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RESUMO 

 

 

Introdução: Após o reconhecimento da AIDS como uma nova entidade 

clínica e o isolamento do vírus HIV como agente causador, no início dos anos 80, 

mudou a história dessa infecção. Com a instituição da terapia antirretroviral 

combinada (cART), em 1996 e com os avanços no tratamento, houve uma dramática 

redução na mortalidade como na morbidade das pessoas infectadas pelo vírus HIV. 

A expansão do acesso aos antirretrovirais contribuiu com declínio de 19% da 

mortalidade entre 2004 e 2009. Esses benefícios, observados em diversas 

populações analisadas ao longo do tempo, resultaram no aumento da sobrevida e 

na melhora da qualidade de vida desses indivíduos. Existem hoje, segundo dados 

da UNAIDS, 33,4 milhões de pessoas infectadas no mundo e, dessas, 10 milhões de 

indivíduos deveriam ter iniciado cART em 2009. O propósito desse estudo foi medir 

a mortalidade e estudar fatores associados com maior risco de morte em uma coorte 

de indivíduos portadores do vírus HIV, que consultam em um serviço especializado 

em atendê-los, no sul do Brasil. Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo que 

analisou 1707 pacientes HIV-positivos que consultaram em um centro de referência 

entre abril de 1998 e abril de 2008, com idade superior a 13 anos, que tinham 

realizado mais de uma medida de contagem de células CD4 durante o período do 

estudo. Dos 2494 pacientes potencialmente elegíveis 787 pacientes foram excluídos 

da análise (31,5%), por não preencherem os critérios de inclusão. Foram analisados 

dados sóciodemográficos, categorias de exposição, co-infecção com HCV, 

contagem de células CD4 mais baixa, última contagem de células CD4 realizada, 

diagnóstico de AIDS no início do seguimento e número de esquemas antirretrovirais 

prescritos.  Resultados: Entre 1998 e 2008 nós identificamos 368 mortes (21,5%) e 

378 (22.1%) indivíduos foram considerados perda de seguimento. O maior fator de 

risco de morte encontrado na análise foi a última contagem de células CD4 

disponível. O risco de morte foi maior para os não brancos, para os homens, para as 

pessoas mais velhas e para pacientes com co-infecção com HCV. Na análise 

ajustada, o aumento de risco de morte foi confirmado para os homens (HR 1,33; 

95% IC 1,06 - 1,67; p= 0,016); para as pessoas mais velhas (HR 2,12; 95% IC 1,44-



 
 

 9 

3,12; p= 0,001) e para os não brancos (HR 1,33, 95% IC 1,04-1,71, p= 0,023) As 

variáveis do nível intermediário do modelo, co-infecção com HCV e número de 

regimes de ARVs, permaneceram também significativamente associadas à morte 

(HR 5,30, 95% IC 2,43-11,57, p=0,001 e HR 3,74; 95% IC 1,50-9,30, p= 0,010, 

respectivamente). Na análise das variáveis do terceiro nível, a última contagem de 

células CD4 disponível permaneceu estatisticamente significativa (HR 19, 31, 95% 

IC 4,97-75,12, p=0,001).  Indivíduos cuja última contagem de células CD4 foi < 

100/mm³ tiveram um risco de morte cerca de vinte vezes maior quando comparados 

com aqueles com contagem de células CD4 de 500 /mm³ ou mais. Conclusões: 
Estes resultados, em parte, confirmam achados encontrados em outros estudos. A 

contagem do último CD4 foi a medida que melhor capturou a chance de morte na 

coorte estudada. Nossos resultados também reforçam a necessidade de maiores 

informações pelos gestores e profissionais que prestam assistência a esses 

indivíduos e de medidas que analisem e explorem as causas da perda de 

seguimento encontradas no estudo. 

 

Palavras-chave: AIDS. HIV. mortalidade. fatores de risco.Brasil 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 

AIDS  Acquired Immunodeficiency Syndrome 

ART  Antiretroviral therapy 

ARVs  Antirretrovirais  

CDC  Centers of Diseases Control and Prevention 

cTARV Terapia Antirretroviral combinada   

HAART Highly Active Antiretroviral Therapy 

HBV  Vírus da Hepatite B 

HCV  Vírus da Hepatite C 

HCPA  Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

HIV   Vírus da Imunodeficiência Humana (Human immunodeficiency vírus) 

IVDU   use of injecting drug 

MSM  Men who have sex with men 

OMS  Organização Mundial da Saúde 

SCS  Specialized Care Service for HIV/AIDS 

SIDA   Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

TARV  Terapia antirretroviral  

UDI  Usuários de drogas injetáveis 

UFPEL Universidade Federal de Pelotas 

UNAIDS The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

 
 
 
 



 
 

 11 

SUMARIO 
 
 

1.  INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................. 4 

2.1 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS. ............................................................................. 4 

2.2 TERAPIA ANTIRRETROVIRAL E TENDÊNCIAS ATUAIS .................................. 6 

2.3 MUDANÇAS NA MORTALIDADE E FATORES DE RISCO À SOBREVIDA .... 10 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 19 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 21 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 26 

3.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................. 26 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 26 

4 ARTIGO ................................................................................................................. 27 

5 CONSIDERAÇÖES FINAIS ................................................................................... 45 

ANEXO A - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS ............................................. 46 

 

 
 



 
 

 1 

1.  INTRODUÇÃO  
 

O início dos anos 80 foi marcado pelo reconhecimento de uma nova entidade 

clínica, de possível transmissão por contato sexual, uso de drogas ou exposição a 

sangue e derivados e que atingia predominantemente homens que faziam sexo com 

homens e usuários de drogas injetáveis (UDI), a Síndrome da Imunodeficiência 

adquirida (AIDS). Em 1984 foi isolado o agente causador, um retrovírus, o vírus HIV 

(Human Immunodeficiency vírus)¹.  

No início da epidemia acreditava-se que somente essa população estaria sob 

o risco de contaminação pelo HIV, mas os dados epidemiológicos têm mostrado que 

não existem grupos de risco e sim comportamentos ou situações em que o indivíduo 

se expõe ao risco.2 

Nos primeiros anos, a maioria dos indivíduos contaminados eram homens que 

faziam sexo com homens, mas, por volta de 2002-2003, a maior parte das pessoas 

que iniciaram acompanhamento, relatou como forma de exposição, relações 

heterossexuais e, proporcionalmente, dobrou o número de mulheres contaminadas 

ao longo do tempo 3.4 

Esta infecção continua sendo um problema de saúde global de dimensões 

sem precedentes.  Desconhecido há quase 30 anos, o HIV já causou um número 

estimado em 25 milhões de mortes no mundo e tem gerado profundas mudanças 

demográficas nos países mais afetados.4 

A infecção pelo HIV, anteriormente sempre fatal, uma vez que se tornasse 

sintomática, teve seu perfil de mortalidade marcadamente reduzido a partir de 1996, 

quando drogas potentes, conhecidas como antirretrovirais, passaram a ser usadas 

em combinação. 
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Com o maior acesso aos antirretrovirais (ARVs) iniciado na década de 90, 

cuja ação é inibir a replicação viral e proporcionar a recuperação imune, e a 

instituição de profilaxias para infecções oportunistas, quando necessária, o 

prognóstico dos pacientes infectados tem melhorado consideravelmente.5,6,7  A 

marcada e sustentada redução de infecções oportunistas e de mortes relacionadas à 

AIDS, pelo uso extensivo de ARVs, tem proporcionado a esses indivíduos um 

período livre de doenças e diminuição no número de hospitalizações.8,11  Outras 

intercorrências clínicas são observadas9,10,11 e fatores não relacionados ao 

tratamento podem interferir na eficácia da terapia, tais como, estágio da infecção no 

momento do início da terapia antirretroviral (TARV), dados sócio-demográficos e a 

presença de outras comorbidades, como doença cardiovascular, dislipidemia, 

lipodistrofia, diabete e osteopenia,10   estas com estreita relação com o tratamento.11 

Atualmente no Brasil 190 mil pacientes estão em TARV e quase 35 mil 

iniciaram a terapia no ano de 2008.12  Desde 1996, o Ministério da Saúde12 garante 

o acesso ao tratamento antirretroviral a todas as pessoas que vivem com HIV e com 

indicação de recebê-lo.5  Sabe-se que vários fatores podem limitar a eficácia da 

TARV, mesmo em nosso país, onde os antirretrovirais estão disponíveis 

universalmente, o prognóstico desses pacientes pode ser afetado. 

