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IMPACTO DO ESTADO NUTRICIONAL NA ADESÃO À DIETOTERAPIA EM PESSOAS COM HIV1

IMPACT OF NUTRITIONAL STATUS IN ADHERENCE TO DIET THERAPY IN PEOPLE WITH HIV.
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RESUMO

Objetivo: Avaliar o impacto na adesão à dietoterapia após a avaliação do estado nutricional, segundo a orientação 
nutricional oferecida aos pacientes portadores do HIV atendidos em um sistema de atendimento especializado em um 
Hospital de Referência na cidade de Belém.  Método: Estudo de intervenção nutricional em 63 pacientes adultos, 
no período de quatro meses, com consultas mensais, onde a avaliação seguiu um protocolo padronizado para coleta 
dos dados, seguido de estudo comparativo entre a primeira e última consulta após orientação nutricional oferecida 
mensalmente aos portadores do HIV. Os mesmos foram submetidos à avaliação antropométrica, dietética e realização 
de exames bioquímicos. Resultados: Prevalência do sexo masculino, a média do Índice de Massa Corporal foi de 
23,28 Kg/m2 e 23,91Kg/m2, % de gordura corporal de 22,27 e 24,43, assim como a adequação da circunferência do 
braço que apresentou % 86,30 e 89,10, valores estes encontrados na primeira e última consulta, respectivamente. 
Os triglicerídeos encontravam-se elevados na primeira consulta e ainda mantiveram-se na última, porém houve uma 
redução nos valores após a orientação alimentar, o colesterol total encontravam-se dentro dos padrões de normalidade 
(≤ 200 mg/dL) em ambas consultas, igualmente para os níveis de glicemia (≤ 100 mg/dL). O consumo de alimentos 
saudáveis foi observado na última consulta, porém não atingiu as recomendações da pirâmide alimentar. Conclusão: 
A adesão de hábitos alimentares saudáveis refletiu melhoras nos parâmetros antropométricos, bioquímicos e dietético.
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INTRODUÇÃO

Identificada na década de 80, a pandemia mundial 
resultante da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV), tornou-se um marco na história da 
humanidade1.AAcquiredImmuneDeficiencySyndrome 
(AIDS) é uma doença infecto-contagiosa causada pelo 
HIV, o qual afeta a função e o número dos linfócitos T 
CD4+, tendo como característica principal à alteração 
imunológica 1.

Nos indivíduos HIV positivos e assintomáticos, 
o aumento da taxa de metabolismo de repouso não 

provoca perda de peso porque há uma compensação 
pela hiperfagia. A composição corporal desses pacientes 
com as de pessoas não infectadas mostrou não haver 
diferenças significativas, apesar do aumento do gasto 
energético e do catabolismo protéico. O organismo ainda 
mantém a capacidade de regulação da ingesta alimentar 
de modo que  seja possível  conservar o equilíbrio 
nutricional proteico e de outros nutrientes, assim como 
o peso corporal 2.

A intervenção nutricional contribui para 
sobrevida de pacientes HIV positivo, ao retardar a 
imunodepressão de origem nutricional e a ocorrência de 
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infecções oportunistas3. A nutrição é um fator de grande 
importância no tratamento de pacientes HIV positivos, 
sejam sintomáticos ou assintomáticos, em tratamento 
com a Terapia Antirretroviral de Alta Potência (TARV) 
ou não, pois estes apresentam deficiência de macro e 
micronutrientes, o que provoca maior estresse oxidativo, 
imunossupressão, subsequente replicação do vírus e 
depleção dos linfócitos TCD4+4,5.

OBJETIVO

Avaliar o impacto na adesão à dietoterapia 
segundo a orientação nutricional oferecida aos pacientes 
portadores do HIV atendidos em um sistema de 
atendimento especializado em um Hospital de Referência 
na cidade de Belém-PA.

MÉTODO

Tratou-se de um estudo de intervenção nutricional, 
onde a avaliação dos pacientes seguiu um protocolo 
padronizado, coleta de dados dos prontuários e realização 
um estudo comparativo entre a primeira e última 
consulta nutricional. O acompanhamento dos pacientes 
teve duração de quatro meses (agostoa dezembro de 
2013), com consultas mensais, em um total de quatro 
atendimentos, todos realizados pela nutricionista no 
ambulatório do Sistema de Atendimento Especializado 
(SAE).

