C3 4,6 3,7 20 2 2,2 2,3 3,3 3,3
14 3,9 0,9 L N 15 27 3,7 2,8 24 C3 4 2,6 35 2 2,1 2,4 2,6 2,6
15 5,1 3,1 N N 25 25 3,3 2 39 C2 4 2,6 35 2 2,1 2,2 2,9 2,9
16 6,9 0,2 L O 1 46 3,5 2,6 26 C3 4,7 3,2 32 2 2,2 2,3 3,1 3,1
17 5,9 5,0 M O 1 1 3,6 2,5 31 C3    2  2,3   
18 7,3 0,3 M M 1 1 3,7 2,3 38 C3    1  1,5   
19 0,9 0,0 G M 1 1 2,8 2 29 C3 3,4 2,4 29 2 1,8 2,8 2,5 2,5
20 3,8 3,3 L N 8 12 4,5 3 33 C3 4,5 3 33 2 2,2 2,8 2,4 2,4
21 7,5 2,1 L N 4 16 3,7 2,8 24 C3 4,3 2,8 35 2 2,4 2,4 2,7 2,7
22 6,9 6,3 M N 15 15 4,2 3 29 C3 4 3 25 2 1,9 2,3 2,4 2,4
23 12,3 3,2 M N 29 29 4,6 3,6 22 C3 5,2 3,6 31 3 2,8 2,9 2,7 2,7
24 1,5 0,3 G O 24 24 2,6 1,9 27 C1    1  1,9   
25 8,2 4,8 N N 28 25 4,2 2,7 36 C2 4 2,8 30 2 2,0 2,2 2,7 2,7
26 5,4 2,0 L G 26 5 4 3 25 C3 4,3 2,9 14 2 2,2 2,2 2,8 2,8
27 2,9 1,0 N N 34 28 3,5 1,9 46 C3 4 2,7 33 2 2,0 2,2 2,5 2,5
28 6,7 5,7 N N 9 23 4 2,6 35 C2 4,3 2,8 35 2 2,4 2,7 3,3 3,3
29 7,3 6,8 N N 10 18 3,1 1,8 42 C3 3,6 2,2 39 2 2,1 2,5 2,2 2,2
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Idade card Tempo card Disf I Disf f CD4 I CD4 f VEDi VESi %ENCi Classe VEDf VESf %ENCf AOi AOf AEi AEf AEf
30 15,2 0,5 N N 25 25 3,6 2,3 36 C3 3,4 2,3 32 2 2,3 2,3 2,4 2,4
31 11,6 9,8 N G 15 2 3,6 2,4 33 C3 3,5 2,7 15 3 2,5 2,4 2,4 2,4
32 0,6 0,6 N G 10 2 2,8 1,8 36 C3 3,4 2,5 15 1 1,3 1,8 1,8 1,8
33 7,4 0,7 L N 8 33 4 2,8 30 B3 4,4 3,1 30 2 2,2 2,5 2,9 2,9
34 4,1 2,1 N N 1 16 3,7 2,6 30 C3 4,5 2,7 40 2 2,4 2,5 2,6 2,6
35 1,2 0,9 M G 13 9 3,1 2,4 23 C3 3,4 2,4 14 1 1,4 2,2 2,3 2,3
36 3,4 2,8 N N 27 29 3,9 2,4 38 C2 4,9 3,2 35 2 2,4 2,3 3,3 3,3
37 8,8 0,8 N O 20 20 3 1,8 40 C2    2  2,4   
38 4 3,1 N N 19 20 3,7 2,6 30 B3 3,7 2,4 35 2 2,1 2,3 1,9 1,9
39 8,1 1,2 M O 29 29 3,6 2,7 25 C1    2  2,4   
40 4,7 0,6 M N 35 33 4 2,8 30 C2 4,3 2,9 33 2 2,6 2,3 3,0 3,0
41 6,2 3,6 N N 31 27 4 2,7 33 C3 3,9 2,7 31 2 2,0 2,2 3,0 3,0
42 4,4 2,2 N N 10 15 3,5 2,4 31 B3 3,7 2,5 32 2 2,0 2,4 2,6 2,6
43 1,3 0,1 N N 15 21 3,2 2,5 22 C3 4 2,7 33 2 2,1 2,3 2,6 2,6
44 5,8 2,6 N N 20 20 4,3 3 30 B3 4 3 25 2 2,1 2,6 2,9 2,9
45 5,3 4,2 N L 13 17 3,2 2,1 34 C3 5,4 4,9 9 2 2,6 2,2 3,1 3,1
46 4,7 0,8 N N 3 1 4,6 2,7 41 C3 4,4 2,7 39 3 2,7 2,7 2,7 2,7
47 9,5 1,7 N N 23 22 4,3 3,1 28 C3 4,3 3,1 28 2 2,2 1,9 3,0 3,0
48 12,5 1,0 L L 2 2 3,8 3,1 18 C3 4,3 2,9 33 2 2,9 2,0 2,1 2,1
49 8,4 1,4 L N 6 15 3,5 2,4 31 C3 3,8 2,6 32 2 2,0 1,9 2,6 2,6
50 1,9 0,1 L L 26 26 2,6 2 23 C3 2,6 2 23 2 2,3 2,0 2,3 2,3
51 1,5 0,0 L N 8 29 3,5 2,4 31 C3 3,8 2,6 32 2 1,8 2,5 3,2 3,2
