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RESUMO  

 

Introdução: A Síndrome da Lipodistrofia em pessoas que vivem com HIV/AIDS 

caracteriza-se pela alteração da disposição da gordura corporal juntamente 

com mudanças metabólicas, associadas ao uso da terapia antirretroviral. Essas 

mudanças são  concomitantes ao desenvolvimento de doenças como diabetes, 

além de representarem riscos cardiovasculares para desenvolvimento de 

cardiopatias Objetivo: Análise de flutuação sem tendência da variabilidade da 

frequência cardíaca em indivíduos com HIV/SLD - Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida e Síndrome da Lipodistrofia Método: Trata-se de 

um estudo realizado no período de Agosto de 2013 a agosto de 2014 

indivíduos diagnosticados com AIDS atendidos no serviço de referência do 

Programa Municipal de DST/AIDS da Prefeitura de São Bernardo do Campo 

(PM-DST/AIDS-PSBC).  A seleção não foi preferencial, sendo incluídos todos 

os pacientes do serviço desde que cumpridos os critérios de inclusão e 

exclusão. Os indivíduos permaneceram em repouso com respiração 

espontânea por 20 minutos. A frequência cardíaca foi registrada 

sequencialmente. Foi realizada análise das propriedades fractais da frequência 

cardíaca, por meio Detrended Fluctuation Analysis –DFA pelo método não 

linear da variabilidade da frequência cardíaca. Resultados: A mostra final foi 

composta por 77 indivíduos sendo 40 no grupo com vírus da imunodeficiência 

(HIV) e 37 no grupo dos portadores de HIV e síndrome da Lipodistrofia 

(HIV/SLD); Os resultados encontrados não apresentaram significância nos 

indicies da variabilidade da frequência cárdica na analise não linear sendo α1 

1,159 (IC95%1,10-1,20) para grupo HIV e 1,215 (IC95%1,01-1,21) para grupo 

HIV/SLD. Conclusão: O estudo não verificou associação nos valores de alfa 

(α) entre os grupos, já na analise descritiva foi observado uma maior dispersão 

do grupo HIV com Lipodistrofia ao longo da escala expoente alfa (α) sugerindo  

que apresentem pior prognóstico evolutivo notadamente em relação ao sistema 

cardiocirculatório. 

 

Palavras-chave: vírus da imunodeficiência; síndrome da Lipodistrofia; 

dinâmica não linear; frequência cardíaca; sistema nervoso autônomo. 



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Lipodystrophy syndrome in people living with HIV / AIDS is 

characterized by change in disposal of body fat with metabolic changes 

associated with the use of antiretroviral therapy. These changes are 

characteristic for the development of diseases such as diabetes, besides 

representing a risk for developing cardiovascular diseases Objective: 

Detrended fluctuation analysis of heart rate variability in patients with HIV / SLD 

- acquired immunodeficiency syndrome and lipodystrophy syndrome Method: 

treatment is a study carried out from August 2013 to August 2014 individuals 

diagnosed with AIDS treated at the Municipal Program referral service STD / 

AIDS São Bernardo do Campo City Hall (PM-DST / AIDS-PSBC). The selection 

was not preferred and included all patients of the service provided met the 

inclusion and exclusion criteria. Individuals remained seated at rest at rest with 

spontaneous breathing for 20 minutes. Heart rate was recorded beat to beat. It 

conducted analysis of fractal properties of heart rate through Detrended 

Fluctuation Analysis -DFA in nonlinear method of heart rate variability. Results: 

The final sample was composed of 77 individuals and 40 in the group with 

immunodeficiency virus (HIV) and 37 in the group of patients with HIV and with 

lipodystrophy syndrome (HIV / SLD); The results showed no significance in the 

indicies of variability cardic frequency in linear analysis not being α1 1.159 (95% 

CI 1.10-1.20) for HIV group and 1,215 (95% CI 1.01 to 1.21) for HIV group / 

SLD. Conclusion: The study found no association in the alpha values (α) 

between the groups, since the descriptive analysis was observed a greater 

dispersion of HIV Lipodystrophy group along the alpha exponent range (α) 

suggesting the inference that show poorer evolution prognosis notably in 

relative to the cardiocirculatory system. 

 

Key-Words: immunodeficiency virus; Lipodystrophy syndrome; nonlinear 

dynamics; heart rate; autonomic nervous system. 
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1. INTRODUÇÃO 

O vírus da Human Immunodeficiency Virus (HIV), responsável pelo 

desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS), possui 

um comportamento instável e dinâmico no cenário global. Estima-se que haja 

35 milhões de indivíduos infectados pelos vírus HIV, a prevenção e o 

tratamento com medicamentos se mostra cada vez mais presente para 

combate da mesma1. 

O tratamento com a terapia antirretroviral (highly active antiretroviral 

therapy -HAART) foi estabelecido por volta de 1990 fazendo com que o 

HIV/AIDS se tornasse uma doença infecciosa crônica, porém melhorando a 

qualidade de vida e aumentando a sobrevida dos pacientes infectados. 

Entretanto com o aumento da expectativa de vida, novas ocorrências de 

morbidades e outras enfermidades relacionadas se tornaram mais frequentes 

assim como na população geral2-4. 

Dentre as afecções relacionadas ao HIV/AIDS pode-se ressaltar as 

alterações metabólicas associadas ao uso da medicação antirretroviral. Esses 

fatores são característicos para o desenvolvimento de doenças como diabetes 

além de representarem riscos cardiovasculares para desenvolvimento de 

cardiopatias e síndromes1,2. 

Apesar da incidência de novos casos terem diminuído, a prevalência 

vem aumentando devido ao maior tempo de sobrevida. Entender os efeitos da 

infecção do HIV/AIDS, juntamente, com a compreensão do desenvolvimento de 

doenças cardíacas é de grande importância no tratamento de pacientes 

infectados com uso do HAART.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 2.1 Histórico 

A Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) é considerada uma 

doença recente, originalmente foi descrita em 1981 pelo Disease Control and  

Prevention (CDC) nos EUA quando diversos casos de pneumonia causada por 

Pneumocystis carinii foram relatados entre homens que se relacionavam com 

outros homens, bem como indivíduos que utilizavam droga injetável.1,3,5. 

O isolamento do vírus ocorreu em 1983, sendo descrito como um 

retrovírus de gênero lentivírus, responsável por afetar as células CD4+ e AIDS 

nos indivíduos infectados2. 

Em 1984 o pesquisador Rpbert Gallo nos EUA liderou uma pesquisa, o 

qual descreveu o vírus isolado de linfonodos em pacientes com AIDS e 

denominou Human T Cell leukemia lymphotropic virus type III (HTLV-III) devido 

a diferenças apresentadas quando comparada com HTLV-I e HTLV-II (Gallo et 

al. 1984). Outro retrovírus foi isolado em 1984 em diferentes grupos de risco 

nos indivíduos com AIDS, este foi denominado AIDS associated retrovírus 

(ARV)4 . 

No ano de 1985 foram realizadas analises das sequências de 

nucleotídeos dos virus Lymphadenopathy – associated vírus(LAV), Human T 

Cell leukemia lymphotropic virus type III (HTLV-III), AIDS associated retrovírus 

(ARV) e observou-se diversas semelhanças entre os mesmos, sendo 

considerados pertencentes a mesma família de retrovírus. Desta forma no ano 

de 1986 o Comitê Internacional de Taxonomia renomeou como Vírus da 

imunodeficiência humana 1 (HIV-1)6. 
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Em 1986 foi descrito um movo tipo do vírus HIV, o qual foi denominado 

Vírus da imunodeficiência humana 2 (HIV-2), este foi isolado primeiramente na 

África ocidental 7.  

 Outros estudos foram realizados ao longo dos anos, e juntamente com 

avanço tecnológico novas descobertas foram integradas como variações 

antigênicas do vírus, sequencia genômica, definição dos genes e proteínas do 

HIV-1 entre outros8. 

 No Brasil HIV/AIDS foi descrita  pela primeira vez em 1982 de acordo 

com Sistema de Vigilância de Epidemiologia. Os primeiros casos foram 

identificados em sete indivíduos homossexuais e bissexuais. Em seguida a 

doença disseminou na região centro-sul em áreas metropolitanas e em outras 

áreas do pais na primeira metade da década de 19809,10. 

Na segunda década, a doença sofreu mudanças no seu perfil 

epidemiológico tornando-se mais frequente entre indivíduos heterossexuais de 

baixa condição social do sexo feminino, em quanto que em indivíduos 

homossexuais do sexo masculino ocorreu diminuição na incidência10,11.   

