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Resumo 

 

 Desde 1980 ano da identificação do primeiro caso da aids no Brasil, mais de meio 

milhão de novos casos foram notificados no país. A região Sudeste foi a mais atingida, com 

mais de 300 mil casos. No estado do Rio de Janeiro foram identificados 81.606 casos da 

doença, 48.061 dos quais na capital apenas. No município de Niterói foram notificados, no 

mesmo período, 4.130 casos. Aproximadamente 180 mil pessoas infectadas fazem uso de 

medicamentos antirretrovirais no Brasil. Com isso, as infecções oportunistas e as neoplasias 

deixaram de ser as principais causas de morte, sendo substituídas pela insuficiência hepática, 

e por complicações associadas aos pára-efeitos dos antirretrovirais. O advento do HAART 

(tratamento antirretroviral de alta potência) redundou no aparecimento de novas 

complicações, até então inexistentes, relacionadas aos efeitos adversos do uso prolongado 

desses medicamentos. O aumento substancial da sobrevida permitiu o aparecimento de 

condições crônicas de comorbidade, tradicionalmente não relacionadas ao HIV, ou o 

estabelecimento de um maior risco para certas complicações, entre as quais a redistribuição 

da gordura corporal, a obesidade, o aumento de massa gorda, as alterações dos lipídios 

circulantes e as alterações do metabolismo da glicose, relacionadas, todas elas, a um maior 

risco cardiovascular, à intolerância à glicose e ao diabetes melito. Este é um estudo descritivo 

que visa identificar o perfil nutricional e bioquímico de portadores de HIV/aids em 

acompanhamento no ambulatório do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. Os pacientes estudados foram entrevistados e examinados por ocasião de seu 

comparecimento ao Serviço, para coleta de sangue destinado à medida da carga viral e à 

contagem dos linfócitos T CD4. Foram coletados dados antropométricos e bioquímicos, além 

de informações referentes à história social e patológica, com especial atenção ao uso de 

medicamentos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP. Num 

período de 13 meses, foram estudados 235 pacientes, sendo a maioria do sexo masculino 

(55,3%). A média da idade dos pacientes foi de 43,1 anos, com predomínio da raça não 

branca (50,6%). Em relação ao estado nutricional 5,5% da população estuda apresentava 

baixo peso, 54,4% apresentavam classificação normal, 26% sobrepeso e 11,1% obesidade. Os 

exames de glicemia de jejum estavam alterados em 13,7% dos indivíduos, o colesterol total 

em 40,8%, o LDL em 33,5% e o HDL em 47,9% deles. Este estudo mostra elevado sobrepeso 

e obesidade na população com HIV/aids, identificando a necessidade em se conhecer o perfil 

nutricional desses pacientes e tomando as medidas necessárias para o seu controle precoce. 

 

Palavras-chave: HIV; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; estado nutricional; 

dislipidemias; glicemia. 



 

Abstract 

 

 More than half million cases of acquired immunodeficiency syndrome (aids) have 

been reported in Brazil since the recognition of the first case in 1980. The Southeast region is 

the most affected one, with more than 300 thousand reported cases. In the state of Rio de 

Janeiro 81.606 cases were identified, of which 48.061 in the capital alone. In Niteroi 4.130 

cases were reported in the same period. Nearly 180 thousand infected people use 

antiretroviral drugs in Brazil. Opportunistic infections and cancers lost therefore the first 

place in the list of death causes, being replaced by hepatic insufficiency, and complications 

associated with the adverse effects of antiretrovirals. The advent of HAART (highly active 

anti-retroviral therapy) brought in new and nonexistent complications related to the adverse 

effects of prolonged use of these drugs. The substantial increase in survival led to the 

appearance of chronic co-morbid conditions traditionally not related to HIV, or to a greater 

risk for these conditions. These complications include body fat redistribution, obesity, 

increased fat mass, changes in circulating lipids and glucose metabolism all of them related to 

a greater cardiovascular risk, and to glucose intolerance and diabetes melito. This is a 

descriptive study which aimed to identify the nutritional and biochemical profile of patients 

with HIV/aids being accompanied as outpatients in the Infectology Department of Antonio 

Pedro University Hospital in Niteroi, RJ. The patients studied were interviewed during visits 

for collecting blood for viral load measurements and CD4 cell counts. We collected 

anthropometric and biochemical data, and information regarding the pathological and social 

history, with special attention to the use of the ARV. This study was approved by the Ethics 

Committee of HUAP. Two hundred thirty-five patients were studied along a 13 months 

period, mostly male (55.3%). The average age of the patients was 43.1 years, with a 

predominance of non-white race (50.6%). In relation to the nutritional diagnosis 5.5% of the 

population studied were malnourished, 54.4% were classified as normal, 26% overweight and 

11.1% were obese. The fasting plasma glucose were abnormal in 13.7% of the subjects, the 

total cholesterol in 40.8%, LDL in 33.5% and HDL in 47.9% of them. This study shows high 

prevalence of the overweight and obesity in the population with HIV/Aids, identifying the 

necessity to meet the nutritional profile of these patients to control it early. 

 

Key words: HIV; Acquired Immunodeficiency Syndrome; nutritional status; dyslipidemias; 

blood glucose. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Estima-se que há 33,4 milhões de pessoas vivendo com o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) em todo o mundo.
 88

 Na América Latina, o Brasil é, em números absolutos, o 

país mais afetado pela epidemia. Estima-se que 1,8 milhões de pessoas vivem com HIV em 

nosso continente, um terço delas no Brasil.
 28

 Em nosso país já tinham sido notificados, até 

junho de 2010, e desde a identificação do primeiro caso em 1980, cerca de 600 mil casos de 

aids.
 13

 Nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, a incidência tende à estabilização. 

Entretanto, mais de 80% do total de casos concentram-se nas regiões Sudeste e Sul. O 

Sudeste é a região mais atingida desde o início da epidemia, com a mais alta prevalência e 

mais de 300 mil casos notificados. Segue-se a região Sul com mais de 115 mil casos.
 13

 No 

estado do Rio de Janeiro foram identificados, no período entre 1982 e junho de 2010, 81.606 

casos da doença dos quais 48.061 na capital somente.
 13,14

 Em Niterói 4.130 casos da doença 

foram notificados no mesmo período.
 14

 

 Segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil tem o que se 

chama uma “epidemia concentrada”, ou seja, uma epidemia que acomete mais intensamente 

certos grupos populacionais mais vulneráveis, embora sua prevalência global seja de apenas 
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0,6% quando se considera a população geral entre 15 a 49 anos de idade. Em 2010, de acordo 

com dados preliminares, foram registrados 13.520 casos da doença, até junho de 2010. No 

ano de 2009, foram identificados 38.538 casos, o que implica em uma taxa de incidência de 

20,1 casos de aids para cada 100 mil habitantes.
 13

 

 Cerca de 180 mil pessoas infectadas pelo vírus fazem uso, no Brasil, de medicamentos 

antirretrovirais fornecidos pelo Ministério da Saúde e distribuídos pela rede pública, segundo 

dados atualizados até 2008.
 17

 Uma menor incidência de doenças oportunistas relacionadas à 

imunossupressão grave tem sido observada em nosso país, após a introdução do HAART 

(tratamento antirretroviral de alta potência).
 39

 De fato, as infecções oportunistas e as 

neoplasias deixaram de ser as principais causas de morte, sendo substituídas pela 

insuficiência hepática, em geral associada à hepatite C, e por complicações associadas aos 

pára-efeitos do tratamento antirretroviral (ARV).
 72

 

 O advento da HAART redundou no aparecimento de novas complicações, até então 

inexistentes, relacionadas aos efeitos adversos do uso prolongado desses medicamentos. O 

aumento substancial da sobrevida permitiu o aparecimento de condições crônicas de 

comorbidade, tradicionalmente não relacionadas com o HIV, ou o aumento do risco para 

estas condições.
 39

 Estas complicações incluem a redistribuição da gordura corporal, a 

obesidade, o aumento de massa gorda, as alterações dos lipídios circulantes e do metabolismo 

da glicose, todas elas relacionadas a um maior risco cardiovascular, à intolerância à glicose e 

ao diabetes melito.
 37,40,50,64,72,78,84

 A lipodistrofia, a síndrome metabólica e diferentes 

complicações cardiovasculares têm sido cada vez mais diagnosticadas entre as pessoas 

vivendo com HIV/aids.
 39

 

 Sabe-se que, no início da epidemia, os indivíduos com aids apresentavam desnutrição 

importante, caracterizada por perda ponderal involuntária acometendo entre 40 e 90% dos 
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indivíduos infectados e relacionada a maior mortalidade.
 25,66,67,91

 A síndrome consumptiva 

era uma complicação comum da infecção, marcada por progressiva perda de peso e fraqueza, 

muitas vezes associada a febre e diarréia.
 91

 No entanto, o estado nutricional desses pacientes 

sofreu mudanças desde 1996.
 25

 Em estudo realizado na Universidade da Filadélfia, observou-

se que a obesidade é mais frequente que a desnutrição.
 1

 Outros estudos também observaram 

uma elevada frequência de sobrepeso e obesidade, associadas positivamente ao sexo 

feminino.
 53,83

 

 Tendo em vista a alta incidência de HIV/aids e o aparecimento de novas complicações 

relacionadas ao seu tratamento, é importante conhecer o perfil dos pacientes infectados, com 

o fim de identificar as complicações existentes e as medidas que poderão vir a ser 

empregadas no seu tratamento, para que essas complicações possam ser controladas 

precocemente. 

 As publicações sobre estes dados são escassas na população brasileira. Os dados 

coletados durante o estudo dos pacientes servirão para avaliar a magnitude do problema 

causado por alterações nutricionais e do perfil lipídico nesta população, e contribuirão para a 

decisão de implementar ou não um programa de avaliação e controle nutricional e/ou uso de 

fármacos antilipêmicos de modo sistemático em todos os pacientes atendidos. Independente 

disto, os pacientes do estudo conhecerão o seu estado nutricional e seu perfil lipídico, 

podendo ser aconselhados quanto a medidas de caráter preventivo ou terapêutico. 



 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO HIV/AIDS E AO TRATAMENTO 

ANTIRRETROVIRAL 

 O emprego de regimes terapêuticos empregando medicamentos antirretrovirais  em 

associação (Quadro 1) tem tido, nos últimos anos, um impacto positivo sobre a sobrevida de 

pacientes com aids, embora tenha trazido consigo algumas consequências indesejáveis. O 

tratamento antirretroviral (TARV) utilizado atualmente inclui no mínimo três drogas: dois 

inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ou de um nucleotídeo) (ITRN) 

associados a um inibidor da transcriptase reversa não-análogo de nucleosídeos (ITRNN) ou a 

um inibidor de protease (IP). Novas classes de antirretrovirais, como os inibidores de entrada, 

de fusão ou da integrase viral, já estão em uso, mas ainda numa pequena proporção dos 

pacientes. 

 A introdução da HAART representou um importante avanço, resultando no controle 

efetivo da infecção, no restabelecimento da imunidade e na consequente redução da 

morbidade e da mortalidade, transformando a aids em uma doença crônica.
 4,5,32,50,55,71
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Quadro 1. Classes de medicamentos antirretrovirais
 19

 

Inibidores Nucleosídeos/Nucleotídeos da Transcriptase Reversa (ITRN) - 

atuam na enzima transcriptase reversa, incorporando-se à cadeia de DNA 

que o vírus cria, impedindo o seu alongamento e a replicação viral: 

zidovudina, abacavir, didanosina, estavudina, lamivudina e tenofovir. 

Inibidores Não Nucleosídeos da Transcriptase Reversa (ITRNN) - bloqueiam 

a ação da enzima por deformação da molécula (inibição alostérica): 

efavirenz, nevirapina e etravirina. 

Inibidores de Protease (IP) - bloqueiam a ação da protease, impedindo a 

clivagem das proteínas gag e pol em componentes estruturais indispensáveis 

aos vírus, impedindo a sua transformação em formas infecciosas maduras: 

amprenavir, atazanavir, darunavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir e 

saquinavir. 

Inibidores de fusão - impedem a fusão das membranas viral e celular, 

impedindo a penetração do vírus na célula: enfuvirtida. 

Inibidores da Integrase - bloqueiam a atividade da enzima responsável pela 

inserção do DNA do HIV no DNA humano, impedindo assim a replicação 

do vírus e a infecção de novas células: raltegravir. 
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 Os primeiros esquemas de HAART empregavam IP. Apesar dos avanços obtidos com 

o uso precoce destes medicamentos, logo foram descritas anormalidades do metabolismo 

lipídico nas pessoas infectadas pelo HIV, possivelmente induzidas pelo prolongamento da 

própria infecção, ou, talvez, pelos medicamentos usados para o seu tratamento. Estas 

anormalidades foram descritas pela primeira vez no início da década de 1990.
 56

 Tem se 

observado, portanto, que o benefício do tratamento implica também em inúmeros efeitos 

colaterais, especialmente metabólicos e nutricionais, associados a um maior risco de 

complicações ateroscleróticas precoces.
 55,73

 

 O aumento dos lipídios plasmáticos, a resistência à insulina e a redistribuição de 

gordura têm sido apontadas como complicações metabólicas relacionadas à utilização de 

regimes ARV, sendo a sua patogênese ainda incerta.
 2,21,32

 Os primeiros IP a apresentarem 

efeitos adversos foram o ritonavir, o saquinavir e o indinavir; estes fármacos têm sido desde 

então associados a essas complicações.
 2

 

 As anormalidades lipídicas observadas em pacientes com TARV combinada incluem 

elevação dos níveis séricos dos triglicérides (TG) e da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL), bem como a redução dos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL), 

semelhantemente ao que ocorre na síndrome metabólica, o que traz preocupações quanto a 

um possível aumento do risco de complicações cardiovasculares.
 50

 Além dessas alterações 

observam-se outros distúrbios lipídicos e glicídicos, como resistência à insulina, intolerância 

à glicose, hiperglicemia, diabetes melito do tipo 2, além da elevação dos níveis das 

apolipoproteínas B e E e da lipoproteína A.
 56

 

 Há frequentes relatos de alterações da composição corporal, especialmente no que se 

refere à redistribuição da gordura corporal, com acúmulo de gordura nas regiões centrais do 

corpo, como o tronco, o abdômen e a região dorso-cervical.
 47

 Estima-se que ocorram 
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alterações da composição corporal em 83% dos indivíduos que usam IP e que estas alterações 

se relacionam a doenças cardiovasculares, intolerância a glicose e ao diabetes melito.
 47

 

 Cerca da metade dos indivíduos tratados com IP tem níveis séricos elevados de TG, 

colesterol total (CT), LDL, insulina e glicose em jejum.
 56

 A dislipidemia foi inicialmente 

associada ao uso dos IP e, ainda mais recentemente, ao dos ITRN.
 32

 As alterações 

metabólicas parecem ocorrer algumas semanas após o início do tratamento, embora possam, 

muitas vezes, surgir mais rapidamente.
 56

 

 Nos indivíduos infectados pelo HIV-1, tanto a própria infecção pelo vírus como o 

tempo de uso dos ARV podem contribuir para uma maior incidência de complicações 

metabólicas que são, por sua vez, conhecidos fatores de risco para eventos 

cardiovasculares.
 89

 Evidências científicas mostram que os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de alterações metabólicas associadas à aids e ao uso de ARV são: a duração 

do tratamento, os estágios avançados da doença e, especialmente, o uso de certas classes de 

ARV, como os IP.
 55

 

2.1.1. Alteração do estado nutricional 

 As pesquisas mostram que o uso prolongado da TARV combinada, particularmente o 

de IP, tem um importante impacto sobre o estado nutricional dos seus usuários. Antes da 

chamada “era HAART”, a perda de peso e a desnutrição, consequências das infecções 

oportunistas, eram os maiores problemas nutricionais.
 47

 Atualmente, o ganho de peso, a 

redistribuição de gordura e a obesidade são os novos problemas nutricionais enfrentados 

pelos indivíduos com HIV/aids em uso da TARV combinada.
 47

 Em um estudo realizado em 

São Paulo verificou-se que, na população em uso de TARV combinada, a prevalência de 

sobrepeso era de 30,5%, e que a prevalência de obesidade abdominal era de 12,6%, sendo 
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ambas maiores entre mulheres (36,5% e 32,7%, respectivamente), em comparação com os 

homens (28,7% e 6,4%, respectivamente).
 47

 

 Outro estudo, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, observou que 

49% dos pacientes apresentavam algum grau de excesso de peso, segundo o índice de massa 

corporal (IMC). Os percentuais de sobrepeso e de obesidade na população em uso de TARV 

combinada atingiram, respectivamente, 35,4% e 13,7%; não ocorrendo diferença significativa 

entre os percentuais de sobrepeso e obesidade discriminados por sexo, faixa etária ou prática 

de atividade física.
 55

 

 Uma prevalência menor de alterações ponderais foi observada em estudo realizado em 

Pernambuco que encontrou, em pacientes infectados com HIV com e sem tratamento 

antirretroviral, percentuais de 26,6% para o sobrepeso e de 5,4% para a obesidade.
 2
 

 Em um estudo realizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, a 

ocorrência de IMC superior a 25, caracterizando sobrepeso ou obesidade, foi de 32,1% no 

grupo de pacientes sem dislipidemia e de 41,8% no grupo com dislipidemia; a relação 

cintura-quadril (RCQ) apresentou aumento em 35,8% dos pacientes sem dislipidemia e em 

26,9%, dos dislipidêmicos.
 32

 

 Um estudo de coorte norte-americano evidenciou que, em geral, valores elevados do 

IMC associam-se frequentemente, em pacientes HIV positivos, a altos níveis séricos de 

lipídeos e a fortes evidências de resistência à insulina.
 30

 Este mesmo estudo identificou 

também uma alta proporção de sobrepeso e obesidade em pacientes HIV-positivos, associada 

em geral a maus hábitos alimentares e a inatividade física. Os autores apontaram que, nesses 

pacientes, o excesso de peso pode intensificar as anormalidades metabólicas e levar ao 

desenvolvimento precoce de doenças cardiovasculares.
 30
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2.1.2. Alterações lipídicas 

 Antes da introdução da HAART, já existiam relatos de hipertrigliceridemia entre 

pacientes soropositivos. Entretanto, após a utilização deste tipo de tratamento, novas 

alterações no metabolismo lipídico passaram a ser observadas.
 90

 Distúrbios metabólicos, que 

incluem alterações do metabolismo lipídico e aumentos dos níveis séricos de TG e CT, têm 

sido observados em todas as fases da infecção pelo HIV-1.
 73

 Ressalta-se que a dislipidemia 

associada à infecção pelo HIV caracteriza-se por baixos níveis séricos de HDL e elevação dos 

níveis séricos de CT, LDL e TG, o que se constitui em perfil lipídico sabidamente 

aterogênico.
 90

 Estudos clínicos têm relatado a presença de dislipidemia em pacientes com 

aids e infecção sintomática pelo HIV, nos quais as alterações mais precocemente 

identificadas foram a diminuição das concentrações séricas de HDL e a elevação das 

concentrações séricas de LDL, conforme o estágio da doença; a hipertrigliceridemia foi 

observada nos pacientes infectados pelo HIV e sintomáticos.
 50

 

 Muitos estudos postulam a associação entre a hipercolesterolemia e/ou a 

hipertrigliceridemia e uso de IP. Após o acompanhamento de pacientes soropositivos em 

tratamento com IP durante cinco anos, observou-se uma incidência cumulativa de 

aproximadamente 20% de novos casos de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, mais 

frequentes e mais importantes, quando comparados aos níveis de glicose, não tão 

aumentados.
 90

 

 Um estudo prospectivo com 239 pacientes descreveu os efeitos dos IP nos níveis 

séricos de lipídios, comparando 148 pacientes recebendo TARV triplo incluindo IP com um 

grupo controle de 91 pacientes em TARV duplo com análogos de nucleosídeos.
 82

 No grupo 

recebendo IP verificou-se um aumento estatisticamente significativo dos níveis de CT após 

três, seis e 12 meses, em comparação ao nível basal registrado antes do início da TARV; 



27 

observou-se também, no terceiro mês, um aumento de 25,5% dos níveis de TG. No grupo 

controle, os níveis de lipídios permaneceram inalterados.
 82

 

 Em um estudo realizado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, a prevalência de 

dislipidemia entre os 182 pacientes estudados foi de 77,5%. Os pacientes apresentavam 

valores alterados de TG, CT, HDL e LDL. Os valores do CT eram superiores a 200  mg/dL 

em 28,5 % da população estudada; 18,1% apresentavam LDL igual ou superior a 130  mg/dL, 

58,3% tinham HDL igual ou inferior a 40  mg/dL, e 44,7% tinham níveis de TG iguais ou 

superiores a 150  mg/dL.
 32

 O uso de IP nos pacientes com dislipidemia foi mais prevalente, 

sendo de 53,5%, nestes pacientes e de 34,7% nos pacientes sem dislipidemia. Observou-se 

também que o sexo masculino apresentou maior prevalência de dislipidemia (69,8%) que o 

feminino (30,2%).
 32

 Em outro estudo, realizado com pacientes que receberam IP durante 48 

semanas, observou-se aumento dos níveis de CT e TG, mas sem mudança significativa dos 

níveis de HDL.
 77

 

 Em um estudo canadense, pacientes infectados pelo HIV e virgens de tratamento 

foram acompanhados por um ano a partir do início da TARV, observando-se uma incidência 

cumulativa de dislipidemia de 9%, associada somente à presença dos IP no tratamento 

inicial.
 44

 Entretanto, observou-se, em um grupo de pacientes soropositivos em tratamento 

com ITRN que nunca tinham recebido IP, níveis significantemente mais elevados de TG, 

sugerindo a existência de outros fatores implicados nestas alterações.
 57

 As duas principais 

combinações de drogas foram as de zidovudina-lamivudina e de estavudina-lamivudina.
 57

 

 A associação entre o aumento dos níveis de CT e TG e o uso de IP também é descrita 

por outros autores. Em um estudo de 372 pacientes,
 24

 dos quais 113 (30,4%) nunca tinham 

feito qualquer tratamento e 246 (66,2%) tinham recebido TARV por pelo menos seis meses, 

verificou-se uma frequência de 27,2% de hipercolesterolemia e de 41,5% de 
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hipertrigliceridemia no grupo dos pacientes que receberam IP, valores significativamente 

superiores aos dos pacientes não tratados. Quanto aos níveis de HDL, os valores foram 

semelhantes em ambos os grupos. Neste estudo, o período de seis meses foi considerado 

suficientemente longo para que as alterações metabólicas relacionadas à TARV pudessem se 

desenvolver, uma vez que o aumento nos níveis de CT e TG associados ao uso de IP podem 

ocorrer já nas primeiras semanas de tratamento.
 24

 

 Um outro estudo mostrou a presença de hipercolesterolemia em 27% dos indivíduos 

sob TARV contendo IP, em 23% dos pacientes que recebiam somente ITRNN, em 10% no 

grupo tratado apenas com ITRN e em 8% dos indivíduos não expostos ao TARV.
 36

 Os 

valores correspondentes à hipertrigliceridemia foram de 40%, 32%, 23% e 15%, 

respectivamente.
 36

 

 Indivíduos saudáveis não infectados pelo HIV que receberam ritonavir durante duas 

semanas apresentaram elevação nos níveis séricos de CT, TG, lipoproteína A e lipoproteína 

B, sugerindo que tais anormalidades poderiam ocorrer independentemente da infecção pelo 

vírus.
 90

 

 Estudos realizados antes do uso generalizado de ARV sugeriam que, ainda que a 

homeostase da glicose não fosse significativamente afetada, a infecção pelo HIV-1 associava-

se a um perfil lipídico pró-aterogênico, caracterizado pelo aumento dos níveis de TG, 

diminuição do HDL, e pela presença de partículas pequenas e densas de LDL.
 89

 Quando 

comparados à população geral da mesma faixa etária, os pacientes com aids que utilizam IP 

têm um perfil aterogênico evidente, com taxas elevadas de triglicérides e reduzidas de 

HDL.
 55
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2.1.3. Alterações glicêmicas e resistência insulínica 

 O primeiro relato de hiperglicemia em pacientes soropositivos em uso de IP foi feito 

em 1997 pela Food and Drug Administration (FDA), que descreveu 83 casos e sugeriu uma 

possível associação entre esta classe de medicamentos e os distúrbios glicêmicos.
 90

 

 A incidência de diabetes varia de 1 a 6% entre os pacientes soropositivos tratados com 

IP, aproximando-se da prevalência estimada para várias populações.
 65

 Em outro estudo, 

verificou-se um aumento da frequência de hiperglicemia entre homens que recebiam TARV 

combinada contendo IP, quando comparados a pacientes sob TARV sem esta classe de 

fármacos.
 63

 Entretanto, entre os usuários de IP, observa-se com mais frequência a ocorrência 

de resistência insulínica sem o desenvolvimento de diabetes melito.
 90

 

 O tratamento de indivíduos não infectados pelo HIV com indinavir levou à rápida 

instalação de resistência insulínica, sem mudanças na composição corporal.
 68

 Contudo, é 

importante salientar que a resistência insulínica pode estar associada à própria infecção pelo 

HIV, provavelmente pela ação direta do vírus na função das células beta pancreáticas, assim 

como nos mecanismos de secreção de insulina.
 29

  

 A resistência à insulina é o principal componente da síndrome metabólica (SM) e 

determina, quando associada a outros fatores de risco, como hipertensão arterial e obesidade 

abdominal, um estado pré-diabético e aterogênico que pode levar ao surgimento de eventos 

cardiovasculares.
 55

 

 Entre os pacientes soropositivos para o HIV-1, especificamente, o início do TARV 

com uso de PI associa-se ao desenvolvimento da resistência à insulina entre 25 e 62% dos 

pacientes, e ao desenvolvimento de novos casos de diabetes melito entre 6 e 7% deles.
 89

 



30 

2.1.4. Lipodistrofia  

 Atualmente, uma das grandes preocupações entre os pacientes soropositivos é a 

lipodistrofia, caracterizada pela redistribuição da gordura corporal.
 39

 A lipodistrofia pode ser 

classificada clinicamente em três categorias: (1) lipoatrofia, caracterizada pela redução da 

gordura em regiões periféricas, como braços, pernas, face e nádegas, tornando proeminentes 

os músculos e as veias; (2) lipo-hipertrofia, caracterizada pelo acúmulo de gordura na região 

abdominal, pela presença de gibosidade dorsal, de ginecomastia e pelo aumento das mamas 

em mulheres; (3) forma mista, caracterizada pela associação entre as duas formas 

anteriormente descritas.
 90

 

 As principais manifestações da síndrome lipodistrófica (SL) do HIV em pacientes 

com níveis séricos normais de cortisol são o acúmulo de gordura na coluna dorso-cervical (a 

“giba de búfalo”), peito e abdômen, e a redução da gordura na face e membros.
 73

 A 

lipoatrofia pode ocorrer isoladamente ou em conjunto com o acúmulo de gordura. Em alguns 

pacientes esta alteração corporal se acompanha de desordens metabólicas que resultam em 

alterações nos níveis séricos de glicose, TG e CT.
 73

 

 A prevalência de lipodistrofia entre os usuários de IP é de 64% para os homens e de 

10,5% para as mulheres.
 90

 Um estudo transversal, realizado em uma unidade de referência na 

cidade de São Paulo, mostrou que 64,3% dos pacientes tinham tido acentuado ganho da 

gordura central e notável perda da gordura periférica após o início da HAART.
 81

 

 Um estudo prospectivo de 366 pacientes soropositivos acompanhados durante um ano 

após o início da HAART demonstrou uma incidência cumulativa de 29% para lipoatrofia, de 

23% para a lipo-hipertrofia e de 13% para a lipodistrofia em forma mista.
 44

 Este estudo 

reforçou as hipóteses de que as alterações morfológicas e lipídicas são comuns entre os 
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indivíduos que iniciam o TARV, e que o uso dos IP associa-se a todas as formas de 

lipodistrofia. 