52 8,6 8,4 N N 23 25 3,1 2,2 29 C3 3,6 2,5 31 2 2,3 2,5 2,4 2,4
53 4,7 1,1 L N 4 19 3,8 2,8 26 B3 4,2 2,7 36 1 1,5 2,1 2,5 2,5
54 3,2 2,2 N G 1 , 3,2 2,2 31 C3 3,6 2,7 13 2 1,9 2,6 2,9 2,9
55 4,8 2,6 N N 8 18 4,1 2,7 34 C3 4 2,6 35 2 2,1 2,5 2,7 2,7
56 9,1 7,9 N N 17 21 4 2,6 35 C2 4,4 2,6 41 2 2,1 2,4 2,4 2,4
57 6,2 1,5 N N 36 29 4,1 2,9 29 B3 4,1 2,8 32 2 1,7 2,7 2,7 2,7
58 0,8 0,5 N G 11 10 4,5 3,4 24 C3 4,5 3,4 14 2 2,1 1,7 2,2 2,2
59 3,9 2,9 L L 1 1 2,8 1,7 39 C3 3,1 2 35 1 1,6 2,2 2,3 2,3
60 5,9 5,6 L N 35 24 3,8 2,8 26 C2 3,8 2,6 32 2 1,9 2,5 3,0 3,0
61 10,9 5,7 L N 18 31 3,9 2,9 26 C3 4,6 3,1 33 3 2,9 2,5 2,4 2,4
62 3,3 1,9 N N 15 15 3,5 2,4 31 B3 3,5 2,4 31 2 2,0 2,8 2,4 2,4
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63 9,7 0,4 N N 6 16 3,6 2,5 31 C3 4 2,7 33 2 2,4 3,1 2,6 2,6
Idade card Tempo card Disf I Disf f CD4 I CD4 f VEDi VESi %ENCi Classe VEDf VESf %ENCf AOi AOf AEi AEf AEf

64 5,9 3,6 N N 26 18 4,8 3,1 35 C2 5,4 3,8 30 2 2,0 2,2 3,4 3,4
65 3,8 1,6 N N 22 34 3,9 2,6 33 C2 4,4 3 32 2 2,7 2,7 2,6 2,6
66 4,3 1,9 L N 23 14 4,3 3,1 28 C3 4,2 3 29 2 2,5 2,5 3,1 3,1
67 6 2,0 L N 2 22 2,9 1,9 34 C3 3,6 2,7 25 2 2,4 2,2 2,8 2,8
68 5,3 3,7 L G , , 4 3,2 20 C3 4 3,3 15 2 2,2 2,6 3,0 3,0
69 5,8 5,6 M N 5 10 3,6 2,3 36 C3 3,9 2,4 38 2 2,0 2,4 2,7 2,7
70 2,7 0,9 N G 4 3 4 3 25 C3 4,4 3,1 30 2 2,3 2,4 2,7 2,7
71 4,1 1,6 M N 15 23 4,7 3,8 19 C2 4,8 3,4 29 2 2,4 2,6 2,2 2,2
72 3,9 1,4 G O 7 7 5,3 4,6 13 C3    2,2  3,1   

Idade card: idade no diagnóstico de cardiopatia; Tempo card: tempo para o desenvolvimento de cardiopatia após o inicio da doença;  disf inicial: grau de disfunção ventricular esquerda no exame inicial (N-  
normal, L- leve, M- moderada, G- grave); disf final: grau de disfunção ventricular esquerda no exame final (N- normal, L- leve, M- moderada, G- grave); CD4 inicial: dosagem do CD4 inicial; CD4 final: dosagem do CD4  
final; VED inicial: dimensão do ventrículo esquerdo diastólica no exame inicial; VED final: dimensão do ventrículo esquerdo diastólica no exame final; % ENC inicial: % de encurtamento no exame inicial;         % ENC final:  
% de encurtamento no exame final; classe: classe clinico-imunológica na época do exame; AO inicial: diâmetro da aorta no exame inicial; AO final: diâmetro da aorta no exame final; AE inicial: diâmetro do átrio esquerdo  
no exame inicial; AE final: diâmetro do átrio esquerdo no exame final.
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