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The evolution of Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) has 
provided HIV/AIDS patients with a signifi cant reduction in the incidence 
of opportunistic infections, making this disease chronic and controllable. 
The main problems related to nutritional status in these patients are 
redistribution of body fat, obesity or malnutrition. The objective of this 
study was determining the diet and nutritional profi le of HIV-positive 
patients in the asymptomatic phase at the fi rst consultation in a public 
health service in Porto Alegre / RS. We studied a total of 128 patients. The 
results showed that 65% of them were aged 31 to 50 years and the most 
prevalent levels of education corresponded to those who had fi nished 
elementary school and high school (28.3% for both). Around 60% of them 
had incomes from 1 to 2.9 minimum wages. Regarding nutritional status, 
about 40% of the participants presented overweight or obesity. There was 
a higher prevalence of eutrophic men and women presenting grade I 
obesity. Approximately 59% of the patients said that they did not have any 
kind of physical activity. The evaluation of the diet nutritional composition, 
made from the 24 hour record, showed an average distribution of 
macronutrients comprising 53.6% carbohydrates, 16.09% proteins and 
30.64% lipids. Smoking was found among 30.6% of the subjects and 32.3% 
of them have alcoholic drinks at least once a week. The prevalence of 
overweight and obesity is important, indicating the need for monitoring 
nutritional status and nutritional interventions targeted at this group.

Keywords: HIV-associated lipodystrophy syndrome.
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RESUMORESUMEN

El desenvolvimiento de la terapia antirretroviral 
de gran actividad (TARGA) proporcionó a los 
por tadores de V IH/SIDA una reducción 
signifi cativa en la incidencia de infecciones 
oportunistas y cambió la naturaleza de la 
enfermedad para crónica y controlable. Los 
principales problemas relacionados con el 
estado nutricional de estos pacientes son la 
redistribución de la grasa corporal, obesidad o 
desnutrición. El objetivo de este estudio fue 
determinar el perfi l alimentario y nutricional 
de los pacientes VIH positivo, en fase asintomática, 
en la primera visita a un servicio público de 
salud en Porto Alegre /RS. Se estudiaron un total 
de 128 pacientes. Los resultados muestran que 
65% tienen entre 31 y 50 años de edad, con 
escolaridades predominantes de primario 
incompleto y enseñanza media completa, ambos 
con 28,3%. Alrededor del 60% tienen ingresos 
de 1 a 2,9 salarios mínimos. En relación al 
estado nutricional, el 40% de los participantes 
tenían sobrepeso u obesidad. La mayor 
incidencia era de hombres normales y mujeres 
con obesidad grado I. Aproximadamente el 59% 
de los pacientes declararon no realizar cualquier 
tipo de actividad. La evaluación de la composición 
nutricional de los alimentos, a partir del 
R-24h, mostró un promedio de distribución de 
macronutr i ente s  medio  de  53 ,6% de 
carbohidratos, 16,09% de proteína y 30,64% 
de lípidos. Los fumantes eran 30,6% y el 
32,3% de los participantes consumen bebidas 
alcohólicas por lo menos una vez por semana. 
La conclusión es que existe impor tante 
prevalencia de sobrepeso y obesidad, indicando 
la necesidad de supervisar el estado nutricional 
y las intervenciones dirigidas a este grupo.

Palabras clave: Síndrome de lipodistrofi a 
asociada a VIH.