 Em um estudo avaliando 221 indivíduos soropositivos em tratamento com IP, 

verificou-se uma incidência cumulativa de 13% de novos casos de lipodistrofia, e uma 

associação independente dos IP com todos os componentes da síndrome.
 87

 

 Vários autores demonstraram a relação entre os IP e a lipodistrofia, porém alguns 

deles observaram que os pacientes soropositivos não expostos ao TARV ou tratados com 

esquemas que não continham IP também desenvolviam tais alterações, o que levou à hipótese 

da existência de outras etiologias para a lipodistrofia associada ao HIV.
 73,90

 Apesar de a 

lipodistrofia estar fortemente associada ao uso dos IP, alguns ITRN, especialmente a 

estavudina, podem também estar implicados na sua gênese.
 2,90

 Embora o ganho de gordura 

central tenha sido associado ao uso dos IP, a perda da gordura periférica foi associada à 

utilização de estavudina.
 39

 Isto sugere que os IP podem não ser a única classe de ARV 

implicada nestas alterações. O achado de um risco relativo de 1,95 para o desenvolvimento, 

após 14 meses de tratamento, de redistribuição lipídica em pacientes que receberam 

estavudina (em relação a outros que receberam zidovudina) corrobora esta hipótese.
 2
 

 Um estudo de coorte com 277 participantes avaliou o papel dos ITRN e dos IP como 

determinantes da perda de gordura em pacientes infectados pelo HIV, sugerindo que os ITRN 

contribuem independentemente para a síndrome metabólica, mas que, apesar disso, os IP 

parecem ser os principais fatores e provavelmente agem em sinergia com os ITRN.
 58

 Os 

análogos nucleosídeos parecem predispor a uma lenta e progressiva perda de gordura que é 

notavelmente acelerada quando se combina um IP ao regime ARV.
 2
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 Um estudo comparou a SL de usuários de IP (SL-IP) com a SL de pacientes que 

utilizavam ITRN sem IP (SL-ITRN). Observou-se a ocorrência da SL em ambos os grupos, 

sendo que a SL-ITRN diferiu da SL-IP pelo início precoce dos sintomas, pela perda de peso, 

pelos menores níveis séricos de CT, TG, glicose e insulina.
 79

 

 Uma droga da classe dos IP, o atazanavir, caracterizado por sua potência antiviral e 

pela sua segurança, não altera os níveis séricos de CT e TG em pacientes virgens de 

tratamento antirretroviral.
 90

 Há estudos que demonstram, ainda, que o atazanavir reduz os 

níveis de CT, LDL, TG, a gordura abdominal e a gibosidade dorsal em indivíduos já sob 

tratamento com a TARV combinada, surgindo como uma alternativa para os casos de 

síndrome lipodistrófica (SL) relacionada ao HIV.
 90

 

2.1.5. Alterações cardiovasculares  

 O coração é um órgão bastante afetado nos pacientes soropositivos. Entretanto, desde 

o surgimento da HAART, a natureza das alterações cardiovasculares modificou-se 

substancialmente.
 90

 

 Antes do advento da HAART, as manifestações cardiovasculares mais comuns 

incluíam cardiomiopatia dilatada, endocardites, miocardites, pericardites, insuficiência 

cardíaca congestiva direita causada por hipertensão pulmonar e alterações no sistema de 

condução do coração.
 90

 Desde a introdução da HAART em 1996, observou-se um declínio 

das doenças supracitadas e o surgimento de publicações médicas relatando a ocorrência de 

doença arterial coronariana (DAC) em jovens pacientes soropositivos em uso de IP, 

apontando para a possibilidade de que estes pacientes estivessem, mais recentemente, sob 

maior risco para doença cardiovascular (DCV).
 90
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 Há dois padrões gerais de dislipidemia relacionados à DCV.
 50

 O primeiro caracteriza-

se por um aumento na concentração de LDL, geralmente por predisposição genética. Um 

outro padrão constitui-se em um aumento da concentração sérica de TG e redução dos níveis 

séricos de HDL, como se observa muitas vezes em pacientes obesos, em associação a outros 

componentes da síndrome metabólica, como obesidade central, diabetes melito e hipertensão 

arterial. Fatores comportamentais e biológicos, incluindo a inflamação, podem promover a 

DCV. Alguns autores têm considerado a infecção pelo HIV não tratada como um exemplo do 

tipo de inflamação que pode promover a aterosclerose.
 50

 

 A administração de TARV contendo IP acompanha-se de uma variedade de alterações 

metabólicas, incluindo uma elevação nas concentrações plasmáticas de LDL, lipoproteína A 

(LP A) e TG.
 27

 A elevação nos níveis plasmáticos de LDL e LP A constitui um importante 

fator de risco para o desenvolvimento de aterosclerose prematura e hipertrigliceridemia, 

podendo também contribuir, em determinadas circunstâncias, para o desenvolvimento de 

doenças cardíacas.
 27

 O aumento nos níveis de TG causado pelo uso de IP é preocupante, 

porque há cada vez mais provas de que estes lipídeos são um fator de risco independente para 

doenças cardiovasculares.
 56

 

 O risco de doenças cardiovasculares em pessoas infectadas pelo HIV sob tratamento 

com IP pode ser ainda mais intensificado pela elevada prevalência de anormalidades lipídicas 

nesta população, o que pode, por si só, explicar a presença de aterosclerose subclínica em 

pacientes infectados pelo HIV.
 27

 

 Um estudo recente demonstrou um excesso de fatores de risco cardiovascular em 

pacientes com HIV sob TARV combinada.
 85

 Um estudo americano mostrou que a incidência 

de eventos cardiovasculares era maior entre indivíduos infectados pelo HIV, em comparação 
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com indivíduos HIV-negativos, embora tenha sido semelhante em pessoas infectadas pelo 

HIV tratadas ou não tratadas com IP.
 49

 

 Os estudos apresentam resultados discrepantes sobre os riscos de DCV em pessoas 

tratadas com TARV combinada. Em um estudo necroscópico de pacientes soropositivos cuja 

média de idade era de 27 anos, evidenciou-se a presença de lesões ateroscleróticas, 

verificando-se uma associação entre a doença arterial coronariana (DAC) e o HIV.
 71

 A 

análise microscópica das artérias coronárias revelou a presença de reação inflamatória 

endotelial, com linfócitos, células mononucleares gigantes, fragmentação das fibras de 

elastina e fibrose da íntima, resultando todas estas alterações em redução da luz do vaso; estas 

alterações são justamente as que predispõem à ocorrência de eventos coronarianos agudos.
 90

 

 Eventos vasculares graves e prematuros, geralmente infartos agudos do miocárdio 

(IAM), têm sido notificados em indivíduos sob TARV combinada.
 4

 O Frankfurt Cohort 

Study, uma análise retrospectiva de 4.993 pacientes soropositivos em uso de TARV 

combinada, mostrou que a incidência de IAM por 1.000 pacientes/ano aumentou de 0,86 no 

período de 1983 a 1986 para 3,41 no período de 1995 a 1998, coincidindo este aumento com 

a introdução do HAART.
 76

 Corroborando estudos anteriores, um ensaio prospectivo 

multicêntrico mostrou que a incidência de IAM aumentou com a maior exposição ao 

tratamento antirretroviral combinado.
 35

 

 Entretanto, quando se analisou a taxa de hospitalização por DAC e IAM em 

indivíduos infectados pelo HIV em uso de IP, não se observou aumento na incidência de 

eventos cardiovasculares.
 49

 Um estudo prospectivo de oito anos foi feito com o objetivo de 

avaliar o risco de DCV e cerebrovascular em 36.766 pacientes soropositivos antes e depois da 

introdução do HAART e de avaliar também a relação entre o risco destas doenças e o 

tratamento. Após o início do TARV, a taxa de admissão por doenças cardiovasculares e 
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cerebrovasculares diminuiu de 1,7/100 pacientes/ano em 1995 (era pré-HAART) para 0,9/100 

pacientes/ano em 2001, não se sustentando a hipótese de que houvesse um aumento de 

eventos ou mortes por doença coronariana e cerebrovascular após a introdução do TARV.
 7

 

 O risco acumulado de DCV correspondente a 10 anos de observação foi calculado em 

pacientes soropositivos com alteração da distribuição da gordura corporal e comparado com o 

dos participantes do Framingham Offspring Study (FOS).
 40

 A incidência de DCV neste 

período foi significativamente mais elevada entre os pacientes soropositivos com 

redistribuição da gordura corporal, quando comparada com a da população do FOS. Neste 

estudo, o aumento do risco relativo de DCV foi maior entre os pacientes com lipoatrofia. No 

entanto, o uso de IP não conferiu maior risco de DCV. Os indivíduos soropositivos sem 

redistribuição de gordura não apresentaram maior risco de DCV após 10 anos quando 

comparados aos controles pareados do FOS.
 40

 

 No final de 2003 foi publicado um importante estudo destinado a avaliar o risco 

cardiovascular em indivíduos infectados pelo HIV, o Data Collection on Adverse Events of 

Anti-HIV Drugs (DAD) Study Group. Trata-se de um estudo prospectivo de 23.468 pacientes, 

dos quais 126 (0,5%) apresentaram IAM.
 35

 A incidência de IAM aumentou com o tempo de 

exposição ao TARV. Outros fatores significativamente associados ao IAM foram idade, 

tabagismo, DCV prévia, sexo masculino, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e diabetes. 

Não se associaram ao IAM a presença de antecedente familiar para DCV, a lipodistrofia e a 

hipertensão arterial. Os autores concluíram que o TARV respondia independentemente por 

aproximadamente 26% do aumento relativo na taxa de IAM por ano de exposição, durante os 

primeiros quatro a seis anos de tratamento. Entretanto, o risco absoluto de IAM foi 

considerado menos importante que os comprovados benefícios do TARV.
 35
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 Outros estudos mostraram que, além dos efeitos colaterais indesejáveis dos ARV, os 

pacientes HIV positivos apresentam também uma alta taxa de fatores de risco clássicos para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de diabetes do tipo 2, como hábitos 

alimentares inadequados, sobrepeso, obesidade, baixo nível de atividade física e fumo.
 55

 

 Se a infecção pelo HIV e o TARV são fatores de risco coronariano independentes e 

individuais é uma questão controversa.
 5

 Existem muitos dados que demonstram que a maior 

duração da exposição aos ARV, em particular os IP, aumenta o risco de IAM. Ao mesmo 

tempo, a infecção crônica, a inflamação e as perturbações do equilíbrio imunológico 

resultantes da infecção pelo HIV também podem ter um papel na gênese de alterações 

vasculares estruturais e funcionais.
 5
 

 Os distúrbios no metabolismo glicídico, os baixos níveis de HDL e outras formas de 

dislipidemia, bem como a obesidade central, têm-se mostrado importantes fatores 

independentes de risco para morbidade e mortalidade cardiovasculares na população em 

geral. Além disso, a agregação de fatores de risco leva a uma maior morbidade e mortalidade 

cardiovascular do que seria esperado com a ocorrência isolada de cada componente. Estes 

fatores, quando considerados em conjunto, dão razão às suspeitas de que as pessoas em 

tratamento com IP estão sob maior risco de DCV.
 56

 

2.1.6. Tratamento das complicações 

 Na ausência de um consenso específico para o tratamento da dislipidemia em 

indivíduos soropositivos, utilizam-se os mesmos critérios do National Cholesterol Education 

Program (NCEP) para a população geral. Todos os pacientes adultos infectados pelo HIV 

devem dosar anualmente os lipídios antes, a cada dois meses após do início do tratamento, ou 

ainda após qualquer mudança de seu esquema terapêutico.
 90
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 É importante investigar a presença de história familiar de dislipidemia e/ou diabetes, 

bem como os hábitos de vida do paciente, como o uso de álcool ou de medicamentos como o 

estrogênio. A mudança do estilo de vida é crucial para o tratamento da SLHIV. 

 As estatinas como a sinvastatina, a lovastatina e a atorvastatina, são metabolizadas 

pela isoforma 3A4 do citocromo P-450, a qual é inibida pelos IP; entretanto, a pravastatina e 

a ezetimiba podem ser boas opções para um tratamento alternativo. Nos casos de associação 

entre drogas antirretrovirais e antilipêmicos (fibratos e/ou estatinas) é fundamental uma 

rigorosa monitorização da função renal, das enzimas hepáticas e da creatina fosfocinase 

(CPK) dada a potencialização dos efeitos nefrotóxicos, hepatotóxicos e miotóxicos destes 

medicamentos pela sua combinação.
 4,90

 

 Recomenda-se que a glicemia de jejum seja realizada anualmente em pacientes 

soropositivos ainda sem tratamento antirretroviral, após a introdução do tratamento ou após 

qualquer mudança no esquema das drogas.
 90

 O teste oral de tolerância à glicose ou a 

dosagem da insulinemia de jejum deverão ser realizados em pacientes soropositivos que 

apresentarem outro fator de risco cardiovascular ou que tenham história familiar de diabetes 

tipo 2.
 90

 

 Quanto ao tratamento, há sugestões de que o uso de metformina em pacientes 

soropositivos sob tratamento antirretroviral promove a redução da glicemia de jejum, da 

gordura visceral e da resistência insulínica. É importante salientar que o uso concomitante de 

metformina e antiretrovirais da classe dos ITRN pode elevar o risco de acidose lática, um 

evento adverso dos ITRN e também da metformina, devendo a metformina ser empregada 

com cautela e sob rigorosa monitorização.
 19,90
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 Em 2004, realizou-se um estudo prospectivo randomizado e duplo-cego que avaliou 

durante três meses os efeitos da rosiglitazona (4 mg/dia) na hiperinsulinemia e na lipoatrofia 

de 28 pacientes soropositivos em tratamento antirretroviral.
 41

 Verificou-se, com o uso da 

medicação, melhora significativa da sensibilidade à insulina, elevação nos níveis de 

adiponectina, redução dos ácidos graxos livres e aumento da gordura periférica, em 

comparação com o grupo placebo. Entretanto, um de desenho semelhante, realizado na 

Austrália, utilizou a mesma droga durante 12 meses e sem observar alterações significativas 

da composição corporal.
 22

 Sendo assim, novos estudos são necessários para confirmar o 

benefício e a segurança da utilização das tiazolidinedionas em pacientes infectados pelo 

HIV.
 90

 

 Os pacientes em uso de TARV combinada apresentam, em sua maioria, um bom 

controle da doença, avaliado através de marcadores biológicos com a contagem dos linfócitos 

T CD4 e medida da carga viral. Sendo assim, a suspensão, ou até mesmo a substituição do 

esquema terapêutico, representa uma decisão difícil. Entretanto, a ocorrência de alterações 

metabólicas que elevam o risco cardiovascular, bem como de alterações estéticas 

(secundárias à lipodistrofia e responsáveis por importantes problemas psicológicos) levam ao 

dilema de modificar ou não o esquema antirretroviral.
 90

 

 A fisiopatologia da SL do HIV ainda não foi totalmente elucidada. Assim sendo, 

torna-se difícil o estabelecimento de uma terapêutica mais eficaz. Estuda-se o efeito das 

dietas e dos programas de atividade física na lipodistrofia. O uso de metformina, na presença 

de outras alterações metabólicas, parece ser uma opção terapêutica promissora.
 90

 

 Intervenções terapêuticas em pacientes infectados pelo HIV apresentando distúrbios 

lipídicos incluem dieta com baixo teor de gordura, exercício físico, cessação do tabagismo, 

medicamentos (estatinas e fibratos) e uma modificação do tratamento antirretroviral.
 4
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Intervenções não farmacológicas (dieta e exercício) deverão ser sempre tentadas em primeiro 

lugar.
 4

 

 Em indivíduos não infectados pelo HIV, o aconselhamento dietético pode resultar na 

redução de 11 e 22% dos níveis de CT e TG, respectivamente.
 4

 Em indivíduos infectados 

pelo HIV, estes valores variam, respectivamente, de 4 a 17% e de 21 a 26%.
 4

 

 Recentemente, um estudo norte-americano identificou uma alta proporção de 

sobrepeso e obesidade em pacientes HIV positivos, associada a maus hábitos alimentares e à 

inatividade física. Os autores apontam que o excesso de peso pode, nesses pacientes, 

intensificar as anormalidades metabólicas e provocar o desenvolvimento precoce de doenças, 

razão pela qual as intervenções nutricionais sistemáticas deverão ser, durante o tratamento 

clínico do HIV/aids, sempre adotadas para controle do peso dos pacientes.
 45

 

2.2. SÍNDROME METABÓLICA 

 A associação de fatores de risco cardiovascular em um mesmo indivíduo é conhecida 

desde 1923,
 3

 quando se notou a associação mórbida entre hipertensão, hiperglicemia e gota. 

Em 1956, o diabetes dependente de insulina (conhecido desde 1936) foi associado à 

obesidade, à hiperuricemia e à gota como fatores sinérgicos de risco cardiovascular ou 

agrupados. Em 1988 Raeven
 74

 apontou a intolerância à glicose, hipertensão e 

hipertrigliceridema e diminuição do HDL como os fatores que em associação compunham a 

"síndrome X", destacando o seu impacto sobre a morbidade e mortalidade cardiovascular. 

 Em 1998, a OMS propôs um conjunto de critérios clínicos para o diagnóstico de SM: 

a presença obrigatória de resistência à insulina, de diabetes do tipo 2, intolerância à glicose 

ou hiperglicemia em jejum. Além deste componente obrigatório, duas das seguintes 
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anormalidades deveriam estar também presentes: obesidade abdominal ou geral, dislipidemia 

(TG elevado ou HDL baixo), hipertensão e microalbuminúria.
 74

 

 Em 2001 publicou-se nos EUA o Adult Treatment Panel III (ATP III) do National 

Cholesterol Education Program (NCEP). Os components usados para diagnosticar a SM 

eram os mesmos utilizados por Raeven e pela OMS, mas sem a obrigatoriedade de nenhum 

componente em particular. Os critérios eram cinco: (1) aumento da circunferência da cintura 

(obesidade abdominal), (2) elevação dos TG, (3) níveis reduzidos de HDL, (4) hipertensão e 

(5) intolerância á glicose (pré-diabetes ou diabetes do tipo 2). Um indivíduo satisfazendo três 

deste cinco critérios era classificado como tendo SM.
 74

 

 Em 2005, a International Diabetes Federation (IDF) propôs uma nova definição, 

incluindo os mesmos componentes da ATP III, mas, tal como a OMS, indicava a necessidade 

da presença obrigatória de obesidade abdominal (um aumento da cintura abdominal, e dois 

dos quatro critérios restantes, era suficiente para o diagnóstico de SM.
 74

 

 As duas diferentes definições acima foram usadas por diversos autores, mas as 

discrepâncias muitas vezes impediam a comparação entre os trabalhos. Finalmente, O IDF e 

o NCEP, em conjunto com outras organizações, propôs uma definição "harmonizada".
 74

 

Existem pois muitas definições diferentes. A usada neste trabalho foi a proposta pelo IDF em 

2006.
 46

 

 A síndrome metabólica, tal como a lipodistrofia, tornou-se um problema importante 

para as pessoas vivendo com HIV/aids,
 39

 frequentemente acometidos dos seus fatores 

componentes, como elevações do LDL e dos TG e redução do HDL.
 50

 Observam-se também 

outros distúrbios lipídicos e glicídicos, como resistência à insulina, intolerância à glicose, 

hiperglicemia, diabetes melito do tipo 2.
 56

 Dentre os medicamentos antirretrovirais, os IP 
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contribuem independentemente para a síndrome metabólica, embora provavelmente ajam em 

sinergia com os ITRN.
 58

 

2.3. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 A avaliação nutricional consiste em um conjunto de medidas utilizadas para aferir o 

estado nutricional do indivíduo e, no caso de pacientes soropositivos, a sua capacidade em 

responder às necessidades energéticas exigidas pela infecção. A avaliação do estado 

nutricional tem como objetivo identificar os distúrbios nutricionais ou o risco de vir a 

desenvolvê-los, possibilitando uma intervenção adequada à recuperação e/ou à manutenção 

do estado de saúde do indivíduo.
 48

 A American Dietetic Association (ADA) recomenda a 

intervenção e a educação nutricional em todos os estágios da infecção pelo HIV.
 33

 

 Diferentes métodos, técnicas e procedimentos têm sido utilizados nos estudos do 

estado nutricional das populações. A antropometria mede de maneira estática os diversos 

compartimentos corporais e suas proporções, sendo um dos indicadores diretos do estado 

nutricional. 

2.3.1. Peso e altura 

 O peso corpóreo é a soma de todos os componentes de cada nível de composição 

corpórea, expresso em quilogramas. O peso corporal é uma medida aproximada das reservas 

totais de energia do corpo, e as mudanças no peso refletem as mudanças no equilíbrio da 

energia e das proteínas. O paciente deve ser pesado com menos roupa possível e sem sapatos, 

em uma balança eletrônica digital ou mecânica de plataforma. 

 A altura deve ser medida com o paciente sem sapatos, em posição ereta e com os 

calcanhares juntos, encostado em uma parede ou por meio de um antropômetro vertical. 



42 

2.3.2. Índice de massa corporal 

 Tanto a obesidade quanto a desnutrição protéico-calórica podem ser classificadas 

conforme as categorias do índice de massa corporal (IMC). Esse indicador vem sendo 

largamente empregado porque é de simples execução, apresenta baixo custo, não causa 

riscos, correlaciona-se com outras medidas corporais, não requer padrão de referência e tem 

sido reconhecido como o melhor indicador isolado da situação nutricional de adultos.
 20

 Outra 

de suas características a ser ressaltada é a sua capacidade de prever, especialmente em seus 

limites extremos, os riscos de morbimortalidade.
  31

 

 O IMC leva em consideração, ao definir o nível de adiposidade de acordo com a 

relação de peso para a altura, as diferenças da composição corpórea.
 42

 O IMC é calculado 

dividindo-se o peso (em quilogramas) pelo quadrado da altura (em metros). Segundo os 

critérios da Organização Mundial de Saúde, considera-se que os indivíduos têm baixo peso 

quando o IMC é inferior a 18,5 kg/m
2
; que têm peso normal ou são eutróficos quando os 

valores do IMC estão entre 18,5 kg/m
2
 e 24,9 kg/m

2
; que têm sobrepeso quando o IMC é 

superior a 25 kg/m
2
; e que são obesos quando o IMC ultrapassa os 30 kg/m

2
.
 69

 

2.3.3. Circunferência da cintura 

 A circunferência da cintura (CC) tem sido apontada como o melhor indicador para 

aferir a obesidade abdominal, dada a sua melhor reprodutibilidade.
 61

 A CC permite uma 

avaliação aproximada da massa de gordura intra-abdominal e da gordura total do corpo. É 

utilizada na avaliação da distribuição de gordura em adultos, visto que algumas 

complicações, como as doenças metabólicas crônicas, associam-se à deposição da gordura 

abdominal. A importância da distribuição do tecido adiposo está em sua relação com as 

alterações bioquímicas, da pressão arterial, da morbidade e da mortalidade. A maior parte dos 

estudos sugere que o maior risco de complicações cardíacas e de diabetes que se observa nos 
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indivíduos obesos relaciona-se à presença de tecido gorduroso nas regiões mesentérica e 

portal. O aumento do tecido gorduroso subcutâneo ao redor das nádegas e da cintura também 

parece relacionar-se ao aumento deste risco. 

 Um relatório de consultores da Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere pontos 

de corte específicos para a medida da circunferência da cintura para cada sexo, para que se 

possa determinar o risco cardiovascular em função das complicações metabólicas decorrentes 

da deposição de gordura no abdômen. Estes pontos de corte, de 102 cm para os homens e de 

88 cm para as mulheres, são aplicados em conjunto com os IMC, de modo a gerar quatro 

categorias de risco cardiovascular: (1) aumentado, correspondendo a um IMC entre 25 e 29,9 

com cintura abaixo dos limites; (2) alto, correspondendo a um IMC entre 25 e 29,9 com 

cintura acima dos limites, ou a um IMC entre 30 e 34,9 com cintura abaixo dos limites; (3) 

muito alto, correspondendo a um IMC entre 30 e 34,9 com cintura acima dos limites, ou a um 

IMC entre 35 e 39,9 com qualquer cintura; e (4) extremo, correspondendo a um IMC  40,0, 

não importando também a medida da cintura.
 70 

Também é recomendado pela OMS como 

critério de RCV a medida isolada da CC, considerado risco para o sexo masculino valores 

superiores a 94 cm e para o feminino superiores a 80 cm.
 70

 

 A IDF relaciona os valores de CC com a presença de obesidade central e sugere 

outros pontos de corte, estando presente nos homens quando os valores de CC forem 90cm e 

nas mulheres 80cm.
 46

 

 A medição deve ser realizada com o paciente em pé, ereto, com o abdômen relaxado, 

braços estendidos ao longo do corpo e os pés separados numa distância de 25-30 cm, 

utilizando-se uma fita métrica não extensível que deverá circundá-lo na linha da cintura, na 

região mais estreita entre o tórax e quadril, no ponto médio entre a última costela e a crista 

ilíaca.
 31

 A roupa deve ser afastada, de forma que a região da cintura fique despida. Deve-se 
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verificar se a fita está no mesmo nível em todas as partes da cintura; não deve ficar larga, 

nem apertada. A leitura deve ser feita no momento da expiração.
 31

 



 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 Descrever o estado nutricional e bioquímico dos pacientes ambulatoriais portadores de 

HIV/aids atendidos no Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) para coleta de sangue destinado à mensuração da carga viral e contagem de 

linfócitos T CD4. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 - Descrever o estado nutricional dos pacientes segundo o índice de massa corporal; 

 - Identificar a presença de obesidade central e de risco cardiovascular mediante 

circunferência da cintura; 

 - Conhecer o perfil lipídico e glicêmico; 

 - Identificar a presença de síndrome metabólica entre os pacientes; 

 - Verificar se o estado nutricional e bioquímico assemelha-se entre os sexos; 

 - Determinar possível existência de associações entre as variáveis do estudo. 



 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. DESENHO DO ESTUDO 

 Este foi um estudo de desenho misto, descritivo e de corte transversal, que buscou 

descrever o perfil nutricional e bioquímico de portadores de HIV/aids em acompanhamento 

ambulatorial no HUAP, e estabelecer a associação entre algumas das variáveis estudadas 

nesta população. 

