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Introdução: o aumento do risco de doença cardiovascular tem sido demonstrado em sujeitos com infecção por HIV. 

A disfunção na regulação do sistema autônomo tem sido apontada como mecanismo subjacente a morte cardíaca 
nesse grupo de pacientes. Este estudo objetivou analisar a associação entre risco cardiovascular e controle 
autonômico cardíaco em portadores de HIV. Métodos: a amostra foi composta por 25 pacientes com HIV, de ambos 

os sexos, em uso de antirretrovirais e com carga viral não detectável, oriundos do Ambulatório de Doenças 
Infecciosas do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), entre agosto e dezembro de 2014. Pacientes com 
doença cardiovascular, metabólica, respiratória, neurológica ou renal foram excluídos. O risco cardiovascular foi 
avaliado pelo Escore de Framingham, utilizado para estimar a probabilidade de eventos cardiovasculares em dez 
anos. O controle autonômico cardíaco foi avaliado pela medida da variabilidade da frequência cardíaca, analisando-
se as seguintes variáveis: 1) no domínio do tempo foram mensurados o SDNN, índice triangular (variabilidade global) 
e rMSSD (atividade parassimpática); 2) o domínio da frequência compreendeu os componentes de baixa frequência 
(LF; atividade simpática) e de alta frequência (HF; atividade parassimpática), ambos normalizados, e a relação LF/HF 
(balanço simpato-vagal). Resultados: a amostra (12 mulheres e 13 homens) apresentavam idade média de 

48,7±10,9 anos, índice de massa corporal de 25,7±5,1 kg/m
2
, frequência cardíaca de 72,1±13,4 bpm, frequência 

respiratória de 16,3±3,8 rpm, pressão arterial sistólica de 125,2±18,7 mmHg e diastólica de 83,3±12,2 mmHg. O 
tempo médio de diagnóstico da doença foi de 10,2±5,0 anos, o tempo de medicação de 7,2±4,2 anos e a contagem 
de CD4 de 628,6±223,8 mm

3
 de sangue. A pontuação obtida no Escore de Framingham foi de 9,5±5,1 e o risco de 

eventos cardiovasculares foi de 9,5±7,9%, sendo 7 pacientes classificados como baixo risco, 14 como risco 
intermediário e 4 como alto risco cardiovascular. A pontuação do Escore de Framingham apresentou correlação com 
o tempo de medicação (r= 0,53), com o componente LFnu (r=0,45) e com a relação LF/HF (r=0,44), mas 
correlacionou-se inversamente com o SDNN (r=-0,43), rMSSD (r=-0,47) e com o índice triangular (r=-0,49). O risco 
de eventos cardiovasculares esteve correlacionado positivamente com o tempo de medicação (r=0,54), com o 
componente LFnu (r=0,45) e com a relação LF/HF (r=0,45), porém, apresentou correlação negativa com o SDNN (r=-
0,40), rMSSD (r=-0,43) e com o índice triangular (r=-0,48). Conclusão: Pacientes portadores de HIV, classificados 

em diferentes faixas do Escore de Framingham, apresentam associação entre o risco cardiovascular e o aumento da 
atividade simpática, redução da atividade parassimpática e do balanço simpato-vagal. Isso demonstra que, mesmo 
em pacientes com carga viral não detectável, as disfunções autonômicas cardiovasculares podem estar associadas 
ao risco cardiovascular em dez anos. Estes achados apontam para a importância de avaliações rotineiras do sistema 
nervoso autonômico cardiovascular nesta população. 

Descritores: HIV. AIDS. Doenças do Sistema Nervoso Autônomo. Doenças Cardiovasculares. Fatores de Risco. 
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Introduction: The increase of cardiovascular disease risk has been demonstrated in subjects with HIV infection. The 

dysfunction in the regulation of the autonomic system has been identified as a mechanism underlying to cardiac death 
in this group of patients. This study aimed to analyze the association between cardiovascular risk and cardiac 
autonomic control in patients with HIV. Methods: The sample consisted of 25 patients with HIV, of both genders, in 

use of antiretroviral therapy and with undetectable viral load, treated on the of Infectious Diseases Ambulatory, from 
the University Hospital of Santa Maria (HUSM), between August and December of 2014. Patients with cardiovascular 
disease, metabolic, respiratory, neurological or kidney were excluded. The cardiovascular risk was assessed by 
Framingham score, used to estimate the probability of cardiovascular events in ten years. The cardiac autonomic 
control was assessed by measuring the heart rate variability, analyzing the following variables: 1) in the time domain 
were measured SDNN, triangular index (overall variability) and rMSSD (parasympathetic activity); 2) in the frequency 
domain understood the low frequency components (LF; sympathetic activity) and high frequency (HF; 
parasympathetic activity), both normalized, and the LF/HF ratio (sympatho-vagal balance). Results: The sample (12 

women and 13 men) had a mean age of 48.7±10.9 years, body mass index of 25.7±5.1 kg/m
2
, heart rate of 72.1±13.4 

bpm, respiratory rate of 16.3±3.8 bpm, systolic blood pressure of 125.2±18.7 mmHg and diastolic 83.3±12.2 mmHg. 
The average time since diagnosis of the disease was 10.2±5.0 years, the medication time of 7.2±4.2 years and the 
CD4 count of 628.6±223.8 mm