 Estudos têm demonstrado que a prevalência de outras comorbidades, como 

tuberculose e doenças infecciosas é alta..5,13,14  Além disso, novas comorbidades 

têm surgido entre as pessoas tratadas com TARV e que, invariavelmente, são 

atribuídas especificamente ao tratamento.  Embora as mortes por doenças 

relacionadas à AIDS (doença já manifesta) tenham permanecido baixas, a atenção 

tem sido aumentada para o tratamento antirretroviral e suas conseqüências.11,15,16 
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Este estudo tem o propósito de avaliar o perfil da mortalidade de pacientes 

HIV positivos que consultam em um serviço especializado no sul do país e fazer um 

diagnóstico dessa população. Além disso, procura identificar fatores associados à 

mortalidade que possam contribuir para analisar, criar questionamentos a respeito 

das políticas públicas e possibilitar a adoção de medidas, tanto preventivas como 

assistenciais, para manejo desses pacientes.  Embora o acesso a TARV seja 

universalmente disponibilizado a todos os pacientes, encontra barreiras decorrentes 

de fatores sócio-demográficos, do estigma que a própria doença carrega, de hábitos 

comportamentais, do diagnóstico tardio, do acesso às consultas, dos efeitos 

colaterais dos antirretrovirais, das comorbidades que os pacientes apresentam e das 

decorrentes do tratamento. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Dados epidemiológicos. 
 

Estimativas da organização mundial de saúde dão conta que 33, 4 milhões de 

pessoas, no mundo todo, estão infectadas pelo vírus HIV.4  

De acordo com dados da UNAIDS (Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS)4, a AIDS é a quarta principal causa de óbito no mundo.  O número total 

de pessoas contaminadas pelo vírus em 2008 foi 20% maior que o número de 

pessoas com HIV no ano 2000 e a prevalência foi quase três vezes superior ao ano 

de 1990.  O último relatório da UNAIDS, divulgado no final de novembro do corrente 

ano, estima que 2,6 milhões de pessoas tenham se contaminado pelo HIV em 2009, 

isto é, cerca de 20% menor que no ano de 1999 e 21% maior do que em 1997, ano 

com maior pico de novas infecções (em torno de 3,2 milhões de pessoas). 

O novo relatório da UNAIDS4 contém boas notícias. Entre 2001 e 2009 a 

incidência de novas infecções estabilizou ou diminuiu em torno de 25%, pelo menos 

em 33 países.  Desses, 22 são da África Subsaariana que continua sendo a região 

mais afetada, correspondendo a 68% do total global.  Esta região é responsável pela 

maioria das novas infecções, com um número estimado de 1,8 milhões em 2009, 

mas consideravelmente mais baixo que em 2001, que foi de 2,2 milhões de pessoas 

infectadas.  Entretanto, algumas regiões e países não seguiram essa tendência.  Em 

sete países, cinco dos quais na Europa Oriental e na Ásia Central, a incidência 

aumentou mais que 25%, entre 2001 e 2009. Em vários países desenvolvidos, 

evidências atuais têm mostrado o aumento na incidência em homens que fazem 

sexo com homens e em usuários de drogas injetáveis e seus parceiros sexuais.4 
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Os últimos dados da UNAIDS4 também mostram que a epidemia pelo HIV 

mudou pouco, em anos recentes. Permaneceu estável na América do Sul e Central, 

tendo aumentado a sua prevalência, devido principalmente à disponibilidade da 

TARV. Um terço dos indivíduos dessas regiões vive no Brasil, onde esforços 

governamentais, tanto na prevenção como no tratamento, têm contido a epidemia.  

Estima-se que 92.000 novas infecções tenham ocorrido no ano de 2009, nessas 

regiões, em comparação com 99.000 que ocorreram em 2001. 

A taxa estimada de mortalidade por AIDS também diminuiu, em parte pelo 

sucesso na expansão do acesso aos antirretrovirais, em ambientes de recursos 

limitados.  A quebra de patentes e o conseqüente aumento da disponibilidade de 

formulações genéricas, iniciativas internacionais, como o lançamento do histórico “3 

by 5” foram de extrema significância para o sucesso  da expansão do tratamento 

com antirretrovirais.  No entanto, essas tendências favoráveis não são 

uniformemente evidentes entre as diversas regiões, reforçando a necessidade de 

um progresso mais abrangente na execução de políticas e programas eficazes.3  Isto 

se comprova com o programa “3 by 5” da OMS (Organização Mundial da Saúde), 

cujo objetivo era atingir 3 milhões de pessoas infectadas  pelo HIV, em países de 

baixa e média renda, até o final de 2005.  Entretanto este programa não alcançou 

por completo seus objetivos, somente cerca de 1 milhão de pessoas receberam 

TARV o que representou apenas 15% do estimado de 6,5 milhões pessoas com 

urgência de receber tratamento naquele período.5  Estima-se que 1,2 milhões de 

pessoas iniciaram o tratamento em 2009, elevando o número total de pessoas em 

terapia para 5,2 milhões, em países de baixa e média renda, comparado a 4 milhões 

no final de 2008.  Este é o maior aumento do número de pessoas que tiveram 

disponibilidade ao tratamento em um único ano.  Ainda assim, a OMS e a UNAIDS 
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estimavam que pelo menos 10 milhões de pessoas deveriam ter iniciado TARV em 

2009.  A expansão do acesso aos ARVs contribuiu com o declínio de 19% da 

mortalidade entre 2004 e 2009.  Em 2009, acredita-se que 1,8 milhões de pessoas 

tenham morrido em conseqüência de doenças relacionadas à AIDS, representando 

em torno de um quinto das mortes por AIDS ocorridas em 2004.4  

No Brasil os novos números da AIDS (doença já manifesta) contabilizam 

592.914 casos registrados desde 1980.  A epidemia continua estável.  A taxa de 

incidência oscila em torno de 20 casos de AIDS por 100 mil habitantes. Em 2009 

foram notificados mais de 38.000 novos casos. Na região sul, a taxa de incidência 

passou de 22,6 para 32,4 casos por 100 mil habitantes.17  Ainda há mais casos da 

doença entre homens do que entre mulheres, mas essa diferença vem diminuindo 

ao longo dos anos.  Em 2009 chegou a 1,6 casos em homens para cada caso em 

mulheres.  Quanto à forma de transmissão, a principal forma permanece sendo a 

sexual.  Apesar de o número de casos entre as mulheres, nos últimos anos, ter 

apresentado crescimento importante, estudos recentes mostram que homens que 

fazem sexo com homens e UDI (usuários de drogas injetáveis) masculinos, 

continuam apresentando risco maior do que a população geral, com taxas de 

incidência 15 vezes maiores que os heterossexuais. 17,18 

. O coeficiente de mortalidade vem se mantendo estável desde 1998, em 

torno de 6 óbitos por 100 mil habitantes. 17 

 
2.2 Terapia antirretroviral e tendências atuais 
 

A infecção pelo HIV cursa com uma história natural que, se não houver 

nenhuma intervenção, o paciente sem tratamento antirretroviral, em média, vai ao 

óbito em 10 anos após a transmissão.  Em pacientes não tratados, a sobrevida 
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mediana após a queda da contagem de células CD4 para menor que 200 

células/mm³ são de 3,7 anos e, no momento da primeira complicação definidora de 

AIDS, fica em torno de 60 a 70 células/mm³, com sobrevida mediana de 1,3 anos. 19 

A TARV prolonga a sobrevida dos pacientes HIV e melhora a qualidade de 

vida, aumenta o período livre de doenças por diminuir de forma significativa a 

contagem do vírus, preservando, assim, a função imunológica dos pacientes HIV 

positivos.20  Não há um limiar nos valores da contagem de CD4 no qual o início da 

terapia é contra-indicado.21  O momento ideal, para iniciar a TARV,  depende do 

balanço nas considerações desses benefícios, como o risco de toxicidade dos 

fármacos, da emergência de resistência viral e do manejo e entendimento de que a 

infecção pelo HIV é uma doença crônica, que requer terapia contínua, ao longo do 

tempo.21   No nosso país as diretrizes atuais recomendam o início da TARV para, 

pacientes sintomáticos, independentemente do valor da contagem de CD4 e para 

assintomáticos com contagem de CD4 menor ou igual a 350 células/mm³.22.  A 

mesma deve ser considerada em pacientes com contagem de CD4 entre 350 e 500 

células/mm³ que apresentem co-infecção com o vírus da hepatite B(HBV), com 

indicação de tratamento, e ou co-infecção com o vírus da hepatite C(HCV).22  Fazem 

parte, ainda deste contexto, pacientes com idade superior a 55 anos; pacientes com 

doença cardiovascular estabelecida ou com risco elevado de desenvolvê-la; aqueles 

com  diagnóstico de nefropatia pelo HIV; os que têm neoplasias, incluindo as não 

definidoras de AIDS; os com carga viral elevada e os com rápido declínio da 

contagem de CD4 (maior que 100 células/mm³/ano), devido ao aumento de risco, na 

progressão da doença, associado a esses fatores.22  Essas mudanças, nas 

recomendações, seguem uma tendência mundial baseadas em estudos clínicos 
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observacionais prospectivos, publicados recentemente. Fortes evidências mostram 

que a terapia deve ser iniciada, assim que a contagem de CD4 decresça.  

