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Infecção pelo HIV

O HIV representa um dos maiores problemas de saúde pública do mundo.

» 37,7 milhões de pessoas vivendo com HIV (UNAIDS, 2022); 

» 1,5 milhão somente em 2020 (UNAIDS, 2022);

» No Brasil, em 2020, foram diagnosticados 32.701 novos casos de HIV (Brasil, 2022).

A infecção pelo HIV ainda é emergente, 

em função do elevado número de novos casos a cada ano e de sua gravidade.

UNAIDS, 2022; Brasil, 2022



Terapia  Antirretroviral (TARV)

 Supressão viral

 Proteção das células do sistema imune 

 Redução da transmissão do HIV (I=I)

 Diminuição da mortalidade das PVHA 

Recomendação: TRATAMENTO PARA TODOS!

UNAIDS, 2012; Brasil, 2013



Deeks, 2012

Inflamação em PVHA

Inflamação e ativação imune presentes mesmo sob TARV 

Fatores de morbidade e mortalidade.



Zicari et al., 2019



Guaraldi et al., 2011



Fatores associados a inflamação em PVHA

Zicari et al, 2019

Adaptado de Tincati et al., 2016



Marcadores inflamatórios



Proteína C reativa (PCR)

 Sintetizada principalmente pelo fígado e liberada na corrente sanguínea em um estado precoce da reação inflamatória;

 Marcador de fase aguda;

 Marcador sensível, porém não específico;

 Liga-se a configurações moleculares específicas que são tipicamente expostas durante a morte celular ou encontradas 

nas superfícies de patógenos.

Black et al., 2004



D-dímero

 Fragmento de degradação da rede de fibrina (produção e degradação

elevada da fibrina);

 Marcador de atividade pró-coagulante;

 Níveis elevados de dímero D no plasma são preditores de mortalidade em

PVHA (A inflamação crônica e a coagulação ativada são características

contribuem para risco aumentado de morte);

 A replicação do HIV e a translocação microbiana estão entre os principais

determinantes do estado de hipercoagulabilidade observado em PVHA;

Borges et al., 2014 https://www.siemens-healthineers.com/



Glutationa reduzida (GSH)

Fraternale et al., 2009

 Glutationa existe no organismo em suas formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG);

 GSH é o principal antioxidante intracelular e desempenha um papel na

desintoxicação celular;

 Deficiência em GSH coloca a célula em risco de dano oxidativo;

 Um desequilíbrio na GSH é observado em uma ampla gama de patologias e

também na infecção pelo HIV-1.

Bauer & Fuente, 2016



Razão T CD4+/T CD8+

 Relação CD4+/CD8+ baixa: associada a hiperativação imune/inflamação morte, disfunção e exaustão células T;

 Proporção de células T CD4+:CD8+ <1 está associada a baixa imunidade, aumento da morbidade e mortalidade;

 Menor células T CD4+ e maior carga viral estão associado à elevação de D-Dímero.

Passos et al., 2018 Bauer & Fuente, 2016; Passos et al., 2018



Outros marcadores
 Citocinas

 Função endotelial

 Translocação microbiana



 Estresse oxidativo



Onali et al, 2019

 Repertório celular

 Marcador de ativação celular
 Marcador de senescência
 Citocinas de assinatura
 Expressão gênecia
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