3
 of blood. The score obtained in the Framingham score was 9.5±5.1 and the risk of 

cardiovascular events was 9.5±7.9%, with 7 patients classified as low risk, 14 as intermediate risk and 4 as high 
cardiovascular risk. The Framingham score presented a correlation with the medication time (r=0.53), with the LFnu 
component (r=0.45) and with the ratio LF/HF (r=0.44), but it was inversely correlated with SDNN (r=-0.43), rMSSD (r=-
0.47) and with the triangular index (r=-0.49). The risk of cardiovascular events was positively correlated with the 
medication time (r=0.54), with the LFnu component (r=0.45) and with the ratio LF/HF (r=0.45), but had negative 
correlation with SDNN (r=-0.40), rMSSD (r=-0.43) and the triangular index (r=-0.48). Conclusion: Patients with HIV 

classified into different bands of Framingham score, presented association between cardiovascular risk and increased 
sympathetic activity, decreased parasympathetic activity and sympatho-vagal balance. This demonstrates that even in 
patients with undetectable viral load, cardiovascular autonomic dysfunctions may be associated with cardiovascular 
risk in ten years. These findings point to the importance of routine assessments of cardiovascular autonomic nervous 
system in this population. 

Descriptors: HIV. AIDS. Autonomic Nervous System Diseases. Cardiovascular Diseases. Risk Factors. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estimativas apontam que havia 35 milhões de pessoas infectadas pelo HIV no 

mundo em 2012 contabilizando, no mesmo ano, 2,3 milhões de novas infecções pelo 

vírus. Desde 2001 tem sido registrada redução de 33% no número de novas infecções 

por HIV quando, naquele ano, a taxa era de 3,4 milhões (UNAIDS, 2013). O número de 

mortes por AIDS também está em declínio com 1,6 milhões de mortes em 2012, abaixo 

dos 2,3 milhões em 2005 (UNAIDS, 2013). A África Subsaariana continua sendo a mais 

severamente afetada, com quase um em cada 20 adultos (4,9%) com HIV e 

responsável por 69% das pessoas que vivem com HIV em todo o mundo. Depois da 

África Subsaariana, as regiões mais afetadas são o Caribe, Europa Oriental e Ásia 

Central, onde 1,0% dos adultos viviam com HIV em 2011 (UNAIDS, 2012). 

No Brasil, segundo dados do Boletim Epidemiológico HIV e DST do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2014), 734 mil brasileiros viviam com HIV em 2014, correspondendo a 

uma taxa de prevalência de 0,4% na população geral e 0,6% na população de 15 a 49 

anos, sendo 0,7% em homens e 0,4% em mulheres. Até junho de 2014, foram 

registrados no país 757.042 casos de AIDS e uma taxa de incidência de 20,5 casos por 

100 mil habitantes. Desde o início da epidemia de AIDS até dezembro de 2013, foram 

identificados 278.306 óbitos tendo como causa básica a AIDS. Avaliando o coeficiente 

de mortalidade padronizado, observa-se uma tendência de queda nos últimos dez anos 

para o Brasil como um todo, o qual passou de 6,1 óbitos para cada 100 mil habitantes 

em 2004 para 5,7 em 2013, representando uma queda de 6,6% (BRASIL, 2014).  

O acesso universal e gratuito à Terapia Antirretroviral (TARV), implantado no 

Brasil desde 1996 (BRASIL, 1996), causou importante redução na morbimortalidade por 

AIDS (FAZITO-REZENDE et. al., 2010), com aumento da sobrevida de pessoas vivendo 

com HIV/AIDS (MATIDA et. al., 2008). Além do impacto clínico favorável, o início 

precoce da TARV vem sendo demonstrado como ferramenta importante na redução da 

transmissão do HIV (BRASIL, 2013). Nessa perspectiva, em dezembro de 2013, o 

Brasil tornou-se o primeiro país em desenvolvimento e o terceiro do mundo a 

recomendar o início imediato da TARV para todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, 
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independentemente da contagem de células T-CD4, com o objetivo de reduzir a 

transmissibilidade do HIV, considerando a motivação do paciente (BRASIL, 2013). A 

implementação do tratamento como prevenção tem sido reconhecida como uma das 

mais importantes medidas de saúde pública para o controle da transmissão do HIV 

(HULL, LANGE, MONTANER, 2014). Conforme dados do Boletim Epidemiológico do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), no ano de 2013, estimava-se que 355 mil 

brasileiros faziam uso da TARV, sendo que 255 mil possuíam carga viral indetectável 

(inferior a 40 cópias/mL). 

Desde a introdução da TARV, a expectativa de vida de portadores de HIV tem 

aumentado, transformando a infecção por HIV de uma condição fatal a uma doença de 

manejo crônico. Combinações de agentes antirretrovirais de diferentes classes têm 

demonstrado eficácia em retardar a progressão viral, além de ser a principal estratégia 

de tratamento para o HIV. No entanto, o uso de terapias múltiplas aumentou 

consideravelmente a carga de tratamento, bem como o risco de efeitos colaterais 

(MBADA et. al., 2013). 

Embora os benefícios da terapia antirretroviral tenham revolucionado o cuidado 

de pacientes infectados pelo HIV, o tratamento é frequente associado a alterações 

metabólicas importantes, principalmente no perfil lipídico e glicêmico, sendo associado 

a riscos elevados de eventos cardiovasculares. São vários os fatores de risco 

conhecidos para doença cardiovascular, os quais podem ser induzidos ou 

potencializados pelo uso da TARV. Estes incluem aumentos nos níveis séricos de 

colesterol total e triglicerídeos e diminuição na tolerância à glicose associada ao 

aumento da resistência à insulina (ZHOU et. al., 2015; WONGCHAROEN et. al., 2013; 

DAD STUDY, 2003). Sujeitos infectados pelo HIV têm aumento do risco relativo de 

doença cardíaca coronariana, infarto agudo do miocárdio e doença vascular periférica, 

quando comparada com a da população não infectada pelo HIV (ZHOU et. al., 2015). 