O estudo NA-ACCORD23 (North American AIDS Cohort Collaboration on 

Research and Design), que envolve dados de 22 coortes de pacientes HIV positivos, 

norte-americanos e canadenses, assintomáticos, em acompanhamento entre 1996 e 

2005, sem tratamento ARV prévio, estratificou os pacientes de acordo com os 

valores da contagem do CD4 (de 351 a 500 e > que 500 células/mm³).  Em cada 

grupo foi comparado o risco relativo e a ocorrência de morte por qualquer causa. Os 

resultados foram contundentes.  Em ambos os grupos em que se retardou a terapia, 

houve um aumento no risco de morte de 69% (no grupo que iniciou terapia com 

CD4<= 350) e 94% (no grupo com CD4< que 500), quando comparados com o 

grupo que iniciou TARV antes que esses limiares fossem atingidos.  A maioria das 

mortes foi atribuída a causas não relacionadas à AIDS.23   Neste estudo a idade mais 

avançada foi um preditor de risco independente de mortalidade.  Em cada acréscimo 

de 10 anos na idade, o risco de morte aumentou em ambos os grupos, mesmo após 

controle da análise para grupos sabidamente de maior risco, como usuários de 

drogas injetáveis e em co-infectados com HCV 24,25.   A mortalidade permaneceu alta 

em ambos os grupos em que a terapia foi adiada.  

Outro estudo, publicado no Lancet em 2009, que reforça o tratamento mais 

precoce, analisou dados de 18 coortes da América do Norte e da Europa (ARTCC - 

Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration)24, de pacientes também assintomáticos, 

não usuários de drogas injetáveis, que iniciaram TARV em 1998 ou após este ano, 

com objetivo de estimar as taxas de AIDS ou morte em pacientes com diferentes 

valores de contagem de células CD4.  O estudo mostrou que iniciar a TARV com 

contagens de CD4 entre 251 e 350células/mm³ aumenta em 28% o risco de AIDS ou 
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morte, em comparação com os indivíduos que iniciaram a TARV com contagens de 

CD4 entre 351 e 450 células (HR 1,28, 95% IC 1,04 -1,57). Valores maiores de 

contagem de CD4 não foram associados à maior risco de progressão.24  

No estudo SMART26 (Strategies of Antiretroviral Therapy), publicado em 2008, 

em uma análise de sub-grupo27 em que a TARV foi postergada para valores de CD4 

menores que 250 células/mm³, foi evidenciado um risco cinco vezes maior de 

infecções oportunistas, morte ou eventos adversos sérios não relacionados à AIDS. 

O risco de complicações cardiovasculares, hepáticas e renais foi maior no grupo em 

que a terapia foi postergada.27 Outro estudo publicado na AIDS, este ano, analisou 

mortalidade geral em 12 coortes de pacientes HIV.  A redução da mortalidade foi de 

23% e 45% para quem iniciou a TARV com contagem de CD4 maior que 500 

células/mm³ e entre 350 a 500 células/mm³, respectivamente.22,25   

Dados de estudos de coorte prospectivos e de ensaios clínicos randomizados, 

demonstram que iniciar antirretrovirais com doença sintomática pelo HIV e com 

contagem de CD4 menor que 350 células/mm³, os resultados do tratamento são 

piores.19  Carga viral alta e declínio rápido da contagem de CD4 são razões 

conhecidas para se iniciar TARV, por serem indicadores da rápida progressão da 

doença.19,20.  Não está claro qual contagem de CD4 é ideal para início da TARV em 

indivíduos infectados pelo HIV, assintomáticos.  A maioria das diretrizes atuais 

declara que a TARV deva ser iniciada quando a contagem de CD4 cai abaixo de 

350células/mm³.24,28,29 
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2.3 Mudanças na mortalidade e fatores de risco à sobrevida 
 

Em países onde a TARV tem sido disponibilizada de forma sustentada, tanto 

a mortalidade como a incidência de doenças definidoras de AIDS têm diminuído  

drasticamente em portadores do vírus HIV.30   Aliadas a isso, questões relacionadas 

à falência, a efeitos adversos da TARV e à presença de outras comorbidades 

também devem ser consideradas neste contexto.30 

Pesquisadores canadenses analisaram as mudanças nas causas de morte, 

em indivíduos HIV positivos, de 1984 a 200331.  Esse estudo dividiu as causas de 

morte na era pré- HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy -1984-1996) e na era 

HAART (1997 a 2003) A taxa de mortalidade declinou de 117 mortes por 1000 

pacientes-ano, na era pré – HAART, para 24 mortes no decorrer do período HAART.  

Na era pré - HAART 90% de todas as mortes foram atribuídas à AIDS, enquanto 

que, no período HAART, somente 67% estavam relacionadas com doenças 

indicativas de AIDS. Os óbitos relacionados às causas não AIDS aumentaram, tanto 

em números absolutos, como proporcionalmente neste período.  Na era pré – 

HAART representavam 7% das causas de óbito, enquanto que na era HAART 

representaram 32%.  Nesse mesmo estudo, pacientes que morreram por condições 

não relacionadas à AIDS, tinham valores de contagem de células CD4 mais altas 

dos que morreram por doenças indicativas de AIDS.31 

Estudos em países industrializados também mostram que o uso de 

antirretrovirais tem levado a mudanças nas causas de morte dos pacientes HIV.  Ao 

longo do tempo os pacientes HIV positivos em uso de TARV tem apresentado um 

maior risco de outras comorbidades, como conseqüência de infecções 

concomitantes, do próprio processo de envelhecimento desta população e do 
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elevado nível de fatores de risco para doenças cardiovasculares e neoplasias. Tais 

fatores podem ser resultantes do uso prolongado da TARV, da ação direta do 

próprio HIV ou de ambos.32  O estudo D:A:D (Data Collection on Adverse Events of 

Anti-HIV Drugs – Study Group), um estudo observacional, formado por 11 coortes de 

pacientes HIV positivos, incluiu dados de 23.437 pacientes, acompanhados 

prospectivamente entre dezembro de 1999 a abril de 2001, em 188 clínicas na 

Europa, Estados Unidos e na Austrália.  Esse estudo encontrou uma forte 

associação entre o valor da contagem do último CD4 e mortalidade, tanto para 

neoplasias indicativas de AIDS como para neoplasias não relacionadas à AIDS.40. 

Tal achado foi confirmado por uma metanálise publicada no mesmo período.  O 

estudo demonstrou que a severidade da imunossupressão é um preditor de risco de 

morte por doenças malignas em pacientes HIV.32,33  

No Brasil, um estudo realizado entre os anos de 1999 e 2004, avaliou a 

tendência temporal de mortalidade geral e determinadas condições que, 

usualmente, são consideradas sem relação com a infecção pelo HIV.  Neste estudo, 

doenças cardiovasculares e diabetes tornaram-se as causas mais prováveis de óbito 

nesta população, similarmente aos países desenvolvidos.  Em comparação com 

1999, houve um constante e substancial aumento desses eventos listados nos 

certificados de óbitos em 2004, passando de 16.3% em 1999 para 24.1% em 2004.34  

Outro estudo brasileiro em 2009, sobre mudanças nas causas de mortalidade, 

elegeu 1538 indivíduos de uma coorte de pacientes HIV, os quais foram analisados 

por um período de 2 anos, com dados de 1997 a 2006.  Nesse estudo, observou-se 

que as taxas de óbitos, devido a causas não relacionadas à imunossupressão, 

aumentaram significativamente ao longo do tempo (54 vs 84 mortes por 100 



 
 

 12 

pessoas-ano, entre os dois períodos do estudo, de 1997-1998 e de 2005-2006, 

respectivamente).35 

Na Europa, um estudo observacional, multicêntrico que incluiu 9858 pacientes 

e que usou dados do estudo CASCADE36 (Concerted Action on SeroConversion to 

AIDS and Death in Europe) - um estudo de 23 coortes de pacientes HIV positivos da 

