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RESUMO 

Este estudo descritivo objetivou verificar a relação entre expressão dos 
parâmetros imunológicos (TCD4+), virológicos (carga viral), síndrome 
lipodistrófica e variáveis do estilo de vida de pessoas que vivem com HIV Aids 
submetidos a um programa de exercício resistido. A amostra, foi composta 
inicialmente por 17 pessoas, registrados no Núcleo de Atendimento do Hospital 
Giselda Trigueiro (HGT)/Natal-RN. Com o transcorrer das fases da intervenção 
(Programa de Exercícios Resistidos/PER) o número de participantes se modificou 
(17, 9, 8 e 7) conforme as fases de treinamento (I, II, III e IV). Foram coletados 
dados do Colesterol total, HDL e triglicerídeos. O % de gordura (%G), índice de 
massa corporal (IMC), razão cintura-quadril (RCQ), massa magra (MM), gordura 
central (GC), total (GT) e periférica (GP), peso e altura foram utilizados para 
mensurar os parâmetros morfológicos.  Para controle das variáveis (TCD4+, 
CARGA VIRAL, Triglicerídeos, Colesterol, HDL) foram investigadas as 
informações contidas nos exames realizados a cada quatro meses. Foi utilizada a 
entrevista estruturada após FASE I e II. As coletas foram realizadas considerando 
o pré e pós-testes 1, 2, 3 e 4 (após 16, 32, 48 e 64 semanas de treinamento, 
respectivamente). A intensidade do trabalho foi verificada diariamente através da 
Escala de percepção de esforço adaptada para exercícios de resistência34. Foram 
utilizados procedimentos da estatística descritiva (dispersão, frequências relativas 
e absolutas, médias, desvios padrão e valores mínimos e máximos) e a 
correlação linear de Spearman adotando-se um nivel de significancia de p≤0,05. 
Foram observadas mudanças positivas para TCD4+ e carga viral em todas as 
fases do PER. Para os componentes morfológicos, a perda de gordura 
subcutânea central (GSC) e gordura subcutânea total (GST) para ambos os sexos 
e a diminuição do %G entre as mulheres foram os resultados mais expressivos 
após o treinamento Fase I. Para homens os resultados foram mais expressivos 
para % G e MM nas Fases I e II e a GSP diminuiu em todas as fases do exercício. 
Já para mulheres diminuiu a RCQ e %G e apresentou relação positiva com o 
triglicerídeos (RCQ r 0,82*, p 0,042 , GST r 0,88*, p 0,019 e GSC r 1,00**, p 
<0,001) e entre os homens com gordura subcutânea  dos membros (GSM) r 0,65*, 
p 0,029). O PER proporcionou melhora no quadro de saúde, autoestima e 
qualidade de vida, demonstrando ser uma estratégia possível de influenciar 
positivamente na expressão dos parâmetros imunológicos (TCD4+), virológicos 
(carga viral) e de componentes morfológicos de pessoas vivendo com HIV Aids 
não causando efeitos deletérios nos referidos parâmetros.  
 
 

Descritores: AIDS, Exercício, HIV, Lipodistrofia, Saúde 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Passados 30 anos da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o 

Brasil tem como característica  uma epidemia estável e concentrada em alguns 

subgrupos populacionais em situação de vulnerabilidade. A taxa de prevalência 

da infecção pelo HIV, na população de 15 a 49 anos, mantém-se estável em 0,6% 

desde 20041-2. Como ponto negativo, é importante ressaltar que se observa 

tendência de  aumento na prevalência da infecção pelo HIV nos jovens2.  

A resposta imediata e agressiva do país ao HIV/aids, com base nos direitos 

humanos e na cooperação entre instituições da sociedade civil e do governo, foi 

considerada um sucesso pela comunidade internacional. Neste contexto, o Brasil 

tornou-se o primeiro país em desenvolvimento a fornecer tratamento universal e 

gratuito da AIDS2.  

A abordagem clínica da infecção pelo HIV/VIH e de suas complicações é 

bastante complexa, tendo como principal característica a supressão viral, o que 

torna o indivíduo suscetível às infecções oportunistas, neoplasias secundárias e 

doenças neurológicas3. 

Para estimar o prognóstico e avaliar a indicação de início de terapia 

antirretroviral (TARV), monitora-se a evolução da contagem de linfócitos T-CD4+ 

(LT-CD4+) e a quantificação plasmática da carga viral do HIV4. Para o Ministério 

da Saúde4, a contagem de linfócitos T-CD4+ é um dos fatores determinantes para 

a notificação da AIDS, além de outros critérios clínicos ou de deficiência 

imunológica.

No que concerne ao tratamento, sabe-se que a disponibilidade da terapia 

antirretroviral tem produzido um enorme declínio nas taxas de morbidade e 
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mortalidade, aumentando a expectativa de vida dos pacientes HIV/VIH+4. Além da 

terapia antirretroviral, deve-se indicar a quimioprofilaxia para infecções 

oportunistas, sempre que a contagem de linfócitos T-CD4+ estiver próxima ou 

inferior a 350/mm3, ou quando houver condição clínica sugestiva de 

imunodeficiência associada ao HIV/VIH4.  

Entretanto, tal terapia tem sido associada a consequências adversas. 

Foram observadas alterações morfológicas e metabólicas5,6 que levam ao 

aumento dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, além das 

complicações psiquiátricas. Sob esse olhar, destacamos ainda que o conjunto 

dessas alterações (metabólicas e morfológicas) associado ao HIV/VIH / TARV 

(Terapia Antirretroviral) é conhecido como síndrome lipodistrófica do HIV/AIDS 

(SLHIV/AIDS)5 ou lipodistrofia dislipidêmica, que se caracteriza por alterações 

corporais relacionadas à redistribuição da gordura no organismo – em especial a 

perda da gordura periférica e o seu acúmulo na parte central6,7. O problema 

tornou-se um dos efeitos adversos associados à TARV que maior impacto tem 

causado nas pessoas vivendo com HIV/VIH, principalmente em termos 

psicológicos, podendo influenciar na adesão ao tratamento.  

 Em uma outra concepção, sabe-se que o desenvolvimento de estratégias de 

intervenção tem sido essencial para reverter esse quadro e oportunizar  melhor 

qualidade de vida para as pessoas que vivem com HIV/VIH. Em tal contexto, 

ações de promoção da saúde destacam que a prática de exercícios físicos / 

práticas corporais compõe a linha de cuidado integral e efetivo do sistema e 

serviços de saúde8. O exercício físico, assim, é considerado a terapêutica mais 

comumente usada, constituindo um importante coadjuvante no tratamento e 
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auxiliando na recuperação das alterações corporais e distúrbios metabólicos 

causados pela lipodistrofia9.  

 Estudiosos10,95 apontam a possibilidade de uma combinação de exercícios 

aeróbicos e exercícios de resistência, como a  musculação. Somam-se a isso as 

evidências de que os benefícios que o exercício promove sobre a aptidão física 

incluem adaptações hormonais e cardiovasculares, e são evidentes tanto em 

repouso como durante o esforço11. Outros estudos12 também sugerem uma 

associação entre os benefícios psicológicos, notadamente pelo seu impacto 

positivo, e melhorias em aspectos cognitivos, como autoestima, imagem corporal, 

aumento das percepções de controle, autoeficácia pessoal e melhoria da 

autoconfiança. 

 Nesse sentido, é importante aqui ressaltar que já existem estudos na área 

resultantes de debates consistentes, pelas perspectivas críticas de análise na 

área acerca da relação de causalidade13-15. No entanto, é necessário esclarecer 

que a proposta do presente estudo vai além da razão instrumental e de noções 

classificatórias consideradas por tais trabalhos. Propõe-se perpassar as 

dimensões relacionais com outras áreas do conhecimento16-18 de modo a 

despertar a naturalidade do enfrentamento da síndrome (AIDS) e compreender a 

relação biofisiológica e social das idéias e práticas convergentes à melhoria das 

condições da vida humana.  
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Hipóteses  

 

As hipóteses do presente estudo são apresentadas na forma substantiva e 

estatística.       

                               

Hipótese Substantiva     

    

H1: O presente estudo antecipa que ocorrerão melhorias significativas nos 

parâmetros imunológicos, virológicos e na síndrome lipodistrófica das pessoas 

que vivem com HIV/VIH submetidas a intervenção com exercícios resistidos.  

 

Hipótese Nula 

 

H0 - Não existe relação significativa (p < 0.05) entre os parâmetros 

imunológicos, virológicos e a síndrome lipodistrófica das pessoas que vivem com 

HIV/VIH submetidas a intervenção com exercícios resistidos.  
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Variáveis de estudo 

 

Variáveis dependentes:  

 

-Perfil lipídico (Triglicerídeos, Colesterol, Hdl) 

-Percentual de gordura (%G); 

-Índice de massa corporal (IMC); 

-Razão cintura-quadril (RCQ) (cm); 

-Massa magra em kg (MM) 

-Gordura subcutânea central (GSC) em mm; 

-Gordura subcutânea total (GST) em mm; 

-Gordura subcutânea periférica (GSP) em mm; 

- Níveis de linfócitos TCD4+ - células por mm3; 

- Carga Viral; 

 

Variáveis independentes: 

 

- Exercício físico (Fases I, II, III e IV) 

 

Variáveis de controle: 

- Idade; 

- Sexo; 

- Tempo de diagnóstico de AIDS (anos);  

- Tempo de TARV (anos). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral: 

 

-Verificar a relação entre a expressão dos parâmetros imunológicos (TCD4+), 

virológicos (carga viral), síndrome lipodistrófica e variáveis do estilo de vida de 

pessoas que vivem com HIV Aids submetidos a um programa de exercício 

resistido. 