De fato, muitos esquemas antirretrovirais induzem efeitos gastrointestinais, como 

distensão abdominal, náuseas e diarréia; fadiga; dor de cabeça; anemia; lipodistrofia; 

perda de força muscular (RASO et. al., 2013); disfunções pulmonares associadas a 

infecções oportunistas (PASSOS et. al., 2012), deterioração da função endotelial 

(GUARALDI et. al., 2013), progressão da aterosclerose (WESTHORPE et. al., 2013), 
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aumento do risco de infarto do miocárdio e morte súbita (PEDERSEN et. al., 2013), 

aumento dos fatores de risco de doença cardiovascular (TADEWOS et. al., 2012) e 

disfunção autonômica (WONGCHAROEN et. al., 2013). 

Prejuízo na regulação do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) tem sido 

referenciado como fator preditor de risco aumentado de eventos cardíacos e morte 

súbita em pacientes com doença cardíaca, bem como, em pessoas aparentemente 

saudáveis (ASKGAARD et. al., 2011). Em portadores de HIV, a disfunção na regulação 

do SNA tem sido relatada em diversos estudos (BESTAWROS et. al., 2015; 

WONGCHAROEN et. al., 2013; FIORENTINI et. al., 2012; ASKGAARD et. al., 2011). O 

SNA é a estrutura regulatória responsável por integrar e controlar as funções 

fisiológicas do organismo e pela homeostase com o meio externo. O equilíbrio entre a 

atividade simpática e parassimpática é crucial para o funcionamento adequado do 

sistema cardiovascular. O aumento da ativação simpática está associado à síndrome 

metabólica, hipertensão, doença cardíaca isquêmica, arritmia e cardiomiopatia, ao 

passo que a diminuição da ativação parassimpática é atrelada ao envelhecimento e ao 

dano no controle do barroreflexo e quimiorreflexo (CHOW et. al., 2011).  

Sujeitos infectados pelo HIV têm maior prevalência de disfunção autonômica em 

comparação com a população em geral (CHOW et. al., 2011). O mecanismo pelo qual a 

disfunção ocorre nessa população parece ainda duvidoso. Porém, estudos mencionam 

a disfunção autonômica como mecanismo subjacente a morte cardíaca súbita em 

portadores de HIV/AIDS (POKORNY et. al., 2011; LEBECH et. al., 2007). Vários 

marcadores têm sido utilizados para identificar a disfunção na regulação do SNA, 

incluindo a diminuição da variabilidade da frequência cardíaca e recuperação lenta da 

frequência cardíaca de repouso após exercício físico. 

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) representa um dos mais 

promissores marcadores de disfunção do controle autonômico. A derivação 

aparentemente fácil desta medida popularizou seu uso (TASK FORCE, 1996). A 

mensuração da VFC permite analisar o controle neural cardíaco durante períodos 

curtos ou prolongados em condições fisiológicas e patológicas. Tem a vantagem de 

possibilitar uma avaliação não invasiva e seletiva da função autonômica, além de ser 

um recurso metodológico simples e de fácil aplicação (CAMBRI et. al., 2008). 
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Devido a duração do ciclo cardíaco, medida pelo tempo transcorrido entre duas 

ondas R consecutivas do eletrocardiograma (intervalo RR), não ser constante, a VFC é 

definida pela variação entre os intervalos RR sucessivos. A análise da flutuação da FC 

é uma prerrogativa para a observação da integridade do SNA (CAMBRI et. al., 2008). 

A diminuição da VFC representa um importante indicador do estado de saúde e 

fator prognóstico de morbimortalidade cardiovascular havendo indícios de que essa 

redução esteja relacionada à disfunção autonômica cardíaca inerente ao aumento da 

atividade simpática ou a diminuição da atividade vagal (DE SÁ et. al., 2013; CHOW et. 

al., 2011).  

A VFC pode ser avaliada por dois métodos: pelo cálculo de índices baseado em 

operações estatísticas dos intervalos RR (domínio do tempo) e pela análise espectral 

dos intervalos RR ordenados (domínio da frequência). Os parâmetros no domínio do 

tempo abordam a magnitude da variabilidade e fornecem informações sobre a 

modulação global da VFC, refletindo geralmente mais a modulação parassimpática. As 

medidas do domínio da freqüência fornecem informações sobre a quantidade de 

variabilidade ocorrida, em diferentes freqüências, em função das oscilações periódicas 

da frequência cardíaca. Além disso, a discriminação entre atividade parassimpática e 

simpática pode ser inferida a partir da análise de domínio de frequência (CHOW et. al., 

2011).  

Diante do referencial exposto, pretende-se, com este estudo, analisar a 

associação entre risco cardiovascular e controle autonômico cardíaco em portadores de 

HIV. 

A presente pesquisa foi estruturada em cinco partes. A primeira, destinada à 

introdução geral e à revisão de literatura; a segunda, ao artigo científico elaborado a 

partir dos resultados encontrados; a terceira, às conclusões do estudo; a quarta, ao 

referencial bibliográfico utilizado, e a quinta, aos anexos do estudo. 