Europa, Austrália e Canadá para os quais a data da soroconversão foi estimada - 

objetivou analisar causas de morte por doenças não definidoras de AIDS.  Esta 

análise mostrou crescimento na incidência de condições não associadas à AIDS e 

que este aumento pode estar relacionado com a longa duração da 

imunossupressão, mesmo em pacientes tratados.37,38,39  A maioria dos óbitos foi por 

causas não definidoras de AIDS, dos quais 53% foram devidos a doenças 

infecciosas, doenças hepáticas em estágio final, doenças malignas não definidoras 

de AIDS e doenças cardiovasculares.  Este estudo conseguiu demonstrar que, para 

cada incremento na contagem de CD4 de 100 células/mm³, houve uma redução no 

risco de morte por todas as causas, de 32% no total [95% intervalo de confiança (IC) 

28-35%], mesmo após ajuste para carga viral, co-infecção com HCV, categoria de 

exposição e início da TARV.  Essa análise confirma que a última contagem de CD4 

está associada a uma maior mortalidade por condições não tradicionalmente 

definidas como infecções oportunistas, e também que um consistente e gradual 

aumento  entre os marcadores de imunossupressão iniciais, tais como: a contagem 

de CD4 mais baixa; a duração da exposição à imunossupressão, considerado o 

tempo gasto com contagens de CD4 menores que 350 células/mm³, estão 

associados à mortalidade tanto por doenças definidoras de AIDS como por não 

definidoras de AIDS.  A incidência cumulativa em cinco anos para essas causas 
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específicas de óbito foi de 0,15, 0.003, 0.06 e 0.005%, respectivamente e em 10 

anos foi de 0.51, 0.23,0, 51 e 0.26%, respectivamente.37 

Outro achado interessante, deste mesmo estudo, associa uma maior taxa de 

mortalidade com a idade da soroconversão.  Pacientes com mais de 35 anos 

apresentam um risco duas vezes maior de morrer, tanto por doenças definidoras de 

AIDS {Hazard ratio- HR 2.22 (95% IC 1.50-3.28)}, como não definidoras de AIDS 

{Hazard ratio 2.04 (95% IC 1.08-4.83)}, que os pacientes mais jovens.37  

Os óbitos não relacionados à AIDS correspondem a um quarto de todas as 

mortes de pessoas com AIDS e mostram a associação com o uso de drogas, 

doenças cardiovasculares e neoplasias não definidoras de AIDS.40 

Esta mortalidade, por eventos não relacionados à AIDS, é atribuída à ativação 

imunológica crônica e aos danos imunológicos, potencialmente permanentes, 

causados pela depleção imune prolongada.  A mortalidade por eventos não 

relacionados à AIDS excede à mortalidade por doenças definidoras de AIDS em 

indivíduos em TARV.41,42 

Ao longo do tempo, desde a introdução da terapia antirretroviral, profundas 

mudanças na mortalidade de pacientes HIV positivos têm ocorrido, sobretudo em 

países industrializados ou em países, como o Brasil, onde esses medicamentos 

estão disponíveis universalmente.  A mortalidade e a expectativa de vida são 

universalmente vistas como importantes indicadores de saúde da população.  Em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, onde o acesso a cuidados de saúde e 

a TARV estão mais prontamente disponíveis, tem melhorado substancialmente 

como tratamento, com resultados mais eficazes, melhor tolerância e dosagens mais 

simples.43,44,45  Ensaios clínicos e estudos observacionais mostram profundas 

reduções na mortalidade e morbidade em pacientes HIV positivos como resultado do 
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uso da TARV.43,46,47  A despeito desses resultados, ainda há uma grande 

discrepância entre a expectativa de vida da população geral e a expectativa de vida 

de um indivíduo HIV positivo. Uma pessoa iniciando TARV, com 20 anos de idade, 

pode viver cerca de 43 anos, isto é, cerca de dois terços da expectativa de vida da 

população geral nesses países.  Essa discrepância, na expectativa de vida, pode ser 

atribuída à infecção ativa ou a outros fatores, como estilo de vida, fatores sócio-

econômicos e a presença de outras comorbidades.43... 

 O risco associado à terapia antirretroviral tem decrescido, à medida que o 

risco da viremia não tratada tem aumentado.  A replicação viral não controlada e a 

ativação imunológica levam a um estado de inflamação crônica, resultando em 

lesões em órgãos alvos e comorbidades que até então, não se pensava estarem 

associadas à infecção pelo HIV. Vários estudos têm mostrado que a expectativa de 

vida dos pacientes HIV está aquém da população geral, mesmo naqueles com CD4 

mais alto.21,43,48  

Nos Estados Unidos, de 1996 a 2001, um estudo com dados do Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças americano (CDC: Centers for Disease Control 

and Prevention) teve como objetivo identificar determinantes na sobrevida, após 

diagnóstico de HIV ou AIDS, e determinantes de progressão da doença, desde o 

diagnóstico de HIV até o desenvolvimento de AIDS.  O ganho na sobrevida não se 

estende a todos os indivíduos infectados.  Fatores tais como: formas de 

transmissão, raça e ano de diagnóstico, os quais não pareciam afetar a progressão 

da doença, antes da disponibilidade de tratamento eficaz, podem agora tornar-se 

marcadores para as diferenças no acesso ao tratamento, na adesão e na severidade 

da doença no momento do diagnóstico.49  
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A tendência atual favorece o tratamento precoce, mas para isso é necessário 

que os pacientes tenham o diagnóstico de HIV.50,51  Muitos pacientes HIV se 

apresentam com AIDS no momento do diagnóstico, contrariando o otimismo sobre a 

efetividade das campanhas de prevenção e eficácia da TARV e que, com o 

diagnóstico precoce, eventos clínicos mais graves deixariam de ocorrer.  Após dez 

anos de sucesso da TARV, muitos pacientes recebem o diagnóstico de AIDS a cada 

ano e uma proporção substancial desses eventos acontece no momento do 

diagnóstico.50  

 Um estudo multicêntrico conduzido na Itália, Espanha, Reino Unido e 

Canadá, entre os anos de 1997 e 2004, com 706 pacientes recentemente 

diagnosticados, apresentando pelo menos um evento clínico de AIDS, 

acompanhados por uma média de 1.8 anos (1 dia a 8,8 anos), alerta para o fato de 

que pacientes que se apresentam com AIDS, no momento do diagnóstico, são mais 

prováveis de permanecerem com problemas clínicos e a ocorrência de óbitos ser 

mais comum nesses grupos.  Nestes pacientes a média de contagem de CD4, no 

início da TARV, foi de 41 células/mm³ e, nos que morreram, a média de contagem 

de CD4 foi de 33 células/mm³.50  

 Entre 2002 e 2005, um estudo americano, retrospectivo, analisou a 

mortalidade em 15.211 pacientes com 13 anos ou mais, demonstrando que 

naqueles pacientes cujo diagnóstico de infecção pelo HIV e o diagnóstico de AIDS 

foi simultâneo, a mortalidade foi de 20,2%, enquanto que naqueles cujo diagnóstico 

de AIDS não ocorreu simultaneamente foi de 12,2% (p< 0,0001).  O diagnóstico de 

infecção pelo HIV, através de uma doença indicativa de AIDS, foi relacionado com o 

risco de morte duas vezes maior.52 
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Em 2008, usando dados do estudo CASCADE, os autores restringiram sua 

análise em usuários de drogas injetáveis e gênero, com o objetivo de comparar 

homens e mulheres com estilos de vida similares e progressão da doença antes (pré 

1997) e após a introdução da TARV (1997-2006) 53.  O estudo demonstrou que, 

comparado com homens, as mulheres, em países industrializados, sobrevivem mais 

tempo após a soroconversão.  Além disso, o efeito do sexo, na progressão da 

infecção pelo HIV e na sobrevida, tem mudado ao longo do tempo. Antes do uso 

difundido da TARV, na segunda metade dos anos 90, a diferença na mortalidade 

entre os sexos era de pequena magnitude; a partir de 1997, as mulheres tiveram um 

risco 32% menor quando comparadas com os homens.  Também apresentaram 

baixo risco, tanto para progressão da imunossupressão, como para mortalidade por 

doenças indicativas de AIDS e não indicativas de AIDS.53  

Este estudo também demonstrou maior expectativa de vida entre as 

mulheres, podendo ser explicada por uma contagem de CD4 mais alta no início da 

TARV.53 

Um estudo multicêntrico de pacientes virgens de tratamento o ART-CC (The 

Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration), iniciado em 2001, cujos dados foram 

atualizados entre 2004 e 2007, com 14 coortes do Canadá, Europa e Estados 

Unidos, analisou a expectativa de vida de pacientes, em uso de TARV, em países 

desenvolvidos. Contando com um total de 43.355 pacientes, este estudo indicou que 

houve um marcado decréscimo na mortalidade e no potencial de anos de vida 

perdidos com um aumento correspondente da expectativa de vida.  A expectativa de 

vida diferiu, de forma marcante, entre subgrupos definidos pelas características dos 

pacientes. Foi notadamente mais baixa, em pacientes com transmissão presumida 

por uso de drogas injetáveis e que iniciaram tratamento com CD4 mais baixo. 
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Estudos anteriores têm mostrado similar decréscimo nas taxas de mortalidade e 

aumento na expectativa de vida ao longo do tempo como resultado do uso e da 

melhora dos esquemas antirretrovirais disponíveis.43,54,55 

Outro fato relevante é que existem grandes disparidades entre subgrupos de 

pacientes HIV na expectativa de vida, como se nota em pacientes usuários de 

drogas injetáveis e não usuários de drogas injetáveis.  Esses achados são 

consistentes, com estudos prévios.56,57  Há várias razões para essas discrepâncias, 

tais como aderência à TARV, acesso ao tratamento, uso ativo de drogas ilícitas, co-

infecção com hepatite C, uso abusivo de fumo e de álcool e nível sócio-econômico.43 