Para composição da casuística foram considerados 
os seguintescritérios: indivíduos HIV positivos, em fase 
assintomática com o propósito de reduzir fatores de 
confusão para a avaliaçãodo estado nutricional, idade 
entre 19 – 59 anos, linfócitos TCD4+ (350 a 500 células/
mm3)6,7e virgens de tratamento com TARV.

Os pacientes foram submetidos à avaliação 
antropométrica, dietética e realização de exames 
bioquímicos. Para a avaliação antropométrica foi 
realizado aferição das medidas de peso, altura (IMC), 
dobras cutâneas biciptal, triciptal, supra ilíaca e 
subescapular e a circunferência do braço.

O IMC foi calculado pela razão de peso 
(kg)/altura2(m)e classificado conforme os valores 
estabelecidos pela referência da Organização Mundial 
de Saúde 8.

As dobras cutâneas para estimar a gordura corporal 
e caracterizar a distribuição da gordura subcutânea 9. Foi 
utilizado o somatório das quatro dobras cutâneas para 
cálculo do percentual de gordura corporal (% GC), com 
a equação: (Σ = DCT (mm) + DCB (mm) + DCSE (mm) + DCSI 

(mm)
10, e classificado conforme Lohmanet al 11.

A circunferência do braço (CB) é a medida 
antropométrica recomendada para estimativa da proteína 
muscular esquelética total. Representa a somatória 
das áreas constituídas pelos tecidos ósseo, muscular e 
gorduroso do braço 12, 13. Sua interpretação foi realizada 
segundo padrão de normalidade de Frisancho,198114 e os 
resultados classificados através dos valores de referência 
propostos por Blackburn eBistrian, 197715. A avaliação 
bioquímica consistiu de perfil lipídico: triglicerídeos 
(TG), colesterol total (CT) e glicose. Os valores de 
normalidades aceitáveis para o perfil lipídico e glicose 
foram: colesterol total < 200 mg/dl, triglicerídeos ≤ 150 
mg/dl e glicose < 100 mg/dl 16, 17.

Para identificação de hábitos alimentares foi 
aplicado o questionário de frequência alimentar (QFA)
obtidos através do recordatório 24 h, coletados em 
3 dias não consecutivos, adaptado de acordo com 
a regionalidade18. Classificados em grupos: leite e 
derivados, carboidratos, proteínas (carne de gado, frango, 
peixe e ovos), farelos, suco natural e frutas, verduras e 
legumes, docese salgadinhos, embutidos e enlatados.

Os dados foram compilados e armazenados em 
um banco de dados do programa Excel versão 2007 e 
posteriormente analisados no programa software Bioestat 
5.0 19. Tabelas e gráficos foram elaborados no programa 
Microsoft Excel. Paraa análise das variáveis categóricas 
entre as consultas foi utilizado o teste Mann–Whitney. 
Considerando estatisticamente significantes os valores 
de p < 0,05.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital Universitário João de 
Barros Barreto de acordo com a resolução № 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde, sob o número de 
186.128/2013e todos os pacientes leram e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADO
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Tabela 1 –  Comparativo de indicadores antropométricos entre a primeira e a última consulta nutricional dos pacientes 
portadores do HIV atendidos em uma Unidade de Referência de Belém-PA, 2013.

Parâmetros antropométricos N Primeira consulta
Média ±DP

Última consulta
Média ±DP p - valor

IMC 63 23,23±3,82 23,91±3,79 *0,877
% GC 63 24,27±7,69 24,43±7,46 *0,840
% CB 63 86,30±13,66 89,10±12,67 *0,357

IMC: Índice de massa corporal. %CB: Adequação da circunferência do braço. %GC: Percentual de gordura corporal.
N: Número de pessoas, *Teste de Mann-Whitney. DP: Desvio Padrão.

Tabela 2 – Comparativo do Estado Nutricional segundo o Índice de Massa Corporal e o Percentual de adequação da 
circunferência do braço dos pacientes portadores do HIV atendidos em uma Unidade de Referência. Belém-PA, 2013.

Classificação N (63) Primeira consulta (%) N (63) Última consulta (%)
IMC (Kg/m2)
Magreza 9 14,2 8 12,6
Eutrofia 34 54,0 33 52,4
Sobrepeso 17 27,0 19 30,2
Obesidade 3 4,8 3 4,8
%CB
Desnutrição 40 63,5 34 54,0
Eutrofia 20 31,7 26 41,2
Sobrepeso 3 4,8 3 4,8
Obesidade - - - -

IMC: Índice de Massa Corporal, % CB: Adequação da Circunferência do Braço,
N: Número de pessoas.