A evolução da Terapia Antirretroviral de Alta 
Atividade (HAART) proporcionou aos portadores 
de HIV/AIDS uma redução significante na 
ocorrência de infecções oportunistas, tornando 
essa doença de caráter crônico e controlável. Os 
principais problemas relativos ao estado 
nutricional nestes pacientes são a redistribuição 
de gordura corporal, a obesidade ou a 
desnutrição. O objetivo do estudo foi determinar 
o perfi l alimentar e nutricional dos pacientes 
HIV positivo em fase assintomática na primeira 
consulta em um serviço público de saúde de 
Porto Alegre/RS. Foi estudado um total de
128 pacientes. Os resultados mostram que 65% 
dos participantes encontram-se na faixa etária 
de 31 e 50 anos, com escolaridades predominantes 
de primeiro grau incompleto e ensino médio 
completo, ambos com 28,3%. Em torno de 60% 
deles apresentam renda de 1 até 2,9 salários 
mínimos. Quanto ao estado nutricional, 40% 
dos participantes apresentaram sobrepeso ou 
obesidade. Observou-se uma maior prevalência 
de homens eutrófi cos e de mulheres apresentando 
obesidade grau I. Aproximadamente 59% dos 
pacientes referem não realizar nenhum tipo de 
ativ idade. A avaliação da composição 
nutricional da alimentação, realizada a partir 
do R-24h, demonstrou uma distribuição de 
macronutrientes média de 53,6% de carboidratos, 
16,09% de proteína e 30,64% de lipídios. 
O hábito de fumar foi encontrado entre 30,6% 
dos indivíduos, e 32,3% dos participantes 
consomem bebidas alcoólicas no mínimo uma 
vez na semana. Conclui-se que é importante a 
prevalência de sobrepeso e obesidade, o que 
indica a necessidade de monitoramento do 
estado nutricional e de intervenções nutricionais 
focadas para este grupo.

Palavras-chave: Síndrome de lipodistrofi a 
associada ao HIV.
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INTRODUÇÃO

Existe uma estimativa de 38,6 milhões de pessoas no mundo vivendo com HIV, 

sendo que 4,1 milhões foram infectados e 2,8 milhões morreram de doenças relacionadas 

à AIDS em 2005 (UNAIDS, 2006). No Brasil, vivem mais de um terço do total de pessoas 

com HIV na América Latina, cujo número alcança cerca de 620 mil indivíduos, entre 

adultos e crianças.

A infecção pelo vírus HIV pode ser dividida em 4 fases clínicas: infecção 

aguda (quando ocorre o pico de viremia), fase assintomática (ou de latência clínica, 

caracterizada por um estado clínico básico mínimo ou inexistente), fase sintomática 

inicial ou precoce (quando o portador pode apresentar sinais e sintomas inespecí-

fi cos e processos oportunistas de menor gravidade) e Síndrome da Imunodefi ciên-

cia Adquirida (AIDS), quando se instalam as doenças oportunistas (BRASIL, 2008).

Diversas condições associadas ao HIV/AIDS afetam a ingestão e a digestão alimentar, 

e a absorção de nutrientes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). A má nutrição é 

um risco por levar a um declínio na função imunitária, mesmo na fase inicial assinto-

mática da doença, pois o vírus gera alterações no metabolismo basal aumentando a 

demanda de nutrientes para a manutenção do estado nutricional corporal 

(DWORKIN; WILLIAMSON, 2003). Eliminar a má nutrição é importante para que a 

evolução da doença seja mais lenta, menos grave e, para aumentar a expectativa de 

vida (HADDAD; GILLESPIE, 2001).

As vitaminas e minerais são considerados essenciais para manter a saúde, pois 

protegem contra infecções oportunistas por manter o funcionamento apropriado do 

sistema imune (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2005). Em pacientes HIV positivo, 

é comum a ocorrência de defi ciência de beta-caroteno, selênio, das vitaminas A, C, E e 

do complexo B, além do zinco, do ferro, do folato e do magnésio. Existem evidências 

de que a defi ciência de micronutrientes afeta a imunidade, e ocorre também em 

pacientes assintomáticos (PATRICK, 1999, 2000). A maioria dos estudos sobre o papel 

dos minerais no contexto da infecção pelo HIV se volta para dois deles em especial: 

o selênio e o zinco, ambos por suas propriedades antioxidantes (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005).