O Brasil é responsável por cerca de 70% dos usuários de drogas injetáveis 

que recebem TARV, em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento.58  Um 

estudo realizado entre 2000 e 2006 analisou todos os pacientes que recebem 

tratamento, através de quatro bancos de dados do sistema público de saúde do 

país, a fim de avaliar o impacto da disponibilidade e acesso à TARV, na mortalidade 

por doenças indicativas de AIDS, entre usuários de drogas e homens que fazem 

sexo com homens.  Este estudo mostrou um risco de morte, significativamente 

maior, entre usuários de drogas injetáveis quando comparados com homens que 

fazem sexo com homens.58  

Um estudo observacional realizado, entre janeiro de 1990 e dezembro de 

2004, abrangendo 23 coortes da Europa e 5 coortes americanas de pacientes que 

nunca tinham recebido a TARV, com contagem de CD4 maior que 350 células/mm³, 

comparou as taxas de morte entre quatro grupos de risco: homens que fazem sexo 

com homens; indivíduos heterossexuais; usuários de drogas injetáveis e os que 

estavam em outra categoria ou com risco desconhecido.  Nessa pesquisa ficou 

demonstrado que as taxas de óbito em pacientes com CD4 maior que 350 
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células/mm³, tende a ser maior que na população geral, em países 

industrializados.59   Contagens de CD4 mais altas foram associadas a um baixo risco 

de morte, uma tendência já vista em pacientes em uso de TARV.60,61.  

O estudo do ART–LINC62 (Antiretroviral Therapy in Lower Income Countries 

Collaboration), publicado em 2009, foi o primeiro estudo multicêntrico para descrever 

o prognóstico de pacientes HIV positivos, em acompanhamento ativo, após um ano 

do início da TARV.  Com um total de 5152 pacientes da América Latina e Caribe, a 

análise mostrou que a taxa de mortalidade geral foi similar nos países de baixa 

renda.4,5,62  A probabilidade de morte, em um ano, foi de 8.3% em todas as coortes 

do estudo, sendo que em 64% os óbitos ocorreram nos primeiros três meses de 

terapia e em 80.5% nos primeiros seis meses.  Esses achados são consistentes com 

relatos de outros grandes estudos4.  Esses achados são consistentes com relatos de 

outros grandes estudos que já demostraram que contagem de CD4 baixa quando do 

início da TARV e doença avançada pelo HIV, são fortes preditores de mortalidade no 

primeiro ano de tratamento ARV.5,6,62  Em 76% dos indivíduos desse estudo houve 

diagnóstico tardio da infecção pelo HIV (CD4 menor que 200 células/mm³) ou 

diagnóstico de AIDS no início do acompanhamento; diferentemente de estudos 

realizados na França e na Itália onde o relato de diagnósticos tardios foi de 36% e 

39%, respectivamente.62,63,64 

 Um estudo publicado no Lancet, em 2006, comparou as taxas de mortalidade 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento, no primeiro ano de terapia 

antirretroviral.  A mortalidade foi substancialmente maior nos países em 

desenvolvimento no primeiro mês após o início da TARV, e diminuiu após esse 

período.4,5   Em seis meses  a taxa de sucesso terapêutico foi igual nos diversos 

países do estudo.5 
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O estudo de coorte CHASE (Coping with HIV/AIDS in the Southern  U. S. 

Cohort)  mostrou que ser jovem, apresentar sintomas depressivos, ter  valores de 

CD4 (100 células/mm3) baixos e ter menos tempo de uso de TARV são preditores 

de morbimortalidade por eventos relacionados à infecção pelo HIV.65 

Um estudo multicêntrico no oeste da África, no qual 792 adultos iniciaram 

TARV, também mostrou que o tempo de uso de TARV foi associado à mortalidade, 

assim como um estudo de coorte no Senegal. Nestes estudos, houve uma taxa 

bastante alta de morte no primeiro ano de uso da TARV e decresceu após esse 

período.66, 67 

 

2.4 Considerações finais 
 

Em conclusão, percebe-se que há um aumento crescente de pacientes, em 

acompanhamento, que apresentam comorbidades e complicações com o tratamento 

antirretroviral e de pacientes que estão em condições clínicas complicadas no 

momento do diagnóstico.  Há poucos dados publicados, no nosso país, sobre o 

impacto da terapia antirretroviral e sua correlação com as mudanças nas causas de 

morte de indivíduos HIV positivos.  

Tendo a infecção pelo HIV atingido um caráter de acompanhamento crônico, 

e a expectativa de vida dessa população aumentado ao longo do tempo, desde o 

advento dos antirretrovirais, é fundamental o conhecimento, para quem acompanha 

esses pacientes, de que outras comorbidades não tradicionalmente relacionadas ao 

HIV são mais prováveis de ocorrer.  É importante salientar que, entre outras, as 

doenças cardiovasculares e o diabetes têm se mostrado, potencialmente, como 

causas mais prováveis de morte nos indivíduos infectados pelo HIV. Sendo assim, 
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devem ser prevenidas e tratadas com a mesma atenção.  Essa constatação implica, 

de imediato, que o manejo clínico das pessoas vivendo com HIV/AIDS deva incluir 

prevenção, diagnóstico e tratamento tanto da própria infecção como das 

comorbidades. 

Neste contexto, entender o que acontece com determinada população de 

indivíduos HIV positivos, avaliando o perfil de mortalidade e morbidade por eventos 

relacionados ou não à AIDS; avaliando fatores de risco que possam interferir na 

sobrevida; na expectativa e na qualidade de vida desses indivíduos em um serviço 

público especializado em atendê-los, pode nos permitir a adoção de medidas, tanto 

preventivas como assistenciais, e a definir prioridades para manejo desses 

indivíduos.  

Dessa forma, mais pesquisas devem ser voltadas na tentativa de identificar os 

fatores que possam dificultar o acompanhamento e o prognóstico desses indivíduos, 

objetivando assim reduzir a lacuna entre a expectativa de vida de pacientes 

infectados pelo HIV e a população em geral, bem como para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas vivendo com HIV.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a mortalidade em pacientes portadores do vírus HIV e fatores de risco 

a ela associados. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) avaliar a mortalidade geral; 

b) avaliar se fatores sócio-demográficos e comportamentais estão 

associados à mortalidade; 

c) avaliar a taxa de mortalidade durante o período do estudo  
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ABSTRACT 

 

Background: The aim of the study was to determine risk factors associated to 

mortality in a cohort of HIV positive individuals in a specialized care unit in the south 

of Brazil.   

Methods: This was a retrospective cohort study that examined 1707 HIV-positive 

patients greater than 13 years and with more than one CD4 cell count measurement 

through out the time of study, attended in a regional reference center.from April 1998 

until April 2008. We analysed socio-demographic data, exposure category, HCV co-

infection, nadir CD4 cell count, last CD4 cell count, previous AIDS diagnosis at the 

beginning of follow-up, and number of antiretroviral regimens used.  

Results: The highest risk factor of death in the analysis was the last CD4 cell count. 

Others risk factors of death was not being euro-descendants, also was greater in 

men, in older age, patients HCV. After simultaneous adjustment, the variables 

gender, age and ethnicity remained significantly associated with greater risk of death. 

Increased risk of death were confirmed for men (HR 1.33; 95% CI 1.06-1.67; 

p=0.016) for the aged (HR 2.12; 95% CI 1.44-3.12; p=0.001) and those who were not 

Euro-descendants (HR 1.33; 95% CI 1.04-1.71; p=0.023). In the intermediate level, 

the variables HVC co-infection and the number of antiretroviral regimens remained 

significantily associated to death (HR 5.30; 95% CI 2.43-11.57; p= 0.001 and HR 

3.74, 95% CI 1.50-9.30; p=0.010, respectively). In the third level (proximal), the last 

available CD4 cell count registered remained statistically significant (HR 19.31; 95% 

CI 4.91-75.10; p= 0.001). Individuals with CD4 cell  count < 100 cells/mm3 had a risk 

of dying almost twenty times higher when compared to those who had a CD4 cell 

count of 500/mm3 or more.  

