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Número crescente de infectados por VIH que atingem 
cargas víricas indetectáveis 
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Cortesia José M Gatell 



O tratamento antirretrovírico pode normalizar 
a expectativa de vida dos infectados por VIH 



Castillo JL et al. 0255 – SENESCENCE & EXHAUSTION OF t-CELL MEMORY SUBSETS INCREASED IN AGING PERSONS WITH HIV 
Qing Ma et al. 0437 – POLIPHARMACY IS ASSOCIATED WITH WORSE NEUROCOGNITIVE PERFORMANCE IN AGING ADULTS 
Valcour V. 0153 – I KEEP FORGETING: HIV, AGING, AND COGNITIVE DISORDERS 
Koethe JR. 0158 – OBESITY: A GROWING PROBLEM IN ANTIRETROVIRAL THERAPY 

Prevalência de infectados por VIH com ≥ 50 anos 
(em 2030, 73% dos infectados por VIH ≥ 50 anos) 



Mecanismos que aceleram o envelhecimento 
na infecção por VIH 

Instabilidade genética • Padrões alterados da mutação do ADN 
• Redução da telomerase 
• Expansão clonal do ADN mitocondrial 

Regeneração • Redução da capacidade regenerativa de céllas 
CD4+ e CD8+ naïve 

• Aumento da senescência das células CD8+ 

Comunicação intercelular 
alterada 

• Inflamção aumentada 
• Resistência à insulina 

van Epps P, Kalayjian PC. Infect Dis Clin North Am 2017; 31(4): 791-810 



Com o envelhecimento, as doenças crónicas irão aumentar 

HTA DM Dislipidemia 

Demencia 

Fígado Depressão 

Osso Rim 

Doença cardiovascular 

Cortesia de Peter Reiss 



Causas de morte na era da TARV 

Smith et al. CROI 2009  



As vias da inflamação 



Mucosa intestinal: um alvo elusivo 

• Deplecção massiva de células CD4, perda dos Th17, 

infiltração por neutrófilos e disrupção da integridade 

epitelial 

• As tentativas terapêuticas não têm sido bem sucedidas 

(microbioma complexo, irreversível?) 
Sortino et al. P0231 – EFFECTS OF LACTOFERRIN ON IMMUNE ACTIVATION AND MICROBIOME 

AMONG HIV+ INDIVIDUALS 

• Alteração em foco: microbioma 

• A disbiose microbiana é evidente em infectados por VIH: 

efeito dos metabolitos na imunidade local 
Overton et al. Or0035 – THE PROBIOTIC EFFECTED IN TREATED HIV (A5350) 



Inflamação e doenças não transmissíveis 

INFLAMAÇÃO 

Cancro 

DCV 

Osso Pulmão Diabetes 

HAND 

Frailty 

Cancro 
• IL-6 

EIM, CAC, EM, ECCM 
• sCD163, sCD14, CCL2 
• CD16+ monócitos 
• IL-6, hsCRP, sTNFR-1&2 
• D-dimer, sTF 

DMO depois TARV 
• IL-6, hsCRP, sCD14 
• CD8+/CD38+/HLA-DR+ 

DPOC e pneumonia bacteriana 
• sCD14, hsCRP 

Diabetes 
• IL-6, hsCRP, sTNFR-1, sTNFR-2 

Défice neurocognitivo 
• sCD163, sCD14 

Índice de frailty 
• IL-6, hsCRP, D-dimer 
• CD8+/CD38+/HLA-DR+ 

EIM – espessura intima médica; CAC – cálcio artéria coronária; EM – enfarte do miocárdio; ECCM – episódios de complicações cardíacas major; 
DMO – densidade mineral óssea; TARV – terapêutica antirretrovírica; DPOC – doença pulmonar obstrutiva crónica 



Inflamação e infecção por VIH 

• Na era pré-TARV a activação de TCD8+ é um factor independente associado à 
mortalidade 

• A inflamação está associada à progressão da doença, mesmo antes da 
seroconversão ou na primo-infecção 

• Maior inflamação naqueles que não atingem contagens elevadas de TCD4+ 

• Os biomarcadores da inflamação e da coagulação são indicadores independentes 
do risco de mortalidade e de doença não-transmissível em infectados por VIH 
em TARV eficaz 