O artigo científico será apresentado segundo as normas dos Arquivos Brasileiros 

de Cardiologia. 
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Resumo 
 
Fundamento: A doença cardiovascular é a principal causa de morte entre portadores de HIV em uso de terapia 

antirretroviral (TARV). A disfunção na regulação do sistema autônomo tem sido relatada em pacientes com HIV/AIDS 
em resposta à TARV. 
Objetivo: Analisar a associação entre risco cardiovascular e controle autonômico cardíaco em portadores de HIV.  
Métodos: Estudo transversal com 25 sujeitos portadores de HIV, de ambos os sexos, em tratamento antirretroviral e 

com carga viral indetectável. O risco cardiovascular foi avaliado pelo Escore de Framingham. O controle autonômico 
cardíaco foi avaliado pela medida da variabilidade da frequência cardíaca, analisando as variáveis no domínio do 
tempo e da frequência.  
Resultados: A pontuação obtida no Escore de Framingham foi de 9,5±5,1 e o risco de eventos cardiovasculares foi 

de 9,5±7,9%. A pontuação do Escore de Framingham apresentou correlação com o tempo de medicação (r= 0,53), 
com o componente LFnu (r=0,45) e com a relação LF/HF (r=0,44), mas correlacionou-se inversamente com o SDNN 
(r=-0,43), rMSSD (r=-0,47) e com o índice triangular (r=-0,49). O risco de eventos cardiovasculares esteve 
correlacionado positivamente com o tempo de medicação (r=0,54), com o componente LFnu (r=0,45) e com a relação 
LF/HF (r=0,45), porém, apresentou correlação negativa com o SDNN (r=-0,40), rMSSD (r=-0,43) e com o índice 
triangular (r=-0,48).  
Conclusão: Estes achados demonstram que mesmo em pacientes com carga viral não detectável, a disfunção 

autonômica cardíaca pode estar associada ao risco cardiovascular em dez anos. 
Descritores: HIV. AIDS. Doenças do Sistema Nervoso Autônomo. Doenças Cardiovasculares. Fatores de Risco. 

 
Abstract 
 
Background: Cardiovascular disease is the leading cause of death among people living with HIV using antiretroviral 

therapy (ART). The dysfunction in the regulation of the autonomic system has been reported in patients with HIV/AIDS 
in response to ART.  
Objective: To analyze the association between cardiovascular risk and cardiac autonomic control in patients with 

HIV.  
Methods: Cross-sectional study of 25 subjects with HIV, of both genders, in antiretroviral treatment and with 

undetectable viral load. The cardiovascular risk was assessed by Framingham score, used to estimate the probability 
of cardiovascular events in ten years. The cardiac autonomic control was assessed by measuring the heart rate 
variability, analyzing the variables in the time domains and frequency. 
Results: The score obtained in the Framingham score was 9.5±5.1 and the risk of cardiovascular events was 

9.5±7.9%. The Framingham score presented a correlation with the medication time (r=0.53), with the LFnu component 
(r=0.45) and the ratio LF/HF (r=0.44), but it was inversely correlated with SDNN (r=-0.43), rMSSD (r=-0.47) and the 
triangular index (r=-0.49). The risk of cardiovascular events was positively correlated with the medication time 
(r=0.54), with the LFnu component (r=0.45) and the ratio LF/HF (r = 0.45), but had negative correlation with SDNN 
(r=-0.40), rMSSD (r = -0.43) and the triangular index (r = -0.48). 
Conclusion: These findings demonstrate that even in patients with undetectable viral load, the cardiac autonomic 

dysfunction may be associated with cardiovascular risk in ten years. In this way, we emphasize the importance of 

routine assessments of cardiovascular autonomic nervous system in this population. 

 
Descriptors: HIV. AIDS. Autonomic Nervous System Diseases. Cardiovascular Diseases. Risk Factors. 
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Introdução 

 

 

A infecção pelo Human Immunodeficiency Virus (HIV) e a epidemia da Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS) constituem um dos grandes problemas de saúde 

pública no plano mundial1. No Brasil, segundo dados do Boletim Epidemiológico do 

Ministério da Saúde2, 734 mil brasileiros viviam com HIV em 2014, sendo registrados no 

ano anterior, aproximadamente 5,7 óbitos para cada 100 mil habitantes por doenças 

relacionadas à AIDS2. O advento da terapia antirretroviral (TARV) permitiu maior 

controle da doença que de uma condição progressiva e fatal passou a ser considerada 

tratável e crônica. Porém, o controle da replicação viral trouxe consigo inúmeros efeitos 

adversos, incluindo nesse cenário o aumento do risco de doenças cardiovasculares3,4. 

A doença cardiovascular é a principal causa de morte entre portadores de HIV 

em uso de terapia antirretroviral combinada5. Mesmo que a taxa de mortalidade por 

AIDS tenha diminuído drasticamente após o desenvolvimento da TARV, aumento dos 

índices de morte cardiovascular tem sido encontrado em pacientes infectados pelo HIV. 

Isso decorre, pelo menos em parte, pelo elevado risco de doença cardíaca coronária, 

infarto agudo do miocárdio e doença vascular periférica em comparação com a 

população não infectada6. Parada cardíaca súbita contribui para a maioria das mortes 

por problemas cardíacos em portadores de HIV, com uma taxa de quatro vezes maior 

que o esperado na população em geral com fatores de risco similares7. Para tal, tem 

sido sugerido que a disfunção autonômica pode ser o mecanismo subjacente a morte 

cardíaca súbita neste grupo de pacientes8. 