Conclusions: Our study still demonstrated the potentially fatal outcome of HIV 

disease. The last CD4 cell count measurement better captured the chance of death 
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in the cohort studied. Other associated factors were not being on HAART, male 

gender, older age, HCV coinfection, and not from Euro-descendance origin. Our 

results reinforce the need of active search of lost to follow up individuals. 

Keywords: HIV, AIDS, mortality, risk factors, Brazil. 

 

INTRODUCTION 

 

HIV infection remains a global health problem of unprecedented dimensions. 

Unknown almost 30 years ago, HIV has already caused an estimated number of 25 

millions deaths worldwide and has generated profound demographic changes over 

the most affected countries. Previously a fatal infection once symptomatic, the 

mortality profile markedly reduced, when antiretroviral drugs began to be used in 

combination (HAART).1 

However, other factors not related to treatment itself, such as the advanced 

imunossupression at the initiation of follow-up, socio-demographic data and presence 

of other comorbidities, such as cardiovascular disease, dyslipidemia, lipodystrophy 

and osteopenia, may interfere  in the success of therapy.2 Similarly, some aspects 

such as ethnicity, sex, and age, which did not appeared to affect disease progression 

before the availability of effective treatment, could now play a role in treatment 

success.2,3  

Although access to HAART might be universally available, it could be faced 

with obstacles derived from socio-demographic factors, the stigma that the disease 

carries itself, behavioural habits, access to care and understanding the disease, and 

the ones derived from HAART (adverse events),  that would further lead to treatment 

failure.2,4,5The objectives of the study were to assess mortality prevalence and the 



 
 

 30 

associated risk factors in a cohort of HIV positive individuals in the south of Brazil 

after the implementation of HAART. 

 

POPULATION AND METHODS  

 

Data colection 

 

This is a retrospective cohort study that included HIV-positive patients, greater 

than 13 years of age, and with more than one CD4 cell count measurement through 

out the time of study, that were attended in a regional reference center in the south of 

Brazil, from April, 1998 until April, 2008. Records with inconsistent information 

regarding laboratory tests or person identification were excluded form the analysis. 

The reference center, named Specialized Care Service for HIV/AIDS (SCS), acts in 

closed connection to the school of Medicine of the Federal University of Pelotas 

(UFPEL). The service is a partnership between the Municipality, State and Country, 

and is the only public care service for HIV-infected people in the city and the 

vicinities, with a current population of 327,778 inhabitants.  Currently, about 3.000 

patients are being attended at SCS. Data was carried out until the last day of 2009. 

The following variables were analyzed: gender, age at the first appointment, 

ethnicity, previous AIDS diagnosis at the beginning of the follow-up (CD4 count < 200 

cells/mm3), presence of co-infection with HCV (defined as a positive antibody against 

hepatitis C virus), use of injecting drug (IVDU), men who have sex with men (MSM), 

the number of antiretroviral regimens used, the nadir of the CD4 cell count and the 

last CD4 cell count available. 
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The information was obtained through a standard form with the following data: 

medical record number, name of the patient, date of birth, date of the first and last 

appointment, besides the social -demographic data, such as gender, ethnicity, 

education, marital status, information regarding the use of tobacco, alcohol and illicit 

drugs, as well as data on the types of exposure that could be the cause of HIV 

transmission 

Blanks to fill out with data of possible death were also created and were meant 

to be completed afterwards by researching the municipality’s death database and 

supplemented by consulting the death database maintained by the Epidemiological 

Surveillance of the Health Department of Rio Grande do Sul State. Lost to follow-up 

individuals were considered dead after one year (2.missing appoitments) plus one 

day after the last visit to the clinic. 

For the storing of the collected data, the program ACCESS (2002- SP3) for 

office application was used. The verification of any typing errors was made through 

validation by ranges of values previously parameterized and posterior audits to verify 

spurious or inconsistent data. Informed consent was obtained from all study 

participants. This study was reviewed and approved by the Pelotas Federal 

University Ethical Committee. 

 

Statistical Analyses 

 

Analysis was carried over to estimate and interpret functions of risk (hazard) of 

dying, compare hazard functions and study the relation of explanatory variables 

(exploratory) with the risk of dying. To be included in the multivariate model, the 

variables with p-value ≤ 0.20 in the univariate analsysis were included6. Cox 
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regression, was used to express the risk of death among the analyzed patients in all 

models. 

The multivariate analysis was based on a hierarchical model for determining 

the outcome7 In this type of analysis, variables located within a hierarchical level 

above the variable in question are considered as potential confounders of the relation 

between that variable and the studied outcome, whereas the variables located in the 

lower levels are considered as potential mediators of the association.The variables 

sex, age and ethnicity were considered on the first level (more distal), the variables 

co-infection with HCV, use of injecting drugs, and the number of antiretroviral 

regimens were considered on the second level (intermediate); and, previous 

diagnosis of AIDS at the beginning of the follow-up, the nadir CD4 cell count and the 

last CD4 cell count registered were the proximal variables. 

 

RESULTS 

 

Of the 2494 potentially elegible patients, 1707 remained in the study. A total of 

787 patients (31.5 %) were excluded from the analysis: 462 patients (18.5%) below 

13 years of age, and 325 patients (13%) with inconsistent record information. From 

1998 through 2008, we identified 368 deaths (21.5%) and 378 individuals were 

considered lost to follow-up (22.1%). The coefficient of mortality was 4.2 per 100.000 

inhabitants. 

More than half were male (58%), mean age at first appointment was 32.1 

(±10.74) years; and about three quarters were euro-descendants (75.4%). The 

majority of patients (58.3%) related only heterossexual relationships; 18% were male 

who have had sex with male (MSM); and use of injecting drug use (IVDU) was 
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documented in 28.5% (Table 1). Almost 30% of patients had previous AIDS 

diagnosis at the beginning of the follow-up. The mean nadir CD4 cell count was 

163±147/mm3. 

In the univariate model, the risk of death was two times higher for persons 

aged 50 years or older (HR 2.10; 95% CI 1.47-3.01; p=0,001); not being euro-

descendants had a 23% higher chance of death (HR 1.23; 95% CI 0.96-1.57; 

p=0.096); men had a 40% higher risk of dying than women (HR 1.40; 95% CI 1.12-

1.73; p=0.003); IVDU had almost twice the risk of death than other forms of exposure 

(HR 1.87; 95% CI 1.44-2.44; p=0.001). Those with a positive antibody anti hepatitis C 

virus had a risk of diyng of almost 4.7 times higher (HR 4.70; 95% CI 2.87-7.70; p= 

0.001). Individuals who did not use HAART had a risk of death 3.43 higher than 

those who use more than four regimens (HR 3.43; 95%CI 2.41-4.86; p=0.001). 

Previous AIDS diagnosis at the beginning of the follow-up carried a higher risk of 

death (HR 2.18; 95% CI 1.75-2.72; p=0.001) Also, the risk of death was three times 

higher for patients according to the nadir of CD4 (HR 0.32; 95% CI 0.05-2.11; 

p=0.138) and in relation to the latest CD4 count available, individuals with CD4 

counts < 100/mm³, the risk of death was almost eight times higher. (Table 2) 

   

Adjusted analysis 

 

After simultaneous adjustment, the variables gender, age and ethnicity 

remained significantly associated with greater risk of death.  Increased risk of death 

were confirmed for men (HR 1.33; 95% CI 1.06-1.67; p=0.016) for the aged (HR 

2.12; 95% CI 1.44-3.12; p=0.001) and those who were not Euro-descendants (HR 

1.33; 95% CI 1.04-1.71; p=0.023). 
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In the intermediate level, the variables HVC co-infection and the number of 

antiretroviral regimens remained significantily associated to death (HR 5.30; 95% CI 

2.43-11.57; p= 0.001 and HR 3.74, 95% CI 1.50-9.30; p=0.010, respectively). In the 

third level (proximal), the last available CD4 cell count registered remained 

statistically significant (HR 19.31; 95% CI 4.91-75.10; p= 0.001). Individuals with CD4 

cell count < 100 cells/mm3 had a risk of dying almost twenty times higher when 

compared to those who had a CD4 cell count of 500/mm3 or more. (Table 3)   

 

DISCUSSION  

 

Our study evaluated the risk factors and chance of dying in a cohort of HIV 

infected individuals attending in a regional reference center in the south of Brazil after 

HAART era. The overall mortality ratio was 44% (also considering the lost to follow-

up individuals) and there were 21.5% documented deaths. The major risk factors for 

death were the last CD4 cell count registered coinfection with HCV, male sex, older 

age and ethnicity. The coefficients of mortality has remaided stable since 2002. In 

our study the coefficients of mortality was 4.2 per 100.000 inhabitants, acording with 

the coefficients of mortality in our country, currently at 6.1 per 100.000 inhabitants. 