Tabela 3 – Comparativo do Percentual de gordura corporalentre a primeira e a última consulta nutricional dos 
pacientes portadores de HIV atendidos em uma Unidade de Referência. Belém-PA, 2013.

Classificação Primeira Consulta (%) Última Consulta (%)

% GC N Feminino Masculino N Feminino Masculino

Risco (depleção) 7 17,9 5,7 4 10,7 2,9
Abaixo da média 9 7,2 34,2 11 7,2 20,1

Média 4 3,6 8,6 4 7,1 5,7
Acima da Média 30 39,1 45,7 30 39,8 65,5

Risco
(excesso)

13 32,2 5,8 14 35,2 5,8

Total 63 100 100 63 100 100

% CG: Percentual de Gordura Corporal, N: Número de pessoas. 
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Tabela 4 – Comparativo de parâmetros bioquímicos entre a primeira e a última consulta nutricional dos pacientes 
portadores do HIV atendidos em uma Unidade de Referência de Belém-PA, 2013.

Parâmetros Bioquímicos
(mg/dl) N Primeira consulta 

Média±DP
Última consulta

Média±DP p– valor

Colesterol total 63 187,57±38,62 178,89±42,73 *0,215
Triglicerídeos 63 158,87±106,76 165,84±113,27 *0,664

Glicemia 63 98,96±15,06 98,89±19,02 *0,972

*Teste de Mann-Whitney; DP: desvio padrão; N: número de pessoas

Tabela 5 – Frequência do consumo alimentar por grupos de alimentos entre a primeira e a última consulta nutricional 
dos pacientes portadores do HIV atendidos em uma Unidade de Referência de Belém-PA, 2013.

Grupos de Alimentos
Primeira Consulta Nutricional

TotalDiário Semanal Mensal Raro/nunca
N % N % N % N %

Leites e derivados 42 66,7 4 6,3 2 3,2 15 23,8 100,0
Energéticos 63 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0
Proteína 63 100,0 0 0 0 0 0 0 100,0
Doces, salgadinhos e refrigerantes 2 3,2 22 34,9 12 19,0 27 42,9 100,0
Enlatados e embutidos 0 0 13 20,6 6 9,9 44 69,8 100,00
Farelos 2 3,2 2 3,2 0 0 59 93,6 100,00
Verduras e legumes 25 39,7 26 41,3 5 7,9 7 11,1 100,00
Sucos e frutas 34 54,0 23 36,5 1 1,6 5 7,9 100,00

Grupos de Alimentos
Última consulta Nutricional

TotalDiário Semanal Mensal Raro/nunca
N % N % N % N %

Leites e derivados 46 82,15 5 8,92 1 1,78 4 7,15 100,0
Energéticos* 26 46,42 3 5,35 2 3,58 25 44,65 100,0
Proteína** 63 100 0 0 0 0 0 0 100,0
Doces, salgadinhos e refrigerantes 2 3,2 22 34,9 7 11,1 32 50,8 100,0
Enlatados e embutidos 1 1,6 0 0 0 0 62 98,4 100,0
Farelos*** 4 6,3 2 3,2 1 1,6 56 88,9 100,0
Verduras e legumes 34 54,0 23 36,5 1 1,78 5 7,9 100,0
Sucos e frutas 38 60,3 20 31,7 0 0 5 7,9 100,0

  *Energéticos: farinha com arroz, farinha com macarrão, arroz com macarrão.
  **Proteína: carne vermelha, frango, peixe e ovo.
  ***Farelos: aveia, quinoa e amaranto.  N: número de pessoas.
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DISCUSSÃO

A dietoterapia é uma ferramenta importante 
na manutenção adequada do estado nutricional dos 
portadores do HIV. Dos 63 participantes investigados, 
a maioria foi do sexo masculino, característica idêntica 
descrita no estudo proposto por Fahiet al. 200820(73,94%), 
Burgos et al. 201021(64,5%). De acordo com aUnited 
NationsProgramon HIV/AIDS UNAIDS1 em todo o 
mundo, 50% das pessoas atualmente vivendo com HIV/
AIDS são mulheres, tendo ocorrido um maior aumento 
no número de casos entre jovens e pessoas com idade 
acima de 50 anos, ratificado pelos estudos de Martins et 
al. 201422, no Cenário Epidemiológico Mundial.