4.2. INDIVÍDUOS ESTUDADOS 

 Participaram deste estudo os pacientes HIV positivos de ambos os sexos que 

compareceram uma ou mais vezes, no período de 14 de maio de 2009 a 17 de junho de 2010, 

ao Serviço de Infectologia para coleta de sangue destinado à medida da carga viral e à 

contagem de linfócitos T CD4. A amostragem teve, portanto, um caráter consecutivo, e de 

conveniência. Após a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice 1), os pacientes foram entrevistados pela mesma nutricionista, ou seja, pela autora 

deste estudo. Nem todos os pacientes se dispuseram a ser entrevistados, alegando, na maior 

parte das vezes, pressa ou outros compromissos. 
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4.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 Foram incluídos os pacientes HIV positivos em acompanhamento ambulatorial, 

atendidos no Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro para coleta de 

sangue destinado à mensuração da carga viral e contagem de linfócitos T CD4, com idade de 

20 anos ou mais, de ambos os sexos, que concordaram em participar do estudo, assinando o 

termo de consentimento livre e esclarecido. As gestantes foram excluídas em virtude das 

alterações corporais e dos diferentes métodos de avaliação nutricional específicos para este 

momento fisiológico. 

4.4. AS VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 Para melhor compreensão do estudo, dividimos as variáveis estudadas entre as 

consideradas dependentes (ou “consequentes”, ou ainda, “desfechos”) e as consideradas 

independentes, “inerentes”, ou “antecedentes”. Não houve, nesta classificação, nenhuma 

intenção de afirmar uma possível relação de causa e efeito, uma vez que se trata de um estudo 

transversal. No entanto, algumas variáveis como, por exemplo, a etnia e o sexo, podem ser 

consideradas inerentes ao indivíduo estudado, sendo antecedentes e não consequentes a 

qualquer alteração induzida no perfil nutricional e bioquímico pelo uso de antirretrovirais ou 

por qualquer outro fator relativo à condição atual dos pacientes. Sendo assim, foram 

consideradas variáveis independentes a idade, a etnia, a escolaridade, a renda familiar, o 

tabagismo, o etilismo, a atividade física, a orientação nutricional recebida, o uso de 

medicamentos não relacionados à aids, a história de outras doenças prévias não relacionadas 

à aids (como dislipidemia, DCV, hipertensão e diabetes), bem como a história familiar dessas 

doenças. Foram também consideradas variáveis “antecedentes” a história de doenças 

oportunistas relacionadas à aids, o tempo de infecção pelo HIV, o uso dos ARV, a contagem 

de linfócitos T CD4 e a medida da carga viral. Observe-se que, nesta classificação, supomos 
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que a contagem de linfócitos T CD4 e a carga viral antecedem as alterações do perfil 

nutricional e lipídico e não o contrário; esta suposição é feita apenas pela sua plausibilidade 

biológica. Quanto ao uso dos ARV, registramos os ARV em uso no momento da entrevista 

(“uso atual”) e o uso prévio, não mais vigente no momento da entrevista (“uso anterior”). Os 

tempos de uso atual, prévio e total foram também registrados. Como vários pacientes 

interromperam e reiniciaram o uso de diversos ARV, foi também computado o tempo total de 

uso para cada um dos ARV. 

 Já as variáveis consideradas dependentes foram o estado nutricional (Baixo peso, Peso 

normal, Sobrepeso e Obesidade) segundo a classificação pelo IMC,
 69

 a presença ou ausência 

de obesidade central segundo a CC,
 46

 o risco cardiovascular conforme a CC,
 38,43,70

 o perfil 

lipídico,
 75

 a glicemia em jejum,
  46

 e a presença ou ausência de síndrome metabólica.
 46

 

4.5. PLANO DE COLETA DE DADOS 

 Os instrumentos utilizados para avaliar os pacientes foram a anamnese, a 

antropometria e os exames laboratoriais. As informações resultantes foram registradas numa 

ficha de coleta de dados (Apêndice 2). O tempo decorrido desde o diagnóstico da infecção 

pelo HIV, o tempo total de uso dos ARV, os ARV utilizados e o tempo de uso para cada um 

deles foram coletados mediante consulta aos prontuários médicos. 

4.5.1. Dados antropométricos 

 Os dados antropométricos utilizados para a avaliação foram peso, altura, índice de 

massa corporal (IMC) e circunferência da cintura (CC). A estatura corporal foi medida 

através de um antropômetro fixo a uma balança mecânica de plataforma, marca Filizola, com 

precisão de 0,1 cm. O peso corpóreo foi avaliado através da mesma balança, com precisão em 

100 gramas. O IMC foi calculado como a razão entre o peso em quilogramas e o quadrado da 

estatura em metros. Os pacientes foram, de acordo com as recomendações da Organização 
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Mundial de Saúde,
 69

 distribuídos conforme seus IMC em indivíduos de baixo peso (IMC 

<18,5); indivíduos eutróficos (IMC entre 18,5 e 24,9); indivíduos com sobrepeso (IMC > 25); 

e obesos (IMC > 30 kg/m
2
). 

 A CC foi medida por meio de fita antropométrica inelástica com precisão de 0,1 cm, 

adotando as técnicas e critérios de classificação preconizados pela Organização Mundial de 

Saúde.
 70

 Foram considerados indicativos de obesidade central os valores de CC  90 cm para 

homens e  80 cm para mulheres.
 46

 Foram considerados dois critérios para a classificação 

conforme o risco cardiovascular: (1) Considerou-se que havia RCV quando os valores de CC 

foram >94 cm para homens e >80 cm para mulheres.
 70

 Este critério foi usado para a 

comparação com outros estudos, uma vez que foi o mais empregado na literatura consultada. 

(2) Com o fim de estabelecer possíveis associações com outras variáveis do presente estudo, 

estabeleceu-se a classificação sugerida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

estabelece pontos de corte específicos para a medida da circunferência da cintura para cada 

sexo. Estes pontos de corte, de 102 cm para os homens e de 88 cm para as mulheres, são 

aplicados em conjunto com os IMC, de modo a gerar quatro categorias de risco 

cardiovascular: (1) aumentado, correspondendo a um IMC entre 25 e 29,9 com cintura abaixo 

dos limites; (2) alto, correspondendo a um IMC entre 25 e 29,9 com cintura acima dos 

limites, ou a um IMC entre 30 e 34,9 com cintura abaixo dos limites; (3) muito alto, 

correspondendo a um IMC entre 30 e 34,9 com cintura acima dos limites, ou a um IMC entre 

35 e 39,9 com qualquer cintura; e (4) extremo, correspondendo a um IMC  40,0, não 

importando também a medida da cintura.
 70 
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4.5.2. Dados laboratoriais 

 Os exames laboratoriais do perfil lipídico, da glicemia, bem como a medida da carga 

viral e dos linfócitos T CD4 foram coletados do Serviço de Infectologia no mesmo dia da 

entrevista com a nutricionista. Estes exames foram processados conforme a rotina do HUAP. 

 As dosagens séricas dos lipídios foram consideradas normais quando assumiram 

valores inferiores a 200  mg/dL para o CT; inferiores a 150  mg/dL para os TG; superiores a 

40  mg/dL (entre os homens) ou 50  mg/dL (entre as mulheres) para o HDL; e inferiores a 

130  mg/dL para o LDL. Estes valores correspondem aos preconizados pela IV Diretriz 

Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.
 86

 Em algumas comparações, os 

valores do CT foram considerados como normais quando menores de 200  mg/dL, limítrofes 

quando 200  mg/dL mas <240  mg/dL, e aumentados quando 240  mg/dL. Estes valores 

são preconizados pelo NCEP e também recomendados pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia.
 54

 

 Em relação à glicemia de jejum foram considerados normais os valores inferiores a 

100  mg/dL, conforme o que preconiza a Federação Internacional de Diabetes.
 46

 Indivíduos 

com valores superiores a 126  mg/dL foram considerados “diabéticos”, conforme 

recomendação da American Diabetes Association.
 51

 

 A análise laboratorial do colesterol foi realizada in vitro (em soro e plasma) com o 

método CHOL (Dimension Clinical Chemistry System - Siemens) utilizando a técnica 

polimérica (esterase colesterol). A análise do HDL foi realizada utilizando o método ensaio 

AHDL CHOL, um método homogêneo para a medição direta dos níveis de HDL sem a 

necessidade de qualquer passo de pré-tratamento exterior ou centrifugação (Flex Reagent 

Cartridge - Siemens). A análise dos TG in vitro (soro e plasma) foi realizada com o método 
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que se baseia no processo enzimático com o cartucho de reagente TG Flex (Flex Reagent 

Cartridge - Siemens). Na análise da glicemia foi utilizado o método GLU (Dimension 

Clinical Chemistry System - Siemens) que é uma adaptação do método da hexoquinase-

glicose-6-fosfato desidrogenase (apresentado por Kurst e colaboradores), um teste 

diagnóstico in vitro (soro, plasma, urina e líquido cefalorraquidiano) com a técnica 

bicromática. Todos os exames bioquímicos foram realizados após um jejum de 12 horas. Os 

valores do LDL foram calculados pela equação de Friedewald: 

 

LDL = CT - HDL - TG/5 

 

onde TG/5 representa o colesterol ligado à VLDL, segundo a IV Diretriz Brasileira Sobre 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose.
 86

 Em pacientes com hipertrigliceridemia (nível 

de TG acima de 400 mg/dL), com hepatopatia colestática crônica, diabetes melito ou 

síndrome nefrótica, a equação é imprecisa. Como a fórmula de Friedewald é adequada para a 

maior parte dos pacientes e tem custo muito menor, sendo por esta razão empregada pelo 

Hospital, o seu uso no estudo foi aceito. 

 A técnica utilizada para a medida de carga viral foi a do DNA ramificado, cujos 

limites mínimo e máximo de detecção são de 50 cópias e 500 mil cópias por ml de sangue, 

respectivamente. A técnica utilizada para a contagem dos linfócitos T CD4 foi a de citometria 

de fluxo (Facscalibur). Os exames são rotineiramente executados no Laboratório Municipal 

Miguelote Viana. 
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4.5.3. Síndrome metabólica 

 Os critérios para definição da síndrome metabólica foram os sugeridos pela IDF com 

a presença obrigatória de obesidade central conforme valores específicos para sul e centro 

americanos (CC 90 cm para homens e 80 cm para mulheres) mais a presença de pelo 

menos dois dos seguintes fatores: TG elevados ( 150  mg/dL), valores reduzidos de HDL 

(<40  mg/dL em homens e <50  mg/dL em mulheres), pressão arterial elevada (TA sistólica 

130 mm Hg ou diastólica 85 mm Hg), e glicemia de jejum elevada (100 mg/dL).
 46

 O 

critério de hipertensão aplicado em nossos pacientes foi o diagnóstico de hipertensão feito 

pelo médico acompanhante, complementado pela presença, no prontuário, de medidas da 

pressão arterial superiores aos limites acima descritos ou de tratamento anti-hipertensivo. 

4.5.4. Hábitos e história de vida 

 As informações referentes ao tabagismo, etilismo e atividade física foram fornecidas 

pelos próprios pacientes, bem como as referentes à história de doenças oportunistas, ao uso 

de outros medicamentos, à presença de outras doenças prévias não relacionadas ao HIV/aids 

e à história familiar dessas doenças. Estas informações foram coletadas no questionário no 

momento da avaliação antropométrica. 

 Consideraram-se não-etilistas os indivíduos sem o hábito de ingerir álcool e etilistas 

os que o faziam pelo menos uma vez por semana. Foi considerado tabagista o paciente que se 

disse fumante no momento da entrevista. Em relação à atividade física, foram considerados 

sedentários os que não praticavam nenhuma atividade, ou que o faziam menos de três vezes 

por semana durante menos de 30 minutos, e ativos todos os outros. O que se considerou uma 

atividade física foi o exercício, por um período superior a 30 minutos, com frequência 

mínima de três vezes por semana, de atividades físicas aeróbias (como aeróbica, caminhada, 

pedalada ou corrida) e anaeróbias (musculação).
 86
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 Perguntou-se também aos pacientes se tinham recebido algum tipo de orientação 

sobre sua alimentação e, em caso afirmativo, de que profissional a tinham recebido, porque 

motivo a tinham procurado, e se efetivamente seguiam esta orientação. 

 A etnia foi a declarada pelo próprio paciente, segundo as seguintes opções: branca, 

negra, amarela (para os de origem japonesa, chinesa, coreana etc.), parda e indígena, 

conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
 11

  

 A escolaridade foi também a descrita pelos próprios pacientes, e classificada do 

seguinte modo: (1) Analfabeto; (2) Fundamental incompleto; (3) Fundamental completo; (4) 

Ensino médio incompleto; (5) Ensino médio completo; (6) Ensino superior incompleto; (7) 

Ensino superior completo. Os critérios para classificação foram os do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística.
 11

 

 A renda familiar foi também a declarada pelos próprios pacientes, sendo classificada, 

de acordo com a tabulação padronizada pelo IBGE para a realização do Plano Nacional de 

Amostragem de Domicílios (PNAD) de 1998,
 9

 segundo as seguintes categorias: (1) sem 

rendimento; (2) inferior a um salário mínimo; (3) entre 1 e 2 salários mínimos; (4) entre 2 e 3 

salários mínimos; (5) entre 3 e 5 salários mínimos; (6) entre 5 e 19 salários mínimos; (7) de 

20 ou mais salários mínimos; e (2) não declarada. 

4.6. ANÁLISE DOS DADOS 

 Os dados categóricos obtidos foram submetidos à análise estatística por meio de testes 

de qui-quadrado de Pearson, qui-quadrado de tendência e teste exato de Fisher, quando 

necessário. Os dados numéricos foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov para 

determinar se tinham ou não distribuição normal. Os dados com distribuição normal foram 

descritos em termos de média e desvio padrão e comparados pelo teste Anova. Os restantes 
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foram comparados pelo teste de Mann-Whitney e Kruskall-Wallis. Todas as análises foram 

realizadas com o auxílio do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 

Chicago, Il., EUA), versão 17.0 para Windows. O nível estipulado para a significância foi de 

5%. 

4.7. QUESTÕES ÉTICAS 

 Os sujeitos da pesquisa participaram voluntariamente, após assinarem um termo de 

consentimento livre e esclarecido. Não houve riscos de qualquer ordem para os pacientes, e a 

sua participação na pesquisa não alterou os procedimentos médicos de rotina. A coleta dos 

dados e a entrevista com a nutricionista não causaram desconforto adicional ao paciente, pois 

foram realizados durante a espera rotineira para a coleta de sangue, coleta esta feita em vários 

pacientes no mesmo dia (normalmente às quintas-feiras). As informações foram coletadas e 

registradas resguardando o anonimato, e em nenhuma hipótese serão usadas de maneira a 

identificar o paciente, respeitando os princípios bioéticos de autonomia, beneficência, não-

maleficência e justiça, conforme as normas para pesquisa em seres humanos preconizadas 

pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa.
 15

 Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Ética da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro sob os números CEP 

CMM/HUAP n
o
 041/09 e CAAE n

o
 0025.0.258.000-09. Os autores declaram não haver 

qualquer conflito de interesses. 

 



 

 

5. RESULTADOS 

5.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS INDIVÍDUOS ESTUDADOS 

5.1.1. Distribuição entre os sexos 

 Participaram deste estudo 235 dos 416 pacientes HIV positivos que compareceram 

uma ou mais vezes, no período de 14 de maio de 2009 a 17 de junho de 2010, ao Serviço de 

Infectologia para coleta de sangue destinado à medida da carga viral e à contagem de 

linfócitos T CD4. Destes 416 pacientes, 235 (56,5%) eram homens e 181 (43,5%) mulheres. 

Já entre os 235 pacientes participantes do estudo, 130 (55,3%) eram homens e 105 (44,7%) 

mulheres. O percentual de mulheres estudadas foi, portanto, algo maior que o da população 

de pacientes, mas a diferença entre estas proporções não é significativa (
2
 = 0,301, 

p = 0,583, Tabela 1). O percentual de homens foi maior, tanto entre os atendidos pelo serviço 

quanto entre os pacientes estudados. Nossa amostragem correspondeu a 56,5% dos 416 

pacientes atendidos pelo Serviço de Infectologia e por outros serviços do hospital que 

compareceram para coleta de sangue. Esta amostragem só não foi maior em decorrência da 

indisponibilidade dos pacientes, que alegaram, em todos os casos de recusa, pressa ou outros 
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compromissos. As exclusões provocadas por esta razão foram inteiramente casuais e não 

tiveram qualquer caráter sistemático. 

 

Tabela 1. Distribuição dos pacientes HIV-positivos estudados, 

não estudados e da população total atendida no período do 

estudo conforme os sexos em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 
Pacientes 

estudados 

Pacientes não 

estudados 

População 

total 

Sexo N % N % N % 

Masculino 130 55,3 105 58,0 235 56,5 

Feminino 105 44,7 76 42,0 181 43,5 

Total 235 100,0 181 100,0 416 100,0 

 

5.1.2. Faixa etária 

 A idade dos participantes foi, em média, de 43,1 anos, variando entre 20 e 75 anos. A 

distribuição da faixa etária por sexo está representada na Tabela 2 e na Figura 1, não havendo 

diferenças significativas entre os sexos (² = 7,814, p = 0,099), entretanto, mostra predomínio 

de pessoas entre 41 e 50 anos em ambos os sexos. Na amostra os homens apresentavam 

maior prevalência de pessoas acima dos 40 anos (69,2%) quando comparados às mulheres 

(55,2%) (² = 4,878, p = 0,027). 

 

Tabela 2. Distribuição da faixa etária dos pacientes HIV-

positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Faixa etária N % N % N % 

De 20 a 30 anos 17 13,1 17 16,2 34 14,5 

De 31 a 40 anos 23 17,7 30 28,6 53 22,6 

De 41 a 50 anos 57 43,8 42 40,0 99 42,1 

De 51 a 60 anos 26 20,0 10 9,5 36 15,3 

Mais de 60 anos 7 5,4 6 5,7 13 5,5 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 

² = 7,814, p = 0,099 
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Figura 1. Distribuição da faixa etária dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em 

Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

5.1.3. Etnia 

 A distribuição conforme a etnia pode ser observada na Tabela 3. A etnia não branca foi 

a mais encontrada (50,6%) nos pacientes estudados. Apesar de algumas diferenças entre os 

sexos, estas não foram significativas (
2
 = 2,757, p = 0,252). 

 

Tabela 3. Distribuição da etnia dos pacientes HIV-

positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Etnia N % N % N % 

Branca 70 53,8 46 43,8 116 49,4 

Parda 40 30,8 36 34,3 76 32,3 

Negra 20 15,4 23 21,9 43 18,3 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 


2
 = 2,757, p = 0,252 
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5.1.4. Escolaridade 

 A Tabela 4 mostra a distribuição da escolaridade conforme o sexo. Apesar de os 

homens aparentemente apresentarem maior nível de escolaridade que as mulheres, visto que 

48,1% deles possuíam pelo menos ensino médio contra 38,1% das mulheres, esta diferença 

não foi estatisticamente significativa (
2
 = 2,355, p = 0,502). No ensino fundamental 

incompleto está incluído o analfabetismo, que estava presente em 2,6% dos pacientes, em 

3,1% dos homens e em 1,9% das mulheres, sendo que esta diferença também não foi 

significativa (
2
 = 2,355, p = 0,502). 

 

Tabela 4. Distribuição da escolaridade dos pacientes HIV-positivos 

conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Escolaridade N % N % N % 

Fundamental incompleto 43 33,3 42 40,0 85 36,3 

Fundamental completo 24 18,6 23 21,9 47 20,1 

Médio completo 49 38,0 32 30,5 81 34,6 

Superior completo 13 10,1 8 7,6 21 9,0 

Total 129 100,0 105 100,0 234 100,0 


2
 = 2,355, p = 0,502 

 

5.1.5. Renda 

 A mediana dos salários dos pacientes estudados foi de 2 salários mínimos (de 480 

reais), sendo a variação de menos de um salário (26 pacientes) a 41 salários. A mediana entre 

as mulheres foi de dois salários mínimos, sendo a variação de menos de um salário (nove 

pacientes) a 18 salários. A mediana entre os homens foi de 2,5 salários mínimos, sendo a 

variação de menos de um (em 17 pacientes) a 41 salários. Entretanto, a diferença de salários 

entre os sexos não chega a ser significativa (Mann-Whitney, U = 5891,5, p = 0,071). 
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 Entretanto, a Tabela 5 mostra que a grande maioria dos pacientes estudados recebia de 

um a dois salários mínimos per capita (pelo número de coabitantes na residência), e que os 

homens apresentaram renda familiar per capita mais elevada (sendo a diferença 

estatisticamente significativa pelo teste exato de Fisher = 11,635, p = 0,005). 

 

Tabela 5. Distribuição da renda familiar per capita dos pacientes 

HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

 N % N % N % 

Sem renda 1 0,8 -- -- 1 0,4 

De 1 a 2 SM* 90 71,4 93 89,4 183 79,6 

De 2 a 4 SM 24 19,0 7 6,7 31 13,5 

Mais de 4 SM 11 8,7 4 3,8 15 6,5 

Total 126 100,0 104 100,0 230 100,0 
teste exato de Fisher = 11,635, p = 0,005 

* salários mínimo = R$ 480,00 

 

5.1.6. Município de origem 

 Observou-se que Niterói foi o município de procedência de 36,6% dos pacientes, ou 

seja, que o Serviço de Infectologia atende, em sua maioria, pacientes oriundos de outros 

municípios (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Distribuição do município de origem dos pacientes HIV-positivos 

conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Município N % N % N % 

São Gonçalo 53 40,8 49 46,7 102 43,4 

Niterói 48 36,9 38 36,2 86 36,3 

Outros* 29 22,3 18 17,1 47 20,0 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 


2
 = 1,249, p = 0,536 

*Outros municípios: Araruama, Belford Roxo, Cabo Frio, Duque de Caxias, Itaboraí, 

Maricá, Miracema, Nova Iguaçu, Nilópolis, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, São 

Pedro d’Aldeia, Saquarema e Valença. 
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 Em nossa amostra observou-se que homens e mulheres apresentaram semelhanças no 

que se refere à etnia, escolaridade e município de procedência. Entretanto, existem diferenças 

significativas em relação à renda, pois os homens receberam os maiores salários. Existe 

também associação significativa entre etnia e renda, etnia e escolaridade, e entre escolaridade 

e renda. Observou-se que 26,1% dos brancos e 14,3% dos não-brancos recebiam mais de dois 

salários enquanto que, em relação à escolaridade, 50,0% dos brancos e 37,3% dos não-

brancos possuíam ensino médio; ambas as comparações apresentam diferenças significativas 

(
2
 = 5,032, p < 0,025 e 

2
 = 3,844, p < 0,050, respectivamente). Em relação à associação 

entre renda e escolaridade, observou-se que 36,4% dos indivíduos com ensino médio 

recebiam mais de dois salários, enquanto que apenas 6,9% dos que não possuíam ensino 

médio recebiam mais de dois salários. A diferença é estatisticamente significativa 

(
2
 = 30,851, p < 0,001). 

5.1.7. Estilo de vida 

 A Tabela 7, a Tabela 8 e a Tabela 9 mostram os hábitos de vida dos pacientes. 

Observa-se nelas que a maior parte dos pacientes não consome álcool, não fuma e não pratica 

nenhuma atividade física. Na distribuição por sexo verifica-se na amostra que as mulheres 

são, com maior frequência, tabagistas, e que é maior a frequência dos homens que consomem 

álcool e praticam atividade física. Porém, apenas a última associação foi significava, como 

mostram os resultados (χ
2
 = 0,834, p = 0,361), (χ

2
 = 3,423, p = 0,064) e (χ

2
 = 7,428, 

p = 0,006), respectivamente. 
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Tabela 7. Distribuição da presença de etilismo dos pacientes HIV-

positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Etilismo N % N % N % 

Sim 69 53,1 43 41,0 112 47,7 

Não 61 46,9 62 59,0 123 52,3 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 


2
 = 3,423, p = 0,064 

 

Tabela 8. Distribuição da presença de tabagismo dos pacientes HIV-

positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Tabagismo N % N % N % 

Sim 34 27,0 34 32,7 68 29,6 

Não 92 73,0 70 67,3 162 70,4 

Total 126 100,0 104 100,0 230 100,0 


2
 = 0,834, p = 0,361 

 

Tabela 9. Distribuição da pratica de atividade física dos pacientes HIV-

positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Atividade física N % N % N % 

Sim* 38 29,2 15 14,3 53 22,6 

Não 92 70,8 90 85,7 182 77,4 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 
2 = 7,428, p = 0,006 

*Atividade física: no mínimo 3x na semana, 30min cada. 

 

5.1.8. História patológica pregressa e familiar 

 Em relação à história de outras doenças não relacionadas ao HIV, observou-se que 

25,5% dos pacientes apresentaram uma ou mais doenças, entre as quais as mais frequentes 

foram hipertensão (50%), dislipidemia (26,7%), diabetes (11,7%) e trombose venosa 

profunda (8,3%). Foram descritas com menor frequência doenças como hipertireoidismo, 

cardiopatias, gastrite, anemia, hepatite C, artrose, osteoporose, epilepsia, doenças 
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psiquiátricas, entre outras. Não se observaram diferenças entre os sexos, no que diz respeito à 

presença ou ausência destas doenças (χ
2
 = 0,485, p = 0,486). 

 Verificou-se que 43,8% dos pacientes apresentaram pelo menos uma doença 

oportunista relacionada ao HIV. As doenças oportunistas mais frequentes foram pneumonias 

e tuberculose (em 27,4% dos pacientes), toxoplasmose (19,6%) e herpes zoster (17,7%). 

Outras doenças surgiram em menor proporção, como esofagite, meningite, pericardite, 

derrame pleural e pericárdico, candidíase, citomegalovirose, hepatite medicamentosa, 

paracoccidioidomicose, lesões de pele e palato e sarcoma de Kaposi. Observou-se diferença 

significativa na distribuição de doenças oportunistas entre os sexos, pois os homens do nosso 

estudo as apresentaram com maior frequência (χ
2
 = 5,691, p = 0,017, Tabela 10). 

 

Tabela 10. Distribuição da presença de doenças oportunista dos pacientes 

HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Doença oportunista N % N % N % 

Sim 66 50,8 37 35,2 103 43,8 

Não 64 49,2 68 64,8 132 56,2 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 


2
 = 5,691, p = 0,017 

 

 Quanto à história familiar de doenças crônicas não transmissíveis, a de diabetes foi 

positiva em 38,7% dos pacientes; a de hipertensão em 63%; a de DCV em 46%; e a de 

dislipidemia em 22,1%. A história familiar de diabetes era desconhecida por 11,9% dos 

pacientes; a de hipertensão por 14%; a de DCV por 12,8%; e a de dislipidemia por 23,8%. 

Não se observaram diferenças conforme o sexo na presença destas histórias, pelo teste do 

qui-quadrado. (para a história familiar de diabetes, χ
2
 =| 0,121, p = 0,728; para a história 
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familiar de hipertensão, χ
2
 = 2,404, p = 0,121; para a história de DCV, χ

2
 = 0,330, p = 0,565; 

para a história familiar de dislipidemia, χ
2
 = 1,0189, p = 0,266) 

5.1.9. Duração da infecção pelo HIV 

 A duração mediana da infecção pelo HIV foi de 84 meses, não havendo diferenças 

significativas entre os sexos (Mann-Whitney, U = 6491, p = 0,520). 