A disfunção na regulação do sistema autônomo tem sido relatada em pacientes 

com HIV/AIDS. A prevalência de disfunção autonômica parece ser particularmente 

elevada em pacientes com doença avançada ou em sujeitos não tratados9. Entretanto, 

a supressão viral, por meio da terapia medicamentosa eficaz, e os distúrbios 

metabólicos induzidos por antirretrovirais podem ter um efeito prejudicial sobre a função 

autonômica1. Pacientes em uso de TARV têm aumento da frequência cardíaca de 

repouso e diminuição da variabilidade da frequência cardíaca de curto prazo, indicando 

disfunção parassimpática10. 



13 

 

O escore de risco de Framingham tem sido utilizado como ferramenta para 

avaliação do risco de doenças cardiovasculares em pacientes HIV6. O escore é 

amplamente aplicado, bem reconhecido e validado para estimar o risco absoluto de 

desenvolvimento de evento cardiovascular (doença arterial coronariana, acidente 

vascular encefálico, doença arterial obstrutiva periférica, infarto do miocárdio ou 

insuficiência cardíaca) em um período de dez anos11. 

Com o impacto da TARV no perfil metabólico e, consequentemente, no risco de 

eventos cardiovasculares, surgiram muitos estudos associando a infecção pelo HIV com 

a doença cardiovascular e seus fatores de risco. Porém, até o momento e ao nosso 

conhecimento, não está clara a associação entre risco cardiovascular, avaliado pelo 

Escore de Framingham, e as diferentes variáveis que refletem o controle autonômico 

em portadores de HIV sem falha virológica. Diante do exposto, o objetivo desse estudo 

foi analisar a associação entre risco cardiovascular e controle autonômico cardíaco em 

portadores de HIV. 

 

 

Métodos 

 

 

Este estudo transversal foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), posteriormente à aprovação no Gabinete 

de Projetos do Centro de Ciências da Saúde/UFSM e Gerência de Ensino e Pesquisa 

do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), sob o protocolo número 

30302414.0.0000.5346, conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, e todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram incluídos 25 sujeitos por meio de uma amostra de conveniência, de 

ambos os sexos e maiores de 18 anos, portadores do vírus HIV, acompanhados no 

Ambulatório de Doenças Infecciosas (DI) do Hospital Universitário de Santa Maria 

(HUSM), entre os meses de agosto a dezembro 2014. Foram incluídos apenas sujeitos 

com HIV/AIDS em terapia antirretroviral (TARV) com carga viral não detectável. Os 

critérios de exclusão foram: disfunção cognitiva que impedisse a realização das 
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avaliações, incapacidade para entender o termo de consentimento livre e esclarecido, 

sujeitos HIV/AIDS em TARV há menos de seis meses, sujeitos com insuficiência 

cardíaca congestiva, portadores de marcapasso cardíaco, diabetes mellitus, doença de 

chagas, tuberculose, desnutrição, dependentes de álcool; sujeitos em uso de drogas 

antiarrítmicas, beta-bloqueadores e estatinas; sujeitos com alteração vascular periférica 

em membros inferiores, como trombose venosa profunda ou tromboangiite obliterante; 

sujeitos com comorbidades como doença pulmonar obstrutiva crônica, neuropatias 

periféricas, doença cerebrovascular e/ou músculo-esqueléticas crônicas; gestantes. 

Conforme a agenda do ambulatório, os sujeitos foram contatados logo após a 

consulta médica de rotina e os que preenchessem os critérios de inclusão foram 

convidados a participar. Mediante a entrevista e a revisão dos prontuários, foram 

registrados os dados para triagem conforme os critérios de exclusão. Foram coletados 

os dados demográficos, antropométricos, sinais vitais e as seguintes informações 

clínicas: tempo de diagnóstico, tempo de uso de TARV, valor da última contagem de 

células T-CD4 e carga viral, níveis séricos de colesterol HDL e colesterol total, esquema 

de terapia antirretroviral. 

Os sujeitos foram avaliados pelo escore de risco cardiovascular de Framingham, 

caracterizado por uma série de equações de predição desenvolvida a partir do estudo 

longitudinal Framingham Heart Study11. Categorias de risco são definidas como de 

baixo risco quando há <5% de probabilidade de eventos cardiovasculares em dez anos; 

de risco intermediário quando há ≥ 5% e ≤ 20% para homens e ≥ 5% e ≤ 10% para 

mulheres; e de alto risco quando há > 20% para homens e > 10% para mulheres no 

período de dez anos12. Para cálculo do escore de risco foi utilizada a última dosagem 

do perfil lipídico do sujeito solicitado em consulta com o infectologista, além da 

anamnese com o indivíduo (idade, história de tabagismo, diabetes, pressão arterial 

tratada ou não). 

O controle autonômico cardíaco foi avaliado pelo teste da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC). A análise da decomposição espectral da potência da VFC 

foi realizada pelos métodos lineares nos domínios do tempo e da frequência. Para a 

análise da VFC no domínio do tempo, assim denominada por expressar os resultados 

em unidade de tempo (milissegundos), foram medidos os intervalos RR normais 
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(batimentos sinusais) em determinado intervalo de tempo e, a partir daí, com base em 

métodos estatísticos ou geométricos (média, desvio padrão e índices derivados do 

histograma ou do mapa de coordenadas cartesianas dos intervalos RR), calculou-se os 

índices tradutores de flutuações na duração dos ciclos cardíacos. O índice SDNN 

corresponde ao desvio padrão de todos os intervalos RR normais gravados em um 

intervalo de tempo. Os índices rMSSD e pNN50 são, respectivamente, a raiz quadrada 

da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais adjacentes, em um 

intervalo de tempo e porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença de 

duração maior que 50ms. O índice SDNN é obtido a partir de registros de longa 

duração e representa as atividades simpática e parassimpática, expressando a VFC 

global13. Os índices rMSSD e pNN50 representam a atividade parassimpática, pois são 

encontrados a partir da análise de intervalos RR adjacentes9,14,15. O índice triangular foi 

calculado a partir da construção de um histograma de densidade dos intervalos RR 

normais, o qual mostra, no eixo horizontal (eixo x), o comprimento dos intervalos RR e, 

no eixo vertical (eixo y), a frequência com que cada um deles ocorreu. O Índice 

triangular representa as modulações do componente parassimpático do SNA sobre o 

sistema cardiovascular, bem como a VFC global13. 