Ao longo das duas primeiras décadas vários programas não 

governamentais foram criados devido a epidemia. Galvão (2000a) em seus 

estudos apresenta algumas desses programas12: 

•   1981-1984: Identificação dos primeiros casos de HIV/AIDS. 

• 1985-1991: Primeiras Organizações Não- Governamentais (ONG) 

foram criadas: Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (GAPA), Associação 

Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), Integração e Dignidade do Doente de 

AIDS (VIDDA), que trazem o foco dos discursos para as pessoas que vivem 

com HIV/AIDS devido ao aumento do número de casos; 
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• 1992-1996: Maior Participação do governo e poderes públicos12. Em 

1995 o Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/AIDS (UNAIDS), 

juntamente com outros órgãos das Nações Unidas realizaram ações com 

objetivo atuar nas diferentes áreas da epidemia13,14. 

2.2 Epidemiologia 

A epidemia de HIV surgiu por meio de infecções zoonóticas com vírus de 

imunodeficiência de símios de primatas africanos em contato com caçadores, 

possivelmente sendo os primeiros grupos a serem infectados com o vírus14-16. 

Em 2012 cerca de 35 milhões de pessoas viviam com HIV, porém 

mudanças epidemiológicas ocorrem frequentemente devido ao acesso a 

terapia antirretroviral.  A prevalência da doença aumentou de 3 milhões de 

2002 a 2012, porém houve uma redução na incidência global14 (Figura 1)  

 

Figura 1: Numero estimado de indivíduos com HIV e tendência de 
incidência no Mundo em 2012. 

Fonte: UNAIDS 2013  
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O aumento da prevalência do HIV tem contribuído para o aumento de 

outras doenças em decorrência da infecção. Em 2012 o número de mortes 

diminuiu de 1 – 6 milhões segundo Global AIDS14-17. 

  As mortes nos indivíduos que realizam tratamento antirretroviral em 

países de alta renda, em geral não são devido diretamente a AIDS18, sendo as 

causas principais as doenças de fígado principalmente devido a outras 

infecções como hepatite B e C, câncer e doenças cardiovasculares, onde 

pacientes com HIV apresentam risco 50% maior que pessoas sem HIV15,16.

   

2.3 História Natural da Doença 

O HIV é caracterizado por imunodeficiência progressiva,  juntamente 

com infecções decorrentes de doenças oportunistas nos indivíduos 

imunodeprimidos, sendo considerados em fase aguda, crônica e AIDS19. 

Na fase aguda do HIV e determinada pelo tempo entre a infecção inicial 

e o desenvolvimento da resposta imunológica, apresentam-se sinais e 

sintomas semelhantes à gripe, febre, faringite, mialgia, artralgia, astenia  e 

linfadenopatia. Estes sinais e sintomas podem ser apresentados logo após a 

infecção, sendo uma característica não obrigatória a todos os infectados. 

Durante essa fase há liberação de uma variedade de citoquinas 18,19.  

Em relação linfócitos TCD4+ inicialmente há um  declínio na contagem 

do números de células, podendo haver pequeno aumento em seguida, mas 

apresentando  valores menores do que anterior  a infecção, porém a carga viral 

é elevada. O período de latência clínica do vírus pode durar de 8-10 anos 

mesmo sem tratamento antirretroviral (TARV), no entanto mesmo no período 

de latência  pode-se apresentar uma alta replicação do vírus20-24.   
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As células TCD4+ podem ser usadas como marcadores para a AIDS. 

Uma contagem abaixo de 200 células CD4/μl aumenta o risco de 

desenvolvimento de doença mais característica que pode definir a  AIDS tais 

como, febre, perda de peso, cansaço, tosse, suores noturnos, diarreia, 

inflamação dos gânglios linfáticos e suores noturnos, devidos a doenças 

oportunistas23,24.  

A evolução da infecção pode variar de individuo a individuo, sendo 

rápida para maioria dos infectados, porém tendo uma pequena parcela de 5% 

de indivíduos com a evolução mais lenta da infecção24.   

O HIV é um retrovírus humano, pertencente à família Retroviridae do 

gênero Lentivírus7,25. Esses vírus apresentam um período de latência 

prolongado, além de ser seguido por um curso crônico, replicação viral 

persistente, envolvimento com sistema nervoso central e replicação em células 

T-CD4 25.   

O vírus possui um RNA fita simples, se integra ao genoma de células 

infectadas do hospedeiro 26. O diâmetro é aproximadamente 100 - 110 nm com 

superfície externa de membrana plasmática e glicoproteínas (gp41 e gp120) 

formando um “envelope”, sendo as glicoproteínas cruciais para infecção das 

células pelo HIV 5,26-28. Na região central a glicoproteínas 41 realiza uma 

ligação covalentemente com a parte externa da glicoproteínas 120, tento sítios 

de ligação ao receptor celular à proteína de superfície CD429. O CD4 é um 

receptor de alta afinidade com o HIV-1, justificando o tropismo do vírus pelas 

celas  CD4+30. 
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Figura 2: Vírus HIV-1  

Fonte: 

https://classconnection.s3.amazonaws.com/174/flashcards/1804174/jpg/0060431349

591382169.jpg 
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2.4 Síndrome da Lipodistrofia  

A Síndrome da Lipodistrofia (SLD) em pessoas que vivem com HIV/AIDS 

caracteriza-se pela alteração da disposição da gordura corporal juntamente 

com mudanças metabólicas, associado ao uso da terapia antirretroviral. Porém, 

em alguns estudos observou–se a síndrome em pacientes que não utilizavam a 

TARV, implicando o envolvimento de outros mecanismos, como fatores 

inflamatórios, fatores ambientais e genéticos31. 

A Lipodistrofia faz parte de um grupo heterogêneo de distúrbios do 

tecido adiposo. O termo “Lipodistrofia associada ao HIV”  foi descrito dois anos 

após a introdução dos  antirretrovirais devido aos inibidores de protease (IP) e 

inibidores de transcriptase31,32. 

Pacientes com a síndrome podem apresentar diversas desordens como 

problemas estéticos devido à perda de gordura em áreas periféricas do corpo 

como membros superiores, membros inferiores, região glútea e face, essa 

alteração denominada de Lipoatrofia (LA). Em áreas centrais como mamas, 

abdômen, região superior do tórax, base posterior do pescoço (giba) e região 

submentoniana ocorrem aumento de volume devido ao acúmulo de gordura, 

configurando áreas de Lipohipertrofia (LH). Enquanto na Lipodistrofia 

generalizada pode gerar resistência à insulina, diabetes mellittus, esteatose 

hepática, hipertrigliceridemia, e envelhecimento precoce31,32.  
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Figura 3: Características apresentadas em indivíduos com 
síndrome Lipodistrofia  

Fonte: Arquivo Pessoal  

 

 A Lipodistrofia não apresenta uma definição especifica na literatura para 

indivíduos com HIV/AIDS, dificultando descrever a prevalência, etiologia e 

tratamento. Os sinais e sintomas iniciam de 18 a 24 meses de forma 

acentuada, sendo mais estável nos próximos anos seguintes. Estima-se que 

30% da gordura corporal e alterado devido a Lipodistrofia33. 

2.5  Terapia Antirretroviral  

A busca pela cura do  HIV se tornou extremamente importante após a 

identificação do retrovírus. O primeiro antirretroviral (ARV) utilizado no 

tratamento do HIV/AIDS foi a zidovudina (AZT) no ano de 1987. A partir de 

1990 o Mistério da Saúde começou a garantir os antirretrovirais, juntamente 

com medicamentos para tratamento de doenças oportunistas34-37. 
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Em 1996, o Brasil introduziu a terapia antirretroviral (TARV) 

popularmente denominado “coquetel”, este é composto por diversos 

medicamentos que suprime a replicação viral, melhorando o número de  

linfócitos T CD4, consequentemente a função imune do organismo, além de 

diminuir a evolução e transmissão da doença 38. (Figura 4) 

 

Figura 4: Tendência de óbitos, incidência e estimativa de pessoas vivendo 
com AIDS antes e após introdução da terapia antirretroviral no município 
de SP, 1988 a 2005 

Fonte: Figura adaptada de Carvalho 2010. 
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Os TARV podem ser classificados em cinco grupos39;  

 Inibidor de Fusão (IF); 

 Inibidores de Protease (IP);  

 Inibidores da Transcriptase Reversa análogo de Nucleotídeo (ITRNt); 

 Inibidores da Transcriptase Reversa análogo de Nucleosídeo (ITRN); 

 Inibidores da Transcriptase Reversa Não-análogo de Nucleosídeo (ITRNN); 

Um estudo realizado por Jordan e colaboradores (2002) relatou que 

quanto maior o número de medicamentos utilizados pelos pacientes melhor a 

concentração de carga de linfócitos T CD439. Dentre os tratamentos aplicados 

para pacientes com HIV, a terapia tripla é mais utilizada atualmente, por 

diminuir a mortalidade, aumentar a sobrevida, preservar as funções 

imunológicas, e melhorar a qualidade de vida 39-41. 