Com a evolução do tratamento com a Terapia Antirretroviral de Alta Atividade 

(HAART – sigla em inglês), houve uma redução signifi cativa na ocorrência de infecções 

oportunistas associadas. A terapia é recomendada para indivíduos HIV positivo 

sintomáticos e para assintomáticos com contagem de linfócitos T-CD4+ entre 200 e 

350/mm³, uma vez que quanto mais próxima a contagem estiver de 200, maior é o risco 

de progressão para AIDS (BRASIL, 2008). Em função da utilização dessa medicação houve 

uma melhora no perfi l de morbi-mortalidade e na qualidade de vida desses pacientes, 

tornando a infecção pelo HIV uma doença de caráter evolutivo crônico e controlável 

(LI; SILVA; SANTOS, 2002).
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Antes da era do tratamento antirretroviral, a perda de peso e a desnutrição, 

consequentes das doenças oportunistas, eram os maiores problemas nutricionais. O 

termo utilizado para descrever os problemas resultantes da terapia HAART denomina-se 

“síndrome da lipodistrofi a associada ao HIV”. Tal síndrome apresenta como características 

principais a redistribuição da gordura corporal, sendo mais comum a deposição de 

gordura abdominal. A deposição de gordura próximo ao pescoço na região posterior, 

denominada de “buffalo hump”, tornou-se comum. Outras características que implicam 

em complicações nutricionais importantes são os aumentos da incidência de obesidade 

e ganho de peso, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e alterações no metabolismo 

da glicose (CHEN; MISRA; GARG, 2002).

Estes elementos serviram de motivação para o desenvolvimento do presente trabalho, 

que apresentou como objetivo central determinar o perfi l alimentar e nutricional dos 

pacientes HIV positivo em fase assintomática atendidos em um Ambulatório de Dermatologia 

Sanitária, em Porto Alegre-RS.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo é do tipo descritivo de corte transversal, utilizando-se de dados 

secundários contidos no prontuário de atendimento nutricional. Para a presente análise 

foram utilizadas variáveis socioeconômicas, de atividade física, antropométricas e de 

consumo alimentar, registradas no momento do primeiro atendimento nutricional do 

paciente, no serviço de saúde.

Participaram do estudo os pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos, portadores 

do vírus HIV em fase assintomática, atendidos pelo Serviço de Nutrição do Ambulatório 

entre os anos de 2003 e 2006. Foram atendidos, nesse período, 163 pacientes, sendo que 

128 apresentaram os critérios de inclusão no estudo.

Como principais critérios de inclusão defi nidos para este estudo foram: ser portador 

do vírus HIV e em fase assintomática, ter mais de 18 anos de idade e apresentar todas as 

variáveis investigadas registradas na fi cha de atendimento nutricional (FAN). A FAN continha 

além da história dietética dos pacientes, o registro de dados como os de outros hábitos 

alimentares, prática de atividade física, consumo de álcool e uso de tabaco, preparo e local 

das refeições, renda, escolaridade e procedência. A classifi cação do nível de atividade física 

foi baseada em critérios estabelecidos pela Organización Mundial de la Salud (1985), a qual 

divide os níveis de atividade física em repouso, muito leve, leve, moderada e pesada, a 

partir da atividade ocupacional.

Para a classifi cação do estado nutricional foi utilizado o índice de massa corpórea 

(IMC), conforme quadros 1 e 2 para adultos e idosos, respectivamente. A descrição do 

estado nutricional foi apresentada separadamente para pacientes com e sem uso de terapia 

antirretroviral.
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IMC (Kg/m2) Classifi cação

< 16 Magreza grau III

16 a 16,9 Magreza grau II

17 a 18,4 Magreza grau I

18,5 a 24,9 Eutrofi a

25 a 29,9 Pré-obesidade

30 a 34,9 Obesidade grau I

35 a 39,9 Obesidade grau II

≥ 40 Obesidade grau III

Fonte: World Health Organization (1998).

Quadro 1 - Classifi cação do Estado nutricional de adultos segundo IMC

IMC (Kg/m2) Classifi cação

< 22 Magreza

22 a 27 Eutrofi a

> 27 Excesso de peso

Fonte: Nutrition Screening Iniciative (1994).