 

2.1 Objetivos específicos:  

 

Descrever o perfil dos participantes do estudo, de acordo com as características 

pessoais (sexo, idade, tempo de diagnóstico de HIV/VIH e TARV) e clínicas 

(parâmetros imunológicos -TCD4+; virológicos - carga viral). 

 

Avaliar as variáveis associadas à síndrome lipodistrófica: perfil lipídico 

(triglicerídeos, colesterol, HDL) e componentes morfológicos (% de gordura, 

índice de massa corporal, razão cintura-quadril, massa magra, gordura central, 

total e periférica) de pessoas vivendo com HIV/VIH+ em diferentes estágios do 

programa de exercício resistido. 

 

Verificar a correlação dos componentes morfológicos (% de gordura, razão 

cintura-quadril, massa magra, gordura central, total e periférica) parâmetros 

imunológicos (TCD4+) e perfil lipídico em diferentes estágios do programa de 

exercício resistido. 
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Identificar a percepção de saúde e a reinserção social dos participantes após 

submetidos ao programa de exercício resistido. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Para a América Latina, o Brasil é considerado atualmente como modelo de 

luta contra a AIDS1. No entanto, a desaceleração da tendência da epidemia no 

Brasil não ocorreu de forma homogênea19. Na Região Nordeste, a epidemia, 

iniciada em 1983, vem mostrando tendências de crescimento ao longo do tempo: 

a taxa de incidência em 2000, que era de 6,4, passou para 13,9 em 20102.  

Em contrapartida, em 1996, o país se tornou o primeiro a oferecer a terapia 

pública para todas as pessoas e, após essa iniciativa, a expectativa de vida 

aumentou de 58 meses1 para a mesma de pessoas saudáveis20; porém, outros 

fatores devem ser levados em consideração, tais como: adesão ao tratamento 

(TARV) e a síndrome lipodistrófica do HIV/AIDS (SLHIV/AIDS). 

 Na literatura sobre o referido assunto, diferentes considerações ressaltam 

que a efetividade do tratamento para pessoas que vivem com HIV/VIH+ requer 

altos níveis de adesão21-23. Além disso, salientam que as alterações metabólicas e 

morfológicas provenientes da lipodistrofia após o uso da terapia antirretroviral são 

um dos fatores principais da não adesão à TARV19,23 e de distúrbios psicossociais 

relativos à progressão mais lenta da doença e ao bem-estar psíquico dessas 

pessoas12. 

No entanto, a partir dos resultados sobre o perfil de pessoas que vivem 

com HIV/VIH+, percebeu-se a necessidade de um trabalho interdisciplinar com a 

intenção de aprofundar os estudos na área, ofertar a prática de exercício físico 

(projeto de intervenção) de modo a motivar o tratamento (adesão à TARV), 

restabelecer a dimensão individual para lidar com o enfrentamento, assim como 

para suprimir o estigma que perpassa a experiência vivida pela referida 
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população, tomando-se a oportunidade de melhora na condição de vida dos 

pacientes como objeto central. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Características do estudo 

Quanto ao delineamento, caracterizou-se como um estudo descritivo, 

desenvolvido pelo período de um ano e meio, como projeto de extensão na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte / Departamento de Educação 

Física (UFRN/DEF), e teve como base o exercício de musculação (Programa de 

Exercícios Resistidos/PER) subdividido em diferentes fases de treinamento 

(FASES I, II, III e IV), conforme critérios definidos para o estudo.  

A amostra, escolhida de forma não probabilística intencional, foi composta 

inicialmente por 17 pessoas que vivem com HIV/VIH+, de ambos os  sexos, na 

faixa etária de 30 a 50 anos, registrados no Núcleo de Atendimento do Hospital de 

referência Giselda Trigueiro (HGT)/Natal-RN, que obtiveram ciência do estudo via 

consentimento informado (Anexo 1). Elas foram subdivididas em quatro grupos. 

Com o transcorrer das fases do programa de exercícios, o número inicial de 

participantes foi se modificando, sendo redistribuídos (Quadro 1). 

Quadro 1. Quantitativo da amostra de acordo com as fases do programa de exercícios 

FASES AMOSTRA PROGRAMA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS AVALIAÇÃO 

I 17  SÉRIE ÚNICA  PRÉ e PÓS-TESTE I 

II 9  A/B I PÓS-TESTE II 

III 8 A/B II PÓS-TESTE III 

IV 7 A/B/C II PÓS-TESTE IV 

Fonte: Programa de exercícios proposto pela pesquisadora do estudo. 

Como critérios de inclusão, foram considerados a adesão à terapia com 

antirretrovirais (TARV) há pelo menos 6 meses, nível de TCD4+ acima de 200 
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mm3, ser voluntários e receber atendimento clínico periódico no hospital de 

referência - HGT.  

Como critério de exclusão foram considerados a não aderência à terapia 

com antirretrovirais, nível de TCD4 abaixo de 200 mm3, indivíduo que 

apresentasse alguma limitação física que pudesse causar risco à sua saúde e 

baixa freqüência de participação (< que 80%) em cada fase do projeto (Programa 

de Exercícios Resistidos/PER). 

A aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital Onofre Lopes-UFRN se deu 

sob o Protocolo de número 048/07 (Anexo 2) e todos os procedimentos relativos à 

pesquisa foram realizados de acordo com a conduta ética da Resolução 196/96 

(Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos), do Conselho Nacional de Saúde.  

 

4.2 Instrumentos 

4.2.1 Entrevista (Anamnese) 

A realização da entrevista estruturada (Anexo 3) abordou informações 

gerais, o período do diagnóstico da infecção, queixas quanto ao aparelho 

locomotor, internações, doenças associadas ao HIV/VIH+, percepção de saúde, 

medicamento anti-HIV e prática de exercícios. Na ocasião, os participantes 

assinavam o termo de consentimento, apresentavam o atestado médico dos 

especialistas (cardiologista, infectologista) e os exames de TCD4+, Carga Viral e 

Perfil Lipídico (Triglicerídeos, Colesterol, HDL).  
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Posteriormente à entrevista, o participante fez a avaliação física realizada 

por um profissional e recebeu orientações quanto à necessidade de cumprir com 

freqüência os horários de treinos, assim como também sobre a importância da 

adesão ao tratamento e informações sobre orientação nutricional.   

Para complementar as observações e registros diários, após a FASE II 

aplicou-se uma entrevista (Anexo 4) que abordou informações quanto ao 

acompanhamento nutricional, benefícios psicológicos, orientação religiosa, 

reinserção social, estilo de vida, relacionamento interpessoal, afetivo e percepção 

de saúde.  

 

4.2.2 Coletas de sangue e técnicas laboratoriais 

 

As coletas de sangue dos participantes foram operacionalizadas pelo 

Laboratório Central Dr. Almino Fernandes/LACEN/RN, em dias e horários 

programados conforme se cumpria o número de treinos.  

A Contagem de T CD4+ foi determinada por citometria de fluxo no sistema 

FACSCalibur e a carga viral pelo teste plasmático de RNA-HIV e quantificada pelo 

método NASBA, Nuclisens Organon Teknica ®. O TCD4 foi estratificado nas 

seguintes categorias: 201-350mm3/ruim (Tratamento), 351-500mm3/regular, 501-

750mm3/bom e acima de 750/mm3/ótimo24 e a carga viral24 como menor que 500, 

500 - 3.000, 3.000-10.000, 10.000-30.000 e acima de 30.000/mm3. 

Em relação aos marcadores laboratoriais, foram coletados dados do 

Colesterol total (COLESTAT enzimático AA), HDL (MONOFASE AA PLUS) e 

triglicerídeos (GPO PAP / AA) medidos por calorimetria métodos enzimáticos. 
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4.2.3 Variáveis Antropométricas  

 

Para o estudo dos parâmetros morfológicos observaram-se  o % de 

gordura, índice de massa corporal, razão cintura-quadril, massa magra, gordura 

central, total e periférica, além de peso e altura. 

Para estimativa do percentual de gordura (%G) e da Massa Magra (MM) 

utilizaram-se equações validadas25 para a referida população; para tanto, nos 

homens isso envolveu as dobras subescapular e axilar média, e nas mulheres, as 

dobras suprailíaca, abdominal e panturrilha medial para o %G.  

 O índice de massa corporal  (IMC) foi calculado usando a fórmula IMC = 

massa (kg) / altura2 (m). Considerou-se baixo peso quando IMC < 18,5 e 

sobrepeso quando IMC ≥ 25 kg/m2, conforme recomendação da Organização 

Mundial de Saúde26. As dobras cutâneas abdominal, suprailíaca, subescapular, 

axilar média, bíceps, tríceps e panturrilha medial foram medidas através de 

plicômetro da marca Lange com precisão de 1,0 mm. 