Apesar da eficiência da terapia antirretroviral a aderência ao tratamento 

pode apresentar limitações devido ao surgimento de vírus resistentes aos 

medicamentos, efeitos tóxicos, alterações metabólicas e redistribuição da 

gordura associada ao uso dos medicamentos42,43. 

2.6 Variabilidade da Frequência Cardíaca  

 O sistema cardiovascular recebe a influência do sistema nervoso 

autônomo, que pode ser qualificado como sistema nervoso simpático e 

parassimpático. O sistema nervoso simpático possui terminações nervosas no 

miocárdio, enquanto o parassimpático possui terminações no nódulo sinusal, 

miocárdio atrial e nódulo atrioventricular. A variação da frequência cardíaca 

pode mudar de acordo com a atuação do sistema nervoso autônomo, que atua 

na manutenção da homeostase batimento a batimento e interação com o meio 

ambiente44. 
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 A atuação do sistema nervoso simpático auxilia no aumento da pressão 

arterial e frequência cardíaca, já o sistema nervoso parassimpático atua na 

redução da pressão arterial e da frequência cardíaca. O ciclo cardíaco é 

representado pelas ondas P, Q, R, S e T. A variabilidade da frequência é um 

método validado para estimar a atuação do sistema nervoso autônomo sobre o 

coração, por meio das oscilações no intervalo R-R. O intervalo entre duas 

ondas R é medido em milissegundos e pode apresentar uma grande variação 

dentro do intervalo de tempo e por intermédio dele pode-se criar uma série 

temporal45,46. 

 

Figura 5: Exemplo de Intervalo RR. 

Fonte: Ferreira et al  

 

 

Figura  6:  Série Temporal formada por intervalos RR, utilizada para 

análise de VFC. 

Fonte: Arquivo pessoal  
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Alterações nos padrões da VFC são utilizadas como indicadores do 

comportamento do SNA sobre o coração, além de serem relacionadas com a 

regulação da homeostase, podendo fornecer antecipadamente informações 

sobre o estado de saúde de um individuo44,46. 

 Indivíduos saudáveis são descritos como portadores de maior 

variabilidade da frequência cardíaca, o que indica uma melhor resposta 

cardíaca em se adaptarem aos diversos estímulos fisiológicos e ambientais. Já 

a baixa VFC pode ser definida como um mau funcionamento fisiológico do 

organismo devido a má adaptação, podendo ser sugestivo a um diagnóstico 

específico44,46. 

 A determinação da variabilidade da frequência é uma técnica não 

invasiva, utilizada para analisar o controle SNA sobre o coração em situações 

diversas como  exercícios físicos, sono e vigília e situações patológicas como 

obesidade, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e síndromes entre 

outras afecções48,49. 

A captação da Variabilidade da Frequência cardíaca pode ser realizada 

por meio de eletrocardiógrafos, conversores analógicos digitais e 

cardiofrequencímetros que utilizam sensores distribuídos ao longo de pontos 

específicos do corpo48,49.  A captação da variabilidade da frequência cárdica 

por meio do eletrocardiograma pode apresentar limitações como a não 

aplicação em ambientes externos ao laboratório 51-53..  

Dentre os equipamentos, os cardiofrequencímetro validados permitem 

ser utilizados em diversas situações, realizando a captação do sinal em 

repouso, exercícios físicos e ambientes externos ao laboratório51-53. Após a 

captação os dados podem ser analisados, por intermédio de métodos lineares 
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como no domínio do tempo e da frequência, assim como por método não linear 

como domínio do caos44. 

 

2.7 Variabilidade da Frequência Cardíaca – Método Não linear 

 

 A frequência cárdica é considerada uma flutuação não linear 

constantemente modulada de acordo com as atividades tais como, mudança 

postural, exercício físico, assim como perturbações por doenças, situações de 

estresses entre outros. Deste modo, a análise por métodos lineares da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC), tende a possuir prognósticos 

imprecisos sobre condicionamentos do coração. 54-57. 

Os métodos não lineares são capazes de descrever as dinâmicas 

fractais e a complexidade dos intervalos RR, tendo um valor preditivo de risco, 

melhor que pelos métodos lineares no domínio do tempo e da frequência 

cardíaca. Flutuações não lineares  nem sempre são inteiramente 

aleatórias na natureza e possuem correlações de curto alcance geralmente 

determinísticos na natureza caótica. 54-57. 

A análise da VFC nos métodos não lineares são descritos como de 

controle autonômico por intermédio de cálculos matemáticos não lineares 

dentro da teoria do caos, além de apresentar a vantagem de uma melhor 

percepção.  As classificações são realizadas pelo curso do sistema no seu 

espaço, computando dimensões fractais, determinando propriedades similares 

e correlações de longo e curto alcance por meio de autodeterminação56,58. 

  



30 

 

  

 

Os diversos padrões de flutuação da variabilidade, além do tempo de 

gravação podem influenciar no tipo de abordagem na análise da VFC, dentro 

da análise de séries temporais. Nos métodos não lineares podemos descrever 

as seguintes modalidades:  

Função de Autocorrelação 

Neste método a analise é definida por uma função de autocorrelação 

A(τ) em ralação a uma serie temporal xt.   

 

 
 

Esta função observa o nível de semelhança de uma série conforme o 

tempo passa.  Em séries temporais, onde apresentam o comportamento 

caótico há uma diminuição da semelhança da série ao longo do tempo, “até” 

desaparecer completamente (Fiedler-Ferrara et al.1994). 

 

Gráfico de Poincaré  

 Neste método os intervalos RR são apresentados em um gráfico de 

forma  que cada intervalo RR é plotado em função dos seus intervalos RR 

anteriores. A técnica é uma dinâmica não linear que demostra as flutuações 

dos intervalos RR das séries temporais. A análise do gráfico é realizada de 

maneira qualitativa e quantitativa. 

 O índice SD1 verifica o desvio padrão das distâncias dos pontos da 

diagonal y = x e representa a modulação parassimpática, já o índice SD2 

verifica o desvio padrão dos pontos da reta dada por y = −x+RRm, sendo RRm 

a média dos intervalo RR e representa a variabilidade global59,60
 . 
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Reconstrução do Espaço de Fase.  

Este método baseia-se no teorema da imersão de Takens (Takens 

embedding theorem)61. Esse método é descrito como reconstrução do espaço 

de fase m-dimensional análogo ao espaço de fase original a partir da variável 

de média.  O espaço reconstruído vai apresentar pequenas variações de 

coordenadas quando comparada com a original, mantendo os invariantes 

geométricos do sistema de acordo com a dimensão do atrator e os expoentes 

de a Lyapunov.  Esta e representada por: 

 

Dentre as dificuldades apresentada pelo método está à seleção do 

tempo de atraso e a dimensão de imersão adequado. Na literatura se 

padroniza dimensão e imersão m=3 e passo p=1, para análise de série da 

VFC59. 

  
Plot de Recorrência.  

Eckmann (1986) por meio de Plot de Recorrência pode analisar o 

comportamento da trajetória no espaço de fase, além de mostrar os tempos 

nos quais o estado do sistema dinâmico se repete. O sistema dinâmico 

apresenta uma repetição de estado, tendo um comportamento típico de um 

sistema não linear e caótico62
. O plot de recorrência é definido pela matriz [N 

−(m− 1)p]× [N −(m − 1)p] composta de 0 e 1. Na i-ésima linha e j-ésima da 

matriz PR e representado por62
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Onde  representa a distância euclidiana dos vetores 

reconstruídos e r é um limiar fixo. As séries temporais da VFC em sujeitos 

saudáveis o PR apresenta uma linha diagonal e menos quadrados aparentes, 

mostrando uma maior variabilidade63. 

Entropia Aproximada - ApEn. 

Este método foi proposto por Pincus, o qual apresenta a entropia por 

meio da razão de geração de novas informações em um sistema, aplicado  nas 

séries temporais dos dados clínicos curtos e com ruído. Em suas observações 

a  ApEn verifica mudanças ocorridas na série temporal experimental, 

fornecendo um número não negativo para a série,  com o maior valor que 

corresponde a maior complexidade ou a irregularidade dos dados58,61
. 