  Unlike others studies that found that the nadir CD4 cell count was an 

important factor associated to death8,9,10, we could not relate it  with higher chance of 

dying. Actually, the major risk factor identified in the study was the last CD4 cell count 

available, which increased the risk almost 20 times.This might be explained by the 

fact that the last CD4 cell count would likely better reflect the current immunological 

status at that point in time, being a more reliable measurement of the chance of dying 

than the nadir CD4 cell count itself.11  We speculate that the populations may differ 
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from studies and ours compromised a more clinical stable individuals which could 

have already overcame the critical period of HIV disease and consequently, 

presenting to care with a not  very low CD4 cell count. 

In our study, men had a risk of dying 42% higher than women, which is in 

agreement with findings from other studies8,12,13.  The reasons from this differences 

are not well defined. Women have different lifestyle and a lower risk of violent 

deaths.12 Multicenter study in Latin America and the Caribbean showed different risks 

of death during the first year of HAART, ranging from no risk to a risk almost three 

times higher death8.  This is still controversial in the literature as some studies are in 

conformity with our findings whereas others do not14. It might be that women taking 

part of these studies which found diffences regarding sex mortality were from an 

improved socioeconomic background, with an easier access to care and social 

support. 

A higher risk of death with aging was found in our analysis. These findings are 

in agreement with several studies, that found a higher mortality in older HIV positive 

individuals.4.15.16.17  Although adherence to treatment appears to be higher among 

elderly, the effect of decreased immune function and recovery and the presence of 

comorbities might be more important aspects, contributing to higher mortality when 

compared with younger HIV infected persons.  Additionally, the increased risk may 

be a consequence of other comorbidities related to aging, such as cancer, and heart 

and kidney diseases, for instance.4 

 We found an increased risk of death for non euro-descendants of 33%, which 

is in the range of other studies that varied from 17% to 39%.15,18  This should point 

towards that adherence to treatment could be lower among this group of HIV infected 

patients.19Even in our country, where  HAART has been universal, other factors 
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might have interfered with access to care and monitoring treatment response, such 

as lower socioeconomic status, which would further deprive them from the 

understanding of disease, to diagnosis and treatment.20 

Our results support the current recommendations of starting HAART in earlier 

stages of infection. In our cohort we also found that not being on HAART was 

associated to higher mortality and it was independently related to immune function. 

This was somewhat expected, since newer studies are continuing to show an 

increased risk of dying in individuals not on HAART. Although not clearly understood 

the reason, about 9% of the individuals with CD4 < 200 cells/mm did not receive 

HAARt. 21,22 

In our hierarchical model, co-infection with HCV contributed for a risk of dying 

nearly five times higher than those who did not have this comorbidity, although only 

43% of the individuals have been were tested. Most of studies have reported a strong 

association between HCV-HIV and increased risk of death.  Results of a meta-

analysis demonstred that these coinfections were associated to a 35% increase in 

the overall mortality during HAART era.23,24  Exposure to injecting drug use in the 

univariate analysis was associated with a greater risk of death. Nevertheless, in the 

hierarchical model, the effect was not seen anymore. The lost of statistical 

significance could be explained by the fact that injecting drug users were more often 

encountered in the beginning of the epidemia in our service, and when adjusted for 

HCV infection and having HAART prescribed, it has vanished.23 

As HIV infection was still considered a fatal disease, lost to follow up 

individuals were considered equal to death. Given that we had a high rate of losses 

(22.5%), our stringent definition of death in these persons might have led to the 

excess mortality observed in our cohort (almost 44% in 10 years).  Therefore is 
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important to try to early identify potential individuals that could be lost to follow up, as 

we still not know yet. On the other hand, this fact highlights the importance of having 

incorporated into clinical practice the active search for these persons, which has 

already been shown by other studies.5,17,21,26 

Besides the higher rate of lost to follow up, our study has other limitations. It 

was a retrospective study based on medical records which is known to be not an 

ideal described source. We can not rule out previous AIDS diagnosis as risk factor of 

death, as the only criteria used was CD4 count < 200 cells/mm3, not taking into 

consideration the presence of opportunistic diseases.  

In summary, our study still demonstrates the potentially fatal outcome of HIV 

infection regardless the cause of death. We found that the last CD4 cell count 

measurement better captured the chance of dying in the cohort studied. Other 

associated factors were not being on HAART, male gender, older age, HCV 

coinfection, and not from Euro-descendance origin. Our results reinforce the need to 

implement active search of lost to follow up individuals in order to better understand 

and treat the disease and, perhaps even more importantly, to more readily reach 

those with social exclusion.  

Future directions will focus in comparisons between our findings to the 

calendar time period, death to lost to follow up characteristics, and possible changes 

on death causes. 
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TABLES  

Table 1: Sociodemographic and clinical caracteristics of patients included on the 
study (n=1707). 
Caracteristics N (%) 

Age first visit( years)  (n=1707) 
10 a 29 
30 a 39 
40 a 49 

              50 a 79 

 
788(46. 2%) 
515(30. 2%) 
273(16. 0%) 
131(7. 7%) 

 
Age at last visit (years) ( n= 1707) 

10 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 79 

 
469 (27.5%) 
601 (35.2%) 
398 (23.3%) 
239 (14.0%) 

 
 Skin color (n=1497) 

White 
Non white 

 
1128(75.4%) 
  369 (24.6%) 

 
Sex (n= 1707) 

Male  
Female 

 
 

                           987(57.8%) 
                          720(42.2%) 

Years of formal education (n=722) 
Illiterate 
1 a 3 years 
4 a 7 years 
8 a 11 years 
12 years or more 

 
45 (6.2%) 

102 (14.1%) 
258 (35.7%) 
176 (24.4%) 
141 (19.5%) 

 
Marital Status (n=1529) 

Single/Without partner 
Married/With partner 
Separeted/Widower 
 

 
471 (30.8%) 
885 (57.9%) 
173 (11.3%) 

State tobacco (n=1091) 
No smoker 
Ex-smoker 
Smoke 
 

 
236 (21.6%) 
105 (9.6%) 

750 (68.7%) 

Acohol Use(n=839) 
Yes 
No 

 

 
526 (62.7%) 
313 (37.3%) 

Drug Use (n=1062) 
Yes 
No 

 

 
501 (47.2%) 
561 (52.8%) 

Exposure category 
 

     Heterosexual (n=1459) 
Yes 
No 
 

 
1385 (94.9%) 

                          74 (5.1%) 
  

 
     MSM (n=1208) 

Yes 
No 
 

 
216 (17.9%) 
992 (82.1%) 

     IVDU (n=1210) 
Yes 
No 

 

 
345 (28.5%) 
865 (71.5%) 
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Table 2: Distribution and results of univariate model. 
 
Caracteristics N(%) Risk of death * 

(IC95%) 
P 

 
Sex (n=1707)  

Male 
Female 

 
987 (57,8%) 
720 (42,2%) 

 
1,40 (1,12-1,73) 
1,00 

 
P=0,003 

 

Age first visit (years) (n=1707) 
10 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 75 

 Ethnicity (n=1497) 
           Euro-descendants 
          Non Euro-descendants 

 
788 (46,2%) 
515 (30,2%) 
273 (16,0%) 

     131 (7,7%) 
 

1128 (75,4%)       
369 (24,6%) 

 
1,00 
1,26 (0,99-1,61) 
1,48 (1,11-1,97) 
2,10 (1,47-3,01) 
 
1,00  
1,23 (0,96-1,57) 

 
    P=0,001 

 
 
 
 
     P=0.096 

 
HCV Coinfection (n=674) 

Yes 
No 

Intravenous drug users (n=1210) 
Yes 
No 

 
290 (43,0%) 
384 (57,0). 