A Circunferência da cintura (CC) e a circunferência do quadril (CQ) foram 

mensuradas com precisão de um milímetro, utilizando-se uma fita antropométrica 

de fibra de vidro da marca Sanny, de acordo com padronizações27. 

 

Estimativa do % Gordura 

Homens: %G=3,385+0,279*(dobras axilar média+subescapular) 

Mulheres: %G=-24,323+0,736*(dobras suprailíaca+abdominal+panturrilha medial) 

Fonte: Florindo, A.A; Latorre, M.R.D.O, Borelli, A.; Rocha, M.S, Segurado, A.A.C. Validation of equations of skinfold 

thickness for fat mass estimation in hiv/aids subjects: a comparison of dual energy x-ray absorptiometry and computed 

tomography of abdomen. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. Volume 13, Número 2, 2008. 
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Estimativa da Massa Magra 

Homens: MM (kg)=16,012+0,576*(peso) 

Mulheres: MM (kg)=48,139-0,585*(dobra do tríceps) 

Fonte: Florindo, A.A; Latorre, M.R.D.O, Borelli, A.; Rocha, M.S, Segurado, A.A.C. Validation of equations of skinfold 

thickness for fat mass estimation in hiv/aids subjects: a comparison of dual energy x-ray absorptiometry and computed 

tomography of abdomen. Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde. Volume 13, Número 2, 2008. 

 

 

No que diz respeito à gordura subcutânea (GS), foi utilizada uma medida 

duplamente indireta por meio do somatório das medidas da espessura de dobras 

expressas em milímetros (mm). Estudiosos28 sugerem para as pessoas que vivem 

com HIV/VIH+ e de acordo com o tipo de gordura a ser avaliada os seguintes 

somatórios:  

a) Gordura subcutânea central (GSC): foi obtida pela soma das medidas da 

espessura das dobras subescapular, axilar média, suprailíaca e abdominal; 

b) Gordura subcutânea total (GST): somando-se a espessura das dobras do 

bíceps, tríceps, subescapular, axilar média, suprailíaca, abdominal e 

panturrilha medial; e  

c) Gordura subcutânea periférica (GSP): foi obtida somando-se a espessura 

das dobras do bíceps, tríceps e panturrilha medial. 

 

Avaliou-se o peso corporal por meio de balança digital com precisão em 

gramas e a estatura corporal foi medida por meio de fita métrica fixada na parede, 

com precisão de um milímetro, ambos de marca Sanny.  
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4.2.4 Programa de Exercícios Resistidos (PER) 

 

A intervenção designada como programa de exercícios resistidos (PER) 

teve como base o treinamento de musculação, discriminado de acordo com as 

fases em: adaptação/FASE I, FASE II, FASE III e FASE IV. Ambos, as fases e as 

sessões de treino, aconteceram numa frequência de três vezes por semana e 

seguiram recomendações de estudiosos29-31 quanto ao somatório dos tempos de 

treinamento aeróbio e de resistência não ultrapassar 90 minutos e que o tempo de 

treinamento aeróbio deve ser no mínimo 20 minutos por sessão.    

As diferentes fases de treino procuraram seguir as recomendações31 

quanto aos exercícios de força para os indivíduos que vivem com HIV/VIH+, 

enfatizando os grandes grupos musculares. Os participantes ainda foram 

orientados quanto à velocidade de execução dos exercícios ser moderada, 

controlando as fases concêntrica e excêntrica. É importante ressaltar que durante 

todos os treinamentos as sessões foram constituídas de aquecimento, 

treinamento principal e alongamentos, sob a orientação e acompanhamento dos 

pesquisadores. 

A FASE I aconteceu com uma rotina de oito exercícios planejados em série 

única (alternado por segmento: 2 séries X 15 repetições)  com exercícios para 

peitoral, quadríceps, dorsal, tríceps, bíceps, panturrilha e abdominal durante 4 

semanas (ADAPTAÇÃO), com 1’ de intervalo entre as séries e intensidade 

variando entre 40 e 60% de 15 repetições máximas (15RM). Logo após, durante 

12 semanas, o treinamento se desenvolveu alternado por segmento: 3 séries X 12 

repetições.  
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A FASE II constou de uma rotina de oito exercícios planejados em duas 

séries (A e B). As séries foram elaboradas por exercícios que compõem o 

grupamento muscular de peito, dorsal, tríceps e bíceps (série A); e perna, ombro 

e panturrilha (série B), durante 16 semanas de treinamento (3 séries X 10 

repetições), alternando-se as séries A e B. O intervalo de descanso entre os 

exercícios se manteve e a intensidade variou entre 60 e 75% das 15 repetições 

máximas. Alguns autores29 afirmam que o treinamento de força deve se iniciar 

com uma carga que possibilite a execução confortável de oito a 12 repetições. 

A (FASE III) manteve a rotina de exercícios planejados em séries (A e B) 

durante 16 semanas de treinamento (3 séries X 10 repetições), alternando as 

séries A e B. As séries foram compostas pelos mesmos grupamentos das séries 

anteriores, porém foram estabelecidos outros exercícios, de modo a alterar o 

estímulo e aumentar a intensidade do trabalho. O intervalo de descanso e a 

intensidade se mantiveram. 

Para o treinamento (FASE IV), os exercícios foram definidos com a 

finalidade de atender a características específicas relacionadas à lipodistrofia, 

durante um período de 16 semanas32,33. A intensidade pode atingir até 80% de 

15RM e a rotina de exercícios se desenvolveu com base em três séries e 

grupamentos descritos a seguir: A/peito, tríceps e panturrilha, B/perna e ombro, e 

C/dorsal e bíceps, todos os treinos com seis exercícios, executado cada programa 

uma vez por semana.  
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4.2.5 Avaliação do esforço 

Para avaliar a percepção do esforço dos participantes durante os 

programas de exercícios, utilizou-se a Escala34 de percepção de esforço adaptada 

para exercícios de resistência (Anexo 5) definida como um instrumento de 

autoavaliação que mede a percepção de esforço do indivíduo durante a 

realização de exercício físico. Essa escala também foi utilizada no monitoramento 

do teste de 15 repetições máximas (15RM), e durante os treinamentos. Existem 

considerações35 que justificam a utilização do teste de 15 RM (teste com cargas 

submáximas) para avaliar a força especificamente nos indivíduos que vivem com 

HIV/VIH+. Alguns estudiosos36 também utilizaram a escala de Borg para controlar 

a intensidade no treinamento de força. 

 

4.3 Procedimentos   

Para divulgação do projeto, inicialmente foi fixado na recepção do HGT um 

banner com as informações gerais sobre a prática de exercícios/projeto. E, para 

os indivíduos que atendiam aos critérios de inclusão, os(as) médicos(as) falavam 

da oportunidade da prática como auxiliar no tratamento, iniciando assim o 

encaminhamento. 

Para verificar a adesão ao tratamento, foi investigado o comportamento de 

retirada mensal dos medicamentos por meio dos registros farmacêuticos de 

dispensação na farmácia hospitalar do HGT. Os participantes receberam 

orientação quanto a este critério de inclusão e, ao longo do projeto (intervenção), 

este assunto também teve caráter informativo, reflexivo e de suporte, com a 
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finalidade de encontrar soluções adequadas para problemáticas individuais ou 

coletivas que estivessem prejudicando a adesão ao tratamento.  

Para controle das variáveis (TCD4+, CARGA VIRAL) e Perfil Lipídico 

(Triglicerídeos, Colesterol, HDL) foram investigadas as informações contidas nos 

exames realizados a cada quatro meses, sendo realizado o controle dos 

prontuários nos diferentes momentos do estudo (FASES I, II, III e IV). As coletas 

foram realizadas em um período de 16 meses, considerando o pré-teste (antes de 

iniciar o treinamento) e pós-testes 1, 2, 3 e 4 (após 16, 32, 48 e 64 semanas de 

treinamento, respectivamente). Para avaliação dos componentes morfológicos, 

foram adotados os procedimentos de acordo com alguns estudiosos25,28,37. 

 

4. 4 Análise estatística 

 

Inicialmente foram utilizados procedimentos da estatística descritiva 

(dispersão, freqüências relativas e absolutas, médias, desvios padrão e valores 

mínimos e máximos). A correlação linear de Spearman para dados não 

paramétricos foi utilizada para testar a relação entre variáveis dependentes e de 

controle.  
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5. ANEXAÇÃO DOS ARTIGOS 

5.1 ARTIGO PUBLICADO 

O artigo Morphology and biochemical markers of people living with 

HIV/AIDS undergoing a resistence exercise program: clinical series foi publicado 

na revista The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, a qual possui um 

fator de impacto de 0,923 com um qualis B2 para medicina II. O referido artigo 

encontra-se na página seguinte. 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

Pensar e cursar Educação Física estiveram atrelados a experiências 

esportivas significativas, assim como também à reflexão no constructo da 

formação profissional, atuações (natação, basquete, musculação, spinning, 

treinamento personalizado) e especificidades como área do conhecimento. Assim, 

as oportunidades foram surgindo e, com elas, os desafios superados sempre com 

o desejo de fazer diferente por uma realização profissional melhor. 