Os parâmetros antropométricos nos mostraram que 
o IMC na primeira e última consulta nutricional manteve-
se normal, classificados em eutrofia, similarmente aos 
resultados encontrados por Guimarães et al. 200723 
eLadeira e Silva, 201224,onde a média do IMC foi 
de 24,1Kg/m2 para portadores do vírus sem qualquer 
evento definidor de AIDS, quanto aos valores da última 
consulta nutricional houve aumento do IMC, porém 
os pesquisadosainda permaneceram dentro da faixa de 
normalidade, dados parecidos foram encontrados nos 
estudos de Rodrigues Neto et al. 201025 onde na primeira 
para a segunda consulta, os pacientes mantiveram seu 
peso.

Guimarães et al. 200723em seu estudotambém 
demonstraram não haver diferença estatisticamente 
significativa quanto ao peso e o IMC quando comparados 
pacientes em uso de TARV ou a grupo virgem de 
tratamento.

O %GC quanto à soma das pregas cutâneas na 
primeira consulta foi semelhante à média (25,1%) 
encontrada por Rodrigues Neto et al. 201025 onde o peso, 
IMC e porcentagem de gordura corporal foram idênticos 
entre os pacientes usuários ou não de antirretrovirais.

A média do % CB encontrada na primeira consulta 
e última consulta classificou a maioria dos pacientes com 
desnutrição. Estratificando em classificação do estado 
nutricional observou-se um pequeno decréscimo 
no número de pacientes com desnutrição da primeira 
para a última consulta, concomitante com aumento 
de pacientes com estado de eutrofia, evidenciando a 
importância da orientação nutricional. Esta conduta 
nutricional deverá ser realizada sempre que possível ao 
ser diagnosticado a doença, a fim evitar perda de gordura 
subcutânea e subsequente depleção do compartimento 
proteico muscular fato também observado por Burgos et 
al. 201021.

Ospesquisados em questão apresentou níveis de 
triglicerídeos aumentados, corroborando com dados 
exposto por Silva et al. 201026onde a elevação de 
triglicerídeos é alteração bem descrita entre os infectados 
pelo HIV, inclusive antesda introdução da TARV, porém 
também é sabido que o aumento do TG está diretamente 
relacionado com uma alimentação rica em carboidratos, 
sendo necessário estar atento à alimentação destes 
pacientes. 

Na pesquisa o nível de colesterol total antes da 
orientação nutricional se mostrou semelhante aos níveis 
encontrados por Silva et al. 201026Segundo Burgos 
et al. 201021 a dislipidemia padrão (diminuição do 
HDL, aumento do LDL e aumento nos triglicerídeos) 
é extremamente aterogênica e faz par com outros 
fatores presentes em HIV positivo, como resistência à 
insulina, inflamação vascular, obesidade central, levando 
estes pacientes a um aumento nos riscos para doença 
cardiovascular prematura e aterosclerose.

De acordo com Hadiganet al. 201027, há uma 
redução primária do colesterol HDL resultante da 
ativação imune pelo HIV e do estado de hipercatabolico 
da doença. A hipertrigliceridemia é outra modificação 
importante no metabolismo de pacientes com AIDS. Isso 
deve-se ao aumento do interferon-α, o que leva a uma 
depuração reduzida de triglicerídeos, aumentando, assim 
sua concentração sérica.

Silva et al. 201026, apontam que anormalidades 
lipídicas se tornam mais evidentes entre os infectados 
pelo HIV após a introdução da TARV, e que a 
hipercolesterolemia e a hipertrigliceridemia são 
os distúrbios mais marcantes, pois pode ser um 
marcador inicial da progressão da infecção pelo HIV, do 
estágioevolutivo da doença.  

Na avaliação da QFA durante o período descrito, 
observou-se que houve diferenças e melhora no consumo 
de alimentos.Após a intervenção nutricional houve 
aumento do consumo de leite e derivados, redução 
na combinação de alimentos energéticos, aumento 
do número de pessoas para o não consumo de doces, 
salgadinhos e refrigerantes, assim como enlatados e 
embutidos e melhora em relação ao consumo diário de 
farelo, verduras, legumes e frutas. 