• Dímero D, IL-6, SCD14 e PCR 

• A inflamação pode, também, influenciar o vírus 



O papel de VCM na inflamação relacionada com VIH 

• VCM está associado à activação imunitária, DCV e coagulopatia em infectados por VIH e em 
transplantados 

• Valganciclovir diminui a activação de TCD8+, em infectados por VIH, sem resposta imunitária e 
diminui, significativamente, os biomarcadores inflamatórios 

 BECK ENGESER ET AL. P643 – VALGANCICLOVIR REDUCES  sTNF-RII AND VASCULAR DYSFUNCTION MARKERS IN TREATED HIV 



Células mielóides e monocitos TF+: 
coagulação e interacção com a inflamação 

• Células mielóides activadas, dímero D e IL-6 estão associadas 
a inflamação, coagulação e DCV 

• Dímero D correlciona-se com monócitos TF+  

• sTF está associado com a progressão da espessura da camada 
média da intima da carótida 

Hsu DC et al. 0644 – PLASMA TISSUE FACTOR AND MCP-1 PREDICTS CIMT PROGRESSION IN TREATED HIV 

• Focalizando os monócitos TF+/células mielóides pode-se 
identificar a ligação entre coagulação e inflamação 



Visando a coagulação para regulação da inflamação 

Factor Xa é um activador da PAR 1& 2: 
 Redução de PAR pode reduzir a inflamação nas 

superfícies vasculares e noutros tecidos 

Terapêutica com edoxaban: 
 Reduz a coagulação (– 42% de dímero D) 
 Risco aumentado para episódios minor de hemorragia 
 Sem redução dos biomarcadores da inflamção 



A5336: Ruxolitinib 
• Inibidor da Janusquinase (JaK) 
• Aumento transitório de CD4 e CD8 

A5337: Sirolimus 
• Inibidor da mTOR 
• Diminuição de CD4 e de CD8 activados 

A história de dois imunomodeladores sofisticados 



Altura de reconhecer a infecção por VIH como 
factor de risco major cardiovascular 

Oitenta estudos com 793.635 infectados por VIH e um seguimento de 3,5 milhões pessoas/ano 



IL-1-β como alvo da doença cardiovascular aterosclerótica 



Canaquinumabe (inibidor IL-1β) reduz os biomarcadores 
inflamatórios 

PCR reduz de 41% (p=0,039) 
IL-6 reduz de 30% (p=0,003) 
Canaquinumabe reduz a actividade arterial e da medula óssea (FDG-PET) 
 

Hsue PY, JACC 2018 



Estatinas – simples e escalável 

sCD14 diminui com a 
rosuvastatina 

Regressão da placa com 
atorvastatina 



Causas de morte na era da TARV 

• Apesar da redução dramática da mortalidade em infectados por 
VIH, nos últimos anos, ela mantém-se mais elevada do que na 
população em geral 

• Factores associados às causas de morte: 

• não-modificáveis – idade, género 

• modificáveis não-associados à infecção por VIH – tabagismo, IMC, 
diabetes, infecção por VHB, VHC, hipertensão 

• modificáveis associados à infecção por VIH – TCD4+, carga vírica 
(ARN-VIH) 



Vias a seguir? 

• Diagnóstico precoce para tratamento precoce 

• Comorbilidades 

• Fracção atribuível (Hentzein M et al. BMJ 2019; 9: e02484) 

• Subgrupos alvo 

• IL-6 marcador principal? 

• De volta ao laboratório 

• Clarificação das vias, lacunas na investigação (macrófagos teciduais) 
• Monitorização imunitária 

• A inflamção é um processo pessoal, necessitando de intervenção individualizada 

• Acerca da TARV: simples, ajustável e sustentável 



CONCLUSÕES 

• A inflamção está associada à mortalidade e às doenças não transmissíveis nos 
infectados por VIH 
• Associada à coagulopatia e à fibrose tecidual 

• O alvo terapêutico da inflamação é desafiante 
• Complexidade das vias (necessidade de individualização) 

• As características de investigação podem beneficiar de: 
• Estudos de patogénese 
• Estudos desenhados para alvos de maior risco 

• As estratégias de manejo devem concentrar-se em: 
• Diagnóstico e tratamento precoces com a melhor TARV possível 
• Intervenção agressiva nas comorbilidades 
• TARV simples, ajustável e sustentável 