Na perspectiva de crescimento de uma prática inovadora, principalmente 

entre as mulheres nos anos 90, foi possível abraçarmos a causa na musculação, 

onde, durante 8 anos, buscamos conhecer os diferentes tipos de treinamento, 

oportunizamos nossos(as) alunos(as) para uma prática de exercícios segura, com 

base nos princípios da individualidade biológica e, acima de tudo, respeitando, 

motivando e encorajando para uma atividade sempre consciente e melhor.  

Os desafios na área do fitness e desporto foram inúmeros, tendo em vista 

um reconhecimento profissional, e a estes sempre esteve atrelado o gosto pelo 

conhecimento, procurando assim as atualizações em diferentes áreas, 

especializações, e um aprofundamento na área de pesquisa.  

Ao chegar 2002/2003, em Florianópolis/SC, iniciamos a pós-graduação 

stricto sensu na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), visando à 

aquisição do título de Mestre em Educação Física na área de Atividade Física e 

Saúde. Cumprir esse novo desafio foi como se estivesse sido lançada a um vôo 

temporário sobre o vento sul do continente (Bairro de Coqueiros). Na 

oportunidade, recebemos apoio do Laboratório de Desenvolvimento e 

Aprendizagem Motora sob a responsabilidade do Professor Dr. Ruy Jornada 
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Krebs (in memorian) (CEFID/UDESC), no qual podemos conhecer um pouco mais 

sobre o Crescimento/Desenvolvimento Humano e Psicologia do Esporte/Atividade 

Física a partir do acesso à base de pesquisa, ao acervo e em participações em 

atividades relacionadas.  

Objetivando ampliar o conhecimento no Centro de Desportos (CDS/UFSC) 

durante esse período, participamos do Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e 

Saúde (NUPAF/UFSC), do Centro de Orientação à Atividade Física 

(COAFIS/UFSC) no campo extensionista, de cursos, eventos científicos e 

atividades oferecidas por estes. Essas oportunidades tiveram como objetivo 

avaliar, promover, educar e disseminar através da informação, orientação e 

prescrição de exercícios os benefícios da prática regular de atividade física para 

comunidade, visando à melhoria da qualidade de vida dos participantes através 

do estilo de vida ativo e saudável; atividades estas que contribuíram para o 

aprimoramento na área. 

Conhecer a Educação Física no Centro Sul do Brasil como bolsista da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi 

despertar para o gosto de uma valorização melhor na área, acreditar na 

possibilidade do ensino superior e, acima de tudo, aproveitar ao máximo as 

chances de práticas com base na pesquisa e extensão.  Mais uma vez surge a 

oportunidade de ampliar a experiência através de uma modalidade diferente e 

desafiadora (Deep-water), na busca pelo aprimoramento sobre diferentes práticas 

e entendimento sobre o comportamento humano relacionado ao exercício 

físico/práticas corporais, ampliando, assim, o conhecimento teórico baseado em 

estudos interdisciplinares, com a finalidade de cumprir para com os objetivos do 

mestrado.  
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O referencial teórico da época passava pelas discussões sobre Aptidão 

física e qualidade de vida, Intervenção, Cultura corporal, Promoção da saúde, 

Concepções de atividade física relacionada à saúde, Atividade física habitual, 

Teorias e Modelos comportamentais relacionados à natureza da mente, do corpo 

e ao comportamento humano. A linha de pesquisa estudada, mais uma vez 

conduziu para um amadurecimento profissional baseado na investigação do perfil 

e necessidades dos brasileiros, utilizando como objeto de estudo a atividade 

física, a prescrição de exercício e o estilo de vida e a saúde de indivíduos, 

discussão esta que perdura até os dias de atuais. 

Nessa perspectiva, foi amadurecida a idéia do magistério superior e, neste 

percurso de trabalho, iniciamos nossa atuação na Universidade do Sudoeste do 

Paraná (UNISEP/2004), e na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB/2005-2006). Atualmente, na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN/CAMEAM), participamos da base de pesquisa Cultura Corporal, 

Educação e Desenvolvimento Humano, e da linha de pesquisa Atividade Física, 

Saúde e Desenvolvimento Motor e Atividade Física e Qualidade de Vida em 

portadores de necessidades especiais (UERN). 

Somando as experiências do ensino e com o desejo de ampliar o 

conhecimento através da pós-graduação, surgiu o convite e o desafio maior de 

cursar o doutoramento junto a um grupo multidisciplinar e com vistas à 

intervenção para pessoas que vivem com HIV/VIH+. O “grupo especial” tornou 

maior o horizonte e, acrescentada a mais este objetivo surge a prova do desafio 

para o novo, baseado nas responsabilidades e experiências anteriores, ao 

superar o estigma e o preconceito a partir do seio familiar. A força designada 

como variável para compor o quadro do programa de exercícios resistidos 
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(intervenção) existente até então teve que ser ampliada para cumprir não só o 

objeto de estudo, mas os desafios por hora enfrentados durante o percurso e em 

todos os contextos. 

O projeto de pesquisa em pauta, desenvolvido junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde (PPGCSa) e ao Departamento de Educação 

Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DEF/UFRN), como 

projeto de extensão, possibilitou verificar a relação do exercício físico resistido na 

expressão dos parâmetros imunológicos (TCD4+), virológicos (carga viral) e 

síndrome lipodistrófica de pessoas que vivem HIV/VIH+. 

Essa etapa, assim como as subseqüentes, envolveu profissionais de saúde 

(infectologista, cardiologista, e farmacêuticos) e de assistência social do HGT, 

para divulgação, apoio e captação de pacientes.  

Inicialmente foi desenvolvido, em 2008, um estudo piloto levando em 

consideração, com base na literatura científica recente e em pesquisas anteriores, 

as conseqüências e fatores associados à Terapia Antirretroviral (TARV) e os 

benefícios do exercício físico. Esse estudo gerou o artigo que objetivou avaliar a 

composição corporal e  impacto sobre os marcadores bioquímicos de pessoas 

que vivem com HIV/VIH+, submetidos a um programa de intervenção de quatro 

meses de exercícios resistidos. 

A partir desses resultados, publicou-se o trabalho na forma de estudo de 

caso no periódico Journal Sports Medicine Physical Fitness com o título 

“MORPHOLOGY AND BIOCHEMICAL MARKERS OF PEOPLE LIVING WITH 

HIV/AIDS UNDERGOING A RESISTANCE EXERCISE PROGRAM: CASE 

REPORTS”. 
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Nesse contexto, destaca-se a relevância científica e social deste estudo, 

uma vez que o exercício físico, como base neste modelo de intervenção, pode 

representar a compreensão das respostas clínicas, lipídicas e morfológicas que,  

além de ser um fator motivante para a adesão ao tratamento, pode tornar possível 

modificar o perfil da liposdistrofia. O PER também poderá influenciar 

positivamente na síndrome consuntiva, encorajando os profissionais envolvidos a 

acreditar na adequação e implantação das estratégias que possibilitem melhor 

qualidade de vida a essa população. 

 

Em atendimento ao primeiro objetivo da tese, ou seja, descrever o perfil dos 

participantes do estudo, de acordo com as características pessoais (sexo, idade, 

tempo de diagnóstico de HIV/VIH e TARV) e clínicas (parâmetros imunológicos -

TCD4+; virológicos - carga viral), as tendências investigativas nos motivou a 

avançar com o PER (FASE I) e ao longo do estudo isso nos oportunizou verificar 

as variáveis supracitadas numa amostra de 17 indivíduos HIV+ de ambos os 

sexos. Para tanto, a Tabela 1 apresenta as características demográficas e 

clínicas.  

No que diz respeito ao sexo, observou-se que entre os 17 analisados, a 

maioria, 64,7% (n=11) da amostra, foi composta por indivíduos do sexo masculino 

e que encontravam-se numa faixa etária de 41 a 50 anos (70,6%) . A média de 

idade se situou em 43,54 anos (sd=4,3) para homens e 45,16 (sd=5,9) para as 

mulheres. Tratando-se do estado marital, prevaleceram com 47,1% (n=8) os(as) 

solteiros(as), sendo 35,3% (n=6) os separados(as) e 17,6% (n=3) os casados.  

No Rio Grande do Norte, a epidemia de AIDS teve início em 1983, com o 

diagnóstico do primeiro caso. Desde então, ela tem mostrado tendências de 

crescimento, com 178 casos (adultos e crianças) notificados em 2000 e 280 casos 
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(adultos e crianças) em 2009, com média de 250 casos ao ano nestes últimos 10 

anos38. Pode-se verificar quanto a esse perfil que, ao longo destes últimos 10 

anos, observa-se uma tendência de interiorização da epidemia, estando presente 

em 82% dos municípios contra 55% que havia em 1999. A maior concentração de 

casos, 55% do total de 2000 a 2009, encontra-se na Região Metropolitana (Natal). 

Pode-se considerar que a categoria de exposição por via de transmissão sexual é 

a predominante no RN, corroborando com dados nacionais, sendo a variável 

heterossexual a que apresenta maior frequência (61,3%), com tendência de 

crescimento a partir de 200738. 