5.1.10. Tratamento antirretroviral 

 Os antirretrovirais utilizados pelos pacientes foram os inibidores da transcriptase 

reversa nucleosídeos abacavir, estavudina, didanosina, lamivudina, zalcitabina e zidovudina; 

o inibidor da transcriptase reversa nucleotídeo tenofovir; os inibidores alostéricos da 

transcriptase reversa (não nucleotídeos/nucleosídeos) efavirenz e nevirapina (nenhum 

paciente usou etravirina); os inibidores de protease amprenavir, atazanavir, darunavir, 

fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir e saquinavir; o inibidor da 

integrase raltegravir; e o inibidor de fusão enfuvirtida. 

 Estavam fazendo uso de ARV no momento da coleta de dados 202 pacientes (86%), 

dos quais 117 eram homens e 85 mulheres. O uso de ARV foi mais frequente entre os 

homens (117/130, 90% ) que entre as mulheres (85/105, 81%). A diferença é significativa 

(
2
 = 3,939, p = 0,047). Os homens tinham maior tempo médio de uso que as mulheres (44 

versus 41 meses), mas a diferença não foi significativa (Anova, F = 0,543, p = 0,462). 

 Observou-se a esperada associação significativa entre o tempo de uso de ARV e as 

faixas etárias, que eram maiores nos que usavam ARV há mais tempo (Kruskal-Wallis, 

χ2 = 23,617, p < 0,001). Além disso, o tempo de uso de ARV também se associou 

significativamente com a renda, no sentido de que os indivíduos estudados com renda de até 

dois salários mínimos tinham menor tempo de uso que os indivíduos ganhando mais de dois 



64 

salários (Mann-Whitney, U = 2,537, p = 0,009); e com a classificação conforme o nível de 

TG, que eram elevados nos indivíduos com maior tempo de uso (Mann-Whitney, U = 3681,5, 

p = 0,022). Houve uma tendência de associação entre o tempo de uso de ARV em meses e a 

classificação quanto ao número de linfócitos T CD4 (Mann-Whitney, U = 1603, p = 0,063), 

no sentido de que o uso mais prolongado correspondia à presença de 200 ou mais linfócitos 

CD4 por mm
3
, mas sem significância estatística. 

5.1.11. Outros medicamentos em uso 

 Observa-se que grande parte (42,1%) dos pacientes fazia uso de outros medicamentos, 

fato que apresentou distribuição semelhante entre os sexos (χ2 = 0,004, p = 0,950). Os 

medicamentos mais utilizados foram antibióticos (12,8%), anti-hipertensivos (9,4%), 

diuréticos (5,1%), tranquilizantes (3,8%), antidepressivos (3,4%), hipoglicemiantes (3%), 

suplementos minerais e/ou vitamínicos (3%) e antiulcerosos (3%). Outros medicamentos 

usados em menor frequência foram os hipolipemiantes, anticoagulantes, anti-inflamatórios, 

antidiarréicos, antialérgicos, anticonvulsivantes, antivirais e corticóides. 

5.1.12. Orientação nutricional 

 Grande parte (51%) dos pacientes recebeu orientação nutricional. Na Tabela 11 pode-

se observar que os motivos ou objetivos mais frequentes para a procura de orientação 

nutricional foram melhora do perfil lipídico devido à dislipidemia, redução ponderal, 

aumento ponderal e melhora da alimentação. Na mesma tabela observa-se que as mulheres 

buscam o Serviço de Nutrição principalmente com o objetivo de reduzir o peso, e os homens 

em decorrência de alterações do perfil lipídico, apesar desta diferença não ser significativa 

(
2 

= 6,076, p = 0,194). Estas orientações foram feitas por nutricionista em 73,3% dos casos, 

por médico em 18,3% dos casos, por ambos os profissionais em 7,5% dos casos, e por 

educador físico em 0,8% dos casos. Grande parte (45,8%) dos pacientes segue as orientações, 
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27,5% não seguem, 25,8% seguem parcialmente, e 1% não informou. Não existem diferenças 

entre os sexos em relação à adesão à orientação (χ
2
 = 2,519, p = 0,641). 

 

Tabela 11. Distribuição do motivo da procura de orientação nutricional dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Motivo da Orientação N % N % % % 

Melhora do perfil lipídico 18 26,9 12 22,6 30 25,0 

Redução de peso 13 19,4 15 28,3 28 23,3 

Aumento de peso 10 14,9 9 17,0 19 15,8 

Melhora dos hábitos alimentares 11 16,4 2 3,8 13 10,8 

Outros motivos* 15 22,4 15 28,3 30 25,0 

Total 67 100,0 53 100,0 120 100,0 


2
 = 6,076, p = 0,194 

* Outros motivos: início da TARV ou de atividade física, aumento da imunidade,      

encaminhamento de rotina, em busca de orientação para condições específicas como: 

trombose venosa profunda, gastrite, colecistectomia, inapetência, diarréia, hiperuricemia, 

lipodistrofia, cirurgia de fístula, , anemia ou devido à infecção pelo HIV. 

 

5.2. ESTADO NUTRICIONAL E PERFIL BIOQUÍMICO DOS PACIENTES 

ESTUDADOS 

5.2.1. Estado nutricional 

 Observa-se uma considerável frequência de excesso de peso, que chegou a 37,1% dos 

pacientes, ou seja, 26% com apenas sobrepeso e 11,1% com obesidade. Em contrapartida, a 

frequência de baixo peso foi menos expressiva, alcançando 5,5% da população estudada 

(Tabela 12, Figura 2). Verifica-se também que o sexo feminino foi mais acometido pela 

obesidade (16,2%) e pelo baixo peso (7,6%), sendo, portanto, mais vulnerável aos extremos 

da classificação. Entretanto, apenas a diferença relativa à obesidade mostrou-se significativa 

(
2
 = 8,114, p = 0,044), tendo as mulheres cerca de três vezes mais chances de serem obesas 

(OR = 2,60; IC 95%, 1,03-6,91) que os homens. 
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Tabela 12. Distribuição do estado nutricional dos pacientes HIV-positivos 

conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Estado nutricional N % N % N % 

Baixo peso 5 3,8 8 7,6 13 5,5 

Normal 83 63,8 52 49,5 135 57,4 

Sobrepeso 33 25,4 28 26,7 61 26,0 

Obesidade 9 6,9 17 16,2 26 11,1 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 


2
 = 8,114, p = 0,044 

 

 

Figura 2. Distribuição do estado nutricional dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em 

Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

5.2.2. Obesidade central 

 Quando se analisa a circunferência da cintura, observa-se a presença de obesidade 

central em 48,9% dos pacientes, mais frequentemente entre as mulheres (Tabela 13). Em 

função disso o sexo feminino teve cerca de cinco vezes mais chances de apresentar obesidade 

central (OR = 4,78; IC 95%, 2,65-8,67) que o masculino. 
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Tabela 13. Distribuição da presença de obesidade central dos pacientes HIV-

positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Obesidade central N % N % N % 

Presente* 42 32,3 73 69,5 115 48,9 

Ausente 88 67,7 32 30,5 120 51,1 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 


2
 = 32,195, p < 0,001 

*Obesidade central: no sexo masculino CC  90 cm e no feminino CC  80 cm 

 

 
Figura 3. Distribuição da presença de obesidade 

central nos pacientes HIV-positivos conforme o 

sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

5.2.3. Risco cardiovascular 

 O risco cardiovascular (RCV), estimado, conforme a recomendação da OMS,
 70

 pela 

medida da circunferência da cintura e pelo IMC, esteve presente em 37,0% dos pacientes, 

sendo mais frequente nas mulheres (42,9% vs. 32,3%) (Tabela 14 e Figura 4). Embora as 

mulheres tenham apresentado proporção de risco “alto” e “muito alto”, a diferença para todas 

as intensidades de risco não é estatisticamente significativa (χ
2
 = 2,773, p = 0,096), uma vez 

que muitos homens tinham risco cardiovascular presente, porém apenas “aumentado”. 
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Tabela 14. Distribuição do risco cardiovascular dos pacientes HIV-positivos 

conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Risco cardiovascular N % N % N % 

Ausente 88 67,7 60 57,1 148 63,0 

Aumentado 31 23,8 7 6,7 38 16,2 

Alto 3 2,3 21 20,0 24 10,2 

Muito alto 8 6,2 16 15,2 24 10,2 

Extremo 0 -- 1 1,0 1 0,4 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 


2
 = 35,362, p < 0,001 

 

 

 
Figura 4. Distribuição do risco cardiovascular dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em 

Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

 Quando se utiliza valores da CC isolados para predizer o RCV, o que também é 

recomendado pela OMS,
 70

 verifica-se a presença de risco em 41,7% dos pacientes, mais 

frequentemente entre as mulheres (66,7%) que entre os homens (21,5%) (
2
 = 48,658, 

p = 0,000, Tabela 15, Figura 5). Neste caso, o sexo feminino possui sete vezes mais chance 

de apresentar RCV (OR=7,29, IC 95%, 3,91-13,65). 
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Tabela 15. Distribuição do risco cardiovascular dos pacientes HIV-positivos 

conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Risco cardiovascular N % N % N % 

Presente* 28 21,5 70 66,7 98 41,7 

Ausente 102 78,5 35 33,3 137 58,3 

Total 130 100,0 105 100,0 235 100,0 


2
 = 48,658, p = 0,000 

*RCV: no sexo masculino CC > 94 cm e no feminino CC > 80 cm 

 

 
Figura 5. Distribuição do risco cardiovascular dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em 

Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

5.2.4. Valores médios do peso, IMC e circunferência da cintura 

 A Tabela 16 mostra que a média de peso foi maior entre os homens, embora não 

tenham sido encontradas diferenças entre a média do IMC e a da CC entre os sexos. 
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Tabela 16. Médias de peso, IMC e CC dos pacientes HIV-positivos conforme o 

sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Masculino Feminino Total 

Peso (Kg)*    

 Média ± DP 69,8±12,1 62,8±13,8 66,7±13,4 

 Valor inferior 49,1 36 36 

 Valor superior 123,8 102,6 123,8 

IMC (Kg/m²)**    

 Média ± DP 23,8±3,6 24,6±4,8 24,2±4,2 

 Valor inferior 16,53 16,15 16,15 

 Valor superior 35,67 40,67 40,67 

CC (cm)***    

 Média ± DP 85,7±11,3 86,8±10,2 86,3±10,7 

 Valor inferior 65 65 65 

 Valor superior 116,5 125 125 
* 
Anova, F=16,622, p <0,001; 

**
 Anova, F=1,813, p = 0,179; 

***
 Anova, F=0,597, p = 0,441 

 

5.2.5. Perfil glicêmico e lipídico 

 Na Tabela 17 observa-se que a glicemia de jejum estava elevada em 13,7% dos 

pacientes, sem diferenças significativas entre os sexos (
2
 = 2,365, p = 0,124). Foram 

caracterizados como diabéticos (com glicemia 126  mg/dL) 5,4% dos pacientes (7,2% dos 

homens e 3,2% das mulheres), não havendo também significância estatística na diferença 

entre os sexos (
2
 = 1,572; p = 0,201). 

 

Tabela 17. Distribuição da classificação dos níveis de glicemia de jejum dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Classificação da glicemia N % N % N % 

Elevada (100 mg/dL) 19 17,1 9 9,7 28 13,7 

Normal (<100 mg/dL) 92 82,9 84 90,3 176 86,3 

Total 111 100,0 93 100,0 204 100,0 


2
 = 2,365, p = 0,124 
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 Em relação ao perfil lipídico, o CT estava elevado em 40,8% dos pacientes (Tabela 

18), o LDL em 33,5% (Tabela 19) e os TG em 42,9% (Tabela 20), não havendo diferença 

significativa entre os sexos, conforme os resultados dos testes estatísticos (
2 

= 0,130, 

p = 0,719), (
2
 = 1,383, p = 0,240) e (

2 
= 2,563, p = 0,109), respectivamente. Os valores de 

HDL apresentaram-se abaixo do recomendado em quase metade (47,9%) dos pacientes em 

estudo, mais uma vez sem diferença significativa entre os sexos (
2
 = 2,343, p = 0,126) 

(Tabela 21). 

 

Tabela 18. Distribuição da classificação dos níveis de colesterol total dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Classificação do colesterol total N % N % N % 

Elevado (200 mg/dL) 46 39,7 40 42,1 86 40,8 

Normal (<200 mg/dL) 70 60,3 55 57,9 125 59,2 

Total 116 100,0 95 100,0 211 100,0 


2
 = 0,130, p = 0,719 

 

Tabela 19. Distribuição da classificação dos níveis de LDL colesterol dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Classificação do LDL N % N % N % 

Elevado (130 mg/dL) 39 37,1 25 29,1 64 33,5 

Normal (<130 mg/dL) 66 62,9 61 70,9 127 66,5 

Total 105 100,0 86 100,0 191 100,0 


2
 = 1,383, p = 0,240 

 

Tabela 20. Distribuição da classificação dos níveis de triglicerídeos dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Classificação dos triglicerídeos N % N % N % 

Elevado (150 mg/dL) 55 47,8 35 36,8 90 42,9 

Normal (<150 mg/dL) 60 52,2 60 63,2 120 57,1 

Total 115 100,0 95 100,0 210 100,0 


2
 = 2,563, p=0,109 



72 

 

Tabela 21. Distribuição da classificação dos níveis de HDL colesterol dos 

pacientes HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Classificação do HDL N % N % N % 

Baixo* 50 43,1 51 53,7 101 47,9 

Elevado 66 56,9 44 46,3 110 52,1 

Total 116 100,0 95 100,0 211 100,0 


2
 = 2,343, p=0,126 

* HDL baixo: homens <40 mg/dL, mulheres <50 mg/dL 

 

5.2.6. Síndrome metabólica 

 A síndrome metabólica estava presente em 37,3% dos pacientes, sendo que mais da 

metade das mulheres apresentou este transtorno (Tabela 22, Figura 6) O sexo feminino teve 

cerca de três vezes mais chances de estar acometido pela síndrome metabólica (OR=3,66; IC 

95%, 1,98-6,77) que o masculino. 

 

Tabela 22. Distribuição da presença de síndrome metabólica nos pacientes 

HIV-positivos conforme o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Sexo  

 Masculino Feminino Total 

Síndrome metabólica N % N % N % 

Sim 29 24,0 53 53,5 82 37,3 

Não 92 76,0 46 46,5 138 62,7 

Total 121 100,0 99 100,0 220 100,0 


2
 = 20,361, p < 0,001 
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Figura 6. Distribuição da presença de síndrome 

metabólica nos pacientes HIV-positivos conforme 

o sexo em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

5.3. ASSOCIAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS DO ESTUDO 

5.3.1. Estado nutricional 

 Ocorreram as associações esperadas entre o estado nutricional e o peso (Anova, 

F = 102,882, p < 0,001), que, obviamente, tendeu a ser menor nos pacientes classificados 

como de baixo peso, e maior nos pacientes classificados como tendo sobrepeso e obesidade; 

entre o estado nutricional e a presença de hipertensão (2 = 10,279, p = 0,016), que foi mais 

frequente nos pacientes obesos (35,7%) e com baixo peso (25,0%) que nos pacientes com 

sobrepeso (15,2%) ou peso normal (5,3%) (Figura 7); e entre o estado nutricional e a 

presença de síndrome metabólica (teste exato de Fisher = 50,190, p < 0,001), que foi mais 

frequente nos pacientes obesos (75,0%) e com sobrepeso (63,9%) que nos pacientes com 

peso normal (20,3%) ou baixo peso (zero) (Figura 8). 
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Figura 7. Distribuição da presença de hipertensão 

nos pacientes HIV-positivos conforme o estado 

nutricional em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 
Figura 8. Distribuição da presença de síndrome 

metabólica nos pacientes HIV-positivos conforme 

o estado nutricional em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

 Observou-se uma associação entre o estado nutricional e o tabagismo (teste exato de 

Fisher = 8,943, p = 0,027), visto que as presenças de baixo peso e sobrepeso estavam 

relacionadas, respectivamente, com a presença e a ausência de tabagismo (Tabela 23 e Figura 

9). Houve também uma associação entre classificação quanto ao estado nutricional e a 

classificação quanto à carga viral (teste exato de Fisher = 10,092, p = 0,011), no sentido de 

que o baixo peso estava mais frequentemente presente nos indivíduos com cargas virais 

acima de dez mil cópias (Figura 10). 

 

Tabela 23. Distribuição do estado nutricional conforme o tabagismo dos 

pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Tabagismo  

 Sim Não Total 

Estado nutricional N % N % N % 

Baixo peso 8 11,6 5 3,0 13 5,5 

Normal 42 60,9 93 56,0 135 57,4 

Sobrepeso 12 17,4 49 29,5 61 26,0 

Obesidade 7 10,1 19 11,4 26 11,1 

Total 69 100,0 166 100,0 235 100,0 
teste exato de Fisher = 8,943, p = 0,027 
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Figura 9. Distribuição do estado nutricional 

conforme o tabagismo dos pacientes HIV-positivos 

em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 
Figura 10. Distribuição do estado nutricional 

conforme a carga viral dos pacientes HIV-

positivos em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

 Não se verificou associação entre o estado nutricional e outras variáveis do estudo, 

como faixa etária, etnia, renda, escolaridade, etilismo, atividade física, orientação nutricional, 

história familiar de doenças, duração da infecção pelo HIV, contagem de linfócitos T CD4 e 

tempo de uso de qualquer ARV. 

5.3.2. Obesidade central 

 Ocorreram as associações esperadas entre a obesidade central e o peso (Anova, 

F = 75,427, p < 0,001), que tendeu a ser maior nos pacientes com obesidade central; entre a 

obesidade central e os valores de IMC (Anova, F = 179,822, p < 0,001), que tenderam a ser 

maiores nos pacientes com obesidade central; com os valores da glicemia em jejum, que 

tenderam a ser maiores nos pacientes com obesidade central, embora sem atingir 

significância estatística (Mann-Whitney, U = 4385, p = 0,054); com a classificação conforme 

a glicemia em jejum (
2
 = 4,854, p = 0,028), pois a obesidade central estava presente em 

67,9% dos pacientes hiperglicêmicos e em 45,5% dos pacientes normoglicêmicos; com os 

valores do CT (Anova, F = 4,791, p = 0,030), que tenderam a ser maiores nos pacientes com 

obesidade central; com a classificação conforme os valores do HDL (
2
 = 3,959, p = 0,047), 



76 

pois a obesidade central estava presente em 56,4% e 47,2% dos pacientes com HDL baixo e 

alto, respectivamente; com os valores dos TG (Mann-Whitney, U = 4632,5, p = 0,046), que 

tenderam a ser maiores nos pacientes com obesidade central; com a classificação conforme os 

TG (
2
 = 4,803, p = 0,028), pois a obesidade central estava presente em 57,8% e 42,5% dos 

pacientes com TG elevados e normais, respectivamente; e com a presença de síndrome 

metabólica (
2
 = 128,369, p < 0,001) pois, sendo necessária para a definição da síndrome, a 

obesidade central estava presente em 100,0% e 21,0% dos pacientes com e sem síndrome 

metabólica, respectivamente. 

 Houve também associação entre a obesidade central e o tabagismo (
2
 = 4,952, 

p = 0,026, Figura 11), uma vez que a obesidade central estava mais frequentemente presente 

nos pacientes não fumantes (53,6% vs. 37,7%); com a classificação segundo a contagem de 

linfócitos T CD4 (
2
 = 3,862, p = 0,049, Figura 12), uma vez que 30,8% dos pacientes com 

contagens baixas tinham obesidade central, e que 51,2% dos pacientes com contagens altas 

tinham obesidade central; com os valores da contagem de linfócitos T CD4 (Anova, 

F = 5,422, p = 0,021), que tenderam a ser maiores nos indivíduos com obesidade central; com 

a carga viral estratificada (
2

 de tendência = 5,373, p = 0,20, Figura 13), pois a frequência de 

obesidade central foi maior nos pacientes com carga viral mais baixa; e com o uso anterior de 

didanosina (
2
 = 4,600, p = 0,032, Figura 14), uma vez que a obesidade central estava 

presente em 52,5% dos pacientes que nunca fizeram uso anterior de didanosina, e em 34,8% 

dos restantes. 
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Figura 11. Distribuição da presença de obesidade 

central conforme o tabagismo nos pacientes HIV-

positivos em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

Figura 12. Distribuição da presença de obesidade 

central conforme a contagem de linfócitos T CD4 

nos pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 

 

Figura 13. Distribuição da presença de obesidade 

central conforme valores de carga viral nos 

pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 

Figura 14. Distribuição da presença de obesidade 

central conforme o uso anterior de didanosina nos 

pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 

 Não houve qualquer associação com o uso atual de didanosina, nem com o tempo de 

uso prévio ou atual deste antirretroviral. Não houve também associação com o uso de 

indinavir; no entanto, entre os 27 pacientes que fizeram uso prévio de indinavir, houve uma 
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associação entre a obesidade central (presente em 12 pacientes) e o tempo de uso (Mann-

Whitney, U=48, p = 0,041, Figura 15), que foi menor nos paciente que apresentavam 

obesidade central. Não se verificou associação entre a obesidade central e outras variáveis 

como idade, etnia, renda, escolaridade, etilismo, atividade física, orientação nutricional, 

duração da infecção pelo HIV, ou com o uso ou o tempo de uso de qualquer outro ARV que 

não a didanosina e o indinavir. 

 

Figura 15. Distribuição da presença de obesidade 

central conforme o uso anterior de indinavir em 

meses nos pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 

2009-2010. 

 

5.3.3. Risco cardiovascular 

 A presença de risco cardiovascular é mais frequente, como vimos, no sexo feminino. 

Ocorreram também as associações esperadas com o peso (Anova, F = 21915,8, p < 0,001), 

que tendeu a aumentar conforme o incremento do risco cardiovascular; com o valor do IMC 

(Anova, F = 3267,7, p < 0,001), que tendeu a aumentar conforme o incremento do risco 

cardiovascular; com a classificação da glicemia em jejum (
2
 = 5,197, p = 0,023, Figura 16), 

pois os riscos “aumentado”, “alto” e “muito alto” são, em conjunto, mais frequentes entre os 

hiperglicêmicos (57,14%) que entre os euglicêmicos (34,6%); com a presença de hipertensão 
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(
2
 = 4,340, p = 0,037), uma vez que a frequência de hipertensos é maior nos que têm risco 

cardiovascular (66,6% vs. 38,14%); e com a presença de síndrome metabólica (
2
 = 62,349, 

p < 0,001), uma vez que a frequência de pacientes acometidos aumenta conforme o risco 

cardiovascular aumenta (18,5 %, 50,0%, 87,5%, 72,7% e 100,0% para os riscos “ausente”, 

“aumentado”, “alto”, “muito alto”, e “extremo”, respectivamente. 

 

 

Figura 16. Distribuição do risco cardiovascular 

conforme a classificação dos níveis de glicemia em 

jejum dos pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 

2009-2010. 

 

5.3.4. Perfil glicêmico e lipídico 

5.3.4.1. Glicemia 

 Observou-se a esperada associação significativa dos valores deste exame laboratorial 

com as medidas do CT (Anova, F = 8,874, p < 0,001), que tenderam a ser maiores conforme 

a classificação da glicemia piorava, passando de euglicêmico e pré-diabético para diabético; 

com os níveis de LDL (Anova, F = 4,322, p = 0,015), que tenderam a ser maiores conforme 

esta mesma piora da classificação; com os níveis das VLDL (Kruskal-Wallis, χ
2
 = 9,642, 
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p = 0,008), que também tenderam a ser maiores conforme a classificação piorava; com os 

níveis de TG (Kruskal-Wallis, χ
2
 = 17,423, p < 0,001), que tenderam a ser maiores conforme 

a piora da classificação; com a síndrome metabólica (teste exato de Fisher = 13,501, 

p < 0,001), presente em 31,3%, 64,7% e 72,7% dos euglicêmicos, pré-diabéticos e diabéticos, 

respectivamente; e com a presença de hipertensão (teste exato de Fisher = 6,479, p = 0,038), 

que acometeu 10,5%, 30,8% e 40,0% dos euglicêmicos, pré-diabéticos e diabéticos, 

respectivamente. Houve também associação significativa com a faixa etária (teste exato de 

Fisher = 16,511, p = 0,014, Figura 17), uma vez que o número de pré-diabéticos e diabéticos 

aumentou nas faixas etárias mais altas. 

 

 

Figura 17. Distribuição da classificação dos níveis 

de glicemia de jejum conforme a faixa etária dos 

pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 

 A classificação conforme a glicemia associou-se à classificação quanto ao uso atual de 

efavirenz (
2
 = 8,064, p = 0,018) e à classificação quanto ao uso total de enfuvirtida (teste 

exato de Fisher = 9,107, p = 0,012), no sentido de que maior percentual de pacientes pré-
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diabéticos fazia uso de efavirenz e de que um percentual maior de diabéticos usou 

enfuvirtida. Este último antirretroviral, no entanto, só foi utilizado por cinco pacientes. O uso 

anterior e total de nelfinavir guardou alguma relação com os níveis glicêmicos, no sentido de 

que, dos 21 pacientes que tinham tido uso prévio deste medicamento, nenhum tinha pré-

diabetes ou diabetes. Apenas dois pacientes usavam nelfinavir no momento da entrevista. O 

uso atual e total de enfuvirtida também apresentou algum tipo de relação com a glicemia, 

uma vez que dos cinco pacientes que usaram enfuvirtida, um tinha pré-diabetes e dois tinham 

diabetes. Os números são, no entanto, muito pequenos para permitir qualquer inferência. 

5.3.4.2. Colesterol total 

 Encontraram-se associações entre a classificação quanto aos níveis de CT com as 

faixas etárias (teste exato de Fisher = 16,709, p = 0,026, Figura 18 e Tabela 24),no sentido de 

que o CT estava mais frequentemente elevado nas faixas etárias mais altas; com a etnia 

(
2
 = 11,422, p = 0,022, Figura 19), no sentido de que o CT estava mais frequentemente 

elevado na etnia branca; com a de história familiar de DCV (48,2% vs. 30,9%; 
2
 = 5,795, 

p = 0,016), no sentido de que o CT estava mais frequentemente elevado na sua ausência; com 

valores de glicemia em jejum (Kruskall-Wallis, χ
2
 = 11,539, p = 0,003), no sentido de que CT 

estava mais frequentemente elevado nas maiores glicemias; com os valores do VLDL 

(Kruskall-Wallis, χ
2 

= 18,905, p < 0,001), mais elevados nos pacientes com nível mais alto de 

colesterol total; com os valores e a classificação segundo os TG (Kruskall-Wallis, 


2
 = 35,455, p < 0,001 e 

2
 = 31,384, p < 0,001, Figura 20), que estavam mais elevados nos 

pacientes com CT mais alto; e com a presença de síndrome metabólica (
2
 = 8,099, 

p = 0,017), mais frequente nos pacientes com CT mais alto. Ocorreram também associações 

do colesterol com os valores e classificação segundo os linfócitos T CD4 (Anova, F = 3,414, 

p = 0,035 e teste de exato Fisher = 6,835, p = 0,030, Figura 21), com contagens mais altas em 
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pacientes com CT mais elevados; com o tempo de uso total de zidovudina em meses 

(Kruskall-Wallis, χ
2
 = 9,263, p = 0,010), no sentido de que o CT estava mais frequentemente 

elevado nos indivíduos com uso mais prolongado; e com a classificação segundo o uso atual 

de efavirenz (
2
 = 6,056, p = 0,048), com níveis de CT mais elevados nos pacientes em uso. 