Na análise da VFC no domínio da frequência, a densidade de potência espectral 

decompõe a VFC em componentes oscilatórios fundamentais: HF - componente de alta 

frequência (variação entre 0,15 a 0,4Hz) que corresponde à modulação respiratória e é 

um indicador da atuação do nervo vago sobre o coração; LF - componente de baixa 

frequência (variação entre 0,04 e 0,15Hz) que é decorrente da ação conjunta dos 

componentes vagal e simpático sobre o coração, com predominância do simpático. A 

relação LF/HF reflete as alterações absolutas e relativas entre os componentes 

simpático e parassimpático do SNA, caracterizando o balanço autonômico sobre o 

coração. Os índices LHnu e HFnu são valores das potências LF e HF em unidades 

normalizadas. A normalização dos dados da análise espectral é utilizada para minimizar 

os efeitos das alterações da banda de muito baixa frequência (VLF). Essa é 

determinada a partir da divisão da potência de um dado componente (LF ou HF) pelo 

espectro de potência total, subtraída do componente de VLF e multiplicada por 10015. 
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A medida da VFC foi realizada com um frequencímetro de pulso da marca Polar 

modelo 810i, validado por Gamelin e cols16, sendo a aquisição do sinal 

eletrocardiográfico (ECG taxa amostral - 1 kHz) das séries temporais dos intervalos RR 

obtida por intervalo contínuo. Antes do início dos registros, o voluntário permaneceu 10 

minutos deitado em repouso. Os registros foram realizados na posição de decúbito 

dorsal em repouso, durante 10 minutos, e na mesma posição com respiração 

controlada (12 respirações por minuto; relação I:E=1/3), durante mais 10 minutos. O 

decúbito dorsal permitiu apenas apoio cervical em travesseiro uniforme para todos os 

sujeitos da pesquisa. Durante o período de avaliação da VFC foi solicitado que o sujeito 

permanecesse em silêncio. 

Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 13.0. A normalidade dos dados foi avaliada pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Os dados com distribuição normal estão apresentados em 

médias e desvio-padrão. A associação entre variáveis independentes e variáveis 

dependentes foi testada por meio do cálculo do Coeficiente de Correlação de Pearson, 

sendo a intensidade das correlações avaliada qualitativamente conforme proposto por 

Callegari-Jacques17. Foi considerado o nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

 

Resultados 

 

 

Dentre os 25 sujeitos estudados, 52% eram mulheres, com a média do IMC 

classificada em sobrepeso. Uma vez que se espera que pacientes em TARV consigam 

um controle virológico ideal, apresentando pesquisa laboratorial com níveis 

indetectáveis do vírus, a contagem de células T-CD4 apresentou valor médio 

condizente com controle imunológico satisfatório. As características demográficas e 

clínicas dos sujeitos estão apresentadas na Tabela 1. Na Tabela 2 estão apresentados 

os dados da VFC no domínio do tempo e da frequência. 
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Tabela 1 – Caracterização dos sujeitos 
 

 

Variáveis  

Gênero (M/F) 12/13 

Idade (anos) 48,7±10,9 

IMC (kg/m²) 25,7±5,1 

FC (bpm) 72,1±13,4 

FR (rpm) 16,3±3,8 

PAS (mmHg) 125,2±18,7 

PAD (mmHg) 83,2±12,2 

Tempo diagnóstico (anos) 10,2±5,0 

Tempo TARV (anos) 7,2±4,2 

T-CD4 (células) 628,6±223,8 

HDL-C (mg/dl) 47,6±11,4 

Colesterol total (mg/dl) 195,4±46,9 

Escore de Framingham (pontos) 9,5±5,1 

Escore de Framingham (% de risco) 9,5±7,9 

Categorias de risco de Framingham (n): 

Baixo 

Intermediário 

Alto 

 

7 

14 

4 

 

Valores expressos em n ou média±desvio padrão. M: masculino; F: feminino; IMC: índice de massa 
corporal; FC: frequência cardíaca; FR: frequência respiratória; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: 

pressão arterial diastólica; TARV: terapia antirretroviral; T-CD4: células T-CD4; HDL-C: High density 

lipoprotein cholesterol. 

 
 
 
Tabela 2 – Variabilidade da frequência cardíaca analisada no domínio do tempo e da 
frequência. 
 