 

Tabela 1. Número e porcentagem de indivíduos (FASE I) segundo características demográficas e 
clínicas 

VARIÁVEIS n % 

SEXO   

MASC 11 64,7 

FEM 6 35,3 

 17  

FAIXA ETÁRIA (ANOS)   

30 A 40  4 23,5 

41 A 50  12 70,6 

51 A 60  1 5,9 

 17  

ESTADO MARITAL   

SOLTEIRO(A) 8 47,1 

CASADO(A) 3 17,6 

SEPARADO(A) 6 35,3 

 17  

TEMPO DE INFECÇÃO   

5 A 15 ANOS 10 58,8 

16 A 25 ANOS 7 41,2 

 17  

TEMPO TARV (ANOS)   

5 A 10  13 76,5 

11 A 15  3 17,6 

16 A 20  1 5,9 

 17  
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Embora o total de casos ainda seja maior no sexo masculino, o número de 

casos no sexo feminino encontra-se em crescimento, passando de uma relação 

de 20:1 em 1989 para 2,1:1 em 200938,39. No Brasil, nos últimos anos, a 

transmissão do HIV que antes era predominantemente masculina, mais frequente 

entre os homossexuais e afetando todas as classes sociais, agora caracteriza-se 

por quatro processos: heterossexualização, feminização, interiorização e 

pauperização40. De acordo com a faixa etária, observa-se uma maior 

concentração de casos entre os 20 e 49 anos (81%), seguindo a mesma 

tendência nacional41, e consequentemente a do referido estudo.  

Quanto ao tempo de diagnóstico, observou-se no grupo que 58,8% (n=10) 

encontrava-se no período entre 5  e 15 anos e 41,2% (n=7) de 16 a 25 anos; entre 

estes, 76,5% (n=13) faziam uso da terapia antirretroviral (TARV) entre 5 a e 10 

anos, 17,6% (n=3) entre 11 a e 15 anos e apenas 5,9% (n=1) fazia uso há mais 

de 16 anos. Esses dados reforçam os achados quanto à expectativa de vida dos 

pacientes – que antes dos anos 2000 era de 10 anos, e atualmente pode ser a 

mesma de pessoas saudáveis, principalmente onde há acesso aos medicamentos 

e se esse tratamento não sofrer interrupção40. 

É importante aqui destacar, quanto à epidemia no Brasil, que 35 mil casos 

de AIDS, em média, são registrados por ano. Estima-se que 630 mil pessoas 

vivam com o vírus no país. Destas, pelo menos 255 mil não sabem disso ou 

nunca fizeram o teste de HIV41. A distribuição dos casos segundo as regiões, em 

2009, mostra que 38,2% deles encontram-se na Região Sudeste, seguida do 

Nordeste (21,9%), Sul (21,1%), Norte (11,1%) e Centro-Oeste (7,7%), o que 

resulta em 592.914 casos identificados no período de 1980 até junho de 2010, 

sendo 74.364 casos no Nordeste (12,5%)42.  
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O acesso universal à TARV desde 1996, cujo impacto sobre a mortalidade e 

aumento de sobrevida encontra-se bem documentado43, tem se mostrado útil na 

melhora da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS, o que 

reforça as informações anteriormente apresentadas. 

No que tange ao que o estudo se propõe, a falha terapêutica e o 

desenvolvimento de estratégias de cuidados são outros desafios que a resposta 

nacional ao HIV no Brasil está enfocando e, para tanto, há de se considerar nesse 

contexto os grifos da antropologia da saúde, nos quais isso não pode ser 

unicamente referendado aos diagnósticos biomédicos. É importante contemplar 

também o impacto dos fatores sociais e culturais para as questões da saúde.   

Sob esse olhar, se deve ressaltar que estudiosos14 descrevem essa 

fundamentação como um estudo que “trata de uma representação social criada a 

partir de parâmetros subjetivos e objetivos”. Subjetivos são os indicadores de 

bem-estar, felicidade, amor, prazer, realização pessoal, entre outros, e as 

referências objetivas é a “satisfação das necessidades básicas e das 

necessidades criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de 

determinada sociedade”.      

Nesses resultados, objetivando descrever as características clinicas em 

atendimento ao objetivo supracitado (parâmetros imunológicos / TCD4+) 

apresentamos os valores da mediana para homens (n=11) (Md 598 pré / Md 523 

pós) e mulheres (n=6) (Md 783,50 pré / Md 898,00 pós) participantes do PER 

(FASE I), destacando a atenção para os valores mínimos e máximos na figura 

abaixo.  
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Figura 1. Número de células T-CD4+ (cél. mm3) dos homens participantes do PER 

(FASE I) 

 

 

No que diz respeito ao sexo masculino (Figura 1), refere-se o decréscimo do 

TCD4+ possivelmente ao uso da medicação de modo inadequado por parte de 

um participante e ao consumo de álcool freqüente nos finais de semana (n=5), 

considerados como fatores intervenientes capazes de influenciar esta variável. 

Em contrapartida, os valores máximos apresentados podem ser atribuídos a 

100% de adesão ao tratamento nesta fase do estudo, entre os demais 

participantes (n=10).  
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Figura 2. Número de células T-CD4+ (cél. mm3) das mulheres participantes do 

PER (FASE I) 

 

 

 

O TCD4+ é o marcador prognóstico da progressão da AIDS e da 

sobrevivência dos indivíduos infectados pelo HIV44. Os linfócitos TCD4+ são os 

responsáveis pela memória imunológica. De certa forma, é o CD4+ que comanda 

a resposta de defesa do organismo e é nas células que possuem estes 

marcadores CD4+ que o HIV/AIDS acopla, entra, replica-se e acaba por destruí-

las, diminuindo progressivamente a resposta imunológica4,44.  

Na relação com o exercício, estudo45 destaca entre os benefícios do 

exercício físico regular em pessoas que vivem com HIV/VIH+ a melhora do 

sistema imunológico em geral, pois ele ajuda a manter as contagens de células 

linfócitos T-CD4+ no sangue. 
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A prática regular do exercício provoca alterações tanto da imunidade inata, 

como da adaptativa92. Estudos epidemiológicos sugerem que indivíduos que se 

exercitam têm menor incidência de infecções bacterianas e viral e também menor 

incidência de neoplasias46-48. O exercício de média intensidade está associado à 

diminuição de episódios de infecção49. 

Nesta análise é importante considerar que, após este período (FASE I) do 

PER, aconteceu perda amostral: (n=1) por apresentar TCD4+ abaixo do critério de 

inclusão; (n=4) por motivo de trabalho; (n=1) por mudança de cidade; entre outros 

(ausência de exames). 

Para entender melhor a relação do T-CD4+ com o exercício, as Figuras 3 e 

4 descrevem o comportamento desta variável durante o PER (FASE I a III). É 

importante ressaltar que, mesmo modificando o estímulo (FASE II e III) do 

treinamento, foi possível observarmos mudanças positivas para esta variável (Md 

652,00 pré; Md 645,00 pós 1; Md 594,50 pós 2) no pré e pós-teste para o sexo 

masculino (Figura 3).  

Figura 3. Número de células T-CD4+ (cél. mm3) dos homens participantes do PER 

(FASE I a III) 
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A Figura 4 permite denotar que os níveis médios de linfócitos T-CD4+ do 

sexo feminino (n=3) estão bem acima dos níveis desejáveis (500 células por mm3) 

nos três momentos do estudo, observando-se uma superioridade das mulheres 

em comparação ao sexo masculino. Apresentamos os valores da mediana (Md 

748,00 pré; Md 1071,00 pós 1; Md 782,00 pós 2).  

 

Figura 4. Número de células T-CD4+ (cél mm3) das mulheres participantes do 

PER (FASE I a III) 

 

 

Considerando a categorização desta variável, foi possível ampliarmos a 

investigação e, para tanto, o sexo masculino (n=6), na fase de treinamento com a 

intensidade até 75% (FASE III), apresentou para o TCD4+ 83,3% (n=5) de ótimo a 

bom e 16,7% (n=1) de regular a ruim. Já o sexo feminino, nesta fase do 

treinamento e nas demais, com 100% (n=3), mostrou que todas as mulheres 

estiveram com o TCD4+ considerado como de ótimo a bom. Em suma, os 
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resultados sugerem que os níveis médios de TCD4+, de acordo com o 

recomendado, se traduzem em um perfil favorável para os participantes 

continuarem se exercitando e, por sua vez, constituem-se como importante 

coadjuvante no tratamento.  

Dados obtidos em modelos experimentais50, 51 sugerem que o exercício, 

quando praticado dentro de limites fisiológicos, acarreta benefícios para todos os 

sistemas orgânicos, incluindo-se aqui o sistema imune. Em artigo de revisão 

alguns estudiosos52 ressaltam que a intensidade, duração e a frequência do 

exercício exercem papel-chave na determinação das respostas imunológicas, 

podendo aumentar ou reduzir tal função. 

Diante do exposto, ressaltamos, quanto à metodologia do treinamento, que 

durante o período de treinamento (FASE I a III) a freqüência foi de três sessões 

semanais, em dias alternados, e a duração do treino no mínimo atingia 60 

minutos para todas as fases, podendo, quanto ao somatório dos tempos de 

treinamento aeróbio e de resistência, não ultrapassar 90 minutos, conforme 

recomendações de alguns estudiosos29-31.  Alguns estudos53,54 com esta mesma 

população, utilizaram duas sessões por semana, e os demais29-31,55, utilizaram 

uma freqüência de  três sessões semanais, corroborando com o nosso estudo.  