Houve uma associação entre os níveis de CT e os tempos de uso anterior e total de nelfinavir 

em meses; esta associação não foi considerada, uma vez que não houve significância da 

associação entre os níveis de CT e o simples uso de nelfinavir. 

 

Figura 18. Distribuição da classificação dos níveis 

de colesterol total conforme a faixa etária dos 

pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 

Figura 19. Distribuição dos níveis de colesterol 

total conforme a etnia dos pacientes HIV-positivos 

em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

Tabela 24. Distribuição da faixa etária conforme a classificação dos níveis 

de colesterol total dos pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 Colesterol total  

 Desejável Limítrofe Alto  

Faixa etária N % N % N % Total 

De 20 a 30 anos 26 20,8 6 10,9 1 3,2 33 

De 31 a 40 anos 31 24,8 9 16,4 5 16,1 45 

De 41 a 50 anos 51 40,8 26 41,8 17 54,8 91 

De 51 a 60 anos 12 9,6 11 20,0 7 22,6 30 

Mais de 60 anos 5 4,0 6 10,0 1 3,2 12 

Total 125 100,0 55 100,0 31 100,0 211 
teste exato de Fisher = 16,709, p = 0,026 
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Figura 20. Distribuição da classificação dos níveis 

de triglicerídeos conforme a classificação dos 

níveis de colesterol total dos pacientes HIV-

positivos em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

Figura 21. Distribuição da classificação dos níveis 

de colesterol total conforme a contagem de 

linfócitos T CD4 dos pacientes HIV-positivos em 

Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

5.3.4.3. HDL 

 Em relação ao HDL observou-se uma associação com a síndrome metabólica 

(
2
 = 28,232, p < 0,001, Figura 22), cuja presença foi menos frequente entre aqueles com 

valores elevados de HDL. 

 Houve também uma associação com a carga viral (teste exato de Fisher = 13,194, 

p = 0,017, Figura 23), na qual os pacientes com HDL mais elevado tenderam a ter cargas 

virais mais baixas. Observou-se associação com a contagem de linfócitos T CD4 (
2
 = 6,117, 

p = 0,013, Figura 24), em que os pacientes com contagens maiores que 200 células por 

milímetro cúbico tiveram maior frequência de HDL elevado. 
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Figura 22. Distribuição da presença de síndrome 

metabólica conforme os níveis de HDL colesterol 

nos pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 
Figura 23. Distribuição da classificação dos níveis 

de HDL colesterol conforme os valores de carga 

viral dos pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 

2009-2010. 

 

 Ocorreu uma associação entre a duração da infecção e a classificação quanto aos 

valores de HDL (teste de Mann-Whitney, U = 4588,0 p = 0,024), sendo a duração da infecção 

maior nos pacientes cujo HDL foi considerado alto. Observaram-se também associações entre 

a classificação quanto ao uso atual de zidovudina e a classificação quanto aos níveis de HDL 

(
2
 = 8,101, p = 0,004, Figura 25), no sentido de que o HDL estava mais frequentemente 

elevado (59,2% vs. 37,3%) nos que faziam uso deste ARV; entre a classificação conforme o 

uso anterior de zidovudina e a classificação quanto aos níveis de HDL (
2
 = 4,680, 

p = 0,031), no sentido de que o HDL estava menos frequentemente elevado (36,1% vs. 

56,0%) naqueles que já tinham feito uso deste ARV e interrompido; entre a classificação 

quanto ao uso anterior de estavudina e a classificação quando aos níveis de HDL (
2
 = 4,089, 

p = 0,043), no sentido de que o HDL estava mais frequentemente elevado (55,9% vs. 37,1%) 

em quem não tinha feito uso anterior deste ARV; entre a classificação quanto ao uso total de 

estavudina e a classificação quando aos níveis de HDL (
2
 = 3,908, p = 0,048), no sentido de 
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que o HDL estava mais frequentemente elevado (56,0% vs. 38,5%) nos que não fizeram uso 

deste ARV); entre a classificação quanto ao uso atual de tenofovir e a classificação quanto 

aos níveis de HDL (
2
 = 3,963, p = 0,047), no sentido de que o HDL estava mais 

frequentemente elevado (56,4% vs. 39,0%) nos que não usaram este ARV; entre os níveis de  

HDL e a duração do uso atual de tenofovir em meses (Mann-Whitney, U = 125, p = 0,046), 

que tendeu a ser maior entre os que tinham valores baixos; entre o HDL e a duração do uso 

total de tenofovir em meses (Mann-Whitney, U = 134, p = 0,041), que tendeu a ser mais 

longo entre os que tinham valores de HDL considerados baixos; e entre a classificação 

segundo o uso total de tenofovir e a classificação quanto os níveis de HDL (
2
 = 5,075, 

p = 0,024), no sentido de que a frequência de HDL era mais frequentemente maior (56,5% vs. 

37,2%) nos que nunca usaram este ARV. Uma associação foi encontrada entre a classificação 

conforme os níveis de HDL e o uso de darunavir, mais foi descartada pelo pequeno número 

de pacientes. Os quatro pacientes que usaram darunavir tinham níveis baixos de HDL. 

 

 
Figura 24. Distribuição da classificação dos níveis 

de HDL colesterol conforme a contagem  

de linfócitos T CD4 dos pacientes HIV-positivos 

em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 
Figura 25. Distribuição da classificação dos níveis 

de HDL colesterol conforme o uso atual de 

zidovudina dos pacientes HIV-positivos em 

Niterói, RJ, 2009-2010. 
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5.3.4.4. LDL 

 Em relação ao LDL, ocorreram associações entre as faixas etárias e a classificação 

quanto aos níveis de LDL (teste exato de Fisher = 10,194, p = 0,034, Figura 26), no sentido 

de que o LDL estava mais frequentemente elevado nos indivíduos das faixas etárias mais 

elevadas; e entre as faixas de renda em salários mínimos e a classificação quanto aos níveis 

de LDL (teste exato de Fisher = 7,880, p = 0,031, Figura 27), sendo os níveis de LDL mais 

frequentemente elevados nas faixas de seis salários mínimos ou mais.  

 

Figura 26. Distribuição da classificação dos níveis 

de LDL colesterol conforme a faixa etária dos 

pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 

Figura 27. Distribuição da classificação dos níveis 

de LDL colesterol conforme a renda dos pacientes 

HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

 Houve também associações entre a classificação conforme o uso de outros 

medicamentos e a classificação quando aos níveis de LDL (
2
 = 4,057, p = 0,044), no sentido 

de que os níveis eram mais frequentemente elevados (39,3% vs. 25,3%) nos que não faziam 

uso destes medicamentos; entre os níveis elevados de LDL e a classificação quanto aos níveis 

de glicemia em jejum (Mann-Whitney, U = 2820, p = 0,009), no sentido de que os níveis de 

LDL eram maiores nos foram classificados como tendo glicemia elevada; entre a 

classificação conforme a glicemia em jejum e a classificação quanto aos níveis LDL (teste 
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exato de Fisher = 6,594, p = 0,033), no sentido de que estes níveis eram mais frequentemente 

elevados nos indivíduos classificados como diabéticos (75,0%) e pré-diabéticos (46,2%) do 

que nos considerados normais (32,1%); entre os valores do CT e a classificação conforme os 

valores de LDL (Anova, F = 208,493, p < 0,001), no sentido de que os valores de colesterol 

total eram mais elevados nos indivíduos classificados como tendo LDL alto; entre a 

classificação quanto ao CT e a classificação conforme estes valores de LDL (
2 

= 115,2, 

p < 0,001) que, naturalmente, tendeu a refletir as medidas do LDL; entre a classificação 

quanto aos valores do LDL e os níveis de VLDL (Mann-Whitney, U = 628, p = 0,007), no 

sentido de que os níveis de VLDL tenderam a ser maiores entre aqueles com LDL 

considerado elevado; entre a classificação quando aos valores do LDL e a classificação 

quanto aos valores dos TG; entre a classificação quanto aos valores do LDL e os níveis de 

TG (Mann-Whitney, U = 3089,5, p = 0,007), que tenderam a ser mais elevados entre aqueles 

com LDL elevado; entre a classificação quando aos valores do LDL e a classificação quanto 

aos valores da carga viral (
2
 de tendência = 3,693, p = 0,028, Figura 28), no sentido de que a 

frequência de indivíduos considerados como tendo LDL elevado era progressivamente menor 

nas categorias mais altas da carga viral; e entre a classificação quanto aos valores de LDL e a 

categoria quanto aos valores de linfócitos T CD4 (
2
 = 8,497, p = 0,004, Figura 29), no 

sentido de que o LDL era mais frequentemente elevado (um único indivíduo ou 5,0%, vs. 

37,7%) nos indivíduos com contagens maiores que 200 células por milímetro cúbico. 
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Figura 28. Distribuição da classificação dos níveis 

de LDL colesterol conforme a carga viral dos 

pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 

Figura 29. Distribuição da classificação dos níveis 

de LDL colesterol conforme a contagem  

de linfócitos T CD4 dos pacientes HIV-positivos 

em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

 Observaram-se também associações entre classificação quanto aos níveis de LDL e a 

classificação quanto ao uso de TARV (
2
 = 3,607, p = 0,058), no sentido de que os níveis de 

LDL eram mais frequentemente elevados (36,2% vs. 17,9%) entre os que faziam uso destes 

medicamentos; entre a classificação quanto aos níveis de LDL a classificação quanto ao uso 

atual de zidovudina (
2
 = 6,708, p = 0,010), no sentido de que os níveis eram mais 

frequentemente elevados (82,5% vs. 64,2%) nos pacientes que estavam em uso deste ARV; 

entre a classificação quanto aos níveis de LDL e a duração do esquema ARV atual em meses 

(Mann-Whitney, U = 2478, p = 0,042), que tendeu a ser maior entre os que tinham valores de 

LDL considerados elevados; entre a classificação quanto aos níveis de LDL e a classificação 

quanto à duração do esquema antirretroviral atual (
2
 = 9,116, p = 0,028, Figura 30), sendo o 

LDL mais frequentemente elevado nos paciente com uso em longo prazo; entre a 

classificação quando aos níveis de LDL e a duração do esquema atual de zidovudina em 

meses (Mann-Whitney, U = 1587, p = 0,046), que tendeu a ser maior entre os que tinham 

valores considerados elevados; entre a classificação quanto aos níveis de LDL e a duração do 
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uso total de zidovudina em meses (Mann-Whitney, U = 5568, p = 0,007), que tendeu a ser 

maior entre os que tinham valores classificados como elevados; entre a classificação quanto 

aos níveis de LDL e a duração do uso anterior de didanosina em meses (Mann-Whitney, 

U = 66, p = 0,036), que tendeu a ser maior entre os que valores de LDL classificados como 

elevados; entre a classificação de níveis de LDL e a classificação quanto ao uso anterior de 

estavudina (
2
 = 5,328, p = 0,021), no sentido de que os níveis de LDL eram menos 

frequentemente elevados (16,1% vs. 37,7%) nos pacientes com uso anterior deste ARV mais 

frequente; entre a classificação quanto aos níveis de LDL e a classificação quanto ao uso total 

de estavudina (
2
 = 6,944, p = 0,008), no sentido de que os níveis eram menos 

frequentemente elevados (14,7% vs. 38,4%) nos pacientes com uso deste ARV; e entre a 

classificação quanto aos níveis de LDL e a classificação quanto ao uso atual de efavirenz 

(
2
 = 6,361, p = 0,012), no sentido de que os níveis foram mais frequentemente elevados 

(43,9% vs. 26,2%) nos pacientes com uso deste ARV. 

 

 
Figura 30. Distribuição da classificação dos níveis 

de LDL colesterol conforme a duração do 

esquema ARV em uso dos pacientes HIV-positivos 

em Niterói, RJ, 2009-2010. 
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5.3.4.5. Triglicerídeos 

 Ocorreram associações entre a faixa etária e a classificação quanto aos níveis TG (
2
 

de tendência = 12,794, p < 0,001, Figura 31), no sentido de que os níveis foram 

progressivamente maiores nos indivíduos das faixas etárias mais altas; e entre a etnia e a 

classificação quando aos níveis de TG (
2
 = 8,133, p = 0,017, Figura 32), no sentido de que 

os TG estavam mais frequentemente elevados (52,3%) nos indivíduos que se 

autoconsideraram brancos do que entre aqueles que disseram ser pardos (34,4%) ou negros 

(30,8%). 

 

 
Figura 31. Distribuição da classificação dos níveis 

de triglicerídeos conforme a faia etária dos 

pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 
Figura 32. Distribuição da classificação dos níveis 

de triglicerídeos dos pacientes conforme a etnia 

dos pacientes HIV-positivos em Niterói, RJ, 2009-

2010. 

 

 Ocorreram também as esperadas associações entre a classificação quanto aos níveis de 

TG e os níveis de glicemia em jejum (Mann-Whitney, U = 3730,5, p = 0,009), que tenderam 

a ser maiores entre os que tinham TG elevados; entre a classificação quanto aos níveis de TG 

e os valores de CT (Anova, F = 37,439, p < 0,001), que tenderam a ser maiores entre os que 

tinham TG elevados; entre a classificação quanto ao nível de CT e a classificação quanto aos 
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níveis de TG (29,6%) (
2
 = 31,389, p < 0,001), no sentido de que os níveis de TG foram mais 

frequentemente elevados naqueles com CT considerado aumentado e limítrofe (83,9% e 

50,0%) que naqueles com colesterol normal; entre a classificação quanto aos níveis elevados 

de TG e os níveis de HDL (Anova, F = 27,495, p < 0,001), que tenderam a ser menores entre 

os que tinham TG elevados; entre a classificação quanto aos níveis de TG e os níveis de LDL 

(Anova, F = 8,889, p = 0,003), que tenderam a ser maiores entre os que tinham TG 

classificados como elevados; e entre a classificação quanto aos níveis de TG e a presença de 

síndrome metabólica (
2
 = 27,274, p < 0,001, Figura 33), que foi mais frequente (65,8% vs. 

29,0%) entre aqueles com valores de TG considerados elevados. 

 

 
Figura 33. Distribuição da classificação dos níveis 

de triglicerídeos conforme a presença de síndrome 

metabólica nos pacientes HIV-positivos em 

Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

 Houve também uma associação entre a história familiar de hipertensão e classificação 

quanto aos níveis de TG (
2
 = 4,920, p = 0,027), no sentido de que estes foram mais 

frequentemente elevados (55,6% vs. 36,8%) nos que não relataram esta história. Observaram-

se associações entre a classificação quanto ao nível de TG e a classificação quanto à duração 
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do esquema antirretroviral em uso (
2
 = 9,117, p = 0,028, Figura 34), no sentido de que a 

frequência de TG elevados era maior nos paciente com uso em longo prazo; entre a 

classificação quanto aos níveis elevados de TG e a duração do tratamento antirretroviral total 

em meses (Mann-Whitney, U = 3681,5, p = 0,022), que tendeu a ser maior entre os que 

tinham TG classificados como elevados; e entre a classificação quanto aos níveis elevados de 

TG e a duração do uso total de inibidores de protease em meses (Mann-Whitney, U = 745,0, 

p = 0,047), que tendeu a ser maior entre os que tinham TG elevados. 

 

 
Figura 34. Distribuição da classificação dos níveis 

de triglicerídeos conforme a duração do esquema 

em uso atual dos pacientes HIV-positivos em 

Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

 Também houve associações entre a classificação quanto aos níveis de TG e a duração 

do uso anterior de zidovudina em meses (Mann-Whitney, U = 66,5, p = 0,004), que tendeu a 

ser maior entre os que tinham TG classificados como elevados; entre a classificação quanto 

aos níveis de TG e a duração do uso total de zidovudina em meses (Mann-Whitney, 

U = 3386,5, p = 0,021), que tendeu a ser maior entre os que tinham TG elevados; entre a 

classificação quanto ao uso anterior de estavudina e a classificação quanto aos níveis de TG 
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(
2
 = 6,433, p = 0,011), no sentido de que os níveis eram mais frequentemente elevados 

(61,8% vs. 38,2%) nos pacientes tinham feito uso deste ARV e interrompido; entre a 

classificação quanto ao uso total de estavudina e a classificação quanto aos níveis de TG 

(
2
 = 6,462, p = 0,010), no sentido de que os níveis foram mais frequentemente elevados 

(60,5% vs. 38,0%) nos pacientes já tinham feito algum uso deste ARV; entre a classificação 

quanto ao uso atual de tenofovir e a classificação quanto aos níveis de TG (
2
 = 4,615, 

p = 0,032), no sentido de que estes foram mais frequentemente elevados (57,5% vs. 38,8%) 

nos pacientes já tinham feito algum uso deste ARV; entre a classificação quanto ao uso atual 

de nevirapina e a classificação quanto aos níveis de TG (
2
 = 3,901, p = 0,048), que foram 

mais frequentemente maiores (44,1% vs. 18,8%) nos pacientes que não faziam uso deste 

ARV; entre a classificação quanto aos níveis de TG e a duração do uso anterior de nelfinavir 

em meses (Mann-Whitney, U = 15,0, p = 0,004), que tendeu a ser maior entre os que tinham 

TG elevados; entre a classificação quanto aos níveis de TG e a duração do uso total de 

nelfinavir em meses (Mann-Whitney, U = 15,0, p = 0,004; o uso total corresponde ao uso 

anterior, uma vez que nenhum paciente ainda fazia uso deste ARV no momento do estudo); 

entre a classificação quanto aos níveis elevados de TG e a duração do uso anterior de 

ritonavir em meses (Mann-Whitney, U = 6,0, p = 0,030), que tendeu a ser maior entre os que 

tinham TG elevados; e entre a classificação quanto ao uso atual de ritonavir e a classificação 

quanto aos níveis elevados de TG, no sentido de que os TG estavam mais frequentemente 

elevados (52,4% vs. 37,6%) nos pacientes faziam uso deste ARV (
2
 = 3,907, p = 0,048). 

Uma associação foi encontrada com o uso de darunavir, mais foi descartada pelo pequeno 

número de pacientes. Os quatro pacientes que usaram darunavir tinham TG elevados. 
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5.3.5. Síndrome metabólica 

 Como vimos, a presença de síndrome metabólica é mais frequente no sexo feminino 

(
2
 = 20,361, p < 0,001, Figura 35). Observaram-se as associações esperadas entre a 

síndrome metabólica e variáveis afins, muitas delas definidoras da própria síndrome. Assim, 

ocorreram associações entre a presença de síndrome metabólica e os valores do peso (Anova, 

F = 30,999, p < 0,001), que tenderam a ser maiores nos indivíduos com a síndrome; entre a 

presença de síndrome metabólica e os valores do IMC (Anova, F = 74,687, p < 0,001), que 

tenderam a ser maiores nos indivíduos com a síndrome; entre a presença de síndrome 

metabólica e os valores da glicemia em jejum (Mann-Whitney, U = 3509,5 p = 0,001), que 

tenderam a ser maiores nos indivíduos com a síndrome; entre a classificação da glicemia em 

jejum e a presença de síndrome metabólica (teste exato de Fisher = 13,281, p = 0,001), que 

foi mais frequente nos pacientes diabéticos (72,7%) e pré-diabéticos (64,7%) do que nos 

euglicêmicos (31,3%); entre a presença de síndrome metabólica e os valores do colesterol 

total (Anova, F = 9,629, p = 0,003), que tenderam a ser maiores nos indivíduos com a 

síndrome; entre a classificação conforme o colesterol total e a presença de síndrome 

metabólica (
2
 = 8,099, p = 0,017), que foi mais frequente nos pacientes com colesterol alto 

(54,8%) e limítrofe (45,5) do que nos pacientes com níveis normais (30,4%); entre a presença 

de síndrome metabólica e os valores do HDL (Anova, F = 6,273, p = 0,013), que tenderam a 

ser menores nos indivíduos com a síndrome; entre a classificação conforme o HDL e a 

presença de síndrome metabólica (
2
 = 28,232, p < 0,001), que foi mais frequente (56,4% vs. 

20,9%) nos pacientes valores baixos de HDL; entre a presença de síndrome metabólica e os 

valores dos TG (Mann-Whitney, U = 3038, p < 0,001, que tenderam a ser maiores nos 

indivíduos com a síndrome; entre a classificação conforme o nível de TG e a presença de 

síndrome metabólica (
2
 = 27,274, p < 0,001), que foi mais frequente (57,8% vs. 22,5%) nos 

pacientes valores elevados dos TG; e entre a presença de hipertensão e a presença de 
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síndrome metabólica (
2
 = 6,744, p = 0,009), que foi mais frequente (66,7% vs. 32,0%) nos 

pacientes hipertensos. 

 

 
Figura 35. Distribuição da presença da síndrome 

metabólica conforme o sexo nos pacientes HIV-

positivos em Niterói, RJ, 2009-2010. 

 

 Observaram-se também associações entre a presença de síndrome metabólica e os 

valores da contagem de linfócitos T CD4 (Anova, F = 4,757, p = 0,030), que tenderam a ser 

maiores nos indivíduos com a síndrome; entre a presença de síndrome metabólica e o tempo 

de uso anterior de nevirapina em meses (Mann-Whitney, U = 68,5, p = 0,022), que tendeu a 

ser menor nos indivíduos com a síndrome; e entre a presença de síndrome metabólica e o 

tempo de uso total de nevirapina em meses (Mann-Whitney, U = 196,5, p = 0,037), que 

tendeu a ser menor nos indivíduos com a síndrome. 

 A frequência da presença da síndrome metabólica não variou em função da faixa 

etária, etnia, escolaridade, renda, nem da presença de tabagismo, etilismo, atividade física, 

orientação nutricional, doenças oportunistas. Não variou também com o uso de 

medicamentos e com a história familiar de diabetes melito, hipertensão, DCV ou 
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dislipidemia. Não sofreu alterações com a duração da infecção pelo HIV e nem com o fato de 

o paciente ter ou não feito uso de ARV, nem com o tempo de uso dos inibidores de protease, 

de inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos e não nucleosídeos, nem com o tempo de 

uso dos ARV como um todo. 

 Não houve qualquer associação com o uso atual, pregresso, ou com a duração do uso 

dos seguintes antirretrovirais: zidovudina, lamivudina, didanosina, zalcitabina, estavudina, 

abacavir, tenofovir, efavirenz, nevirapina, nelfinavir, amprenavir, atazanavir, darunavir, 

fosamprenavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir, raltegravir e enfuvirtida. Embora 

tenha havido uma associação com a classificação segundo a carga viral e com os valores dos 

linfócitos T CD4, esta não se estendeu aos valores da carga viral, nem aos valores dos 

linfócitos T CD8. 

 



 

 

6. DISCUSSÃO 

6.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 Na população brasileira, as mulheres estão em discreta maioria (51%). Do mesmo 

modo, a população de Niterói apresenta, segundo dados preliminares do Censo de 2010 

(IBGE, 2010),
 10

 maior proporção de mulheres (53,7%). Apesar de existirem na população 

geral mais mulheres, a proporção de homens infectados pelo HIV é maior, pois dos 592.914 

casos de aids notificados no Brasil, 385.818 (65%) ocorreram no sexo masculino.
 13

 Portanto, 

o fato de nossa amostra ter apresentado mais homens (55,3%) que mulheres (44,7%) está em 

concordância com o que acontece na população brasileira soropositiva, e também se verificou 

em outros estudos.
 1,47,55

 

 A idade dos nossos pacientes foi semelhante à encontrada em outros estudos. 

Amorosa e colaboradores
 1

 obtiveram uma idade mediana de 43,7 anos. Em nosso estudo, a 

idade média foi de 43,1 anos. Jaime e colaboradores
 47

 encontraram uma média de idade de 

39,1 anos entre os homens e de 38,21 anos entre as mulheres, diferença que não foi 

significativa. A faixa etária predominante no estudo de Leite e Sampaio
 55

 foi a de 26 aos 49 
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anos (75,3%). A faixa etária predominante em nosso estudo foi a de 41 a 50 anos. Nos 

Estados Unidos, Crum-Cianflone e colaboradores
 26

 encontram uma média de idade de 41 

anos (20-73 anos), embora tenham somente estudado militares do sexo masculino. 

6.1.1. Etnia 

 Em apenas dois estudos sobre a prevalência de obesidade na população HIV positiva a 

etnia foi estudada. Num deles, feito nos Estados Unidos, os indivíduos foram classificados 

como afro-americanos e não-afro-americanos.
 1

 Este estudo mostrou que a maior parte (60%) 

dos pacientes era, semelhantemente ao que se observou em nosso estudo, afro-americana, 

embora em proporção maior que a encontrada por nós (50,6%). Estes autores demonstraram 

também que a frequência de afro-americanos é maior entre as mulheres (78%) que entre os 

homens (55%); em nosso estudo, não observamos diferenças entre os sexos. Também nos 

Estados Unidos, Crum-Cianflone e colaboradores
 26

 observaram que 50% dos pacientes eram 

brancos, 38% afro-americanos, 8% hispânicos e 3% asiáticos. 

6.1.2. Escolaridade 

 A escolaridade dos nossos pacientes foi alta: 43,6% dos pacientes tinham pelo menos 

o ensino médio completo e apenas 2,6% da população estudada era analfabeta. Isto não 

destoa dos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP), segundo os quais, dentre todos os municípios do país, Niterói é aquele em que a 

população tem o número médio mais elevado (9,5) de séries escolares concluídas (anos de 

estudo) e a menor taxa de analfabetismo (3,6%).
 12

 Este desempenho escolar provavelmente 

seria maior se 43% dos indivíduos estudados não fossem provenientes de São Gonçalo, 

município que conta com índices de escolaridades mais baixos. Embora não haja 

significância estatística quando se faz a comparação da escolaridade entre os sexos, o grau de 

escolaridade é consistentemente maior entre os homens: 48,1% deles tinham pelo menos 
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ensino médio completo, contra apenas 38,1% das mulheres. Porém o percentual de 

analfabetos é maior entre os homens (3,1%) do que entre as mulheres (1,9%), também sem 

significância estatística. 

6.1.3. Renda 

 Em nosso estudo 20% dos pacientes apresentaram renda mensal domiciliar per capita 

igual ou superior a dois salários mínimos, semelhante ao observado no país (17,4%) e no 

estado do Rio de Janeiro (23,2%).
 10

 As mulheres apresentaram renda inferior à dos homens, 

o que também concorda com os dados relativos à população em geral,
 10

 que mostram que, 

em nosso país, não conquistamos ainda a isonomia salarial entre os sexos. 

6.1.4. Município 

 O município de Niterói não foi o principal local de procedência dos pacientes 

atendidos pelo Serviço de Infectologia do HUAP. Isto pode refletir um problema de saúde 

pública, isto é, a impossibilidade de atender, em alguns municípios vizinhos, a todos os 

pacientes que buscam este tipo de auxílio médico. Ou pode, por outro lado, decorrer 

simplesmente de algo que comumente ocorre com pacientes soropositivos, ou seja, a procura 

de um serviço de saúde distante do seu local de moradia ou trabalho, em função do medo de 

ser identificado e rejeitado como portador do vírus da aids ou de, até mesmo, perder seu 

emprego, em decorrência do estigma associado à aids. 