Domínio do Tempo  

FC média (bpm) 66,2±12,5 

SDNN (ms) 40,2±25,9 

rMSSD (ms) 35,3±24,4 

pNN50 (%) 15,8±18,6 

Índice triangular 9,4±4,3 
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Domínio da Frequência  

TP (ms²) 2151,7±2818,8 

LF (ms²) 311,6±375,7 

HF (ms²) 827,2±1152,2 

LF (nu) 35,2±18,9 

HF (nu) 64,6±18,9 

LF/HF 0,7±0,6 

 
Valores expressos em média±desvio padrão. FC: frequência cardíaca; SDNN: desvio padrão dos 
intervalos RR normais; rMSSD: raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR 
normais adjacentes; pNN50: porcentagem dos intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior 
que 50ms; TP: potência total; LF: potência na faixa de baixa frequência; HF: potência na faixa de alta 
frequência; LF (nu): potência LF em unidades normalizadas; HF (nu): potência HF em unidades 
normalizadas; LF/HF: razão entre as potências LF e HF. 

 
 

 

Foram identificadas correlações regulares entre a pontuação do escore de 

Framingham com o SDNN (r= -0,43; p=0,031), rMSSD (r= -0,47; p=0,018), índice 

triangular (r= -0,49; p=0,013), LFnu (r=0,45; p=0,026), HFnu (r= -0,45; p= 0,023) e 

LF/HF (r=0,44; p= 0,027). A Figura 1 apresenta as correlações do percentual de risco 

cardiovascular com o SDNN, rMSSD e índice triangular, todas classificadas como 

regulares. Também foram identificadas correlações regulares do percentual de risco 

cardiovascular com o LFnu, HFnu e a razão LF/HF, que estão plotadas na Figura 2. 

Como esperado, a idade também se correlacionou positivamente com a 

pontuação do escore de Framingham (r=0,70; p<0,001) e com o percentual de risco 

cardiovascular (r=0,63; p=0,001), ambas classificadas como forte. O tempo de 

medicação apresentou correlações regulares com o escore absoluto de Framingham 

(r=0,53; p=0,006) e com o percentual de risco cardiovascular (r=0,54; p=0,005). 
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Figura 1: Correlações entre o percentual de risco cardiovascular e o SDNN (A), rMSSD 
(B) e índice triangular (C). 
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Figura 2: Correlações entre o percentual de risco cardiovascular e os componentes 
LFnu (A), HFnu (B) e relação LF/HF (C). 
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Discussão  

 

 

Os principais achados desse estudo demonstram a associação entre controle 

autonômico e o risco cardiovascular pelo Escore de Framingham em portadores do 

vírus HIV, com carga viral não detectável, observada pelas correlações positivas do 

risco cardiovascular com atividade simpática e balanço simpato-vagal e pela correlação 

negativa com a atividade parassimpática. Além destas, houve correlação direta entre a 

probabilidade de ocorrência de evento cardiovascular em 10 anos com o tempo de 

TARV. 

Estudos prévios têm evidenciado a ocorrência de disfunção na regulação do 

sistema nervoso autônomo, avaliada pela técnica da variabilidade da frequência 

cardíaca, em portadores de HIV1,14,18-20. Acréscimo na frequência cardíaca de repouso, 

aumento do componente simpático, redução da atividade parassimpática e diminuição 

na VFC parecem ser mecanismos associados à disfunção na regulação autonômica em 

sujeitos infectados com o HIV1,9,18,21,22. A redução na VFC reflete prejuízo no tônus 

autonômico, conferindo maior risco de eventos cardiovasculares e mortalidade23. Em 

tese, um aumento na frequência cardíaca de repouso pode ser devido à diminuição do 

tônus parassimpático e/ou ao aumento do tônus simpático9,10. Em uma análise 

comparativa entre os nossos dados e os valores de referência propostos pelo Task 

Force13, os nossos pacientes apresentaram em média uma redução da atividade 

parassimpática, aumento da atividade simpática e prejuízo no balanço simpato-vagal. 

A influência da TARV sobre o controle autonômico tem sido investigada em 

portadores de HIV, embora os índices de morbidade e mortalidade por AIDS tenham 

diminuído drasticamente após o desenvolvimento da mesma6,14,20,24. O presente estudo 

identificou disfunção autonômica cardíaca mesmo com a utilização da TARV por todos 

os pacientes e com valores satisfatórios de controle virológico. Isso corrobora com o 

achado de Askgaard e cols14, que demonstrou disfunção autonômica em 97 sujeitos 

infectados pelo HIV, em tratamento antirretroviral, mesmo com carga viral indetectável. 

O escore de Framingham tem sido utilizado nessa população a fim de avaliar a 

probabilidade de ocorrência de evento cardiovascular em virtude dos efeitos 
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potencializadores da infecção pelo HIV e do uso da terapia medicamentosa6,25. Nossos 

achados demonstraram que o baixo risco de evento cardiovascular esteve presente em 

sete pacientes, ao passo que 14 deles apresentaram risco intermediário e quatro foram 

identificados com alto risco cardiovascular em um período de dez anos. Ao analisarem 

as alterações metabólicas e o risco de doença cardiovascular, também avaliado pelo 

escore de Framingham, em portadores de HIV com e sem TARV, Zhou e cols6 

observaram que a maioria dos pacientes (97%) apresentou baixo risco de doença 

cardiovascular. No entanto, estes autores analisaram uma amostra da população 

africana e com IMC considerado normal, o que pode explicar as discrepâncias em 

relação aos nossos resultados. 