É importante destacar que entre os estudos supracitados a variável 

TCD4+ não apresentou melhora significativa,  o que sugere poder existir uma 

relação com o tempo de treinamento (semanas), já que comumente não 

ultrapassa o período de 6 meses, divergindo da realidade de outros estudos56,57. 

Estudiosos58 avaliaram a associação entre a dietoterapia e o treinamento 

concorrente na composição corporal, condição cardiovascular, força, aspectos 

metabólicos e qualidade de vida de 18 mulheres obesas em uso de TARV 
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durante 19 meses. No entanto, as participantes que não completaram o 

treinamento apresentaram aumento não significativo no TCD4+ em comparação 

àquelas que finalizaram os 19 meses.  

Embora o estudo supracitado apresente características divergentes com o 

PER, é possível considerar o tempo de intervenção, o qual corrobora com o 

nosso estudo, em que os treinamentos (FASE I a III) se desenvolveram no 

período de um ano e apresentam um perfil satisfatório para a variável TCD4+. 

Para tanto, é importante ressaltar também que a freqüência de participação aos 

treinos foi rigorosamente controlada, assim como a motivação para adesão ao 

tratamento foi de 100% entre os participantes (n=8) que se mantiveram até a 

fase III.  

No que diz respeito à intensidade do treinamento, em todas as fases ela foi 

verificada através da Escala34 de percepção de esforço adaptada para exercícios 

de resistência.  Alguns estudiosos54,58 também utilizaram a escala de Borg para 

controlar a intensidade no treinamento de força. É importante destacar que na 

FASE I a intensidade pode atingir até 60% das 15 repetições máximas, e na 

FASE II e III até 75% (Quadro1). Para ambas as fases, o treinamento se iniciou 

com uma carga possível de execução confortável, não ultrapassando oito a 15 

repetições, conforme indicam alguns autores35,59 quanto ao treinamento de 

exercício resistido, podendo aumentar gradativamente a intensidade conforme a 

predisposição para o exercício e a autonomia adquirida. 

Para assegurar esse entendimento, a metodologia do treinamento entre as 

diferentes fases do PER divergiu, variando o tipo de intensidade, séries, 

repetições, recuperação e número de exercícios, conforme o Quadro 1 abaixo. O 

treinamento foi composto por exercícios resistidos em aparelhos de musculação e 
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as variáveis foram direcionadas ao objetivo de hipertrofia muscular. Na fase I a 

seqüência dos exercícios foi alternada por segmento, seguindo a prioridade para 

os grandes e pequenos grupamentos musculares.  

Na fase II foram separados os treinamentos em A (perna, ombro e 

panturrilha) e B (peitoral, dorsal, tríceps e bíceps), aumentando o número de 

exercícios por grupamento muscular e as exigências quanto à execução, embora 

sempre respeitando os princípios da individualidade biológica e o histórico de 

atividade física de cada participante. De forma semelhante à fase anteriormente 

descrita, a Fase III manteve a separação dos grupamentos musculares, porém 

aumentou a intensidade, o intervalo entre as séries, houve mudança de exercícios 

para todos os grupos musculares, incluindo exercícios de maior grau de exigência 

quanto à execução, tais como: agachamento na barra guiada, supino inclinado 

com halteres, remada curvada e extensão de tornozelo no calf alto. 

Cabe destacar, quanto à Fase IV, que os objetivos estiveram relacionados 

especificamente às características individuais da lipodistrofia e os treinamentos 

foram organizados em três séries (A, B e C), diminuindo, portanto o número de 

exercícios por treino e aumentando assim a intensidade e o intervalo de 

descanso, conforme o Quadro1. Nesta fase, o participante já havia atingido 

autonomia, gosto e consciência corporal de modo a se sentir mais confortável e 

confiante para treinar. Quanto à velocidade de execução, tanto a fase concêntrica 

como a excêntrica foram mais bem controladas, nos encorajando a exigir mais 

dos treinamentos e das especificidades de cada um. 
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Quadro 2. PROGRAMA DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS 

 FASE I 

SÉRIE ÚNICA 

FASE II  

SÉRIE A/B 

FASE III 

SÉRIE A/B 

FASE IV 

SÉRIE A/B/C 

MESES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Carga %/ 
Intensidade 

60 60 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 80 80 80 80 

Séries 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Repetições 15 15 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 a 8 10 a 8 10 a 8 10 a 8 

Recuperação 1` 1` 1` 1` 1` 1` 1` 1` 2` 2` 2` 2` 2` 2` 2` 2` 

N
o
 exercícios 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 

 

No que diz respeito às quatro fases do PER (n=7), é possível verificar 

quanto a esta variável nas Figuras 5 e 6 os resultados positivos para o TCD4+ 

durante mais de 1 ano de exercício físico para ambos os sexos, (n=4) homens e 

(n=3) mulheres. Para tanto, apresentamos os valores da mediana para homens 

(Md 761 pré, Md 791 pós1, Md 787 pós2, Md 714 pós3, Md 855 pós4) e mulheres 

(Md 748 pré, Md 1071 pós1, Md 782 pós2, Md 746 pós3, Md 957 pós4).  

 

Figura 5. Número de células T-CD4+ (cél. mm3) dos homens participantes do PER 

(FASE I a IV) 
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Conforme a apresentação dos resultados, o PER junto a 100% de adesão 

aos medicamentos possibilitou um perfil positivo quanto ao número do TCD4+, 

nas diferentes fases do exercício.  E na busca de um referencial teórico e 

científico que respaldasse esta investigação, foram observados avanços a partir 

da comparação destes resultados com outros estudos53,54,58,60,61. Para tanto, é 

possível afirmar que o PER (FASE I a FASE IV) não causou efeitos deletérios na 

resposta imunológica e possibilitou melhora no quadro de TCD4+ do grupo 

(Figura 5 e 6).   

Numa outra concepção, outros estudiosos ainda consideram que exercícios 

resistidos ou a combinação de exercícios aeróbicos e resistidos, em portadores 

de HIV/AIDS, apontam diferentes resultados, tanto positivos quanto negativos62,63 

podendo a deterioração clínica estar associada à baixa adesão ao tratamento64.   

 

Figura 6. Número de células T-CD4+ (cél. mm3) das mulheres participantes do 

PER (FASE I a IV) 
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Nessa população, o nível de CD4 e a carga viral são os principais índices 

prognósticos na evolução da síndrome da imunodeficiência, e há vários 

parâmetros para que seja possível chegar a um entendimento totalmente seguro 

quanto ao comportamento da célula CD4, uma vez que pesquisas apresentam 

algumas limitações, como as quantidades de CD4, a carga viral e o estágio de 

infecção diferenciados entre os sujeitos estudados e o nível de condicionamento 

físico pré-treinamento dos pacientes, sugerindo assim cautela na afirmação 

quanto às divergências nas variações numéricas56.  

No tocante à carga viral (CV), sabe-se que refere-se à quantidade de HIV 

circulante no sangue. É usada para monitorizar a progressão da doença, assim 

como o TCD4+, que são considerados marcadores imunológicos para avaliar a 

progressão ou evolução da infecção, além de ser um bom preditor para indicar o 

início da terapia antirretroviral combinada65. As variações na carga viral durante 

um determinado período de tempo constituem um indicador confiável de 

progressão do HIV/AIDS.  

No que diz respeito à primeira fase do PER (n=17), observa-se que apenas 

o sexo masculino (n=2) apresentou CV detectável durante o pré e pós-teste 

(Tabela 2), não havendo alterações desta variável nesta primeira fase do 

programa, para ambos os sexos. No que diz respeito ao sexo feminino, as 

participantes se mantiveram com o perfil de CV indetectável (Tabela 2), podendo 

sugerir que o tipo de treinamento (moderado) aliado à adesão ao tratamento não 

interferiu nesta variável. 
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Tabela 2: Resultados da variável carga viral entre a 1ª avaliação (pré-teste) e a 2
a
 (pós-teste) na 

(FASE I) do PER, de acordo com o sexo 
 
 

CARGA VIRAL PRÉ-TESTE PÓS-TESTE1 

HOMENS (n=11) F % f % 
     
< 50 9 81,8 9 81,8 

DETECTÁVEL 2 18,2 2 18,2 

 11  11  

MULHERES (n=6)     
     
< 50 6 100 6 100 

DETECTÁVEL 0 0 0 0 

 Unidade: número de cópias/mL 

 

 O comportamento da variável CV investigado entre as Fases I e IV do PER 

foi possível de ser verificado em (n=4) participantes do sexo masculino e (n=3) do 

sexo feminino. Para tanto, observamos que, após o treinamento FASE III, os 

(n=2) participantes registraram a carga viral acima do limite mínimo (detectável), 

embora ambos apresentassem paralelamente TCD4+ (1411 paciente 1 e 614 

paciente 3) e tenham tido ótima adesão ao tratamento (Tabela 3). 

Se considerarmos a historia de vida dos participantes, é possível 

considerar que o participante 1 fazia uso frequente de cigarro e álcool aos finais 

de semana, e o participante 2 era inseguro quanto a qualquer tipo de 

manifestação e frequentemente usava outros medicamentos, inclusive para 

depressão, gastrite e dores no corpo.   