Quadro 2 - Classifi cação do Estado Nutricional de acordo com o IMC em idosos

Os dados constantes no registro da história dietética de cada paciente foram analisados 

através do programa Diet PRO versão 4.0, resultando no valor de consumo de cada nutriente 

selecionado para análise. Foram selecionados para análise da composição nutricional da 

alimentação dos pesquisados, além dos macronutrientes, as seguintes vitaminas e minerais: 

ácido ascórbico (vitamina C), ácido fólico, cálcio, vitamina B12, colesterol, ferro, fi bra 

dietética, magnésio, niacina, vitamina B6, vitamina A, vitamina B2, selênio, sódio, vitamina 

B1, vitamina E e zinco. A escolha destes foi baseada em estudos publicados pela OMS que 

destacam aqueles nutrientes mais afetados pela doença e que, portanto, devem receber 

maior atenção nos cuidados dietéticos com estes pacientes.

Os dados foram digitados em planilhas do programa Excel 2000 e, posteriormente, 

importados para o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 16.0, 

para análise estatística. As variáveis foram analisadas de forma descritiva, por meio de 

medidas de frequência, tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão, 

mínimo e o máximo). Realizou-se análise descritiva estratifi cada por sexo, faixa etária, 

escolaridade, renda, atividade física, hábito de fumar, consumo de álcool, número, local e 

preparo das refeições.
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Em relação aos aspectos éticos, a pesquisa obteve a aprovação da proposta e do termo 

de autorização para a utilização de dados por parte do serviço de saúde, e o projeto, pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfi ca da população de estudo. 

Quanto à origem dos pacientes, 67% são procedentes do município de Porto Alegre, 24% da 

região metropolitana e os 9% restantes são de outros municípios do Estado do Rio Grande 

do Sul. Em torno de 47% dos pacientes são do sexo feminino e a faixa etária mais frequente 

entre 31 e 50 anos. O grau de escolaridade formal mais frequente entre os estudados é o 

ensino fundamental incompleto (28,3%) e o ensino médio completo (28,3%), sendo poucos 

os analfabetos. Em torno de 60% da população estudada apresenta renda mensal entre 

1 e 2,9 salário mínimo.

Tabela 1 – Caracterização socioeconômica

Características n %

Sexo

Masculino 68 53,1

Feminino 60 46,9

Faixa Etária

20 - 30 19 14,1

31 - 40 44 34,4

41 - 50 39 30,8

51 – 55 15 11,7

>56 11 8,6

Escolaridade

Analfabeto 2 1,6

Ensino fundamental incompleto 36 28,3

Ensino fundamental completo 20 15,7

Ensino médio incompleto 10 7,9

Ensino médio completo 36 28,3

Ensino superior incompleto 12 9,4

Ensino superior completo 11 8,2

Renda (s.m.)

<1 9 7,9

1 – 2,9 69 60,5

3 – 5,9 24 21,1

6 – 10 9 7,9

> 10 3 2,6
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Quanto à prática de atividade física, segundo os critérios adotados no serviço, 59% 

refere não realizar nenhum tipo de atividade, 28,2% realizam atividades do tipo leve, 9,4% do 

tipo moderada e 3,4% realizam atividades físicas intensas. O hábito de fumar foi encontrado 

em 30,6% dos indivíduos, e 32,3% dos participantes consomem bebidas alcoólicas com a 

frequência mínima de uma vez na semana.

Em torno de 67% do grupo estudado referiu alimentar-se somente em sua residência, 

11,3% realiza as refeições em restaurantes e também em casa, 11,3% somente em restaurantes, 

5,2% somente no serviço e 5,2% no serviço e em casa. Quanto ao preparo das refeições, 

41,7% dos indivíduos preparam sua própria alimentação e 20,8% consomem alimentos 

preparados por familiares. Cerca de 20% preparam sua alimentação e também ingerem 

alimentos preparados por familiares ou em locais públicos. O restante dos pacientes realiza 

todas as refeições fora de casa. O número de refeições realizadas por dia, mais citado pelos 

indivíduos, foi de 3 a 4 refeições diárias (47,7%). O consumo de 5 a 6 refeições diárias foi 

referido por 44,5%, que é o fracionamento ideal segundo o guia “Alimentação e Nutrição 

para pessoas que vivem com HIV e Aids”, proposto pelo Ministério da Saúde em 2006.