Os nossos achados demonstram correlação positiva do risco cardiovascular 

coma atividade simpática (LFnu) e com o balanço simpato-vagal (LF/HF), porém, 

apresentou correlação negativa com a atividade autonômica global (SDNN e índice 

triangular) e com a atividade parassimpática (HFnu e rMSSD). Jelinek e cols26 

associaram as diferentes estratificações do escore de risco de Framingham com as 

medidas da função autonômica avaliada pela VFC em uma população rural. O estudo 

demonstrou que o índice SDNN diminuiu de forma constante com o aumento do risco 

para DCV. Os resultados mostraram ainda que o baixo, intermediário e elevado risco 

cardiovascular pelo escore de risco de Framingham estavam associados a uma 

diminuição na atividade global do SNA, a um prejuízo no balanço simpato-vagal e a um 

aumento no tônus simpático26. Analisando a associação entre as medidas da VFC e o 

escore de risco cardiovascular de Framingham em adultos saudáveis, Yoo e cols27 

demonstraram que o risco cardiovascular foi correlacionado negativamente com o 

SDNN, rMSSD e HF e positivamente com LFnu e LF/HF, embora a magnitude das 

correlações tenham sido de moderada a fraca27. 

Vários estudos têm demonstrado associação entre fatores de risco 

cardiovascular e controle autonômico em pacientes com HIV em TARV. Assim, foram 

relatadas correlação inversa do colesterol total e colesterol LDL com o índice rMSSD14, 

de níveis séricos de triglicerídeos com o componente HF1, de níveis séricos de proteína 

C reativa e do marcador de necrose tumoral com o índice triangular, rMSSD e 

componente HF18. Ainda, a idade avançada, aumento na razão colesterol 
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total/colesterol HDL e no índice de massa corporal e a presença de diabetes também 

estão associadas com a diminuição dos índices SDNN e rMSSD em pacientes 

infectados por HIV9. Pop-Busui e cols28 demonstraram associação entre o prejuízo na 

regulação do SNA e o aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares em 

sujeitos com diabetes tipo 2. Outros relatos também mencionaram a correlação entre a 

VFC e doença cardiovascular29, doença renal30, diabetes28,31 e depressão32. 

Variáveis da VFC de curto prazo, incluindo rMSSD e HF, são consideradas 

primordialmente por refletirem os efeitos da atividade vagal na função autonômica 

cardíaca1,22. Por outro lado, o componente SDNN é uma medida da modulação 

parassimpática e simpática combinada, sendo considerado uma estimativa da atividade 

global do SNA9. Já o componente de baixa freqüência LF representa a atividade 

predominantemente simpática na função autonômica e a relação LF/HF reflete as 

alterações absolutas e relativas entre os componentes simpático e parassimpático do 

SNA, caracterizando o balanço autonômico sobre o coração13,15,27. 

Nosso estudo também demonstrou que portadores de HIV em uso de TARV a 

mais tempo possuem maior probabilidade de ocorrência de evento cardiovascular em 

10 anos. Conforme Kramer e cols33, embora associada à melhoria na qualidade de vida 

de portadores de HIV, a TARV acarreta alterações cardiovasculares importantes nesse 

grupo de pacientes, relacionadas tanto ao aumento da sobrevida quanto à toxicidade da 

terapia. O tempo acumulado de exposição a várias classes de medicamentos 

antirretrovirais parece ser relevante para predizer o risco futuro de doença 

cardiovascular. A associação entre a duração da TARV e o aumento do risco de evento 

cardiovascular foi comprovada por Friis-Moller e cols34, com um risco relativo ajustado 

de 1,16 por ano de exposição à terapia. 

A avaliação da VFC, adotada em nosso estudo apenas em portadores de HIV em 

TARV, impossibilitou esclarecermos se a associação entre risco cardiovascular e 

controle autonômico foi secundária à TARV ou à infecção pelo HIV. Além disso, nosso 

estudo incluiu apenas portadores de HIV com supressão virológica, não relatando a 

associação entre risco cardiovascular e controle autonômico em sujeitos infectados pelo 

HIV com controle virológico insatisfatório. 
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Conclusão 

 

Nosso estudo demonstrou que em pacientes infectados por HIV, mesmo com 

carga viral não detectável e em uso de TARV, as disfunções autonômicas 

cardiovasculares estão associadas ao risco cardiovascular em dez anos. O Escore de 

Framingham esteve associado com o aumento da atividade simpática e com o prejuízo 

no balanço simpato-vagal. O risco cardiovascular também esteve correlacionado com a 

redução da atividade autonômica global e parassimpática. Dessa forma, sugere-se que 

os índices de VFC, particularmente SDNN, rMSSD, índice triangular, LF, HF e razão 

LF/HF podem ser parâmetros úteis para a avaliação do risco de doença cardiovascular 

em pacientes infectados por HIV sem falha virológica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo possibilitou uma maior elucidação entre o risco de eventos 

cardiovasculares e o controle autonômico em portadores de HIV em tratamento 

antirretroviral e com controle virológico satisfatório. Nossos achados apontam para a 

importância de avaliações rotineiras do sistema nervoso autonômico cardiovascular, 

acarretando na melhora da assistência em saúde e, consequentemente, na redução 

dos custos com o tratamento. A avaliação da regulação do sistema autônomo, em 

função do aumento do risco cardiovascular em portadores de HIV parece ser uma 

estratégia precursora de ações de promoção e prevenção de saúde, ao associar 

recursos de avaliação do risco cardiovascular e do controle autonômico, viabilizando, 

dessa forma, um cuidado integral ao portador de HIV/AIDS. 
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Anexo A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Escore de risco cardiovascular de Framingham 
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Cardiologia; Arquivos Brasileiros de Cardiologia; v. 101, n. 4, 2013. 
Disponível em:http://www.sbpc.org.br/upload/conteudo/V_Diretriz_Brasileira_de_Dislipidemias.pdf 
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Anexo C – Normas para publicação nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia 
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