6.1.5. Estilo de vida 

 Em nossa pesquisa, levantamos a frequência do consumo de álcool, presente em 

47,7% dos pacientes. Não foi possível comparar nossos dados com os da população 

brasileira, em função da utilização de critérios diferentes dos empregados na pesquisa 

VIGITEL (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
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Telefônico). Esta pesquisa, que utilizamos como fonte dos dados populacionais, levantou o 

consumo excessivo de álcool (número de doses superior a quatro para mulheres e cinco para 

homens, em uma única ocasião) ocorrido apenas nos últimos 30 dias, presente, aliás, em 

18,6% da população do estado do Rio de Janeiro.
 18

 Em relação ao sexo, observa-se que, no 

estado do Rio de Janeiro, o consumo excessivo de álcool é mais frequente entre os homens 

(25,3%) que entre as mulheres (13,1%).
 18

 A relação entre estes percentuais (1,93) é algo 

superior à que encontramos em nosso estudo (1,3), em que o consumo foi bem mais frequente 

entre os homens que entre as mulheres (53,1% vs. 41%). 

 Não houve a mesma dificuldade de padronização dos dados em relação ao tabagismo. 

Em nosso estudo verificamos a presença do hábito de fumar, encontrando-o presente em 

29,6% dos pacientes, o que corresponde a mais que o dobro da frequência observada na 

população do estado do Rio de Janeiro (13,3%).
 18

 Quando se compara o tabagismo entre os 

sexos, observa-se que nesta população os homens fumam com quase a mesma frequência que 

as mulheres (13,4% vs. 13,37%). O mesmo não se observou em nosso estudo, onde a 

frequência de mulheres tabagistas era maior, quando comparada com a dos homens (32,7% 

vs. 27%). Entretanto, em um estudo norte americano realizado numa população 

soropositiva,
 1

 observou-se que 46% dos pacientes eram fumantes, um percentual ainda maior 

do que o encontrado em nosso estudo (29,6%). 

 Tanto o hábito de fumar quanto o consumo exagerado de álcool são indicadores 

importantes no monitoramento dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, 

como hipertensão arterial, diabetes e problemas cardíacos. Sendo assim, é bastante relevante 

identificá-los nos pacientes soropositivos, nos quais este risco é ainda maior em função da 

infecção pelo HIV e dos efeitos do tratamento. 
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 Em relação à atividade física, observamos que poucos pacientes (22,6%) a praticavam 

por período igual ou superior a 30 minutos por pelo menos três vezes na semana, mesmo 

considerando o possível deslocamento a pé para o trabalho, um resultado pouco inferior ao 

encontrado na do Estado do Rio de Janeiro (30,5%).
 18

 A pesquisa VIGITEL encontrou, nesta 

população, percentuais de atividade física praticamente iguais em homens (32,7%) e 

mulheres (30,5%).
 18

 Nosso estudo, ao contrário, mostrou que os homens praticavam 

atividade física em percentual (29,2%) bem maior que o das mulheres (14,3%). 

6.1.6. Outras doenças, doenças oportunistas e história mórbida familiar 

 Observamos que mais de 25% dos nossos pacientes tinham história de outras doenças 

prévias ou concomitantes, muitas delas doenças crônicas não transmissíveis, como 

hipertensão (50%), dislipidemia (26,7%) e diabetes (11,7%). Não é improvável que isto 

esteja, de alguma forma, ligado à idade dos pacientes, a maioria dos quais tinha mais de 40 

anos. Fahri e colaboradores,
 32

 revisando prontuários, observaram que 15,7% dos pacientes 

apresentavam história de hipertensão e 5,1% apresentavam diabetes. 

 Aproximadamente a metade dos nossos pacientes apresentou pelo menos uma doença 

oportunista no decorrer da sua infecção pelo HIV, seja no momento da descoberta ou 

diagnóstico da infecção pelo HIV, seja posteriormente, em decorrência de má adesão ao 

tratamento. Os homens apresentaram essas doenças com maior frequência que as mulheres, o 

que pode talvez significar maior incidência de problemas de adesão e acompanhamento entre 

eles. 

 Quanto à história familiar de doenças crônicas não transmissíveis, havia, entre os 

nossos pacientes, antecedentes familiares de DCV em 46% e de dislipidemia em 22,1%. Fahri 

e colaboradores
 32

 observaram que, entre os pacientes com dislipidemia, havia história 

familiar de coronariopatia em 52,2% e de dislipidemia em 26,9%, ao passo que nos pacientes 
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sem coronariopatia estes mesmos percentuais eram de 56,6% e 15,1%, respectivamente. Os 

percentuais para o total da população estudada neste estudo foram de 53,2% para a 

coronariopatia e de 24,3% para a dislipidemia. Nossos pacientes apresentaram, portanto, 

antecedentes familiares de DCV e dislipidemia algo menores, mas não substancialmente 

diferentes, dos apresentados no estudo de Fahri e colaboradores.
 32

 

6.1.7. Outros medicamentos em uso 

 Pouco menos da metade (41,3%) dos nossos pacientes fazia uso de outros 

medicamentos, a maioria dos quais antibióticos para profilaxia de doenças oportunistas. 

Observamos também o uso de anti-hipertensivos e diuréticos, em função de doenças não 

relacionadas ao HIV. O uso de tranquilizantes e antidepressivos foi mencionado por muitos 

pacientes, o que pode estar relacionado à ansiedade e à angústia que são, com certeza, 

problemas frequentes entre esses pacientes.
 16

 A ansiedade pode se manifestar em diferentes 

momentos: no aconselhamento pré-teste, no momento de conhecer o resultado e, quando este 

é positivo, em várias outras situações ao longo da infecção pelo HIV. Dentre essas situações, 

as mais importantes são o aparecimento de doença ou condição que indique a passagem do 

simples estado de soropositivo para o de imunodeficiente, e as internações (particularmente 

na primeira), não sendo raro que a perspectiva da alta, durante a primeira internação, 

desencadeie um processo de intensa insegurança e ansiedade. 

6.2. ESTADO NUTRICIONAL E PERFIL BIOQUÍMICO DOS PACIENTES 

ESTUDADOS 

6.2.1. Estado nutricional 

 Em nosso estudo encontramos a esperada diferença significativa da média de peso 

entre os sexos, sendo o peso médio dos homens maior (69,8 Kg) que o das mulheres (66,7 
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Kg). O mesmo foi observado por Jaime e colaboradores
 47

 (70,15 Kg para os homens e 61,58 

Kg para as mulheres), embora, neste caso, a diferença não tenha sido significativa. 

 O IMC médio em nosso estudo foi mais elevado no sexo feminino (24,23 Kg/m²) que 

no masculino (23,89 Kg/m²). Isto também ocorreu em outros estudos, como o de Jaime
 47

 

(24,22 Kg/m² no sexo feminino e 23,62 Kg/m² no sexo masculino) e o de Amorosa
 1

 (27,5 

Kg/m² entre as mulheres e 24,9 Kg/m² entre os homens). Os índices e a diferença entre os 

sexos são ambos maiores na população soropositiva norte americana, estudada no trabalho de 

Amorosa.
 1

 Em relação à média da CC, não foram encontradas diferenças significativas entre 

os sexos em nosso estudo, nem no estudo feito por Jaime e colaboradores.
 47

 

 Em nosso estudo observamos elevada ocorrência de sobrepeso e obesidade entre os 

indivíduos portadores de HIV. Nossos percentuais, entretanto, são inferiores aos encontrados 

por diversos outros pesquisadores em pacientes HIV-positivos e em diversas populações 

saudáveis.
 1,6,8,32,45,47,52,55

 

 Em relação aos indivíduos saudáveis, os dados da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares dos anos 2008-2009 (POF, 2008-2009)
 8

 mostram que os percentuais de 

desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade na população brasileira são, respectivamente, de 

2,7%, 33,5%, 49% e 14,8%. Na população do sexo masculino, estes percentuais são, ainda 

respectivamente, de 1,8%, 35,6%, 50,1% e 12,5%. Entre as mulheres de toda a população 

brasileira os percentuais de desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade são, por esta ordem, 

de 3,6%, 31,5%, 48% e 16,9%. Nota-se, portanto, que na população brasileira os homens têm 

percentual levemente maior de sobrepeso, mas as mulheres têm frequência 

consideravelmente maior de desnutrição e obesidade (Tabela 25). 
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Tabela 25. Estado nutricional de indivíduos HIV-positivos e de indivíduos saudáveis em alguns estudos conforme o sexo. 

Estudo e referência 
População 

estudada 
Local 

Baixo peso 

(%) 

Sobrepeso 

(%) 

Obesidade 

(%) 

Excesso de peso 

(%) 

M F T M F T M F T M F T 

Jaime et al, 2004
 47

 HIV+
 

São Paulo, Brasil 2.3 7.7 - 25.1 26.9 - 3.5 9.6 - 28.6 36.5 - 

Amorosa et al, 2005
 1

 HIV+
 

Philadelphia, USA - - 9 30 31 31 11 28 14 41 59 45 

Hendricks et al, 2006
 45

 HIV+
 

Boston, USA - - - 39.6 33.9 - 12.5 28.6 - 52.1 62,5 - 

Crum-Cianflone et al., 2008
 26

 HIV+ Maryland, USA - - 1 - - 46 - - 17 - - 63 

Leite & Sampaio, 2008
 55

 HIV+
 

Rio de Janeiro, Brasil - - 6.1 - - 35.4 - - 13.7 - - 49.1 

Kroll et al, 2011
 52

 HIV+
 

Porto Alegre, Brasil 4.2 5.9 5.2 34.5 33.8 34.2 4.4 14.1 8.4 38.9 47.9 42.6 

Este estudo HIV+
 

Niterói, Brasil 3.8 7.6 5.5 24.6 25.7 25.1 6.2 16.2 10.6 30,8 41.9 35.7 

CDC, 2007-2008
 23

 Saudável
 População norte-

americana 
- - - - - 34.2 32.2 35.5 33.8 - - 68 

Crum-Cianflone et al., 2008
 26

 Saudável Maryland, USA - - 0.8 - - 47.5 - - 18.4 - - 65,9 

Bossan et al, 2007
 6

 Saudável Niterói, Brasil 2.2 4.4 - 35.5 30.4 - 14.1 15.4 - 49.6 45.8 - 

POF 2008-2009
 8

 Saudável População brasileira 1.8 3.6 2.7 50.1 48 49 12.5 16.9 14.8 62.6 64.9 67,4 

POF 2008-2009
 8

 Saudável Sudeste do Brasil 1.4 3.1 - 52.4 48.5 - 13 17.5 - 65.4 66 - 

POF 2008-2009
 8

 Saudável Sul do Brasil 1.1 2.5 - 56.8 51.6 - 15.9 19.6 - 72.7 71.2 - 

M, masculino; F, feminino; T, total 
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 Dados da mesma fonte
 8

 sobre a população urbana da região sudeste mostram 

percentuais de desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade de 1,4%, 33,2%, 52,4% e 13% 

entre os homens, e de 3,1%, 30,9%, 48,5% e 17,5% entre as mulheres. Repete-se, assim, o 

padrão nacional, que consiste de maior frequência de sobrepeso entre os homens e de maiores 

percentuais de desnutrição e obesidade entre as mulheres. Verifica-se também que os 

percentuais de excesso de peso (a combinação de sobrepeso e obesidade) são maiores na 

região sudeste do que no Brasil como um todo. 

 Crum-Cianflone e colaboradores,
 26

 estudando militares norte-americanos HIV-

negativos e HIV-positivos, encontram entre os primeiros, 0,8% de indivíduos com baixo 

peso, 47,5% com sobrepeso e 18,4% com obesidade. 

 Quanto aos indivíduos soropositivos, Hendricks e colaboradores,
 45

 estudando 

pacientes norte-americanos, observaram taxas de sobrepeso em 38,6% de todos os pacientes, 

sendo os percentuais discriminados por sexo de 39,6% entre os homens e de 33,9% entre as 

mulheres. A obesidade estava presente em 15,3% de todos os pacientes estudados, sendo os 

percentuais discriminados por sexo de 12,4% entre os pacientes do sexo masculino e de 

28,6% entre os do sexo feminino. Neste estudo, os percentuais de excesso de peso de 

qualquer natureza (sobrepeso ou obesidade) chegaram, portanto, a 53,9% de todos os 

pacientes, 52% entre os homens e 62,5% entre as mulheres. Estes números são inferiores aos 

da população brasileira saudável, e superiores aos de vários estudos realizados entre nós, 

brasileiros, com pacientes soropositivos, como se verá a seguir. Hendricks e colaboradores
 45

 

não apresentaram dados referentes ao baixo peso. 

 No estudo citado anteriormente, Crum-Cianflone,
 26

 mostrou, em militares norte-

americanos do sexo masculino soropositivos, 1% de desnutridos, 46% de eutróficos e 17% de 
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obesos. Estes resultados são muito semelhantes aos encontrados, no mesmo estudo e pelos 

mesmos autores, em militares norte-americanos soronegativos. 

 Em um estudo realizado no Rio de Janeiro com 393 pacientes soropositivos, Leite e 

Sampaio
 55

 observaram que 49,1% dos pacientes apresentavam algum grau de excesso de 

peso. Os percentuais de sobrepeso e obesidade neste estudo foram de, respectivamente, 

35,4% e 13,7%. Estes percentuais são superiores aos encontrados na maior parte dos 

trabalhos realizados no Brasil que consultamos para a elaboração do presente estudo. Isto 

talvez se deva ao fato de a amostra ter sido composta por pacientes acompanhados em um 

serviço hospitalar de Nutrição, o que pode ter provavelmente resultado na inclusão de maior 

número de pacientes com algum transtorno nutricional. Estas pesquisadoras relatam não ter 

encontrado diferenças significativas na distribuição de sobrepeso e obesidade em relação ao 

sexo, à idade ou à prática de atividade física. Entretanto, os dados apresentados não estão 

discriminados por sexo. O percentual de desnutrição entre os pacientes deste estudo foi de 

6,1%. 

 Estudando 3096 indivíduos da população saudável de Niterói, Bossan e 

colaboradores
 6

 encontraram percentuais de desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade de, 

respectivamente, 3,4%, 49%, 32,7% e 14,9%. Estes mesmos percentuais foram de 2,2%, 

48,2%, 35,5% e 14,1% entre os homens e de 4,4%, 49,7%, 30,4% e 15,5% entre as mulheres. 

Os números se aproximam muito dos da região sudeste, não só na sua magnitude, como 

também na sua distribuição, com predomínio discretamente maior de desnutrição, eutrofia e 

obesidade, à custa de menor prevalência de sobrepeso. 

 Amorosa e colaboradores,
 1

 em estudo realizado em uma população soropositiva norte 

americana, foram os primeiros a verificar que a obesidade e o sobrepeso eram mais 

prevalentes que a desnutrição (14%, 31%, e 9%, respectivamente). Neste estudo observou-se 
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que o excesso de peso atingia 45% dos pacientes (31% com sobrepeso e 14% com 

obesidade). Ao analisarem seus resultados discriminados por sexo, estes autores observaram 

que a frequência de sobrepeso foi praticamente a mesma entre homens e mulheres (31,6% vs. 

29,9%), mas que as mulheres tinham três vezes mais chances de serem obesas que os 

homens, 28,3% vs. 10,7%, sendo o OR, segundo os autores, de 3,3 (IC 95%, 2,4-4,4; 

p < 0,001). Estes autores anotaram também a prevalência de excesso de peso (a combinação 

de sobrepeso e obesidade), encontrando valores de 58.2% em mulheres e de 42.3% em 

homens. Isto implica que, entre os pacientes deste estudo, as mulheres tiveram cerca de duas 

vezes mais chances de terem qualquer tipo de excesso de peso, sendo o OR, segundo os 

autores, de 1,9 (IC 95%, 1,5-2,4). Neste sentido, os dados deste estudo se assemelham aos de 

Hendricks e colaboradores,
 45

 que também estudaram pacientes soropositivos norte-

americanos e encontraram diferença entre os sexos, no que se refere ao excesso de peso 

(62,5% entre as mulheres e 52% entre os homens), aliás globalmente maior em seu estudo 

(53,9%) do que no de Amorosa e colaboradores
 1

 (45%). 

 Em um estudo feito em Porto Alegre, Kroll e colaboradores,
 52

 estudando pacientes 

soropositivos, observaram desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade em, respectivamente, 

5,2%, 52,2%, 34,2% e 8,4% dos indivíduos estudados. Estes percentuais foram, para os 

homens, e pela mesma ordem, de 5,9%, 55,2%, 34,5% e 4,4%, e para as mulheres de 4,2%, 

47,9%, 33,8% e 14,1%. Estes percentuais, que mostram prevalência de sobrepeso 

discretamente maior entre os homens e prevalência de obesidade consideravelmente maior 

entre as mulheres, estão abaixo daqueles que se verificam na população brasileira. Estão 

também consideravelmente abaixo dos percentuais da população da região sul, a região com a 

maior prevalência de excesso de peso em todo o país. Nesta região, os percentuais de 

desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade são, entre os homens, de 1,1%, 26,2%, 56,8% e 

15,9%, e, entre as mulheres, de 2,5%, 26,3%, 51,6% e 19,6%. O percentual global de excesso 
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de peso (sobrepeso e obesidade) nesta região do país está entre 72,7% (entre os homens) e 

71,2% (entre as mulheres).
 8

 Sendo assim, o percentual global de excesso de peso encontrado 

por Kroll e colaboradores
 52

 em seus pacientes soropositivos (42,6% em ambos os sexos, mas 

38,9% entre os homens e 47,9% entre as mulheres) está bem abaixo do que se verifica na 

população saudável da região sul. As mulheres soropositivas são, entretanto, tal como a 

população saudável do estado, mais acometidas de obesidade, mas a diferença entre elas e os 

homens, neste particular, é maior do que a que se verifica na população saudável. A chance 

de apresentar obesidade foi, neste estudo, três vezes e meia maior entre as mulheres que entre 

os homens (OR=3,53; IC 95%, 1,47-8,69). 

 O presente estudo encontrou uma taxa global de excesso de peso de 37,1%, ou seja, de 

32,3% entre os homens e 42,9% entre as mulheres. Estudando pacientes soropositivos com e 

sem dislipidemia em atendimento ambulatorial em um hospital universitário do Rio de 

Janeiro, Farhi e colaboradores
 32

 encontraram uma taxa global de excesso de peso de 39,6%. 

Infelizmente, a distribuição destes pacientes conforme o sexo ou conforme a presença de 

sobrepeso ou obesidade não está explícita na publicação. Em nosso estudo, as frequências de 

desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade foram de 5,5%, 57,4%, 26% e 11,1%, nesta 

ordem. Estes percentuais são, para os homens, de 3,8%, 63,8%, 25,4% e 6,9%, e, para as 

mulheres, de 7,6%, 49,5%, 26,7% e 16,2%. Nossas pacientes são, portanto, menos 

frequentemente eutróficas, uma vez que apresentam maior prevalência de desnutrição e 

obesidade, sendo as taxas de sobrepeso praticamente iguais entre os sexos. Em nosso estudo, 

as mulheres tiveram cerca de três vezes mais chances de serem obesas (OR = 2,6; IC 95% 

1,03-6,91) que os homens. A chance de serem desnutridas também foi maior, mas sem 

significância estatística (OR = 2,06, IC 95% 0,64-7,10). Nota-se também que o percentual de 

excesso de peso (37,1%) é inferior ao descrito para a população brasileira (63,8%) e para a 

população da região sudeste (65,7%) segundo POF 2008-2009,
 8

 bem como aos descritos por 
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Bossan e colaboradores
 6

 na população saudável de Niterói (47,6%). Quanto aos dados destes 

últimos autores, é importante salientar que foram colhidos no ano de 2003, não sendo 

improvável que os percentuais de sobrepeso e obesidade na população de Niterói sejam 

maiores hoje em dia, o que estaria de acordo com o importante aumento da frequência de 

obesidade ocorrido nos últimos anos em todo o país.
 8
 

 De todos os trabalhos consultados, somente no de Jaime e colaboradores,
 47

 que 

estudaram em São Paulo 223 pacientes soropositivos em uso de TARV contendo IP, observa-

se um percentual de excesso de peso (30,5% para o conjunto de sobrepeso e obesidade) 

menor que o nosso (37,1%). Neste estudo, os percentuais de desnutrição, eutrofia, sobrepeso 

e obesidade são, respectivamente, de 3,6%, 65,9%, 25,6% e 4,9%. Estes mesmos percentuais 

são, para os homens, de 2,3%, 69%, 25,1% e 3,5% e, para as mulheres, de 7,7%, 55,8%, 

26,9% e 9,6%. Uma vez mais, as mulheres são menos frequentemente eutróficas por terem 

maiores percentuais de desnutrição e obesidade, sendo as taxas de sobrepeso praticamente 

iguais. 

 A prevalência de baixo peso em nossos pacientes foi de 5,5%, percentual que se 

mostrou inferior ao observado por Amorosa e colaboradores
 1

 em pacientes soropositivos 

americanos, que foi de 9%. Jaime e colaboradores
 47

 observaram a prevalência de baixo peso 

em 3,6% dos indivíduos soropositivos estudados (2,3% dos homens e 7,7% das mulheres), 

percentuais inferiores aos encontrados em nosso estudo (5,5% de todos os pacientes, ou 3,8% 

dos homens e 7,6% das mulheres). Leite e Sampaio
 55

 observaram baixo peso em 6,1% dos 

393 pacientes soropositivos estudados, um percentual levemente superior ao observado em 

nosso estudo (5,5%). A incidência atual de baixo peso entre pacientes soropositivos parece 

ser bastante inferior à encontrada nos estudos realizados no início da epidemia de aids, época 

em que 40 a 90% dos pacientes apresentavam importante desnutrição, caracterizada por perda 
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ponderal involuntária e maior mortalidade.
 25,66,67,91

 Nota-se, no entanto, que os percentuais de 

baixo peso nos estudos consultados são superiores, entre os pacientes soropositivos, do que 

os descritos na população normal brasileira (2,7%), e bastante superiores aos descritos na 

região sudeste (1,4% para os homens e 3,1% para as mulheres). No trabalho de Kroll e 

colaboradores,
 52

 realizado em Porto Alegre com pacientes soropositivos, o percentual de 

baixo peso foi de 5,9% entre os homens e de 4,2% entre as mulheres, enquanto estes 

percentuais são, para a região sul do país, de 1,1% e 2,5%, respectivamente. No entanto, os 

valores de baixo peso encontrados em nosso estudo (5,5%) estão praticamente de acordo com 

a proporção normalmente admitida de indivíduos constitucionalmente magros em qualquer 

população, que é de 5%, segundo dados da OMS.
 69

 Valores semelhantes foram encontrados 

nos demais estudos realizados com indivíduos soropositivos,
 47,52

 com a exceção do estudo de 

Leite e Sampaio,
 55

 que encontraram 6,1% de indivíduos com baixo peso. 

 Esses dados mostram que, embora o sobrepeso e a obesidade sejam importantes 

problemas de saúde na população soropositiva, a proporção com que estes pacientes são 

acometidos não é tão elevada como a da população geral. 

6.2.2. Risco cardiovascular e Obesidade central 

 Havia algum grau de risco cardiovascular em 47% dos nossos pacientes, não havendo 

diferença estatística entre os sexos (32,3% dos homens e 42,9% das mulheres, OR = 1,57, IC 

95%, 0,89-2,77). Kroll e colaboradores
 52

 observaram frequências superiores (51,3%) de 

RCV elevado nos pacientes soropositivos de Porto Alegre, mas com distribuição entre os 

sexos semelhante à nossa (77,5% entre as mulheres e 33% entre os homens, p<0,001), o que 

fez com que as mulheres, naquele estudo, tivessem sete vezes mais chances de possuir algum 

grau de RCV (OR = 6,98, IC 95%, 4,16-11,76). 
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 Houve dificuldade em comparar nossos dados com os de outros estudos realizados em 

populações soropositivas e normais, em função de parâmetros e pontos de corte definidos de 

modo diferente. Rezende e colaboradores,
 75

 utilizando os mesmos pontos de corte do nosso 

estudo (CC  90 cm para homens e  80 cm para mulheres), observaram presença de 

obesidade central em 57,9% dos funcionários de uma universidade, para os quais estes dados 

estavam disponíveis. A obesidade central estava presente em 74% das mulheres e em 46,1% 

dos homens. Em nosso estudo, 48,9% dos pacientes tinham obesidade central, tal como 

definida pela circunferência da cintura. Houve também em nosso estudo uma associação 

significativa entre a presença de obesidade central e o sexo feminino (69,5% nas mulheres e 

32,3% nos homens, p < 0,001). Lauda e colaboradores,
 54

 utilizando pontos de corte mais 

elevados (CC  102 cm para homens e CC  88 cm para mulheres) do que os utilizados por 

nós, observaram que 41,8% dos pacientes apresentavam valores da CC elevados, com 

diferenças em relação ao sexo (57,1% nas mulheres e 27,7% nos homens, p < 0,001). Mariath 

e colaboradores,
 59

 estudando 1252 indivíduos saudáveis que frequentavam o refeitório de 

uma empresa em São Paulo, observaram, empregando os mesmo pontos de corte e 

parâmetros que Lauda e colaboradores,
 54

 que 33% dos indivíduos apresentavam valores 

elevados para a circunferência da cintura, com diferenças significativas entre os sexos (26% 

dos homens e 49% das mulheres, 
2
=63,8, p < 0,001). Estes valores são inferiores aos 

encontrados na população soropositiva dos estudos citados, assim como dos verificados em 

nosso estudo (48,9%, 32,3% nos homens e 69,5% nas mulheres; p < 0,001). Farhi e 

colaboradores
 32

, medindo a relação cintura-quadril, verificaram que 28,9% dos pacientes 

estudados tinham esta relação aumentada. A circunferência da cintura não foi avaliada 

separadamente no estudo de Farhi e colaboradores.
 32

 Jaime e colaboradores
 47

 utilizando 

também a CC como um indicador de obesidade abdominal e pontos de corte semelhantes aos 

de Lauda e colaboradores
 54

 e de Mariath e colaboradores,
 59

 encontraram 12,6% de obesidade 
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abdominal em portadores de HIV em uso de inibidores da protease (32,7% entre as mulheres 

e 6,4% entre os homens), valores estes menores dos que os observados em nosso estudo. Na 

verdade, dentre os estudo citados, somente os percentuais de Rezende e colaboradores
 75

 são 

superiores aos observados por nós, talvez por terem estudado indivíduos saudáveis. 

6.2.3. Exames laboratoriais 

 Em um estudo populacional realizado em treze cidades brasileiras,
 60

 observaram-se, 

em pessoas saudáveis, valores elevados de CT em 40% dos indivíduos, percentual semelhante 

ao encontrado no nosso estudo (40,8%). Nesse estudo populacional, o percentual de 

indivíduos com colesterol total elevado no município do Rio de Janeiro foi de 45%. Tal como 

nós, estes pesquisadores não observaram qualquer diferença entre os sexos. 