Quanto ao estado nutricional, segundo a classifi cação de Índice de Massa Corporal 

(IMC), a maioria dos indivíduos apresenta-se eutrófi co (aproximadamente 58% do grupo), e 

cerca de 39,1% apresenta-se com sobrepeso ou obesidade, conforme observado na fi gura 1.

Figura 1 - Distribuição dos indivíduos de acordo com o estado nutricional na 
primeira consulta

Na tabela 2, podemos observar que a maioria dos pacientes pesquisados faz uso de 

terapia antirretroviral. Quando divididos por sexo, observou-se entre os adultos em uso de 

terapia antirretroviral que a prevalência de eutrofi a é maior entre os homens (60%) do que 

entre as mulheres (38%). Já o sobrepeso é maior entre os homens e a obesidade atinge uma 

proporção maior de mulheres. No que se refere a desnutrição, esta aparece mais entre as 
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mulheres adultas em uso de terapia antirretroviral. Dentre os idosos (n=4), tanto homens 

como mulheres fazem uso da terapia antirretroviral e apenas 1 homem apresenta excesso 

de peso.

Tabela 2 – Distribuição dos indivíduos adultos e idosos de acordo com o sexo, 
estado nutricional e uso de antirretroviral (HAART)

Classifi cação 
do IMC

Sexo

Masculino Feminino

Com uso de 
HAART (n= 58)

Sem uso de 
HAART (n=10)

Com uso de 
HAART (n= 47)

Sem uso de 
HAART (n=13)

n (%) n (%) n (%) n (%)

Adultos (n=124)

Desnutrição grave 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (4,2) 0 (0,0)

Desnutrição moderada 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,1) 0 (0,0)

Desnutrição leve 2 (3,4) 1 (0,0) 3 (6,4) 1 (7,7)

Eutrófi co 35 (60,3) 4 (40) 18 (38,3) 5 (38,5)

Sobrepeso 16 (27,6) 4 (40) 11 (23,4) 6 (46,2)

Obesidade grau I 3 (5,1) 1 (10) 7 (14,9) 1 (7,7)

Obesidade grau II 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (6,4) 0 (0,0)

Idosos (n=4)

Magreza 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Eutrofi a 1 (1,8) 0 (0,0) 2 (4,2) 0 (0,0)

Excesso de peso 1 (1,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Quanto à ingestão de macronutrientes, a análise dos dados do recordatório de 

24h revelou um conteúdo relativamente condizente com as preconizadas em termos 

de composição percentual média (Tabela 3). O consumo de proteínas (em gramas) por 

quilograma de peso corporal dos indivíduos estudados encontra-se acima do recomendado 

para pacientes assintomáticos, em 56% dos indivíduos estudados.

Tabela 3 – Análise descritiva da composição nutricional de macronutrientes

Macronutrientes (%) Média
Desvio 
Padrão

Mediana Mínimo Máximo

Carboidrato  52,99 10,03 53,00 22,00 82,00

Proteína 16,12 4,25 16,00 6,00 29,00

Lipídio 30,79 7,93 31,00 10,00 55,00
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A média de consumo de fi bras, vitaminas e minerais de interesse neste estudo, 

encontra-se descrita na tabela 4.

Tabela 4 – Composição nutricional média obtida através da análise do recordatório 
de 24 horas