 

Entropia da Amostra - SampEn. 

 A caracterização e o desenvolvimento desse método foram propostos 

por Richman e Randall, sendo uma importante medida dentro da série 

temporal. Na a análise da séries temporais  SampEn apresenta uma medida de 

desordem dentro da série tendo valores maiores para sinais cardíacos nos 

indivíduos saudáveis e valores menores para indivíduos que apresentam 

alguma deficiência cardíaca 59,60. 
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Dimensão de Correlação 

A dimensão de correlação é a dispersão ou densidade de um atrator no 

espaço de fase, apresentada como uma medida de complexidade do processo 

vital do individuo61
.  O valor alto indica caos na série RR, já os valores mais 

baixos podem ser atribuídos a uma baixa VF 58,59. 

 

Expoente de Lyapunov 

O Expoente de Lyapunov é de grande importância no diagnóstico 

dinâmico de sistemas caóticos.  Este é representado por λi que significa  a 

medida da razão, na qual trajetórias se dividem umas das outras, podendo 

representar uma medida de previsibilidade. Quando ao menos um dos valores 

apresentados pelo expoente Lyapunov é positivo indica sistema caótico. O 

processo dinâmico e caótico é estabelecido por meio do calculo do maior 

expoente, assim é possível identificar  as trajetórias vizinhas que irão se 

dividir58,59. 

Conjectura de Kaplan-York 

Nesse método há relação dos expoentes de Lyapunov e dimensão do 

atrator do sistema dinâmico ou da serie temporal. A dimensão de Kaplan-York 

é calculada por 
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Detrended Fluctuation Analysis - DFA. 

A Detrended Fluctuation Analysis (DFA) quantifica a propriedade fractal 

da série temporal, por intermédio do coeficiente α, avaliando anormalidades. O 

coeficiente α pode ser apresentado em flutuações de tempo curto representado 

pelo α1 ou flutuações de tempo longo representado pelo α2. Sua intepretação é 

dada pela aproximação do α1 entorno do valor 1, bem como um maior valor do 

que α2, o que indica uma característica saudável do indivíduo 61 . 

Os cálculos descritos anteriormente para os índices não lineares são realizados 

por diversos softwares: HRV Analysis, do Biomedical Signal Analysis Group, 

disponível no endereço http://kubios.uku.fi/KubiosHRV/ ; e TISEAN – Time 

Series Analysis, sendo os gráficos realizados por  MATLAB. 
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3. OBJETIVO 

 Análise de flutuação sem tendência da variabilidade da frequência 

cardíaca em indivíduos com HIV/SLD - síndrome da imunodeficiência 

adquirida e Síndrome da Lipodistrofia 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 Descrever perfil clínico e epidemiológico de indivíduos com HIV/SLD - 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Síndrome da Lipodistrofia.  

 Descrever o comportamento dinâmico quanto ao valor do expoente de α  
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4. MÉTODO 
 

Foram avaliados em estudo transversal, no período de Agosto de 2013 a 

agosto de 2014, indivíduos diagnosticados com AIDS atendidos no serviço de 

referência do Programa Municipal de DST/AIDS da Prefeitura de São Bernardo 

do Campo (PM-DST/AIDS-PSBC). A seleção não foi preferencial, sendo 

incluídos todos os pacientes do serviço desde que cumpridos os critérios de 

inclusão e exclusão.  

 

4.1 Critérios de Inclusão  

Foram incluídos os indivíduos que possuíam diagnóstico clínico e 

laboratorial de HIV/AIDS em acompanhamento no serviço Programa Municipal 

de DST/AIDS da Prefeitura de São Bernardo do Campo e que assinaram o 

termo de consentimento. 

 

4.2 Critérios de Exclusão 

 Moléstias cardiorrespiratórias; 

 Moléstias neurológicas como malformações no sistema nervoso central 

e/ou síndromes neurológicas; 

 Utilização de medicamentos que pudessem interferir nas respostas do 

sistema autonômico; 

 Indivíduos com erro de captação superior a 5% da Variabilidade da 

Frequência Cardíaca 
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4.3 Protocolo 

As informações iniciais foram coletadas a partir da base de dados do 

Programa Municipal de DST/AIDS da Prefeitura de São Bernardo do Campo e 

então, aplicadas em uma ficha elaborada pelo pesquisador para constituir as 

informações dos indivíduos referentes ao diagnóstico clínico, laboratorial de 

HIV/AIDS e o estágio atual de tratamento. Destes pacientes, foram 

selecionados voluntários conforme os critérios de inclusão e exclusão.  

 

4.4 Aspectos éticos da pesquisa 

O trabalho foi realizado seguindo as normas que regulamentam a 

pesquisa em seres humanos, contidas nas Resoluções números 196/96 e 

251/97 do Conselho Nacional de Saúde, de acordo com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina 

(UNIFESP-EPM) e aprovado pelo protocolo 231,977. 

Os objetivos da pesquisa, bem como os procedimentos, foram 

previamente explicados a todos os participantes, sendo iniciada somente 

depois de obtidos os termos de consentimento dos participantes. 

Para iniciar o procedimento experimental foram registradas as seguintes 

informações: idade, sexo, peso, altura e índice de massa corpórea (IMC), 

Frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), saturação periférica de 

oxigênio (SpO2) e antropometria. As medidas antropométricas foram obtidas 

de acordo com as recomendações descritas por Lohman et al (1988)65. O 

índice de massa corpórea (IMC) foi calculado usando a seguinte fórmula: peso 

(kg)/altura (m)2. 
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Os pacientes foram pesados utilizando uma balança mecânica, com 

capacidade de pesar até 150kg. No momento da pesagem, os indivíduos 

permaneceram descalços e com vestes sumárias. Para a verificação da 

estatura foi utilizado um estadiômetro com subdivisões em centímetros e 

milímetros com os participantes descalços e com a cabeça em posição ereta. 

As medidas antropométricas foram, realizadas em duplicata e anotadas 

imediatamente após suas tomadas, tendo como valor final a média das 

medidas65.  

4.5 Circunferência da cintura 

As medidas da circunferência da cintura e do quadril foram realizadas 

com o indivíduo em pé com abdômen relaxado e os braços descontraídos ao 

lado do corpo. Foi utilizado uma fita métrica inextensível com precisão de 1 

milímetro (mm) colocada o de forma  horizontal sobre a pele, posicionada na 

metade da distância entre as últimas costelas e a crista ilíaca, para a medida 

da circunferência da cintura66. 

4.6 Análise do estado Imunológico 

Foram coletados dados referentes a carga viral (células T CD4) e tempo 

de uso de terapêutica antirretroviral (TARV), obtidos a partir dos prontuários 

clínicos dos paciente. A carga viral e o nível de Células TCD4 determinavam a 

condição do sistema imunológico, que em conjunto com as manifestações 

clínicas definiam o estágio da doença. Os exames de células TCD4 e carga 

viral foram avaliados dentro da periodicidade determinada pelo serviço (PM-

DST/AIDS-PSBC), sem exceder o prazo de 03 (três) e 06 (seis) meses 67.  
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4.7 Variáveis cardiorrespiratórias 

As medidas realizadas incluíram pressões arteriais sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD) em milímetros de mercúrio (mmHg), frequência cardíaca (FC) 

em batimentos por minuto (bpm) e saturação parcial de oxigênio (SO2). 

Os sinais vitais PA, FC foram aferidos com os indivíduos 

confortavelmente sentados. A mensuração da pressão arterial  foi realizada no 

membro superior esquerdo, estendido na altura do coração, por meio do 

método auscultatório e utilizando um esfigmomanômetro aneróide (Tycos®) e 

um estetoscópio (BD®) sobre a região mediana da fossa ante-cubital de acordo 

com as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (Arq Bras Cardiol 

2010). A Frequência Cardíaca (FC) foi medida por meio do 

cardiofrequêncímetro (RS800CX, Polar®)68.  

A saturação parcial de oxigênio foi determinada em ar ambiente por um 

oxímetro digital (DX2010, Dixtal®) aplicado no dedo indicador, por intermédio 

de um sensor de tamanho apropriado. A saturação da hemoglobina pelo 

oxigênio foi considerada como válida após o valor permanecer estável durante 

o segundo minuto.  