 
345 (28,5%) 
865 (71,5%) 

 
4,70 (2,87-7,70) 
1,00 
 
1,87 (1,44-2,44) 
1,00 
 

 
P=0,001 

 
 

P=0,001 
 

Number ARV regimens 
None 
1 a 3 
4 a 8 

 
435 (25,5%) 

1071 (62,7%) 
201 (11,8%) 

 
3,43 (2,41-4,86) 
1,41 (1,02-1,95) 
1,00 

 
P=0,001 

 

AIDS diagnosis at baseline (n=1585) 
Yes 
No 

   
   
     462 (29,1%) 

1123 (70,9%) 

 
 
2,18 (1,75-2,72)                     
1,00 

 
 

P=0.001 

Nadir CD4 cell count (n=1369) 
< 100 
100 a < 200 
200 a < 350 
350 a < 500 
500 or more 
 

 
344 (25,1%) 
329 (24,0%) 
417 (30,5%) 
169 (12,3%) 
110 (8,0%) 

 
3,00 (1,39-6,47) 
2,09 (0,96-4,57) 
1,06 (0,47-2,37) 
1,84 (0,79-4,28) 
1,00 

 
P= 0.001 

Last CD4 cell count  (n=1369) 
< 100 
100 a < 200 
200 a < 350 
350 a < 500 
500 e mais 

 
MSM  

 
      126 (9,2%) 

154 (11,2%) 
345 (25,2%) 
322 (23,5%) 
422 (30,8%) 

 
216(12.7%) 

 
7,98 (5,26-12,09) 
3,68 (2,31-5,86) 
2,33 (1,50-3,62) 
1,21 (0,72-2,03) 
1,00 
 
1.15 (0.83-1.60) 

 
P=0.001 

 
 
 
 
 

P= 0.385 
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Table 3:  Distribution and results of multivariate (adjusted) Analysis for risk death of 
HIV patients - 1998-2008. 

Caracteristics N (%) Risk of death # 

 (IC95%) 
P 

Sex (n=1707) 
Male 
Female 
 

 
987 (57,8%) 
720 (42,2%) 

 
1,33 (1,06-1,67) 
1,00 

 
P=0,016 

 

Age first visit( years (n=1707) 
10 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 75 

 

 
788 (46,2%) 
515 (30,2%) 
273 (16,0%) 
131 (7,7%) 

 
1,00 
1,17 (0,90-1,52) 
1,41 (1,04-1,90) 
2,12 (1,44-3,12) 

 
P=0,001 

 

 Skin color (n=1497) 
White 
Non white  

 
1128 (75,4%) 
369 (24,6%) 

 
1,00 
1,33 (1,04-1,71) 

 
P=0,023 

 
Coinfection HCV (n=674) 

Yes 
No 

 

 
290 (43,0%) 
384 (57,0%) 

 
5,30 (2,43-11,57) 
1,00 

 
P=0,001 

 

Intravenous drug users (n=1210) 
Yes 
No 

 

 
345 (28,5%) 
865 (71,5%) 

 
1,12 (0,59-2,09) 
1,00 

 
P=0,735 

 

Number ARV regimens 
None 
1 a 3 
4 a 8 

 
435 (25,5%) 

1071 (62,7%) 
201 (11,8%) 

 
3,74 (1,50-9,30) 
1,84 (0,81-4,18) 
1,00 

 
P=0,010 

 

AIDS diagnosis at baseline 
(n=1585) 

Yes 
No 

 
462 (29,1%) 

1123 (70,9%) 
 

 
1,44 (0,75-2,80) 
1,00 

 
P=0,276 

 

Nadir CD4 cell count (n=1369) 
< 100 
100 a < 200 
200 a < 350 
350 a < 500 
500 or more 
 

 
344 (25,1%) 
329 (24,0%) 
417 (30,5%) 
169 (12,3%) 
110 (8,0%) 

 
0,32 (0,05-2,11) 
0,92 (0,19-4,55) 
0,50 (0,10-2,39) 
1,40 (0,35-5,66) 
1,00 

 
P=0,138 

 

Last CD4 cell count  (n=1369) 
< 100 
100 a < 200 
200 a < 350 
350 a < 500 
500 e mais 

 

 
126 (9,2%) 

154 (11,2%) 
345 (25,2%) 
322 (23,5%) 
422 (30,8%) 

 
19,31 (4,97-75,12) 
3,69 (1,26-10,84) 
2,53 (0,94-6,80) 
0,86 (0,30-2,45) 
1,00 

 
P=0,001 

 

 
* Crude coefficients and confidence interval of 95% obtained by Cox regression. 
# Coefficients and adjusted confidence interval of 95% obtained by Cox regression under a hierarchical model. 
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5 CONSIDERAÇÖES FINAIS 
 

Através desse estudo pude avaliar fatores que contribuem para um maior 

risco de morte da população HIV positivo que consulta em um serviço especializado 

em atendê-los.  

Apesar de a TARV ser disponibilizada a todos os pacientes que dela 

necessitam, existem barreiras decorrentes de fatores sociodemográficos dos hábitos 

comportamentais, do diagnóstico tardio da infecção, do acesso desses indivíduos às 

consultas.  A determinação desses fatores pode nos auxiliar a tomar medidas para 

identificá-los com maior facilidade, possibilitando ações tanto preventivas quanto 

assistenciais. 

Este trabalho terá continuidade por ser realizado em um centro de referência 

em atender pacientes HIV positivos, o que possibilita acompanhar o perfil desses 

indivíduos e mudanças que poderão ocorrer ao longo do tempo. Além disso, pode 

servir como referência para outros serviços que prestam atendimentos a pacientes 

HIV positivos. 
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ANEXO A - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 
 
 

N° Prontuário 

1ª Consulta Última consulta

          /           /

Sexo Uso de Fumo ? Uso de Drogas ?
1 - masculino
2 - feminino

1 - Nunca fumou
2 - Já fumou
3 - Fuma   
9 - Ignorado 

1 - sim
2 - não
9 - ignorado

Vertical
1 - Sim
2 - Não
9 - Ignorado

Diagnost HIV 2ª Troca 3ª Troca 4ª Troca 5ª Troca

         /                /           /          /            /

Diagnost AIDS

         /   

MOTIVOS DE 
TROCA 

Co-infecção 
HCV ANO

1 - sim
2 - não
9 - ignorado

Linha a Linha b Linha c Linha d
Data:
       /      /

EXAMES Colesterol HDL Triglicerídios Glicemia
1998/1ºsem
1998/2ºSem
1999/1ºSem
1999/2ºSem
2000/1ºSem
2000/2ºSem
2001/1ºSem
2001/2ºSem
2002/1ºSem
2002/2ºSem
2003/1ºSem
2003/2ºSem
2004/1ºSem
2004/2ºSem
2005/1ºSem
2005/2ºSem
2006/1ºSem
2006/2ºSem
2007/1ºSem
2007/2ºSem
2008/1ºSem
2008/2ºSem
2009/1ºSem

2009/2ºSem

1ª Troca

            /

Hemoglobina

Transf. sanguínea
1 - Sim
2 - Não
9 - Ignorado

1 - Analfabeto
2 - 1 a 3 anos
3 - 4 a 7 anos
4 - 8 a 11 anos
5 - 12 ou mais
9 - Ignorado

Início TARV

            /

1 - Não adesão, 2 - Falha terapêutica, 3 - Efeitos colaterais, 4 - Interação medicamentosa, 5 - Simplificação do esquema,  
6 - Suspenso pelo médico, 7 - Abandono, 8 - Novo consenso,     9 - Ignorado, 10 - Profilaxia TV - SUSP

Se HCV sim, 
PCR Anti-HCV?

CD4 Carga Viral - log

1 - sim
2 - não
9 - ignorado

TBC

Causas da Morte  (CID)

Parte II

1 - positivo
2 - negativo
8 - não se aplica
9 - ignorado

Se TBC sim,
tratou?

1 - sim  completo 
2 - sim incompleto
3 - não
8 - não se aplica
9 - Ignorado

EVENTOS

Data (mm/aa)

Motivo  troca

Esquema ARV:

Óbito 
1 - sim 2 - não

FORMA DE
TRANSMISSÃO

6 -                                                
7 -  
8 -
9 -
10 -

 Co-morbidades

1 - Sim
2 - Não
9 - Ignorado

Raça/Cor 
1 - Branca
2 - Preta
3 - Amarela
4 - Parda
5 - Indígena
9 - Ignorada

UDI
1 - Sim
2 - Não
9 - Ignorado

Data de Nascimento

       /        /

1 -                                                
2 -  
3 -
4 -
5 -

Relações homossexuaisRelações heterosexuais
1 - Sim
2 - Não
9 - Ignorado

Nome do paciente

Data coleta:            /

Uso de Álcool ?
1 - sim
2 - não
9 - ignorado

SAE - PELOTAS - Pesquisa HIV/AIDS

Escolaridade

Notificado?
1 - sim     2 - não

Estado  Civil
1 - Solteiro/s comp
2 - Casado/c comp
3 - Separado
4 - Viúvo
9 - Ignorado
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