Nutrientes Média Mediana
Desvio 
Padrão

Mínimo Máximo

Vitamina C (mg) 124,01 79,0 120,54 1,0 736,0

Ácido Fólico (µg) 241,38 189,5 198,5 17,0 1770,0

Cálcio (mg) 754,76 641,5 541,6 55,0 3175,0

Vitamina B12 (µg) 8,2 3,9 34,3 0,0 383,1

Colesterol (mg) 274,7 234,5 232,2 0,0 1670,0

Ferro (mg) 16,2 14,9 8,7 2,4 65,9

Fibra (g) 21,2 19,1 11,3 2,9 59,8

Magnésio (mg) 259,7 242,0 122,8 50,0 786

Niacina (mg) 22,2 18,6 16,4 1,6 118,2

Vitamina B6 (mg) 1,9 1,7 1,1 0,1 5,6

Vitamina A (Eq RE) 1304,8 594,5 3516,2 55,0 36705,0

Vitamina B2 (mg) 1,9 1,6 1,7 0,1 14,5

Selênio (µg) 92,5 82,7 58,9 1,4 440,2

Sódio (mg) 3081,5 2761,0 1792,5 452,0 12318,0

Vitamina B1 (mg) 1,8 1,5 1,2 0,1 9,8

Vitamina E (mg) 20,2 16,4 18,7 0,9 142,3

Zinco (mg) 12,2 10,6 8,3 0,2 59,8

DISCUSSÃO

É importante assinalar que o presente estudo apresenta limitações que se referem 

ao método de mensuração do consumo alimentar e possíveis vieses em função do critério 

de exclusão de pacientes. Assim como no estudo de Jaime (2004), o critério de exclusão 

adotado quanto à presença de um quadro sintomático da doença, que é caracterizado por 

processos oportunistas, pode ter induzido a um viés de seleção a favor do sobrepeso e da 

obesidade e contra a desnutrição.
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Outro fator que julgamos necessário mencionar como limitante ao estudo é que a 

maioria dos pesquisados faz uso da terapia antirretroviral sendo o número de indivíduos 

sem uso de terapia muito pequeno, inviabilizando, desta forma, inferências sobre o efeito 

da terapia no estado nutricional do grupo estudado.

Quanto aos resultados, o fato de 47% das pessoas estudadas serem mulheres evidencia 

um processo de feminização da epidemia do HIV/AIDS. Um estudo do MS intitulado “A 

Saúde da População do Estado do Rio Grande do Sul”, de dezembro de 2006, mostra que a 

proporção aumentou a favor das mulheres até o ano 2002, quando iniciou uma tendência 

de estabilização da distribuição proporcional, sendo 40% de casos femininos e 60% de 

casos masculinos.

Com relação à idade dos pacientes, o estudo intitulado “A Saúde da População do 

Estado do Rio Grande do Sul” (2005), também aponta para a tendência da diminuição 

proporcional de casos entre os adultos com menos de 29 anos de idade e aumento 

proporcional de adultos com mais de 40 anos idade. Quanto ao nível de escolaridade, 

os resultados são condizentes com o trabalho desenvolvido por Fonseca et al. (2000), 

que encontrou que a epidemia da AIDS no Brasil se iniciou nos estratos sociais de maior 

escolaridade, com progressiva disseminação para os de menor escolaridade.

No que diz respeito à renda individual, uma discussão crítica é feita por Farmer (1996), 

que contextualiza sobre a difusão seletiva do HIV/AIDS não somente entre os estratos 

mais pobres, como também sobre a re-emergência de patógenos atribuídas não apenas à 

biologia evolucionista e da ecologia de agentes infecciosos, como também resultante de 

impactos de iniquidade social.

O grau de escolaridade e a renda podem ser considerados fatores preditores em 

decisões quanto ao consumo de alimentos saudáveis. Neumann, Shirassu e Fisberg 

(2006) realizaram um estudo com funcionários públicos sobre o consumo de alimentos 

de risco e proteção para doenças cardiovasculares. Como resultado encontrou um 

consumo estatisticamente maior de alimentos de risco (ricos em gordura saturada, sódio 

e açúcares) entre os indivíduos de escolaridade fundamental e renda familiar de até três 

salários mínimos. Já os alimentos protetores, fontes de fi bra dietética, vitaminas, minerais, 

ácidos graxos insaturados e monoinsaturados e fi toquímicos, a média de consumo foi 

estatisticamente maior entre os funcionários de escolaridade superior e renda superior a 

seis salários mínimos.

A maioria dos pacientes não realiza atividade física, sendo este um aspecto importante, 

uma vez que a prática pode auxiliar a amenizar alguns dos efeitos metabólicos adversos 

associados à terapia antirretroviral através do favorecimento da alteração da composição e 

da distribuição da gordura corporal. O exercício de treinamento, particularmente o aeróbico, 

pode auxiliar na redução da gordura total e visceral, assim como na normalização do perfi l 

lipídico em pacientes HIV positivo (MALITA et al., 2005).