Em relação ao exercício, a literatura ressalta que a atividade e a 

intensidade deverão ser em níveis adequados a esta população, de modo a não 

comprometer o seu sistema imunológico12. Estudos que tratam dos benefícios do 

exercício físico, enfatizam as melhorias que o exercício causa sobre o sistema 
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imune92, assim como também quando relacionados  para indivíduos 

soropositivos40,41, embora alguns estudiosos refiram-se a incertezas30.  

   

Tabela 3: Resultados da variável carga viral entre a 1ª (pré-teste) e a 4
a
 avaliação (pós-teste), nos 

diferentes estágios do PER (FASE I a IV) 
 
 

CARGA VIRAL PRÉ-TESTE PÓS-1 PÓS-2 PÓS-3 PÓS-4 

HOMENS (n=4) - - - - - 
      
Paciente 1 < 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
933 < 50 

 
Paciente 2 < 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
Paciente 3 < 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
143 

 
<50 

Paciente 4 < 50 
 

< 50 
 

< 50 
 

< 50 
 

< 50 
 

MULHERES (n=3) - - - - - 
      
Paciente 5 < 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
Paciente 6 < 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
Paciente 7 < 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
< 50 

 
      Unidade: número de cópias/mL 

 

Cabe salientar que, como profissional de saúde atuando junto às pessoas 

que vivem com HIV/VIH+, no PER nas diversas fases dos seus exames observo a 

expectativa criada por elas quanto ao resultado dessas duas variáveis (TCD4+ e 

Carga Viral). Diante desse fato, observa-se que as intercorrências (diminuição dos 

valores de TCD4+ e aumento da carga viral) resultam principalmente em 

alterações comportamentais, tais como: medo e preocupações e, 

consequentemente, quadros depressivos.  

Para tanto, é imprescindível que, na orientação ao exercício, seja 

valorizada a motivação para a continuidade da prática, assim como que também 

se observe os demais cuidados (adesão ao tratamento, alimentação) dos 

participantes em programas de exercícios. Dessa forma, tanto os que necessitam 
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de cuidados como aqueles que os executam precisam tornar o processo de 

acolhimento viável. 

É importante salientar que a saúde de quem convive com HIV/VIH+ neste 

contexto não esta só relacionada à dimensão biofisiológica do exercício, mas 

também às dimensões comportamental e social. Ao chamar a atenção para esse 

aspecto, observa-se que o cuidado é contextualizado na sua dimensão mais 

ampla, que tem como princípio uma forma de viver plenamente e não apenas se 

mostra como uma execução de tarefas para promover o conforto de alguém66
. 

No que diz respeito à realidade do grupo relacionada às características 

clínicas, é possível aqui destacar que, concomitante ao período de andamento do 

projeto propriamente dito, não houve modificações mais sérias no quadro de 

saúde dos participantes e nem internações.   

Prosseguindo com a análise para responder ao segundo objetivo específico, 

quanto às variáveis relacionadas com a síndrome lipodistrófica – o perfil lipídico 

(colesterol, triglicerídeos e HDL) de pessoas vivendo com HIV/VIH+, em 

diferentes estágios do programa de exercício resistido –, verificamos que não foi 

possível ao PER (FASE I) influenciar nesses parâmetros entre os participantes 

n=11 homens e n=6 mulheres. Para tanto, apresenta-se para o colesterol pré e 

pós-testes a mediana para o sexo masculino (Md 186 pré, Md 207 pós1) e 

feminino (Md 193,50 pré, Md 197,50 pós1) nas Figuras 7 e 8; e para os 

triglicerídeos a mediana para o sexo masculino (Md 169 pré, Md 214 pós1) e 

feminino (Md 94,00 pré; Md 100 pós1) nas Figuras 9 e 10. 

 

 

 



60 

 

Figura 7.  Colesterol dos homens participantes do PER (FASE I) 

 

 

 

Figura 8. Colesterol das mulheres participantes do PER FASE I 

 

 

A literatura considera que, juntamente com os benefícios advindos da TARV 

para as pessoas que vivem com HIV+, diversas consequências têm sido 

observadas. Entre estas, a síndrome lipodistrófica associada ao HIV, 
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caracterizada por alterações na distribuição da gordura corporal, comumente 

acompanhada de distúrbios metabólicos, tais como hipertrigliceridemia e 

intolerância à glicose62. Porém, nem toda dislipidemia é decorrente da 

lipodistrofia, estando também as alterações no perfil lipídico relacionadas aos 

efeitos adversos da terapia TARV 67-68. 

Na relação com o exercício, sugere-se então que a intensidade desse tipo 

de treinamento (PER Fases I e II) não é capaz de influenciar nessas variáveis, 

principalmente sem o controle da atividade aeróbica, como em outros estudos68-

69. Sob outro olhar, há de se considerar também que estudos utilizando tanto o 

exercício aeróbico quanto de força, ou apenas o treinamento de força ou 

treinamento aeróbico não observaram alterações significativas na concentração 

de Colesterol Total9,60,71. Outras evidências sugerem que tanto o exercício 

aeróbico quanto o de força proporcionam reduções significativas nos 

Triglicerídeos séricos9,72,73.  

 

Figura 9. Triglicerídeos dos homens participantes do PER (FASE I) 
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Figura 10. Triglicerídeos das mulheres participantes do PER (FASE I) 
 

 

 

Fazendo uma análise geral do grupo (n=7), foi possível considerar essas 

variáveis em duas fases do PER. Observamos na Tabela 4 que, no pré-teste, os 

triglicerídeos se mantiveram com uma frequência maior como não desejável, com 

57,10% (n=4) após a Fase I; e tiveram um acréscimo para 71,40% (n=5) após a 

Fase II do PER. Assim como também quanto ao colesterol, em que o perfil do 

grupo no pré-teste foi de desejável a limítrofe para 71,40% (n=5), diminuindo para 

57,10% (n=4) na Fase I e para 42,90% (n=3) após a Fase II do treinamento, 

prevalecendo uma menor frequência entre os que tinham a taxa de colesterol 

entre desejável e limítrofe.  

Convém ressaltar que, quando questionados sobre o aumento das taxas 

supracitadas, os participantes revelaram, entre os que tomavam a medicação à 

noite, que sentiam a necessidade de uma ingesta calórica maior, de modo a não 

sentirem a agressão causada pelos remédios no estômago. Essa afirmação 

reforça o entendimento do perfil do grupo quanto aos hábitos de uma ingesta 
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calórica desequilibrada, o que sugere indiretamente contribuir para o aumento das 

taxas de colesterol e triglicerídeos. De acordo com alguns estudiosos a deficiência 

nutricional é outro fator intimamente ligado a infecção pelo HIV, uma vez que a 

infecção pode levar a má nutrição e inadequação na dieta, por sua vez, pode 

acelerar a progressão da doença74. 

 

Tabela 4. Medidas das variáveis do perfil lipídico (colesterol, triglicerídeos e HDL) de pessoas 
vivendo com HIV/VIH+ participantes do PER, em diferentes estágios (FASES I e II)  

 

VARIÁVEIS PRÉ-TESTE 

(n=7) 

PÓS-TESTE 1 

(n=7) 
 

PÓS-TESTE 2 

(n=7) 
 

COLESTEROL f % f % f  % 

        

DESEJÁVEL/LIMÍTROFE 5 71,40 4 57,10 3  42,90 

NÃO DESEJÁVEL 
2 28,60 3 42,90 4  57,10 

TRIGLICERÍDEOS 
       

DESEJÁVEL/LIMÍTROFE 3 42,90 3 42,90 2  28,60 

NÃO DESEJÁVEL 4 57,10 4 57,10 5  71,40 

        

HDL        

DESEJÁVEL/LIMÍTROFE 7   100 5 71,40 5       71,40 

NÃO DESEJÁVEL   2 28,60 2  28,60 

 

No que diz respeito a observações no mesmo gênero, identificamos um 

estudo70 que analisou o impacto de 12 semanas de exercício físico aeróbico e de 

força em mulheres infectadas pelo HIV com lipodistrofia e dislipidemia, sob 

tratamento com TARV de alta potência, e verificamos que o perfil lipídico 

(colesterol total, LDL, HDL, triglicerídeos séricos), antes e após o período de 12 

semanas de treinamento físico aeróbico (50% a 60% da frequência cardíaca 

máxima estimada) e de força (50% a 60% de 1RM), apresentou decréscimos 

significativos (p<0,001) de aproximadamente 22% e 24% para o colesterol total e 

o HDL, respectivamente. Apesar desse decréscimo no colesterol total, os 

triglicerídeos aumentaram significativamente (p<0,001). Vale salientar que o 

exercício não foi capaz de reverter completamente o efeito negativo que a terapia 
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exerce sob os outros componentes do perfil lipídico, e que investigaram em 

mulheres que estavam sob a mesma combinação de TARV (estavudina, 

lamivudina e efavirenz)70.  

 

Quando relacionada ao sexo feminino, o nosso estudo merece uma 

consideração na análise desta variável, uma vez que apenas duas participantes 

faziam uso da mesma combinação (zidovudina, lamivudina e nevirapina) e a outra 

participante, além da lamivudina e nevirapina, fez o uso do efavirenz, dificultando 

assim a compreensão das respostas. De acordo com estudiosos de regimes 

contendo efavirenz, estes podem ocasionar impacto negativo sobre as 

concentrações séricas de Colesterol Total e Triglicerídeos75.  