 

4.8 Exame eletrocardiográfico 

O exame eletrocardiográfico foi realizado com o individuo  posicionado 

em decúbito dorsal, após preparo da pele, dos punhos e tornozelos e em seis 

pontos do tórax com gaze embebida em álcool 70°. Em seguida foram 

colocados gel condutor e eletrodos (para melhorar a captação do sinal durante 

o exame). A seguir procedeu-se o registro do eletrocardiograma. O aparelho 

utilizado foi o eletrocardiógrafo (Dixtal® EP-3).  
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4.9 Protocolo da Investigação 

Para todos os pacientes a coleta de dados foi realizada entre 8 e 

12:00hs PM com a finalidade de padronizar o ritmo circadiano entre os 

pacientes, em ambiente aberto com temperatura controlada sendo todos os 

voluntários orientados a não ingerir bebidas alcoólicas e cafeína nas 24 horas 

anteriores à avaliação. 

Após a avaliação inicial, foi posicionada no tórax dos voluntários, na 

região do terço distal do esterno, a cinta de suporte para o instrumento de 

captação do sinal cardíaco e, no punho, o receptor de frequência cardíaca 

Polar RS800CX (Polar Electro, Finlândia), que é um equipamento validado para 

a utilização dos seus dados na análise da VFC. Após esses preparativos foram 

iniciados os registros com os pacientes sentados em repouso e com respiração 

espontânea por 20 minutos 

 

Figura 7: Posicionamento na região do terço distal do esterno do 
cardiofrequencímetro e Aparelho Polar 

Fonte: http://www.thehubsa.co.za/forum/classifieds/96369-polar-rs800cx-
as-new-with-accessories/ 

 

 

 

http://www.thehubsa.co.za/forum/classifieds/96369-polar-rs800cx-as-new-with-accessories/
http://www.thehubsa.co.za/forum/classifieds/96369-polar-rs800cx-as-new-with-accessories/
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4.10  Análise fractal da variabilidade da frequência cardíaca 

Para análise das propriedades fractais da frequência cardíaca, o método 

da análise de flutuação sem tendência (Detrended Fluctuation Analysis –DFA) 

foi aplicado à série temporal dos intervalo entre ondas R consecutivas no 

eletrocardiograma(Intervalo RR). O procedimento para o cálculo do DFA é 

composto pelas seguintes etapas: 

Inicialmente, a série RR obtida experimentalmente foi integrada, usando 

a expressão: 

 

Em que: Y(k) é o k-ésimo termo da série integrada (k = 1, 2,,,,, N), RR(i) 

é o i-ésimo valor dos intervalos RR e RRave é a média dos intervalos RR da 

série original, de comprimento N, ou seja.  

                            

Em seguida, a série temporal integrada foi dividida em intervalos de 

comprimento igual a n, com n = 1, 2,,,,, N. Em cada um desses intervalos foi

  calculada a tendência local da série, por uma reta de mínimos 

quadrados ajustada aos dados. Denotamos a coordenada y dessa reta por 
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Yn(k), e em seguida destendenciada a série integrada, Y(k), subtraindo a 

tendência local, Yn(k), em cada intervalo. Para um dado intervalo de tamanho 

n, o tamanho característico da flutuação para a série integrada e 

destendenciada é calculada por: 

Esse procedimento foi repetido para todos os intervalos de tamanho n, 

obtendo-se uma relação entre a média das flutuações F(n) e o tamanho dos 

intervalos n. Quando essa relação for linear em um gráfico log-log, isso indica a 

existência de uma lei exponencial em escala, de acordo com a fórmula: 

 
 
 

Em que α é o expoente de escala, que pode ser calculado por regressão 

linear em um gráfico log-log (Mainardi et al, 2005), Foram calculados os 

expoentes fractal de curto prazo (alfa-1), correspondente ao período de 4 a 11 

batimentos, e o expoente de longo prazo (alfa-2), corresponde a períodos 

longos acima de 11 batimentos e a relação entre eles (alfa-1/alfa- 2) (Makikallio 

et al, 1999). 

Para análise dos índices da variabilidade foi utilizado o software DFA 

disponível na PhysioNet (http://www,physionet,org/), que reúne registros de 

sinais biomédicos e softwares para analisar esses sinais 69,70.  
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4.11 Análise dos dados  

Os dados foram apresentados na seção resultados por meio de média, 

Desvio Padrão e mediana e intervalo de confiança (IC95%), Foi aplicado teste 

de Shapiro – wilk para verificação da normalidade dos dados. Na comparação 

entre grupos utilizou-se teste t e teste Mann-Whitney de acordo com a 

normalidade dos dados. O programa utilizado para análise foi BioStat, tomando 

como nível de significância p<0,05.  
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5. RESULTADOS 

Participaram deste estudo 81 voluntários, dos quais 4 foram excluídos 

por erro de captação superior a 5% da Variabilidade da Frequência Cardíaca.  

A mostra final composta por 77 indivíduos sendo 40 no grupo com HIV - 

Síndrome da Imunodeficiência e 37 no grupo dos portadores de HIV e com 

Síndrome Lipodistrofia (HIV/SLD). A tabela 1 apresenta características 

sociodemográficas dos indivíduos destacando um predomínio de sexo 

masculino 50(65%), cor branca 58 (75,3%), solteiros 32(41,4%) e renda familiar 

de 1 a 3 salários 48 (62,33%) 
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Tabela 1: Distribuição sóciodemográfica dos pacientes atendidos no 
Ambulatório de Lipodistrofia do Centro de Especialidades Médicas do Município 
de São Bernardo do Campo, 2014.  

Variáveis 
HIV 
n(%) 

HIV /SLD 
n(%) 

Total 
n(%) 

Sexo    

Feminino 16 (20,78) 11(14,2) 27 (35) 

Masculino 24 (31,2) 26(33,8) 50 (65) 

Cor    

Branca 25 (32,5) 33 (42,8) 58 (75,3) 

Não Branca 15 (19,5) 4 (5,2) 19 (24,7) 

Condição Civil     

Solteiro 18 (23,4) 14 (18) 32 (41,4) 

Casado 15 (19,5) 13 (17) 28 (36,5) 

 Divorciado 4 (5,2) 3 (4) 7 (9,2) 

Viúvo 3 (3,9) 7 (9) 10 (12,9) 

Renda Familiar    

1 a 3 salários mínimos  29 (37,66) 19 (24,67) 48 (62,33) 

4 a 6 salários mínimos 6 (7,79) 12 (15,6) 18 (23,39) 

7 ou mais 5 (6,49) 6 (7,79) 11 (14,2) 

Escolaridade    

Semianalfabeto 2 (7) 4(8) 6 (7,79) 

Ensino Fundamental 14 (52) 18 (36) 32 (41,56) 

Ensino Médio 11 (41) 22 (44) 33 (42,86) 

Graduação 0 5 (10) 5 (6,49) 

Pós-graduação 0 1(2) 1 (1,30) 

HIV-Human Immunodeficiency Virus; HIV/SLD Human Immunodeficiency Virus com Síndrome 
da Lipodistrofia. 
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A tabela 2 apresenta caracterização dos pacientes dos dois grupos 

apresentados em media e desvio padrão.  Foi realizada a comparação dos 

valores entre os grupos que apresentou significância nas variáveis: Idade, 

PAD, IMC. 

Tabela 2: Caracterização dos pacientes segundo perfil clínico atendidos no 
Ambulatório de Lipodistrofia do Centro de Especialidades Médicas do Município 
de São Bernardo do Campo, 2014. 

Variáveis 
Media (DP)  

HIV       HIV/SLD P 

Idade 44,4 (13,7) 53,8 (11,2) 0,009* 

Peso (Kg) 72,4 (14,4) 65,7(11,9) 0,050 

Altura (m) 1,6 ( 0,1) 1,6 ( 0,1) 0,900 

Índice Massa Corpórea (kg/m2) 26,1 (4,3) 23,7 (3,1) 0,026* 

Frequência Cardíaca (bpm) 73,6 (8,9) 71,3 (11,7) 0,091 

Circunferência abdominal (cm) 93,6 (12,2) 89,0 (9,2) 0,172 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 122,12(13,4) 117,7 (12,9) 0,174 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 83,4 (8,3) 78,4 (8,8) 0,014* 

*Significância p<0,05 (Teste de Mann-Whitney); HIV-Human Immunodeficiency Virus; HIV/SLD 
Human Immunodeficiency Virus com Síndrome da Lipodistrofia. 

 

A tabela 3 apresenta o tempo de infecção, juntamente com tempo do 

uso de TARV dos indivíduos. Foi observado significância na comparação entre 

os grupos em ambas variáveis. 

Tabela 3: Distribuição dos pacientes segundo tempo de HIV e TARV atendidos 
no Ambulatório de Lipodistrofia do Centro de Especialidades Médicas do 
Município de São Bernardo do Campo, 2014. 