Quanto à utilização de drogas, 31% referem ser fumante, atitude que deve ser 

desencorajada nessa população, uma vez que o fumo causa reduções em graus variáveis no 
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HDL colesterol e pode induzir a resistência à insulina, segundo as III Diretrizes Brasileiras 

sobre Dislipidemia publicadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ressalta-se também 

o fato da própria terapia antirretroviral gerar alterações no perfi l lipídico e no metabolismo 

de glicose (CHEN; MISRA; GARG, 2002).

O consumo de bebidas alcoólicas é referido por 32% dos participantes, com frequência, 

no mínimo, semanal. O estudo americano de Meyerhoff (2001) encontrou uma prevalência 

de 17% dos homens e 10% das mulheres HIV positivo apresentando abuso ou dependência 

de álcool, percentual signifi cativamente maior do que na população geral.

Quanto ao preparo de alimentos, praticamente metade dos indivíduos estudados 

alimentam-se sozinhos e preparam suas próprias refeições. Este é um aspecto importante 

e se refere especialmente a necessidade de cuidados higiênicos e sanitários no preparo 

de alimentos para a prevenção de toxinfecções alimentares, as quais, apesar de terem 

diminuído a prevalência com a introdução da HAART, ainda seguem sendo um risco na 

saúde destes pacientes. Leite, Waissmann e Veggi e colaboradores (2007) desenvolveram 

um instrumento para avaliar os conhecimentos, as percepções e práticas em segurança 

alimentar de portadores de HIV/AIDS, uma vez que essa população é considerada de risco 

por serem imunodeprimidos.

Quanto à caracterização do estado nutricional, cerca de 40% da população em 

estudo apresenta-se com sobrepeso ou obesidade, dados semelhantes aos de um estudo 

com adolescentes e adultos jovens americanos, que encontrou aproximadamente metade 

da população na mesma situação (KRUZICH et al., 2004). Jaime (2004) em estudo com

223 indivíduos (homens e mulheres) HIV positivo tratados com inibidores da protease, 

um dos medicamentos utilizado na terapia antirretroviral, encontrou uma alta prevalência 

(30,5%) de sobrepeso, sendo essa bastante superior à de baixo peso 3,6%, tanto para homens 

quanto para mulheres. Outro estudo desenvolvido pela mesma autora em 2006, encontrou 

que as mulheres, apresentaram maiores desvios do estado nutricional tanto para baixo peso 

como para o sobrepeso, quando comparadas aos homens.

Hendricks et al. (2006) identifi caram em um estudo americano sobre as características 

da composição corporal em pacientes HIV positivos, uma prevalência de 48% de peso 

normal e 40% de sobrepeso e 12% de obesidade, entre os homens. Já nas mulheres, a 

prevalência de peso normal foi de 37,5%, e o sobrepeso e a obesidade atingiram 33,9% e 

28,6% das pesquisadas, respectivamente.

Para a população geral, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (2004) encontrou que 12,7% das mulheres 

e 8,8% dos homens adultos brasileiros são obesos, sendo que as regiões Sul e Sudeste 

possuem a maior prevalência de obesidade do país. Quando divididos por gênero, existe 

maior prevalência da obesidade entre as mulheres acima dos 40 anos, quando essas passam 

a apresentar uma prevalência duas vezes mais elevada que os homens.

Através da análise da história dietética da população em estudo, foi possível visualizar 

que a distribuição de macronutrientes encontra-se adequada às recomendações. Um estudo 
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de Jaime et al. (2006) com HIV positivos em uso de HAART encontrou associação entre 

a obesidade abdominal e o maior consumo de lipídios, sendo o inverso para o consumo 

de carboidratos, porém outros estudos não encontraram essa associação.