 Fornés e colaboradores,
 34

 estudando indivíduos saudáveis, encontraram aumento do 

CT em 35,1% dos homens e em 35,3% das mulheres; aumento do LDL em 31,9% dos 

homens e em 33,7% das mulheres; e redução do HDL em 45,7% dos homens e 32% das 

mulheres. A diferença entre os sexos, observada em relação ao HDL, manifestou-se também 

como uma diferença das médias, 46,1   mg/dL para as mulheres e 43,7   mg/dL para os 

homens (p < 0,0001). Quanto às médias de colesterol total e de LDL, não houve, no trabalho 

de Fornés e colaboradores,
 34

 diferença entre os sexos. Rezende e colaboradores,
 75

 também 

estudando pessoas saudáveis, observaram valores médios mais elevados de colesterol total, 

HDL e TG entre os homens. Matos e colaboradores,
 62

 analisando exames de rotina realizados 

em funcionários de um centro de pesquisa da Petrobrás no Rio de Janeiro, verificaram que 

56,6% dos indivíduos estudados tinham colesterol elevado. Neste estudo, a frequência de 

indivíduos com TG elevados e redução do HDL foi de 17% e 8,7%, respectivamente. Estes 

valores ficaram bem abaixo dos observados em nosso estudo (42,9% e 47,9%, 

respectivamente, talvez porque, mais uma vez, os pontos de corte empregados por estes 
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autores (CT 200   mg/dL e HDL 35   mg/dL) tenham sido diferentes dos empregados por 

nós. 

 Estudando pacientes soropositivos, Lauda e colaboradores
 54

 encontraram, no que diz 

respeito aos lipídios séricos e à glicemia, alterações laboratoriais semelhantes às observadas 

no nosso estudo. Os valores de HDL estavam reduzidos em 50,2% dos pacientes estudados 

por estes pesquisadores (46,9% entre os homens, e 53,8% entre as mulheres), e os de TG 

aumentados em 43,8% (49,2% entre os homens, 37,8% entre as mulheres). Nossos 

percentuais foram de 47,9% para a frequência de pacientes com HDL reduzido, e de 42,9% 

para a frequência de TG elevados. O percentual de pacientes com glicemia elevada foi menor 

no trabalho de Lauda e colaboradores
 54

 (7,2%, sendo 9,2% entre os homens e 5% entre as 

mulheres) que no nosso (13,7%), embora deva-se notar que os limites superiores de 

euglicemia empregados por estes pesquisadores (<110   mg/dL) foram mais altos que os 

empregados no nosso (<100   mg/dL). Não houve, em nenhum dos dois estudos, diferença 

significativa de glicemia entre os sexos. Leite e Sampaio,
 55

 estudando pacientes 

soropositivos, observaram que 70% deles tinham HDL reduzido, 48% tinham TG elevados e 

40% elevação do CT. 

 O estudo de Farhi e colaboradores,
 32

 também realizado com pacientes soropositivos, 

revelou elevações dos níveis de colesterol total em 28,5% deles; de LDL em 18,1%; e de TG 

em 44,5%. Os níveis de HDL estavam reduzidos em 58,3% dos pacientes. Nosso valor 

quanto a este último percentual foi de 47,9%. O ponto de corte empregado por nós (40   

mg/dL para os homens e 50   mg/dL para as mulheres) foi maior que o empregado por 

aqueles pesquisadores (≤40  mg/dL para ambos os sexos). Seria de esperar, portanto, que 

tivéssemos encontrado, em nosso estudo, um percentual maior, o que não ocorreu. É provável 
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também que, se tivéssemos usado os pontos de corte mais baixos empregados por Farhi e 

colaboradores,
 32

 a diferença entre os dois estudos fosse ainda maior. 

 Guimarães e colaboradores,
 38

 estudando pacientes HIV-positivos do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, observaram que a presença de um perfil 

lipídico aterogênico era mais frequente em pacientes sob TARV, quando comparados aos 

virgens de tratamento. Este perfil aterogênico caracterizava-se, neste estudo, por níveis mais 

elevados de TG, CT, HDL e glicose. 

6.2.4. Síndrome metabólica 

 A síndrome metabólica esteve presente em 37,3% dos pacientes do presente estudo, 

uma proporção superior ao encontrado por Lauda e colaboradores,
 54

 em estudo realizado em 

Santa Catarina, onde estes autores a observaram em 26,9% dos pacientes soropositivos. Isto 

pode ter ocorrido por terem utilizado a presença de dois critérios como requisitos para a 

síndrome, diferentemente do critério sugerido pelo IDF e utilizado por nós, que caracteriza a 

síndrome metabólica como a presença de três fatores, sendo que um deles deve 

obrigatoriamente ser o aumento da CC. Os pesquisadores não verificaram diferenças entre os 

sexos, ao contrário do que se observou em nosso estudo, em que a síndrome metabólica 

estava presente em 53,5% das mulheres e 24% dos homens. Em um trabalho feito no Espírito 

Santo por Salaroli e colaboradores,
 80

 a prevalência de síndrome metabólica em indivíduos 

sem infecção pelo HIV foi de 29,8%. 



 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os indicadores laboratoriais de dislipidemia e hiperglicemia guardam, em nosso 

estudo, notável coerência com os índices clínicos de sobrepeso, obesidade, obesidade central 

e risco cardiovascular e com a presença de síndrome metabólica. Esta coerência se explica 

em parte porque alguns destes índices são derivados de outros. No entanto, este fato não pode 

explicar todo o acúmulo de alterações metabólicas e antropométricas em uma reduzida fração 

dos pacientes estudados: (1) os pacientes com sobrepeso e obesidade tendem a apresentar 

hiperglicemia e hipertensão; (2) os pacientes com obesidade central são também os 

acometidos por hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e síndrome 

metabólica; (3) os pacientes com risco cardiovascular "elevado", "alto" e "muito alto", classes 

definidas pela circunferência da cintura e pelo IMC, tendem também a apresentar 

hiperglicemia, hipertensão e síndrome metabólica; e por sua vez, (4) os pacientes com 

síndrome metabólica, definida pela circunferência da cintura, hipertrigliceridemia, redução do 

HDL, hipertensão e hiperglicemia, são também os que têm peso elevado, IMC alto, e 

hipercolesterolemia. Esta superposição de alterações sobre os mesmos indivíduos é ainda 

mais acentuada quando se consideram apenas os exames laboratoriais. Os pacientes com 
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hiperglicemia são os que apresentam dislipidemia, caracterizada pela elevação dos TG, CT, 

LDL e VLDL. Os valores do HDL (e a classificação quanto a estes valores) tiveram o 

comportamento esperado: os níveis de HDL são mais baixos nos pacientes com obesidade 

central, nos pacientes com risco cardiovascular mais alto e nos pacientes com síndrome 

metabólica. 

 Algumas outras associações também devem ser mencionadas: o tabagismo tem um 

efeito "protetor" em relação à incidência de sobrepeso, obesidade e obesidade central. Este 

efeito também foi notado por Amorosa e colaboradores
 1

 em pacientes HIV-positivos de 

ambos os sexos. Estes autores enfatizam que este fato não pode ser considerado favorável, 

tendo em vista as complicações inerentes ao tabagismo. Também no estudo de Fahri
 32

 28,3% 

dos pacientes sem dislipidemia eram tabagistas, percentual que se elevou para 31,3% entre os 

sem dislipidemia. Nós não encontramos associações entre o tabagismo e alterações 

laboratoriais. 

 Há algumas evidências, em nossos resultados, de que o tratamento antirretroviral 

relaciona-se com a obesidade e com a dislipidemia: a contagem de linfócitos T CD4 mostrou-

se mais alta nos pacientes com obesidade central, com hipercolesterolemia, com síndrome 

metabólica e com elevação dos níveis de LDL e HDL. Além disso, os pacientes com a carga 

viral mais baixa tendem também a ter obesidade central e elevações do CT, HDL e LDL. 

 O uso de antirretrovirais parece associar-se de forma irregular às variáveis estudadas 

no presente trabalho. As interpretações que se podem dar a estas associações são 

questionáveis e nem sempre relevantes. Por exemplo, o uso atual de nevirapina parece 

proteger contra a elevação dos TG e contra a presença de síndrome metabólica. A nevirapina 

é o ITRNN usado em mulheres jovens em idade fértil, uma vez que o efavirenz é 

teratogênico. O efeito protetor poderia estar ligado à juventude das pacientes, mas trata-se 
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apenas de uma suposição. Além disso, a proteção conferida por um ITRNN pode apenas 

redundar do fato de o paciente não estar sendo exposto a um IP. Interessantemente, o uso 

passado de nevirapina guarda relação com a elevação do nível de TG, o que provavelmente 

resulta da sua substituição por um IP. 

 O uso anterior de didanosina (um ITRN atualmente em desuso) associa-se à elevação 

dos níveis de LDL e guarda relação com a frequência de obesidade central. Fatores 

"protetores" contra a obesidade como, por exemplo, o fumo, não foram controlados nesta 

análise. No entanto, como veremos, o tratamento a longo prazo com qualquer antirretroviral 

tende a associar-se com a piora dos parâmetros laboratoriais e antropométricos. 

 O uso, prolongado ou não, de qualquer antirretroviral associa-se com elevação do 

LDL e dos TG. Esta associação é importante com o uso de zidovudina, componente da maior 

parte dos esquemas. A associação entre o uso de qualquer tratamento antirretroviral não foi 

controlada pela eliminação dos que usaram zidovudina. No entanto, não é improvável que 

este efeito se deva à zidovudina, um ITRN largamente empregado, e cujo uso está associado 

à elevação do colesterol total, do HDL, LDL e dos TG. O tempo de uso dos inibidores de 

protease considerados em conjunto associa-se com a elevação dos TG. 

 Uma associação inesperada foi a que se deu entre o uso de estavudina (um ITRN 

abandonado em razão de sua toxicidade mitocondrial e propensão a provocar dislipidemias e 

síndrome metabólica) e a "proteção" contra a elevação do LDL. O uso anterior de estavudina 

também está ligado a baixos níveis de HDL. É provável que esta associação, de pouca 

relevância e plausibilidade, se deva à presença de fatores de confundimento, como o fumo, a 

orientação nutricional, o sexo e a idade, que não foram considerados na análise da estavudina. 
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 Seja como for, as significâncias encontradas na análise bivariada parecem concentrar-

se (1) na relação que guardam entre si os indicadores laboratoriais e índices clínicos de 

dislipidemia, hiperglicemia, obesidade e risco cardiovascular; (2) na relação que a síndrome 

metabólica e alguns indicadores laboratoriais de dislipidemia guardam com as contagens de 

linfócitos T CD4 altas e com as cargas virais baixas; e (3) na relação que alguns indicadores 

antropométricos de obesidade e alguns indicadores laboratoriais de dislipidemia guardam 

com o uso de antirretrovirais, de uma forma geral. É interessante notar que não houve 

associação com o tempo de infecção pelo HIV, mas sim com o uso (e o tempo de uso) dos 

antirretrovirais. 

 Embora falar de sobrepeso e obesidade em pacientes soropositivos ainda gere 

estranheza entre os profissionais da área da saúde, mesmo quando se trata de médicos e 

nutricionistas, o nosso estudo mostra a existência de considerável frequência de excesso de 

peso em pacientes soropositivos, ainda que em níveis inferiores aos da população geral. 

Apesar de inferiores, estes níveis indicam a necessidade de monitorar o estado nutricional e a 

presença de risco cardiovascular nestes pacientes, com o fim de prevenir complicações 

futuras. 

 



 

 

8. CONCLUSÕES 

1. Os índices de sobrepeso e obesidade nos pacientes soropositivos são elevados, 

especialmente em mulheres. 

2. Os índices de sobrepeso e obesidade nos pacientes soropositivos são inferiores aos 

obtidos por outros pesquisadores em diversas populações saudáveis, incluindo a 

população de Niterói. 

3. Não há evidências de que os pacientes soropositivos estejam particularmente 

predispostos ao sobrepeso e à obesidade, quando comparados com a população geral. 

4. A frequência de desnutrição nos pacientes soropositivos é o dobro da que se verifica na 

população brasileira e na população da região sudeste, embora esteja ainda dentro da 

frequência esperada de pessoas constitucionalmente magras na população, e muito 

abaixo do comumente observado no início da epidemia de aids. 

5. A frequência de risco cardiovascular elevado em nossos pacientes soropositivos tem um 

valor intermediário à observada em diversos estudos. 

6. As mulheres soropositivas apresentam risco cardiovascular elevado com mais frequência 

que os homens soropositivos. 



120 

7. A frequência de indivíduos soropositivos com colesterol elevado não é substancialmente 

diferente da que se observa na população saudável, mas a frequência de 

hipertrigliceridemia e de níveis reduzidos de HDL é maior. 

8. As frequências de níveis elevados de colesterol e TG e a frequência de níveis reduzidos 

de HDL são semelhantes às observadas em outros estudos feitos com pacientes HIV-

positivos. Não constatamos diferenças entre os sexos. 

9. A frequência de síndrome metabólica não se distingue particularmente da que se observa 

em indivíduos soropositivos e saudáveis. 

10. No que diz respeito à associação entre as variáveis estudadas observamos que o 

tabagismo tem um efeito "protetor" espúrio sobre a prevalência de sobrepeso e 

obesidade. Este efeito não se estende às anormalidades laboratoriais. 

11. Os pacientes com contagens de linfócitos T CD4 mais altas e com cargas viriais mais 

baixas são os mais acometidos pelo excesso de peso e pela dislipidemia. 

12. Não houve associação perceptível com o uso de qualquer antirretroviral em particular, 

nem com o tempo decorrido desde a infecção pelo HIV. 

 



 

 

9. REFERÊNCIAS 

1. AMOROSA V, SYNNESTVEDT M, GROSS R, FRIEDMAN H, MACGREGOR RR, 

GUDONIS D, FRANK I, TEBAS P. A Tale of 2 Epidemics: The Intersection 

Between Obesity and HIV Infection in Philadelphia. JAIDS 2005; 39(5): 557-61. 

2. ARAÚJO PSR, XIMENES RAA, LOPES CFC, DUARTE JY, SILVA MM, CARNEIRO
 

EM. Antiretroviral treatment for HIV infection/AIDS and the risk of developing 

hyperglycemia and hyperlipidemia. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo 2007; 49(2): 73-8. 

3. ASCASO JF, GONZÁLEZ-SANTOSA P, MIJARES AH, MANGASA A, MASANA L, 

MILLAN J, PALLARDO LF, PEDRO-BOTET J, PÉREZ-JIMÉNEZ F, PINTÓ X, 

PLAZA I, RUBIÉS J, ZÚÑIGA M. Diagnóstico de síndrome metabólico. 

Adecuación de los criterios diagnósticos en nuestro medio. Clin Invest Arterioscl. 

2006;18(6):244-60 

4. BARRIOS A, BLANCO F, GARCÍA-BENAYAS T, GÓMEZ-VIERA JM, DE LA CRUZ 

JJ, SORIANO V, GONZÁLEZ-LAHOZ J. Effect of dietary intervention on highly 

active antiretroviral therapy-related dyslipemia. AIDS 2002; 16(15): 2079-2081. 

5. BOCCARA F. Cardiovascular complications and atherosclerotic manifestations in the 

HIV-infected population: type, incidence and associated risk factors. AIDS 2008; 

22(Sup. 3): S19-S26. 



122 

6. BOSSAN FM, ANJOS LA, VASCONCELLOS MTL, WAHRLICH V. Nutritional status 

of the adult population in Niterói, Rio de Janeiro, Brazil: the Nutrition, Physical 

Activity, and Health Survey. Cad. Saúde Pública. 2007; 23(8):1867-76. 

7. BOZZETTE, S A; AKE, C F; TAM, H K; CHANG, S W; LOUIS, T A. Cardiovascular 

and cerebrovascular events in patients treated for human immunodeficiency virus 

infection. N Engl J Med. 2003;348:702–710.  

8. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009. Antropometria e Estado Nutricional de Crianças, 

Adolescentes e Adultos no Brasil. Brasília: IBGE; 2010. 

9. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), 1992 –1999. Brasília: IBGE; 2008. 

10. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Resultados do Censo 2010. 

<http://www.censo2010.ibge.gov.br/resultados_do_censo 2010.php>. Acesso em: 22 

Mai 11.  

11. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Séries Estatísticas & Séries 

Históricas: Conceitos e definições - pesquisas sociais. Diponível em http://seriesesta-

tisticas.ibge.gov.br/pdfs/definicoes_sociais.pdf. Acesso a 25 de julho de 2011. 

12. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Mapa do 

Analfabetismo no Brasil. Disponível em 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/ %7B3D805070-D9D0-42DC-97AC-

5524E567FC02%7D_MAPA%20DO%20ANALFABETISMO%20NO%20BRASIL 

.pdf. Acessado em 15 de agosto de 2011. 

13. BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico Aids e DST. Programa Nacional 

de DST e Aids. Versão preliminar. Brasília (DF) 2010; 7:1 Disponível em 

http://www.aids.gov.br/data/ documents. Acesso em 16 de maio de 2011. 

14. BRASIL. Ministério da Saúde. Casos de AIDS identificados em Niterói. Disponível em 

http://www.aids.gov.br. Acesso em 22 de março de 2009. 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Cad.%20saúde%20pública


123 

15. BRASIL. Ministério da Saúde. Normas para pesquisas envolvendo seres humanos (Res. 

CNS 196/96 e outras). Brasília: 2000. p 22-45. 

16. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Assistência Psiquiátrica em HIV/Aids/Coor-

denação Nacional de DST e Aids – 1 ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 

17. BRASIL. Ministério da Saúde. Recomendações para Terapia Anti-retroviral em Adultos 

Infectados pelo HIV: 2008. 7a Ed. Brasília: 2008. 244 p. 

18. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa. Vigitel Brasil 2010: vigilância de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília : Ministério da 

Saúde, 2011. 

19. BRUNTON LL, PARKER KL, BLUMENTHAL DK, IAIN, LOB. Goodman & Gilman 

Manual de Farmacologia Clínica. Porto Alegre: AMGH Editora, 2010. 

20. CABRAL PC, MELO AMCA, AMADO TCF, SANTOS RMAB. Avaliação 

antropométrica e dietética de hipertensos atendidos em ambulatório de um hospital 

universitário. Rev. Nutr. 2003; 16(1): 68-71. 

21. CARR A, SAMARAS K, BURTON S, LAW M, FREUND J, CHISHOLM DJ, COOPER 

DA. A syndrome of peripheral lipodystrophy, hyperlipidaemia and insulin resistance 

in patients receiving HIV protease inhibitors. AIDS 1998; 12(7): F51-F58. 

22. CARR A, WORKMAN C, CAREY D, ROGERS G, MARTIN A, BAKER D, WAND H, 

LAW M, SAMARAS K, EMERY S, COOPER DA. No effect of rosiglitazone for 

treatment of HIV-1 lipoatrophy: randomised, doubleblind, placebo-controlled trial. 

Lancet 2004;363:429-38. 

23. CENTERS OF DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Prevalence of Overweight, 

Obesity, and Extreme Obesity Among Adults: United States, Trends 1960–1962 

Through 2007–2008. Available on http://www.cdc.gov/NCHS/data/ 

hestat/obesity_adult_07_08/obesity_adult_07_08.pdf. Accessed on August, 3rd, 

2011. 

http://www.cdc.gov/NCHS/data/


124 

24. CHURCHILL DR, PYM AS, BABIKER AG, BACK DJ, WEBER JN. Hyperlipidaemia 

following treatment with protease inhibitors in patients with HIV-1 infection. J. Clin. 

Pharmacol. 1998; 46: 518-519. 

25. COPPINI LZ, FERRINI MT. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. In: CUPPARI L. 

Nutrição Clínica no Adulto. São Paulo: Manole; 2001. 

26. CRUM-CIANFLONE N, TEJIDOR R, MEDINA S, BARAHONA I, GANESAN A. 

Obesity among HIV Patients: The Latest Epidemic. AIDS Patient Care STDS. 2008; 

22(12): 925–30. 

27. DEPAIRON M, CHESSEX S, SUDRE P, RODONDI N, DOSER N, CHAVE J, RIESEN 

W, NICOD P, DARIOLI R, TELENTI A, MOOSER V. Premature atherosclerosis in 

HIV-infected individuals - focus on protease inhibitor therapy. AIDS 2001; 15(3); 

329-334. 

28. DOURADO I, VERAS MASM, BARREIRA D, BRITO AM. Tendências da epidemia de 

Aids no Brasil após a terapia anti-retroviral. Rev. Saúde Pública 2006; 40(Sup.): 9-

17. 

29. DUBE MP. Disorders of glucose metabolism in patients infected with human 

immunodeficiency virus. Clin Infect Dis 2000;31:1467-75. 

30. EL-SADR WM, MULLIN CM, CARR A, GILBERT C, RAPPORT C, 

VISNEGARWALA F, GRUNFELD C, RAGHAVAN SS. Effects of HIV disease on 

lipid, glucose and insulin levels: results from a large antiretroviral naïve cohort. HIV 

Med 2005; 6(2): 114-21. 

31. FAGUNDES AA, BARROS DC, DUAR HA, SARDINHA LMV, PEREIRA MM, 

LEÃO MM. Vigilância alimentar e nutricional - Sisvan: orientações básicas para a 

coleta, processamento, análise de dados e informação em serviços de saúde. Brasília: 

Ministério da Saúde: 2004. 

32. FARHI L, LIMA DB, CUNHA CB. Dislipidemia em pacientes HIV/AIDS em uso de 

anti-retrovirais num hospital universitário, Rio de Janeiro, Brasil. J. Bras. Patol. 

Med. Lab. 2008; 44(3): 175-184. 



125 

33. FERRINI MT, PASTERMAK J, WAITZBERG DL. Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS). In: WAITZBERG DL. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na 

Prática Clínica, 3
a
 ed. São Paulo: Atheneu: 2000. 

34. FORNÉS NS, MARTINS IS, VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ G, LATORRE MRDO. 

Escores de consumo alimentar e níveis lipêmicos em população de São Paulo, 

Brasil. Rev Saúde Pública 2002;36(1):12-8. 

35. FRIIS-MØLLER N, SABIN CA, WEBER R, D'ARMINIO MA, EL-SADR WM, REISS 

P, THIÉBAUT R, MORFELDT L, DE WIT S, PRADIER C, CALVO G, LAW MG, 

KIRK O, PHILLIPS AN, LUNDGREN JD. Combination antiretroviral therapy and 

the risk of myocardial infarction. N Engl J Med. 2003; 349:1993–2003. 

36. FRIIS-MØLLER N, WEBER R, REISS P, THIE´BAUT R, KIRK O, MONFORTE AA, 

PRADIER C, MORFELDT L, MATEU S, LAW M, EL-SADR W, WIT S, SABIN 

CA., PHILLIPS AN, LUNDGREN JD. Cardiovascular disease risk factors in HIV 

patients - Association with antiretroviral therapy: Results from the DAD study. 

AIDS 2003; 17:1179-3. 

37. GALLI M, RIDOLFO AL, ADORNI F, GERVASONI C, RAVASIO L, CORSICO L, 

GIANELLI E, PIAZZA M, VACCAREZZA M, MONFORTE AD, MORONI M. 

Body Habitus Changes and Metabolic Alterations in Protease Inhibitor-Naive HIV-

1-Infected Patients Treated With Two Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors. 

JAIDS 2002; 29(1): 21-31. 

38. GUIMARÃES MMM, GRECO DB, JÚNIOR ARO, PENIDO MG, MACHADO LJC. 

Distribuição da gordura corporal e perfis lipídico e glicêmico de pacientes infectados 

pelo HIV. Arq Bras Endocrinol Metab 2007, 51(1):42-51. 

39. HACKER MA, KAIDA A, HOGG RS, BASTOS FI. The first ten years: achievements 

and challenges of the Brazilian program of universal access to HIV/AIDS 

comprehensive management and care, 1996-2006. Cad. Saúde Pública 2007; 

23(Sup. 3); S345-S359. 

40. HADIGAN C, MEIGS JB, WILSON PWF. Prediction of coronary heart disease risk in 

HIV-infected patients with fat redistribution. Clin Infect Dis 2003; 36: 909-16. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22d'Arminio%20Monforte%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22El-Sadr%20WM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Reiss%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Reiss%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Thi%C3%A9baut%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Morfeldt%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22De%20Wit%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pradier%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Calvo%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Law%20MG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kirk%20O%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Phillips%20AN%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lundgren%20JD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


126 

41. HADIGAN C, YAWETZ S, THOMAS A. HAVERS F, SAX PE, GRINSPOON S. 

Metabolic effects of rosiglitazone in HIV lipodystrophy: a randomized, controlled 

trial.. Ann Intern Med 2004;140:786-94. 

42. HAMMOND KA. Avaliação dietética e clínica. In: MAHAN K, ESCOTT-STUMP. 

Krause Alimentos, nutrição e dietoterapia, 10 ed. São Paulo: Roca: 2002. 

43. HAN TS, VAN LEER EM, SEIDELL JC, LEAN ME. Waist circumference action levels 

in the identification of cardiovascular disease risk factors: prevalence study in a 

random sample. BMJ 1995; 311:1401-5. 

44. HEATH K, CHAN KJ, SINGER J, O’SHAUGHNESSY, MV, MONTANER JSG, 

HOGG RS. Incidence of morphological and lipid abnormalities: Gender and 

treatment differentials after initiation of first antiretroviral therapy. Intern J 

Epidemiol 2002; 31:1016-20. 

45. HENDRICKS KM, WILLIS K, HOUSER R, JONES CY. Obesity in HIV-infection: 

dietary correlates. J Am Coll Nutr. 2006; 25(4): 321-31. 

46. INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. The IDF consensus for a world wide 

definition of the Metabolic Syndrome. Bruxelas: International Diabetes Federation; 

2006. 

47. JAIME PC, FLORINDO AA, LATORRE MRDO, BRASIL BG, SANTOS ECMD, 

SEGURADO AAC. Prevalência de sobrepeso e obesidade abdominal em indivíduos 

portadores de HIV/AIDS, em uso de terapia anti-retroviral de alta potência. Rev. 

Bras. de Epidem. 2004; 7(1). 65-72. 

48. KAMIMURA MA, BAXMANN A, SAMPAIO LR, CUPPARI L. Avaliação Nutricional. 

In: CUPPARI L. Nutrição Clínica no Adulto. São Paulo: Manole; 2001. 

49. KLEIN D, HURLEY LB, QUESENBERRY CPJ, SIDNEY S. Do protease inhibitors 

increase the risk for coronary heart disease in patients with HIV-1 infection? J 

Acquir Immune Defic Syndr 2002; 30: 471-7. 

50. KOTLER DP. HIV and Antiretroviral Therapy: Lipid Abnormalities and Associated 

Cardiovascular Risk in HIV-Infected Patients. 2008; JAIDS: 49(Sup. 2): 79-85. 



127 

51. KRATZ A, PESCE MA, FINK DJ. Laboratory Values of Clinical Importance. In: Fauci 

AS, Kasper DL, Longo DL, Braunwald E, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J. 

Harrison's Principles of Internal Medicine, 17 ed. New York: McGraw-Hill; 2008. 