Mediana (IC95%) 

Variáveis HIV HIV/SLD P 

Tempo de Infecção (anos) 9 (7,32- 11,67) 15 (12,68- 15,9) <0.001 

Tempo de TARV (anos) 5 (5,53- 9,51) 15 (12,2- 15,35) <0.001 

Teste de Mann-Whitney; IC95%-Intervalo de confiança; HIV-Human Immunodeficiency Virus; 
HIV/SLD Human Immunodeficiency Virus com Síndrome da Lipodistrofia. TARV- tratamento 
antirretroviral 
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Na tabela 4 foram apresentadas as características dos dados 

metabólicos e carga viral (CD4, CD8) dos pacientes e realizadas as 

comparações dos valores entre os grupos, onde apresentaram significância o 

colesterol Total, LDL e Triglicérides. 

Tabela 4: Distribuição dos pacientes, segundo dados CD4,CD8, CD4/CD8, 
Hemoglobina, Hemácias e Metabólicos, atendidos no Ambulatório de 
Lipodistrofia do Centro de Especialidades Médicas do Município de São 
Bernardo do Campo, 2014. 

Variáveis 
Media (DP)  

HIV  HIV/SLD P 

CD4 Cell/mm
3 676,17 (278,57) 759,02 (339,89) 0,356 

CD8 Cell/mm
3 1145,85 (650,79) 1027,13 (376,54) 0,99 

CD4/CD8 Cell/mm
3 0,73 (0 ,44) 0,84 (0,56) 0,46 

Glicose (mg/dL) 91,32 (15,82) 97,97 (25,64) 0,24 

Colesterol total (mg/dL) 179,35 (39,38) 214,21 (46,68) <0,001* 

HDL (mg/dL) 48,47 (12,25) 51,75 (27,04) 0,52 

LDL (mg/dL) 87,8 (41,97) 111,91 (30,76) 0,001* 

Hemoglobina (g/dL) 14,18 (1,51) 14,60 (1,58) 0,23 

Triglicérides (mg/dL) 189,97 (194,42) 213,59 (104,25) 0,048* 

Hemácias (min/mm3) 4,23 (0,61) 4,16 (0,73) 0,50 

*Significância p<0,05(Teste de Mann-Whitney) LDL: lipoproteínas de baixa densidade; HDL: 
lipoproteínas de alta densidade; HB: hemoglobina; HIV-Human Immunodeficiency Virus; 
HIV/SLD Human Immunodeficiency Virus com Síndrome da Lipodistrofia. 
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A tabela 5 apresenta os valores dos índices da Variabilidade da 

Frequência Cardíaca Alfa1(α1) e Alfa2(α2). Não foi observado significância na 

comparação entre os grupos. 

Tabela 5: Análise dos índices Fractais da variabilidade da frequência cardíaca 

atendidas no Ambulatório de Lipodistrofia do Centro de Especialidades 

Médicas do Município de São Bernardo do Campo, 2014. 

Mediana (IC95%) 

Variáveis HIV  HIV/SLD P 

Alfa1 (α1) 1,159 (1,10-1,26) 1,215 (1,07-1,30) 0,78 

Alfa2 (α2) 0,887 (0,82-0,92) 0,857  (0, 78-0,92) 0,37 

Teste de Mann-Whitney; IC95%-Intervalo de confiança; Alfa 1: expoente fractal de curto prazo; 
Alfa 2: expoente fractal de longo prazo; HIV-Human Immunodeficiency Virus; HIV/SLD Human 
Immunodeficiency Virus com Síndrome da Lipodistrofia. 

 
 

A figura 8 apresenta análise descritiva do gráfico de dispersão dos 

indivíduos de cada grupo sobre os valores dos índices da Variabilidade da 

Frequência Cardíaca de Alfa1(α1) e Alfa2(α2), mostrando maior dispersão dos 

indivíduos do grupo HIV com Lipodistrofia ao longo da escala expoente alfa (α1)  

Figura 8: Gráfico de distribuição de indivíduos do grupo HIV-Human Immunodeficiency Virus; 

HIV/SLD Human Immunodeficiency Virus segundo a escala dos expoentes alfa1(α1) e alfa2 (α2)
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6. DISCUSSÃO 

O HIV/AIDS pode ser considerado uma infecção crônica, na medida que 

o novos tratamentos como o TARV, permitiram que os indivíduos acometidos 

alçassem maior tempo de sobrevida e uma melhora na qualidade de vida. 

Assim, acometimentos cardíacos tornaram-se prevalentes da mesma forma 

que na população em geral23.  

O objetivo do estudo foi descrever os índices não lineares de flutuação 

sem tendência da variabilidade da frequência cardíaca dos pacientes com HIV 

e Síndrome da Lipodistrofia. Os resultados encontrados não apresentaram 

significância nos índicies da variabilidade da frequência cardíaca na análise 

não linear, porém foi observada associação quanto algumas variáveis clínicas e 

metabólicas dos indivíduos.  

Os dados sociodemográficos apresentados na tabela 1, mostram  

predominância da doença no sexo masculino (65%) na amostra. Essa maior 

prevalência no sexo masculino é descrita na literatura desde inicio da 

epidemia71,72. Um estudo realizado por Schuelter-Treviso e colaboradores 

sobre perfil epidemiológico de indivíduos com HIV analisou 476 prontuários no 

serviço de atendimento especializado municipal e constatou prevalência da 

doença de  57,1% entre os homens72.  

 De acordo com os dados concedidos pelo Ministério da saúde, por meio 

do Boletim Epidemiológico no ano de 1980 até junho de 2011 registrou-se mais 

de 397 mil casos da doença entre homens contra 210 mil nas mulheres. 

Entretanto apesar do o sexo masculino apresentar uma maior prevalência de 

indivíduos infectados no Brasil, dados epidemiológicos mostram a aproximação 

numérica dessa patologia em relação homem e mulher 72. 
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Em relação à condição civil e escolaridade no presente trabalho, a 

maioria se mostra é de solteiros (41,4%) e com escolaridade até o ensino 

médio (42,8%). Um estudo epidemiológico realizado no Maranhão por Carvalho 

et al (2013) apresentou dados semelhantes, tendo a concentração maior de 

solteiros e escolaridade ensino fundamental ou ensino médio em indivíduos 

com HIV-positivo. Esses dados demostram uma aspecto solitário da doença 

além da, a prevalência dos indivíduos infectados em posições de desvantagem 

social e de trabalho74. 

Estes podem ser confirmados pela renda familiar apresentada nos 

resultados, onde a predominância é entre 1 a 3 salários mínimos (62,3%). Fide 

e Mode com um estudo realizado na cidade de Filadélfia nos Estados Unidos e  

Szwarcwald et al76 no Rio de Janeiro, apresentam dados que mostram o 

crescimento epidêmico da doença em classes sociais menos beneficiadas. 

Esse fenômeno e caracterizado segundo Fonseca MG et al como 

pauperização75-78. 

Nas características clinicas apresentada na tabela 2 podemos observar 

o valor do índice de massa corpórea (IMC) com diferença significativa quando 

comparada entre os grupos, onde os indivíduos com HIV apresentaram um 

valor maior, classificado como sobrepeso enquanto o grupo HIV/SLD 

demostrou valores dentro da normalidade. Este resultado pode ser devido a 

indivíduos com HIV portadores de Síndrome da Lipodistrofia, possuírem uma 

redistribuição e diminuição da gordura corporal, justificando assim, o menor 

valor obtido no IMC para grupo HIV/SLD, já que a variável altura entre os 

grupos não apresentou significância sugerindo uma semelhança de estatura.  
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A idade a média dos indivíduos deste trabalho, é de 44,4 anos no grupo 

com HIV, já no grupo HIV/SLD apresenta uma média de 53,8 anos. No Brasil, 

em geral há um predomínio em jovens/adultos que estão na idade 

reprodutiva79.  A média de idade apresentada no estudo se mostra um pouco 

mais elevada, sobretudo no grupo HIV/SLD, porém a diferença entre os grupos 

apresentados pode estar associada ao tempo de infecção e ao tempo de uso 

de TARV que influencia na etiologia da síndrome da Lipodistrofia, pois o 

desenvolvimento da síndrome ocorre ao longo dos anos em pacientes que 

utilizaram o TARV por maior período, assim sendo assim um fator para que o 

grupo com HIV/SLD apresentasse uma idade maior80,81.  