Quanto ao consumo excessivo de proteínas, um estudo realizado com pacientes 

do sexo masculino infectados pelo HIV em fase assintomática, porém avançada, e com 

peso estável encontrou uma associação positiva entre a ingestão de proteínas e a massa 

corporal celular, e uma associação negativa com o consumo de carboidratos. A média 

de ingestão proteica e o desvio padrão foram de 117,9 e 56,5 gramas, respectivamente, 

conforme recordatório de 24 horas aplicado no estudo de Wlilliams. Porém, os dados 

contidos no trabalho são insufi cientes para concluir que uma maior ingestão de proteína 

está associada de forma clinicamente importante com o aumento da massa corporal celular 

(WILLIAMS et al., 2003).

Quanto ao consumo de fi bras, Hendricks et al. (2003) estudaram pacientes HIV 

positivo e encontraram que os indivíduos que apresentaram um consumo signifi cativamente 

maior de fi bra, tendem a atenuar os sintomas da lipodistrofi a, apresentando menor 

deposição de gordura.

Hendricks et al. (2006) descreveram, em seu estudo com indivíduos portadores de 

HIV, que todos, independentemente da classifi cação de IMC, apresentaram ingestão de 

micronutrientes muito aquém das Dietary Reference Intakes.

No que se refere ao consumo de cálcio, um estudo feito por Buzinaro, Almeida e 

Mazeto (2006) sobre a biodisponibilidade do cálcio dietético citou que fatores ambientais, 

tais como dieta e estilo de vida, contribuem com 30 a 40% da densidade mineral óssea. 

Portanto, a possibilidade de alteração destes fatores torna-se importante. Na população 

em geral, um consumo inadequado de cálcio na dieta está associado a um grande 

número de distúrbios, dos quais o mais comum é a osteoporose. O cálcio é importante 

para o crescimento e para o desenvolvimento do esqueleto e sua necessidade é maior na 

adolescência, na gravidez e lactação e na velhice (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

SAÚDE, 2000).

Assim como na população em geral, o consumo excessivo de sal parece ser comum 

nessa população. Em seu estudo, Molina e Carmen (2003) obtiveram como resultado 

uma ingestão média de 12g de sal, considerada elevada quando comparado com a atual 

recomendação de 5g por dia feita no “Guia alimentar para a população brasileira” proposto 

pelo Ministério da Saúde em 2005. A quantidade de sal diária de adição também foi medida, 

totalizando 6,8g, perfazendo 52,3% da estimativa de consumo. Cyrillo e Barreto em 2001 

estudaram na cidade de São Paulo a composição dos gastos com a alimentação e encontraram 

um aumento no consumo de alimentos industrializados, que em geral apresentam um teor 

consideravelmente elevado de sódio na sua composição e uma diminuição de 35% nos 

gastos domésticos com hortaliças e frutas no orçamento familiar. Essa modifi cação parece 

não estar somente relacionada aos preços do mercado, mas também ao marketing e à própria 

dinâmica de vida, os quais exercem papel importante nas decisões de consumo.
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CONCLUSÕES

O grupo estudado apresenta uma importante prevalência de sobrepeso e obesidade, 

que é um pouco maior entre as mulheres. Esse excesso de peso representa um risco 

nutricional e serve como indicativo da necessidade do monitoramento permanente do 

estado nutricional e do planejamento de intervenções nutricionais focadas para este público. 

A condição socioeconômica destas pessoas deve ser tomada em conta nesse processo, uma 

vez que o grau de escolaridade e a renda podem ser considerados fatores determinantes 

em decisões quanto à escolha e ao consumo de alimentos saudáveis.

Uma dieta equilibrada com atenção àqueles nutrientes que comprovadamente atuam 

como antioxidantes, como é o caso do selênio e do zinco, além das vitaminas A, C e E, 

devem ser preconizados. Fatores dietéticos nocivos, como o sódio e as gorduras saturadas e 

gorduras trans, devem ser reduzidos ou eliminados. O estímulo a hábitos de vida saudáveis 

como a atividade física e o cuidado higiênico no preparo das refeições devem fazer parte 

de uma rotina de apoio das equipes de saúde a estes pacientes.
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