52. KROLL AF, SPRINZ E, LEAL SC, LABRÊA MG, SETÚBAL S. Obesity and 

cardiovascular risk in HIV-positive patients in Porto Alegre, Rio grande do Sul, 

Brazil. Submitted to Archivos Latinoamericanos Nutrición on August, 19th, 2011. 

53. KRUZICH LA, MARQUIS GS, WILSON CM, STEPHENSEN CB. HIV-infected US 

youth are at high risk of obesity and poor diet quality: a challenge for improving 

short-and long-term health outcomes. J Am Diet Assoc. 2004; 104(10): 1554-60. 

54. LAUDA LG, MARIATH AB, GRILLO LP. Síndrome metabólica e seus componentes 

em portadores do HIV. Rev Assoc Med Bras 2011; 57(2):182-6. 

55. LEITE LHM, SAMPAIO
 
ABMM. Metabolic abnormalities and overweight in HIV/AIDS 

persons-treated with antiretroviral therapy. Rev. Nutr. 2008; 21(3): 277-83. 

56. LEVY AR, MCCANDLESS L, HARRIGAN RP, HOGG RS, BONDY G, ILOEJE
 
UH, 

MUKHERJEE J, MONTANER
 
JS. Changes in lipids over twelve months after 

initiating protease inhibitor therapy among persons treated for HIV/AIDS. Lipids 

Health Dis. 2005; 4: 4. 

57. MADGE S, KINLOCH-DE-LOES S, MERCEY D, JOHNSON MA, WELLER IVD. 

Lipodystrophy in patients naïve to HIV protease inhibitors (Correspondence). AIDS 

1999;13(6):735-7. 

58. MALLAL SA, JOHN M, MOORE CB, JAMES IR, MCKINNON EJ. Contribution of 

nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors to subcutaneous fat wasting in 

patients with HIV infection. AIDS 2000; 14: 1309-16. 

59. MARIATH AB, GRILLO LP, SILVA RO, SCHMITZ P, CAMPOS IC, MEDINA JRP, 

KRUGER RM. Obesidade e fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis entre usuários de unidade de alimentação e nutrição. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2007, 23(4):897-905. 



128 

60. MARTINEZ TLR, SANTOS RD, ARMAGANIJAN D, TORRES KP, LOURES-VALE 

A, MAGALHÃES ME, LIMA JC, MORIGUCHI E, AMODEO C, ORTIZ J. 

Determinação do Nível de Colesterol de 81.262 Brasileiros. Arq Bras Cardiol, 2003, 

80(6): 631-4. 

61. MARTINS IS, MARINHO SP. O potencial diagnóstico dos indicadores da obesidade 

centralizada. Rev. Saúde Pública 2003; 37(6): 760-7. 

62. MATOS MFD, SILVA NAS, PIMENTA AJM, CUNHA AJLA. Prevalence of Risk 

Factors for Cardiovascular Disease in Employees of the Research Center at 

Petrobras. Arq Bras Cardiol 2004, 82(1): 5-8. 

63. MAUSS S, WOLF E, JAEGER H. Impaired glucose tolerance in HIV-positive patients 

receiving and those not receiving protease inhibitors. Ann. Intern. Med. 1999; 130: 

162-3. 

64. MILLER KD, JONES E, YANVOSKI JA, SHANKAR R, FEUERSTEIN I, FALLOON 

J. Visceral abdominal-fat accumulation associated with use of indinavir. Lancet 

1998; 351(9106): 871-5. 

65. MONTESSORI V, PRESS N, HARRIS M, AKAGI L, MONTANER JSG. Adverse 

effects of antiretroviral therapy for HIV infection. CMAJ 2004; 170(2): 229-38. 

66. NASCIMENTO C. Cuidados Nutricionais: avaliação e manejo. In: SPRINZ E, 

FINKELSZTE JNA. Rotinas de HIV e AIDS. Porto Alegre: Artes Médicas; 1999. 

67. NIYONGABO T, BOUCHAUD O, HENZEL D, MELCHIOR JC, SAMB B, DAZZA 

MC, RUGGERI C, BEGUE JC, COULAUD JP, LAROUZÉ B. Nutritional status of 

HIV-seropositive subjects in an AIDS clinic in Paris. Eur J Clin Nutr 1997; 51(9): 

637-40. 

68. NOOR MA, LO JC, MULLIGAN K. Metabolic effects of indinavir in healthy HIV-

seronegative men. AIDS 2001;15: F11-8. 

69. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Phisycal Status: the use and interpretation of 

anthropometry. WHO Technical Report Series n 854. Geneva, 1995. 



129 

70. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Waist circumference and waist–hip ratio: 

report of a WHO expert consultation. Genebra: OMS; 2008. 

71. PATON P, TABIB A, LOIRE R, TETE R. Coronary artery lesions and human 

immunodeficiency virus infection. Res Virol. 1993; 144: 225-31. 

72. PEREIRA CCA, MACHADO CJ, RODRIGUES RN. Perfis de causas múltiplas de morte 

relacionadas ao HIV/AIDS nos municípios de São Paulo e Santos, Brasil, 2001. Cad. 

Saúde Pública 2007; 23(3): 645-55. 

73. PONTES LCR, CARVALHO LR, SOUZA LR, TRINDADE EBSM, PEREIRA PCM. 

Lipid profile and body composition of HIV-1 infected patients treated with highly 

active antiretroviral therapy. J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis 2005; 11(2): 

143-59. 

74. REAVEN GM. The metabolic syndrome: time to get off the merry-go-round? J Intern 

Med 2011; 269: 127–136. 

75. REZENDE FAC, ROSADO LEFPL, RIBEIRO RCL, VIDIGAL FC, VASQUES ACJ, 

BONARD IS, CARVALHO CR. Índice de Massa Corporal e Circunferência 

Abdominal: Associação com Fatores de Risco Cardiovascular. Arq Bras Cardiol 

2006; 87(6): 728-34. 

76. RICKERTS V, BRODT H, STASZEWSKI S. Incidence of myocardial infarctions in 

HIV-infected patients between 1983 and 1998: The Frankfurt HIV-cohort study. Eur 

J Med Res 2000; 5:329-33. 

77. ROBERTS AD, MUESING RA, PARENTI DM. Alterations in serum levels of lipid and 

lipoproteins with indinavir therapy for human immunodeficiency virus-infected 

patients. Clin. Infect. Dis. 1999; 29: 441-3. 

78. RODRÍGUEZ RP. Manual de Nutrición y Sida, 3 ed. Madri: Rosa Polo; 2002. 

79. SAINT-MARC T, PARTISANI M, POIZOT-MARTIN I. A Syndrome of peripheral fat 

wasting (lipodystrophy) in patients receiving long-term nucleoside analogue therapy. 

AIDS 1999; 13: 1359-67. 



130 

80. SALAROLI LB, BARBOSA GC, MILL JG, MOLINA MCB. Prevalência de Síndrome 

Metabólica em Estudo de Base Populacional, Vitória, ES – Brasil. Arq Bras 

Endocrinol Metab 2007;51/7:1143-1152. 

81. SANTOS CP, FELIPE YX, BRAGA PE, RAMOS D, LIMA RO, SEGURADO AC. Self-

perception of body changes in persons living with HIV/AIDS: prevalence and 

associated factors. AIDS 2005; 1 4: S14-21. 

82. SEGERER S, BOGNER JR, WALLI R, LOCH O, GOEBEL FD. Hyperlipidemia under 

treatment with proteinase inhibitors. Infection 1999; 27: 77-81. 

83. SHUTER J, CHANG CJ, KLEIN RS. Prevalence and predictive value of overweight in 

an urban HIV care clinic. AIDS 2001; 26(3): 291-7. 

84. SILVA M, SKOLNIK PR, GORBACH SL, SPIEGELMAN D, WILSON IB, 

FERNÁNDEZ-DIFRANCO MG, KNOX TA. The effect of protease inhibitors on 

weight and body composition in HIV-infected patients. AIDS 1998; 12(13): 1645-

51. 

85. SMITH CJ, LEVY I, SABIN CA, KAYA E, JOHNSON MA, LIPMAN MC. 

Cardiovascular disease risk factors and antiretroviral therapy in an HIV-positive UK 

population. HIV Med. 2004; 5: 88-92. 

86. SPOSITO AC, CARAMELLI B, FONSECA FAH, BERTOLAMI MC. IV Diretriz 

Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Departamento de 

Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol 2007; 

88(Sup I): 2-19.  

87. TSIODRAS S, MANTZOROS C, HAMMER S, SAMORE M. Effects of protease 

inhibitors on hyperglycemia, hyperlipidemia, and lipodystrophy: A 5-year cohort 

study. Arch Inter Med 2000; 160: 2050-6. 

88. UNAIDS/WHO. Outlook Report 2010. Isssue n
o.
2. July, 2010. Disponível em 

http://data.unaids.org/pub/ Outlook/2010/20100713_outlook_report_web_en.pdf. 

Acesso em 30 de setembro de 2011.  

http://data.unaids.org/pub/%20Outlook/2010/20100713_outlook_report_web_en.pdf


131 

89. VALCOUR VG, SHIKUMA CM, SHIRAMIZU BT, WILLIAMS AE, WATTERS MR, 

POFF PW, GROVE JS, SELNES OA, SACKTOR NC. Diabetes, Insulin Resistance, 

and Dementia Among HIV-1–Infected Patients. JAIDS 2005; 38(1): 31-6. 

90. VALENTE AMM, REIS AF, MACHADO DM, SUCCI RCM, CHACRA AR. Alterações 

metabólicas da síndrome lipodistrófica do HIV. Arq Bras Endocrinol Metab São 

Paulo 2005; 49(6): 871-81. 

91. WEINROTH SE, PARENTI DM, SIMON GL. Wasting syndrome in AIDS: patho-

physiologic mechanisms and therapeutic approaches. Infect Agents Dis 1995; 4(2): 

76-94. 

 



 

 

10. APÊNDICES 



133 

10.1. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 



134 

10.2. FICHA DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

 



135 

10.3. PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 



136 

10.4. CARTA DE ACEITE DO ARTIGO ENVIADO PARA A PUBLICAÇÃO 

 



137 



138 

10.5. ARTIGO ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO 

Nutritional status of the HIV positive adult patients in Niterói,  

Rio de Janeiro, Brazil 

 

Estado nutricional de pacientes adultos HIV positive em Niterói,  

Rio de Janeiro, Brazil 

 

Nutritional status of the HIV positive adult patients 

 

Andrea Francis Kroll
 1

, Solange Artimos de Oliveira
 1,2

, Luis 

Guillermo Coca Velarde
 3

, Sérgio Setúbal 
 1,2

 

 
1
 Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ 
2
 Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), Niterói, RJ 
3 

Departamento de Estatística, Centro de Estudos Gerais, Universidade 

Federal Fluminense 

ABSTRACT 

We conducted a cross-sectional study in order to know the nutritional 

status (NS) of HIV-seropositive outpatients in a Brazilian hospital, 

and to look for possible differences in NS related to sex and other 

variables. Body mass index (BMI) was used to determine the NS 

according to the World Health Organization classification. We studied 

235 patients, 130 (53.3%) of which were men. As to the NS, 26% of 

patients were overweight and 11.1% obese. Thus, 35% of patients had 

weight excess (overweight and obesity combined). The frequency of 

undernourished patients was 5.5%. Women were more frequently 

affected by obesity (16.2%) and underweight (7.6%). However, only 

the difference in obesity was significant, and women had three times 

higher odds of being obese (OR = 2.6; IC 95%, 1.03-6.65). Although 

overweight and obesity were important health problems in the patients 

studied, the proportion of afflicted individuals was not as high as that 

in the general population. 

 

Key words: Nutritional Status; HIV; Acquired Immunodeficiency 

Syndrome. 

 

RESUMO 

Um estudo transversal foi realizado com o objetivo de conhecer o 

estado nutricional (EN) de pacientes HIV positivos em atendimento 

ambulatorial em um hospital brasileiro, e para verificar possíveis 
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diferenças do EN em relação ao sexo e outras variáveis. O índice de 

massa corporal foi utilizado para determinar o EN, conforme as 

recomendações da OMS. Foram estudados 235 pacientes, 130 (53,3%) 

do sexo masculino. Quanto ao EN, 26% tinham sobrepeso e 11,1% 

eram obesos. Assim, 35% dos pacientes tinham excesso de peso 

(sobrepeso e obesidade combinados). A frequência de desnutridos foi 

de 5,5%. As mulheres eram mais frequentemente afetadas pela 

obesidade (16,2%) e pelo baixo peso (7,6%). Entretanto, apenas a 

diferença relativa à obesidade foi significativa, fazendo com que as 

mulheres tivessem três vezes mais chances de serem obesas 

(OR = 2.6; IC 95%, 1.03-6.65). Apesar de o sobrepeso e a obesidade 

serem importantes problemas de saúde nos pacientes estudados, a 

proporção de indivíduos acometidos não foi tão alta quando a 

observada na população geral. 

 

Palavras chave: Estado Nutricional; HIV; Síndrome de 

imunodeficiência adquirida. 

Introduction 

 Nearly 600,000 AIDS cases have been reported in Brazil since 

the appearance of the first patient in 1980.
 1

 The southeast region has 

always been the most affected, having the highest prevalence and 

more than 300,000 reported cases during this period.
 1

 In this region, 

the state of Rio de Janeiro reported 81.606 between 1982 and June 

2010, the second highest number of cases in the country.
 1

 

 Around 180,000 HIV-infected Brazilian patients take anti-

retroviral drugs supplied by the Ministry of Health and distributed all 

over the country through a net of public hospitals and health care 

facilities.
 2

 As happened elsewhere, the incidence of opportunistic 

infections and neoplasms has declined since the widespread 

introduction of HAART (high activity anti-retroviral therapy)
 3,4

 and 

they are no longer the main causes of death in Brazilian AIDS 

patients, having being replaced as such by liver disease, a 

complication related to, or worsened by, the anti-retroviral drugs 

themselves.
 5

 Other problems probably due to these drugs are 

increases in circulating lipids and fatty mass, fat redistribution, 

obesity, and changes in the glucose metabolism that may lead to 

insulin resistance, diabetes mellitus and, ultimately, to an increased 

cardiovascular risk.
 5-12 

 In the beginnings of the epidemic it was usual for AIDS patients 

to present with a story of involuntary weight loss, and as many as 40-

90% of them were importantly undernourished, a condition related to 

increased mortality.
 13-16

 Indeed, wasting syndromes were a common 

companion of HIV infection and usually led to marked weight loss 

and weakness, often associated with fever and diarrhea.
 16

 However, 
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with the advent of HAART in 1996 the nutritional status (NS) of these 

patients conspicuously changed
 13

 and a high prevalence of overweight 

and obesity is now observed in HIV-positive patients.
 17-21

 

 The objective of this study was to know the NS in HIV-

seropositive patients in a Brazilian hospital and to look for possible 

prevalence differences related to sex and other variables. 

Methods 

 We conducted a cross-sectional study involving AIDS/HIV-

positive outpatients of both sexes and over 20 years of age followed at 

the Infectious Diseases Department in Antônio Pedro University 

Hospital (HUAP), Niterói, Rio de Janeiro, in the southeastern region 

of Brazil. The patients were consecutively enrolled during routine 

outpatient visits from May 2009 to June 2010. Pregnant women were 

excluded. This study was approved by the HUAP Committee of 

Research Ethics under the number CEP CMM/HUAP 041/09. All 

participants signed an informed consent and the data were collected 

and recorded according to the National Council of Research Ethics 

standards for studies involving human subjects.
 22

 

 The variables studied were sex, age, weight, height, body mass 

index (BMI). NS was defined according to the body mass index 

(BMI), calculated as the ratio between the weight in kilograms and the 

square of the height in meters (Kg/m
2
). The BMI is an appropriate 

indicator of NS in adults according to World Health Organization.
 23

 

People were considered obese when their BMI was equal or greater 

than 30 kg/m
2
; overweight, when their BMI was between 25 and 29.9 

kg/m
2
; normal when their BMI was between 18.5 and 24.9 kg/m

2
; and 

undernourished when their BMI was below 18.5 kg/m
2
. The patients 

were weighed and measured barefoot and wearing light clothes by 

means of a physician scale (Filizola


) with a built-in stadiometer. 

 In the statistical analysis, the variables were expressed as either 

their absolute frequencies or their measures of central tendency. To 

analyze categorical variables we used the Pearson chi-square. 

Normality was assessed by the Kolmogorov-Smirnov test. Differences 

between means were tested by Anova. A significance level of 5% 

(p<0.05) was adopted. These analyses were done with the Statistical 

Package for Social Science (SPSS) software, version 17.0. For odds 

ratios, we used the EpiInfo 6.4 software. 

Results 

 We studied 235 out of 416 patients who presented one or more 

times between May 14th, 2009 and July 17th, 2010 at the Infectious 

Diseases Department, for viral load measurements and CD4 cell 

counts. Of these 416 patients, 235 were men (56.5%) and 181 (43.5%) 
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were women. Of the studied patients, 130 (53.3%) were men and 105 

(44.7%) women. The percentage of women studied was thus 

somewhat higher than that in the population, but the difference was 

not statistically significant (
2
 = 0,301, p = 0,583). The mean age was 

43.1 years, ranging from 20 to 75 years. Age and sex distributions are 

described in Table 1, which shows a predominance of patients 

between 41 and 50 years of age in both sexes. However, men tended 

to be older, as 69.2% of them and 55.2% of women were over 40. This 

was not statistically significant, however (χ² = 4.878, p = 0.027). 

 As to the nutritional status, 26% of patients were overweight and 

11.1% obese. Thus, 35% of patients had weight excess (overweight 

and obesity combined). The frequency of undernourished patients was 

5.5% (Table 2). Women were more frequently affected by obesity 

(16.2%) and underweight (7.6%). However, only the difference in 

obesity was significant, and women had three times higher odds of 

being obese (OR = 2.6; IC 95%, 1.03-6.65). There were no significant 

differences in the mean BMI between the sexes (Anova, F = 1.813, 

p = 0.179). 

 Table 3 compares the frequencies according to sex of 

underweight, overweight and obesity in our study with those in 

several studies done either with HIV-positive and HIV-negative 

patients in Brazil and in the United States, and with healthy people in 

the southeast and southern regions of Brazil. 

 

Table 1. Distribution according to age and sex 

 Sex  

 Male Female Total 

Age N % N % N % 

20 to 30 years 17 13,1 17 16,2 34 14,5 

31 to 40 years 23 17,7 30 28,6 53 22,6 

41 to 50 years 57 43,8 42 40 99 42,1 

51 to 60 years 26 20 10 9,5 36 15,3 

More than 60 years 7 5,4 6 5,7 13 5,5 

Total 130 100 105 100 235 100 

² = 7,814, p = 0,099 
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Table 2. Distribution according to nutritional status and sex 

 Sex  

 Male Female Total 

Nutritional status N % N % N % 

Underweight 5 3,8 8 7,6 13 5,5 

Normal 83 63,8 52 49,5 135 57,4 

Overweight 33 25,4 28 26,7 61 26 

Obesity 9 6,9 17 16,2 26 11,1 

Total 130 100 105 100 235 100 


2
 = 8,114, p = 0,044 

Discussion 

 The age of our patients (median, 43.1 years) was similar to 

that found in several other studies.
 17,19,21,24

 The mean BMI in our 

study was higher among women (24.2 g/m²) than among men (23.9 

Kg/m²). The same also occurred in other studies
 17,19

 We observed 

percentages of overweight obesity that were inferior to those found 

by several authors among HIV-positive patients and healthy 

populations.
 17-21,25-28

 

 According to the Family Budget Survey (POF), a nationwide 

survey done in Brazil in 2008-2009,
 27

 the percentages of 

malnutrition, normal weight, overweight and obesity in the 

Brazilian population are, respectively, of 2.7%, 33.5%, 49% and 

14.8%. Brazilian men have a slightly larger percentage of 

overweight, but women have a considerable higher frequency of 

undernourishment and obesity. Percentages of weight excess 

(overweight and obesity combined) are higher in the southeastern 

region than in Brazil as a whole. Data from the same source
 27

 

about the urban population in that region show percentages of 

malnutrition, normal weight, overweight and obesity of, 

respectively, 1.4%, 33.2%, 52.4% and 13% among men, and of 

3.1%, 30.9%, 48.5% and 17.5% among women. This follows the 

national profile, which consists of higher frequency of overweight 

among men and higher percentages of malnourishment and obesity 

among women. Studying 3096 people selected from the healthy 

population of Niterói, Bossan et al.
 26

 found percentages of 

malnutrition, normal weight, overweight and obesity of, 

respectively, 3.4%, 49%, 32.7% e 14.9%. These figures are very 

close to those described in southeastern Brazil, not only in their 

magnitude, but also in their distribution. 
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Table 3. Overweight, obesity and underweight in several studies, according to sex 

Study and reference 
Studied 

population 
Local 

Underweight 

(%) 

Overweight  

(%) 

Obesity  

(%) 

Weight Excess 

(%) 

M F T M F T M F T M F T 

Jaime et al, 2004 19 HIV+ São Paulo, Brazil 2.3 7.7 - 25.1 26.9 - 3.5 9.6 - 28.6 36.5 - 

Amorosa et al, 2005 17 HIV+ Philadelphia, USA - - 9 30 31 31 11 28 14 41 59 45 

Hendricks et al, 2006 18 HIV+ Boston, USA - - - 39.6 33.9 - 12.5 28.6 - 52.1 62,5 - 

Crum-Cianflone et al., 2008 24 HIV+ Maryland, USA - - 1 - - 46 - - 17 - - 63 

Leite & Sampaio, 2008 21 HIV+ Rio de Janeiro, Brazil - - 6.1 - - 35.4 - - 13.7 - - 49.1 

Kroll et al, 2011 20 HIV+ Porto Alegre, Brazil 4.2 5.9 5.2 34.5 33.8 34.2 4.4 14.1 8.4 38.9 47.9 42.6 

This study HIV+ Niterói, Brazil 3.8 7.6 5.5 24.6 25.7 25.1 6.2 16.2 10.6 30,8 41.9 35.7 

CDC, 2007-2008 25 Healthy USA, nationwide - - - - - 34.2 32.2 35.5 33.8 - - 68 

Crum-Cianflone et al., 2008 24 Healthy Maryland, USA - - 0.8 - - 47.5 - - 18.4 - - 65,9 

Bossan et al, 2007 26 Healthy Niterói, Brazil 2.2 4.4 - 35.5 30.4 - 14.1 15.4 - 49.6 45.8 - 

POF 2008-2009 27 Healthy Brazil, nationwide 1.8 3.6 2.7 50.1 48 49 12.5 16.9 14.8 62.6 64.9 67,4 

POF 2008-2009 27 Healthy Southeastern Brazil 1.4 3.1 - 52.4 48.5 - 13 17.5 - 65.4 66 - 

POF 2008-2009 27 Healthy Southern Brazil 1.1 2.5 - 56.8 51.6 - 15.9 19.6 - 72.7 71.2 - 

M, male; F, female; T, total 
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 Studying American seropositive patients, Amorosa et al.
 17

 were 

the first to show that obesity and overweight were more prevalent than 

malnourishment (14%, 31%, and 9%, respectively) in this population. 

They observed that the frequency of overweight was roughly the same 

among men and women (31.6% vs. 29.9%), but women had odds three 

times higher than men of being obese, 28.3% vs. 10.7%. They also 

studied the prevalence of weight excess (overweight and obesity 

combined) and found figures of 58.2% among women and of 42.3% 

among men. Thus, among their patients, women had odds two times as 

high as men of having any type of weight excess. Hendricks et al.
 18

, 

studying American seropositive patients, also described weight excess 

differences between sexes (62.5% among women and 52% among men). 

 In a study done in Porto Alegre, a city in the southern region of 

Brazil, Kroll et al.
 20 

observed, among seropositive patients, rates of 

underweight, normal weight, overweight and obesity of, respectively, 

5.2%, 52.2%, 34.2% e 8.4%. These figures are lower than those found in 

the Brazilian population and therefore also below the percentages found 

in the population of that region of the country, which has the highest 

obesity prevalence in Brazil. The overall percentage of weight excess 

(overweight and obesity combined) in that region of the country is 

between 72.7% (among men) and 71.2% (among women).
 27

 Thus, the 

overall percentages of weight excess found by Kroll et al.
 20

 in their 

seropositive patients (38.9% among men and 47.9% among women) are 

well below to those observed in the healthy population of Brazil’s 

southern region. Seropositive women were, as women in the healthy 

population, more frequently obese, but the difference between them and 

men was larger than that observed in the healthy population. The odds of 

being obese was, in that study, three and a half times higher in women 

than in men (OR=3.53; IC 95%, 1.47-8.69). 

 In the present study, the frequencies of malnutrition, normal 

weight, overweight and obesity were 5.5%, 57.4%, 26% and 11.1%, in 

that order. Our female patients were less frequently eutrophic, as they 

had higher prevalence of malnutrition and obesity. The rates of 

overweight were roughly the same in both sexes. In our study, women 

had nearly three times higher odds of being obese than men (OR = 2.6; 

IC 95% 1.03-6.91). Their odds of being malnourished was also higher, 

but without statistical significance (OR = 2.06, IC 95% 0.64-7.10). The 

percentage of weight excess (37.1%) is lower than that described in the 

Brazilian population (63.8%), lower than that described by Bossan et 

al.
 26

 in the healthy population of Niterói (47.6%), and much lower than 

that described for the population of the southeastern region (65.7%) in 

the Family Budget Survey.
 27

 

 Of all studies reviewed by us, only in that of Jaime et al.
 19

, who 

studied in São Paulo 223 seropositive patients under HAART with PI, 

there is a percentage of weight excess (30.5% of overweight and obesity 

combined) lower than that observed by us (37.1%). In that study, the 

percents of malnutrition, normal weight, overweight and obesity are, 
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respectively, 3.6%, 65.9%, 25.6% and 4.9%. Once more, women were 

less frequently eutrophic due to higher percentages of malnutrition and 

obesity, with rates of overweight virtually equal to that of men. 

 The prevalence of underweight in our patients was 5.5%. The 

present underweight prevalence in seropositive patients seems to be well 

lower than that found in studies done in the beginnings of the AIDS 

epidemics, when 40-90% of patients had important malnutrition.
 13-16

 It 

should be noted, however, that the percentages of underweight among 

the seropositive patients in the studies reviewed by us are higher than 

those described in the normal Brazilian population (2.7%), and much 

higher than those described in the southeastern region (1.4% among men 

and 3.1% among women). In the study by Kroll et al.,
 20

 done in Porto 

Alegre with seropositive patients, the percentage of underweight was 

5.9% among men and 4.2% among women, while these percentages are, 

in the southern region, of 1.1% e 2.5%, respectively. However, the 

underweight prevalence found in our study (5.5%) is, like that found by 

Kroll et al.,
 20

 consistent with the usually expected proportion (5%) for 

constitutionally underweight individuals in any population, according to 

WHO.
 23

 Similar figures were found in the other studies on seropositive 

individuals reviewed by us,
 19,20

 with the exception of that by Leite and 

Sampaio,
 21

 who found 6.1% of underweight individuals. 

 In short, overweight and obesity, infrequent in the beginnings of 

the AIDS epidemic, are now important health problems in seropositive 

patients, and measures will probably have to be taken to counteract its 

increasing incidence, even though the proportion of afflicted individuals 

is not as high as that in the general population. 
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