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Fundamento: Indivíduos que vivem com HIV, têm uma condição de vida 
diferente da população livre dessa infecção relativamente à morbimortalidade 
por aterosclerose e eventos cardiovasculares a ela associados. As doenças 
cardiovasculares (DCV), particularmente, a aterosclerótica, são mais 
prevalentes e precoces no HIV, quando comparada à população sem infecção. 
Os países de língua portuguesa (PLP) apresentam relações com fluxos 
migratórios intensos e múltipla miscigenação, que podem ter produzido 
padrões genéticos peculiares, suscetíveis de influenciarem determinados perfis 
de doença. A presente pesquisa teve o objectivo de estudar a doença cardíaca 
em indivíduos infectados pelo HIV numa população de Angola, por outro lado, 
procuramos comparar as características epidemiológicas cardiovasculares em 
pessoas infectadas pelo HIV em países de língua portuguesa 

Método: Foi realizado um estudo transversal, numa população da 
província de Benguela/Angola, em que foram prospectivamente inscritos entre 
Janeiro e Julho de 2019, pacientes atendidos em quatro Centro Ambulatoriais 
de Consultas Integradas da província de Benguela, selecionados obedecendo 
critérios de inclusão e exclusão definidos. Realizamos em paralelo uma revisão 
sistemática (RS), os dados foram analisados estatisticamente com recurso ao 
Software Utilizamos as diretrizes do PRISMA para realizar uma revisão 
sistemática da literatura sobre o perfil epidemiológico CV de indivíduos 
infectados pelo HIV em PLP com foco nos desfechos CVs secundários 
alterações do metabolismo dos lípidos (AML) e alterações do metabolismo da 
glicose (AMG) e desfechos CVs primários (doença arterial coronariana (DAC), 
acidente vascular cerebral (AVC) e morte. 

Resultados: Numa amostra de 231 indivíduos, divididos em dois 
grupos, HIV+ (n=163) e HIV- (n=68), com o risco CV avaliado como alto em 
4,3%, intermediário em 25,8% e baixo em 69,9%, variáveis eletrocardiográficas 
foram selecionadas e estratificadas pelo modelo multinomial: 0 - duração de 
onda P ≤ 80 mseg e intervalo QT >360 mseg, 1 - duração de onda P ≤80 mseg 
e intervalo QT ≤ 360 mseg e 2 - duração de onda P > 80 mseg, que foram 
separadas pela CART, partindo da condição de ter ou não HIV. No HIV+ a 
amplitude da onda P>1,5 mV associada com dislipidemia classificou  95,7% 
dos pacientes do estrato 2, e 21,7% do estrato 1. Quando o grupo HIV+ foi 
comparado com o HIV- somente 7,4% tiveram a onda P>1,5 mV. A RS de 748 
registros selecionados em bases de dados, 17 artigos atenderam aos critérios 
de inclusão e foram separados em desfechos CVs secundários (n = 12), que 
mostraram AML e AMG em 9 estudos e desfechos CVs primários (n = 5), que 
não obstante as DCVs serem pouco relatadas nos PLP, observou-se maior 
incidência de cardiopatia isquêmica e AVC, bem como, maior mortalidade por 



DCVs não relacionadas à AIDS entre pessoas com HIV/AIDS, comparadas à 
pessoas não infectadas pelo HIV. 

Conclusão: Em indivíduos HIV+, antes do início da terapia antrretroviral 
combinada (TARVc), anormalidades cardíacas detectáveis pelo ECG podem 
ser frequentes, com probabilidade de inferir miocardite viral pelo aumento da 
duração da onda P do ECG. Em relação à RS, os dados limitados sobre 
doenças CVs em pessoas vivendo com o HIV em PLP, sugerem um aumento 
da frequência / prevalência das AML e AMG, bem como, maior prevalência de 
DAC, AVC e morte nos indivíduos infectados pelo HIV comparados com os 
não HIV. 
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