Na tabela 3 apresenta-se o tempo de infecção, juntamente com o tempo 

de TARV, o qual e possível observar que o tempo de infecção do grupo HIV 

(intervalo de confiança 95%, IC: 7,32- 11,67) é menor que do grupo HIV/SLD 

(15 intervalo de confiança 95%, IC: 12,68-15,9). Apesar da diferença entre do 

tempo de infecção entre os grupos, foi possível verificar uma sobrevida  

elevada dos indivíduos infectados, atribuído às novas drogas como a terapia 

antirretroviral que auxilia na imunidade mantendo os valores de CD4, diminui 

da carga viral e controla da doença. De mesma forma, a chance de 

transmissão por relação sexual diminui. Em consequência aos avanços das 

terapias o HIV passa a ser tratado como uma doença infecciosa crônica nos 

dias atuais26,82. 

Da mesma forma o uso de TARV, demostrou um maior tempo entre os 

indivíduos do grupo HIV/SLD ( 15 intervalo de confiança 95%, IC: 12,2- 15,35) 

quando comparado com o grupo HIV( 5 intervalo de confiança 95%, IC: 5,53- 

9,51) o que já era esperado devido a Síndrome da Lipodistrofia.  Porém ao 
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observar o tempo de infecção juntamente com o tempo de uso de TARV 

intragrupos foi possível verificar que a inserção do tratamento da terapia 

antirretroviral ocorre desde início da infecção dos pacientes.  

A adesão aos medicamentos pelos pacientes infectados em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento apresenta diversas dificuldades dentre 

estas, a baixa renda entre os pacientes infectados como um dos principais 

motivos para a baixa adesão83,84. No Brasil as políticas públicas adotadas 

garantem aos indivíduos infectados pelo HIV acesso universal aos 

medicamentos antirretrovirais, com o objetivo de aumento da sobrevida, 

melhora da qualidade de vida, diminuição da carga viral e de outras 

infecções84-86. No presente estudo, como citado anteriormente não foi 

verificado o abandono ou baixa adesão ao tratamento. 

Na tabela 4 pode-se observar uma caracterização metabólica 

apresentando significância nas variáveis do colesterol total, LDL e Triglicérides.  

O grupo HIV/SLD apresentou um valor pouco maior quando comparado com o 

grupo controle, entretanto nenhuma das variáveis estava fora do valor de 

normalidade. 

Apesar de todos os benefícios que TARV proporciona aos indivíduos 

infectados a utilização em longo prazo dos antirretrovirais, principalmente os 

inibidores de protease (IP), parece conduzir a distúrbios metabólicos 

(dislipidemia, resistência à insulina), modificações fenotípicas (lipodistrofia e 

lipoatrofia), além do aumento do risco cardiovascular (doença arterial 

coronariana e acidente vascular cerebral – AVC)83,87,88.  
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Um estudo feito por Ceccato e colaboradores em 2011 com 620 

indivíduos com HIV mostrou variáveis metabólicas pré e pós-antirretroviral e 

observou um aumento das variáveis como HDL e Colesterol Total pós 

intervenção no tratamento antirretroviral89-91. 

Em relação a contagem de CD4 ambos os grupos apresentaram valores  

acima  de  350 células/mm3 de sangue, como esperado em indivíduos que 

utilizam  antirretrovirais controlados periodicamente.  A contagem de linfócitos é 

de grande importância para avaliação imunológica, além ser utilizado como um 

marcador para início do tratamento com terapia antirretroviral, pois, um número 

de células de CD4 baixa indica  aumento de vírus circulantes92. 

Na analise na variabilidade da frequência cardíaca apresentada na 

tebela 5 utilizamos o processo não lineares tendo como caracteristicas a 

apreciação eventos deterministicos, sistemas dinâmicos, conduzido por 

equações não linares72 com direcionamento a observação das alterações na 

modulação autonomica cardiaca em sistemas biológicos49,69. 

A avaliação das propriedades fractais realizada por flutuações depurada 

de tendências (DFA) entre os grupos, não apresentou significância (p= 0,78). A 

variação do índice de curto prazo alfa1 no grupo HIV foi 1,159 (IC95%-1,10-

1,20) em quanto o grupo HIV/SLD foi 1,215 (IC95% -1,01-1,21). 

Ferreira M. T. e colaboratores realizaram um estudo de caracterização 

do comportamento caótico da variabilidade da frequência cardíaca em 

individuos jovens saudáveis e relatam valores próximos a unidade, com alfa1: 

0,815 ± 0, 2310 e alfa2: 0, 7912 ± 0, 1279,  além  da relação α1 > α2 que é 

descrita como uma características de indivíduos saudáveis49,93. 
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Nas observações das propriedades fractais a literatura demostra que 

valores próximos a 1,0 se relacionam a uma dinâmica saudável da Frequência 

cardíaca94, enquanto que valores próximos a 0,5 estão relacionados a sinal 

aleatório no qual não há correlação entre os valores. Já os valores próximos a 

1,5 corresponde uma forte correlação dos sinais associados 95. 

Na interpretação do comportamento fractal o aumento de alfa 1 (α1) é 

descrito de acordo com a dinâmica da atuação do SNA perante a frequência 

cárdica. Em situações consideradas normais o sistema nervoso simpático e o 

parassimpático atuam sobre a frequência cardíaca de forma mútua, ou seja, 

em quanto há aumento de um  sistema há a diminuição do outro 49,96,97.     

A redução do alfa 1 (α1) é promovida por situações, nas quais ocorrem o 

aumento ou diminuição da atuação dos componentes simpático e 

parassimpático de forma simultânea, como é observado em indivíduos obesos 

e em doença pulmonar obstrutiva crônica 98. 

Nos dados do presente estudo não verificamos a associação entre os 

grupos como descrito anteriormente, porém podemos observar na figura 8 a 

dispersão de indivíduos por grupo em relação à escala de expoente alfa, no 

qual se percebe maior concentração dos indivíduos do grupo HIV com 

Síndrome da Lipodistrofia  em α1 < 1  e α1 >1 

Esse comportamento pode indicar uma diferença ou mudança na 

atuação do SNA, no grupo HIV com sindrome da lipodistrofia, atribuido ao 

longo do tempo de exposição à infecção e a sindrome, podendo sugerir um  

risco maior a acomedimentos cardíacos.  
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Sabe-se que um valor de α1 < 1 está associado a eventos cardíacos 

negativos. Um estudo realizado Makikallio TH e colaboradores com 365 

indivíduos idosos (>65anos) ao longo de 10 anos de acompanhamento, 

mostrou que escala fractal de curto prazo para α1 < 1 indica aumento de risco 

cardíaco, mortalidade por morte cardíaca súbita em particular98. Pereira et al 

2015 em um estudo de revisão de literatura verificou que  a Síndrome da 

Lipodistrofia pode ser considerado um marcador de risco cardiovascular para 

pacientes com HIV99. 

Estudos relacianados ao comportamento expoente alfa (α) associado ao 

HIV e outras afecções são escassos na literatura, podendo dificultar a  

comparação dos dados encontrados no presente estudo.   

Novos estudos são importantes, já que ao serem confirmados os 

resultados obtidos no presente trabalho, poderão representar importância na 

evolução clínica desses pacientes, e confirmar mais uma vez a utilidade do 

estudo da VFC e da sua representatividade quanto ao SNA e sistema 

cardiocirculatório. Pode-se ressaltar que um estudo, no qual haja 

acompanhamento desses individuos ao longo do tempo de infecção, seja de 

grande importancia para melhor compreensão do comportamento do SNA em 

relaçao ao coração. 

Destaca-se como um fator importante os indivíduos estarem vinculados 

a um serviço de referência, com acesso aos atendimentos e garantia de 

medicamentos representando fator que contribui na similaridade clínica dos 

pacientes avaliados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

  O perfil epidemiológico do presente estudo foi o de predomínio de 

pacientes do sexo masculino, cor branca, solteiros e de menor renda, 

clinicamente estáveis e com o nível de CD4 dentro da normalidade.  

 

 Na análise da VFC pelo método não linear por meio Detrended 

Fluctuation Analysis –DFA o estudo não verificou associação nos 

valores de alfa (α) entre os grupos.   

 

 Na analise descritiva do gráfico foi observado uma maior dispersão dos 

indivíduos do grupo HIV com Lipodistrofia ao longo da escala expoente 

alfa (α) sugerindo que apresentem pior prognóstico evolutivo 

notadamente em relação ao sistema cardiocirculatório. 
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APÊNDICE 

Apêndice A: Termo de consentimento livre e esclarecido 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
PESQUISA: CARACTERIZAÇÃO DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA DE 
PESSOAS QUE VIVEM  COM AIDS E SÍNDROME LIPODISTRÓFICA. 
 
 
COORDENADOR:  
Prof. Dr. Celso Ferreira – Disciplina de Cardiologia, Universidade Federal de 
São Paulo. 
 