Todos os participantes consumiam alimentos 
proteicos, em conformidade com as orientações da 
pirâmide alimentar. Devido ao aumento do metabolismo, 
caracterizado principalmente pelo aumento do turnover 
proteico, as necessidades de consumo de proteínas estão 
aumentadas em pacientes HIV positivos5, as mesmas são 
importantes para a síntese de proteínas do sistema imune.
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O consumo de farelo, frutas, verduras e legumes 
aumentaram após a orientação nutricional. Estes 
alimentos são fonte de fibras, nutriente muito importante 
para regular o funcionamento intestinal, lentificação 
na absorção de carboidratos, gorduras e esteroides. As 
fibras favorecem a controle glicêmico, a redução da 
insulinemia e melhora o perfil lipídico, principalmente 
quando associados com estilo de vida saudável, dieta e 
prática de exercícios físicos 28. 

Em um estudo proposto por Hadiganet al. 201027 
sobre a relação entre hábitos alimentares, redistribuição 
de gordura e anormalidades metabólicas em HIV positivo 
verificou-se que o aumento de 5 gramas no consumo 
diário de fibras estava associado a redução em 14% na 
área sobre a curva glicêmica. 

Estudos realizado por Moura et al.200729, sobre 
consumo de frutas, legumes e verduras na população 
de Belém, mostrou que 33% consumiam frutas e 31,7% 
verduras. A pesquisa de orçamento familiar (POF)30, 
realizada em 2008-2009, apontou que na região Norte 
o consumo de frutas, verduras/legumes foi de 49,1% e 
24,9%, respectivamente.

Observou-se que o grupo dos alimentos energéticos 
referidos no estudo como farinha com arroz, farinha 
com macarrão ou arroz com macarrão, apresentaram 
uma ingestão inadequada quanto à combinação desses 
alimentos, elevando o consumo de alimentos fontes 
de carboidratos, mas após a intervenção nutricional 

constatou-se aumento no número de pacientes com 
preferência por apenas um tipo de fonte carboidrato na 
refeição.

As reservas energéticas são fundamentais para 
assegurar um estado nutricional e manter a qualidade de 
vida dos pacientes portadores do HIV, porém observa-se 
que cerca de 30% dos pacientes têm ingestão calórica 
inadequada, comprometendo suas reservas 5. 

Foi observado redução no consumo dedoces, 
refrigerantes e salgadinhos industrializados em 50% dos 
pacientes após a realização daorientação nutricional. Um 
ponto importante na adesão de uma alimentação mais 
saudável.

Ao final desta pesquisa observamos que são poucos 
os estudos que relacionam, estado nutricional versus 
intervenção nutricional. Assim é necessária a promoção 
de praticas alimentares saudáveis, apontada como um 
instrumento indispensável para melhorar a resposta ao 
tratamento, minimizar a piora da função imunológica, e 
a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV.

CONCLUSÃO

Os resultados finais dessa pesquisa concluiu 
que a orientação dietética é uma ferramenta rica e de 
extrema importância no tratamento dos pacientes HIV 
positivos, pois observou-se melhora nos parâmetros de 
avaliação antropométrica, bioquímica e alimentar após 
sua aplicação.
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ABSTRACT
IMPACT OF NUTRITIONAL STATUS IN ADHERENCE TO DIET THERAPY IN PEOPLE WITH HIV

Rafaela Portal LIMA, Rozinéia de Nazaré Alberto MIRANDAe Aldair da Silva GUTERREZ

Objective:Assess the impact inadherence todiet therapyafter performingto the evaluationof nutritional status, 
according tonutritional counselingoffered toHIV patientstreated at aspecialized care system in areference hospital in 
Belém. Methods:Nutritional  intervention study in 63 adult patients, the period of four months, with monthly visits, 
evaluation followed a standardized protocol for data collect followed by comparative study between the first and 
last visit, after nutritional guidance offered monthly to HIV bearer.Patients underwent anthropometric, dietary and 
performing biochemical tests. Results:male prevalence, the mean body mass index was 23.28 kg / m2 and 23.91Kg / 
m2,% body fat of 22.27 and 24.43, as well as the adequacy of the arm circumference which showed 86.30% and 89.10, 
values   found in the first and last visit, respectively. Triglycerides found to be high at the first visit and still remained 
the last, but there was a reduction in values   after dietary guidance, total cholesterol were within the normal range 
(≤ 200 mg / dL) in both queries, also for blood glucose levels (≤ 100 mg / dL). The consumption of healthy foods 
was observed in the last visit, but did not reach the food pyramid recommendations. Conclusion: The adherence of 
healthy eating habits reflected improvements in anthropometric, biochemical and dietary parameters.

Key-words:Anthropometry.Food Consumption. Nutrition Assessment 
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