As informações contidas nesta folha, fornecidas por Valdelias Xavier Pereira 
têm por objetivo firmar acordo escrito com o(a) voluntário(a) para participação 
da pesquisa acima referida, autorizando sua participação com pleno 
conhecimento da natureza dos procedimentos a que ele(a) será submetido(a). 
 

1) Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem como finalidade avaliar o 
comportamento do sistema nervoso autônomo, por meio de índices de 
variabilidade da frequência cardíaca utilizando o método linear, em pessoas 
que vivem com AIDS e síndrome lipodistrófica. 

2) Participantes da pesquisa: para realização deste trabalho serão 
avaliadas pessoas que vivem com AIDS e lipodistrofia facial, usuárias do 
serviço do Programa Municipal de DST/AIDS da Prefeitura de São Bernardo do 
Campo . 

3) Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo você deverá 
permitir que sejam mensurados seu peso e sua altura e que seja posicionada 
em seu tórax uma cinta de captação e no seu punho um receptor de frequência 
cardíaca, para monitorização da frequência cardíaca durante a execução do 
protocolo experimental. Você tem liberdade de não autorizar a participação em 
qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo a você. Sempre que quiser poderá 
pedir mais informações sobre a pesquisa por meio do telefone dos 
coordenadores do projeto e, se necessário, por meio do telefone do comitê de 
ética em pesquisa.  

4) Sobre as coletas: as coletas serão marcadas com antecedência e 
serão realizadas no serviço de referencia do Programa Municipal de DST/AIDS 
da Prefeitura de São Bernardo do Campo. 

5) Protocolo experimental: o protocolo experimental será desenvolvido 
em duas etapas. Na primeira serão mensurados o peso e altura do(a) 
voluntário(a), para classificação do seu índice de massa corpórea. Na segunda 
etapa será afixada ao tórax do voluntário(a) uma cinta de captação e no seu 
punho um receptor de frequência cardíaca e ele(a) será colocado(a) deitado(a) 
de barriga para cima, onde permanecerá em repouso respirando 
espontaneamente por 30 minutos. A frequência cardíaca será monitorada 
batimento a batimento ao longo de todo o tempo. 

6) Riscos e desconforto: os procedimentos utilizados nesta pesquisa 
obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme 
resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 
utilizados oferece desconfortos ou riscos aos voluntários. 
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7) Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 
estritamente confidenciais. Os dados dos voluntários serão identificados com 
um código e não com o nome. Apenas os membros da pesquisa terão 
conhecimento dos dados, assegurando assim sua privacidade.  

8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum 
beneficio direto. Entretanto, esperamos que este estudo contribua com 
informações importantes sobre o comportamento do sistema nervoso 
autônomo de indivíduos que vivem com AIDS e lipodistrofia facial, o que deve 
acrescentar elementos importantes à literatura, no sentido de melhor 
compreender as alterações induzidas pela doença. 

9) Pagamento: você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar sua 
participação nesta pesquisa, bem como nada será pago pela participação.  

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: você tem a 
liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo sem penalizações. 

Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de 
forma livre para permitir a participação nesta pesquisa. Portanto, preencha os 
itens abaixo: 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, _____________________________________________________, 

RG_________________ após a leitura e compreensão destas informações, 
entendo que minha participação é voluntária, e que posso sair a qualquer 
momento do estudo, sem prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste termo 
de consentimento e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a 
divulgação dos dados obtidos neste estudo. 
Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
 
São Bernardo do Campo, ________/_________/_________ 

Telefone para contato: __________________________ 

Nome do Voluntário: ______________________________________________ 

Assinatura do Responsável: ________________________________________ 

Assinatura do Coordenador: ________________________________________ 

Contatos: 

Prof. Me. Valdelias Xavier Pereira:  55 (11) 4448-4215. 

______________________________________________________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo UNIFESP 

Rua Botucatu, 572 – 1 andar conj 14 CEP 04023-061 São Paulo – Tel 55 (11) 

5571-1062 e 55 (11) 5539-7162. 
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Apêndice B: Currículo lattes Celso Ferreira 

 

Celso Ferreira 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6851397444757156 

Última atualização do currículo em 21/11/2014 
 

 

Graduação em Medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo (EPM-UNIFESP) em 1961. Doutorado em Medicina pela EPM-UNIFESP em 1972. Livre 

Docência em cardiologia pela EPM-UNIFESP em 1974. Atualmente Professor Afiliado, nas 

funções de ensino e pesquisa, na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 

Paulo (EPM-UNIFESP). Orientador de teses de mestrado na FMABC e de doutorado na EPM-

UNIFESP. Tem experiência na área de Cardiologia Clínica atuando principalmente nos seguintes 

temas: hipertensão arterial, insuficiência coronária, hipertrofia miocardica e insuficiência 

cardíaca. Realiza Pesquisas em Cardiologia Experimental com ênfase em hipertrofia cardíaca e 

proteção miocárdica. Participação na Organização e Desenvolvimento da disciplina de 

Cardiologia da UNIFESP e criação do setor de Cardiopatia Hipertensiva e do laboratório de 

Cardiologia Experimental. Participou na criação e organização da Faculdade de Enfermagem do 

Hospital Albert Einstein da qual foi professor e Diretor. (Texto informado pelo autor) 
 

Identificação 
 

Nome 

Celso Ferreira 

Nome em citações bibliográficas 

FERREIRA, C.;Ferreira, Celso;FERREIRA, C 

Endereço 
 

Endereço Profissional 

Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Medicina, Disciplina de Cardiologia.  

Rua Pedro de Toledo - de 603 a 1011 - lado ímpar 

Vila Clementino 

04039032 - São Paulo, SP - Brasil 

Telefone: (11) 55725462 
 

Formação acadêmica/titulação 
 

Livre-docência 
 

1974 
Livre-docência.  
Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Brasil.  
Título: Desempenho do coração, Ano de obtenção: 1974. 
Palavras-chave: Pós-carga; Pré-carga; Contratilidade. 
Grande área: Ciências da Saúde. 
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Luiz Carlos de Abreu 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6796970691432850 

Última atualização do currículo em 22/12/2014 

 

É Professor junto ao Departamento de Saúde da Coletividade (Disciplina de Metodologia 

Científica) da Faculdade de Medicina do ABC. Possui título de Livre Docência e Pós-doutorado 

em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, bem como Pós-doutorado (Estágio 

Sênior no Exterior) junto à Harvard Medical School, no Center for System Biology MGH, Harvard 

University (2013), Mestrado e Doutorado pela UNIFESP/EPM, com Doutorado Sanduíche na 

Harvard School of Public Health (2001). É responsável pelo Laboratório de Delineamento de 

Estudos e Escrita Científica na Faculdade de Medicina do ABC. Possui 270 artigos publicados em 

revistas arbitradas, 13 capítulos de livros e 3 livros editados. (Texto informado pelo autor) 

Identificação 
 

Nome 

Luiz Carlos de Abreu 

Nome em citações bibliográficas 

Abreu LC;Abreu, LC;ABREU, Luiz Carlos de;de Abreu, Luiz Carlos;de Abreu, L. C.;de Abreu, Luiz;Carlos de Abreu, 

Luiz;Luiz C de Abreu;DEABREU, LUIZ CARLOS;ABREU, LUIZ CARLOS;Luiz Carlos de Abreu;ABREU, LUIZ C;DE 

ABREU, LUIZCARLOS;ABREU, LUIZ CARLOSDE;de Abreu L.C.;DE ABREU, L.C.;DE ABREU, LUIZ C 
 

Formação acadêmica/titulação 
 

Pós-doutorado e Livre-docência 
 

2011 

Livre-docência.  

Faculdade de Saúde Pública da USP.  

Título: Razão entre perímetros cefálico e torácico de recém-nascidos com desconforto respiratório internados na 

unidade de terapia intensiva neonatal, Ano de obtenção: 2011. 

Palavras-chave: aleitamento; Acolhimento; Análise de sobrevida; análise documental; anthropometry; Atenção 

Primária à Saúde.  

Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Pediatria.  

Grande Área: Ciências da Saúde / Área: Fisioterapia e Terapia Ocupacional / Subárea: Neonatologia Pediatria / 

Especialidade: Fisioterapia Pneumo Funcional e Neuro Funcional.  

Setores de atividade: Alimentação. 

2013 - 2013 

Pós-Doutorado.  

Harvard Medical School.  

Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.  

Grande área: Ciências da Saúde / Área: Medicina / Subárea: Saúde Pública. 

2007 – 2010 Pós-Doutorado.  

Faculdade de Saúde Pública da USP.  
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