No tocante ao HDL, sabe-se que exerce uma ação importante na 

concentração do colesterol nos tecidos. Mantém uma relação inversa com o fator 

de risco de DAC (doença arterial coronariana). Sabe-se que a prevalência da 

enfermidade coronariana é muito maior em indivíduos com níveis reduzidos de 

HDL.75 No que diz respeito ao perfil do grupo, foi possível observar que, entre os 

sete que participaram das Fases I e II do PER, mesmo com o aumento da 

intensidade do exercício ou mesmo com 8 meses de exercício intermitente, não 

foi possível de influenciar nesta variável, apresentando um parâmetro não 

desejável apenas em 28,60% (n=2) nas duas fases, destacando-se esse 

resultado, abaixo do valor desejável, como risco moderado para duas 

participantes do grupo.  

A mediana do grupo justifica as informações encontradas na Tabela 4, 

quando apresenta no pré e pós testes os valores de (Md 37,50 ± 7,63; 37,50 ± 

7,63; 38,00 ± 11,47) para os homens (n=4) e de (Md 43, 00 ± 23,06; 69,00 ± 

16,50; 69,00 ± 13,00) para as mulheres (n=3) (Figuras 11 e 12). Outros 
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estudos60,69,71 também não encontraram modificações significativas nas 

concentrações dessa lipoproteína. 

 

Figura 11. HDL dos homens participantes do PER (FASES I e II) 

 

 

Figura 12. HDL das mulheres participantes do PER (FASES I e II) 
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Ainda com o intuito de atender as nossas inquietações e respaldar o 

entendimento das variáveis associadas à síndrome lipodistrófica, optamos por 

investigar os componentes morfológicos (% de gordura, índice de massa corporal, 

razão cintura-quadril, massa magra, gordura central, total e periférica) de pessoas 

vivendo com HIV/VIH+, em diferentes estágios do PER.  

No que diz respeito ao significado clínico, sabe-se que síndrome 

lipodistrófica do HIV/AIDS (SLHIV/AIDS)1 ou lipodistrofia dislipidêmica21 é o 

conjunto das alterações (metabólicas e morfológicas) associado ao 

HIV/AIDS/HAART que se caracteriza por alterações corporais relacionadas à 

redistribuição da gordura no organismo – em especial à perda da gordura 

periférica e o seu acúmulo na parte central22,23. 

No tocante as mudanças corporais, estas podem ser classificadas 

clinicamente em três categorias: 1 – lipoatrofia: caracterizada pela redução da 

gordura em regiões periféricas como braços, pernas, face e nádegas; 2 – lipo-

hipertrofia: caracterizada pelo acúmulo de gordura em região abdominal, 

presença de gordura dorsocervical, ginecomastia e aumento das mamas em 

mulheres; 3 – forma mista: caracterizada pela associação de componentes das 

duas formas anteriormente descritas23. 

Nesse contexto, estudiosos76 verificaram sobre o treinamento físico na 

síndrome lipodistrófica que os homens têm maior tendência a desenvolver 

lipoatrofia (destacando-se a lipoatrofia subcutânea que acontece nos membros, 

face e glúteo)77,78, enquanto que as mulheres, a lipo-hipertrofia. Esses dados 

afirmam as características marcantes no grupo quanto ao perfil da lipodistrofia, tal 

como: gordura central (abdômen) em 14 participantes (anexo 5 – Figura 5 e), 

entre estes seis mulheres e oito homens; lipoatrofia de nádegas e pernas em oito 
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participantes (anexo 5 – Figura 5 d), acompanhada de pronunciada acentuação 

do desenho vascular em membros superiores e inferiores; destacando-se essa 

característica como motivo de preocupação entre eles. 

No tocante à lipodistrofia de face, esta se destacou em três participantes 

(anexo – Figura a), dois com giba de búfalo (anexo 5 – Figura 5 c) e três 

participantes com acúmulo de gordura na região mamária (anexo 5 – Figura 5 b). 

Nesse contexto, estudiosos destacam a prática de exercício físico como a melhor 

estratégia de enfrentamento utilizada contra a lipodistrofia24. 

Os métodos utilizados para o diagnóstico da lipodistrofia incluem 

autoavaliação do paciente, avaliação médica e medidas antropométricas, além de 

métodos de imagem, como a ultrassonografia da região subcutânea, Dexa (dual 

energy X-ray absorptiometry-absorciometria de raios-X de dupla energia), 

tomografia computadorizada e ressonância magnética nuclear do abdome24, 79, 80, 

81.  

Estudiosos28 ainda mostraram que tanto o somatório da espessura de 

dobras cutâneas como as circunferências corporais são métodos duplamente 

indiretos válidos para avaliação da distribuição de gordura total e regional de 

portadores do HIV/AIDS. 

No entanto, o problema tornou-se um dos efeitos adversos associados à 

terapia antirretroviral que maior impacto tem causado nas pessoas que vivem com 

HIV+, principalmente em termos psicológicos, podendo afetar a adesão ao 

tratamento22.  
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Tabela 5. Medidas de tendência central dos componentes morfológicos de pessoas vivendo com 
HIV/VIH+ participantes do PER (FASE I)  

 
 

AMOSTRA 
(n=17) 

HOMENS (n=11) MULHERES (n=6) 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Variáveis 
Min-Máx 

Mediana 
 

Min-Máx 
Mediana 

 
Min-Máx 

Mediana 
 

Min-Máx 
Mediana 

 

Morfológica 
 

Massa (Kg) 
58,00- 
74,00 66,10 

58,00- 
75,30 68,80 

51,50- 
73,20 66,00 

50,70-
71,20 67,00 

IMC (kg/m2) 
19,84- 
26,10 24,64 

21,00- 
26,84 24,43 

21,74- 
27,27 24,76 

21,16- 
26,44 25,19 

RCQ (CC/CQ) 
0,89- 

1,13 0,94 

0,86- 

1,06 0,93 

0,78- 

0,97 0,80 

0,60- 

0,96 0,77 

%G 
8,3- 

15,2 10,86 

7,24- 

13,48 10,78 

11,96- 

58,85 33,82 

12,33- 

46,33 26,72 

MM 
49,42- 
59,10 66,10 

49,65- 
59,38 68,80 

32,81- 
37,90 35,50 

33,05- 
41,24 37,05 

GST 
45,40- 
130,30 87,50 

46,50- 
118,20 78,90 

102,10- 
195,50 163,15 

102,20- 
178,90 142,85 

GSC 
35,30- 

111,40 68,00 

35,30- 

98,30 59,70 

63,00- 

149,00 126,05 

69,30- 

139,50 95,60 

GSP 
10,10- 

25,30 17,70 

8,70- 

27,20 17,90 

36,30- 

61,70 40,80 

28,30- 

56,00 38,20 

 

 

No tocante ao grupo (FASE I), foi possível observar que as mulheres (n=6) 

apresentaram resultados mais expressivos para as variáveis associadas aos 

componentes morfológicos Tabela 5. Para tanto, destacam-se os resultados das 

medianas no pré e pós-testes para o Índice de Massa Corporal (IMC) (Md 24,76; 

Md 25,19), Relação Cintura-Quadril (RCQ) (Md 0,80; Md 0,77), Percentual de 

Gordura (% G) (Md 33,82; Md 26,72), Massa Magra (MM) (Md 35,50; Md 37,05), 

Gordura Subcutânea Total (GST) (Md 163,15; Md 142,85), Gordura Subcutânea 

Central (GSC) (Md 126,05; Md 95,60) e Gordura subcutânea Periférica (GSP) (Md 

40,80; Md 38,20). No que diz respeito aos homens, os resultados se destacam 

para MM (Md 66,10; Md 68,80), GST (Md 87,50; Md 78,90) e GSC (Md 68,00; Md 

59,70). 

Estudos mostram, entre as pessoas que vivem com HIV/VIH+, que existe 

maior proporção de mulheres com sobrepeso e obesidade em comparação com 

os homens; as mulheres possuem maiores médias de gordura subcutânea total, 
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central e periférica, percentual de gordura, e menores médias de razão cintura-

quadril e massa magra, em comparação com os homens37. 

Nessa população, e especificamente em quem fazia o uso de terapia 

antirretroviral de alta potência, estudiosos também observaram que a prevalência 

de sobrepeso foi de 30,5%, e de obesidade abdominal de 12,6%. As mulheres 

apresentaram prevalência maior de sobrepeso (36,5%) e de obesidade abdominal 

(32,7%), quando comparadas aos homens (28,7% e 6,4% respectivamente)82. 

Ausência de associação significativa entre sobrepeso, obesidade abdominal e 

número de linfócitos T CD4.+ foi observada tanto nos homens como nas 

mulheres. Em conclusão, as mulheres apresentaram prevalências maiores de 

baixo peso, sobrepeso e obesidade abdominal em relação aos homens82. 

No que diz respeito ao Nordeste do Brasil83, um estudo, embora com 

características divergentes da intervenção, mas com intensidades e metodologia 

aproximadas (3  X semana, 75% da frequência cardíaca máxima) e que incluiu a 

percepção subjetiva do esforço, também encontrou resultados positivos quanto à 

diminuição do percentual de gordura e aumento de massa magra no período de 

24 semanas. Sugerindo que um programa regular de atividade física torna 

possível retardar a progressão da doença, permitindo aumento na capacidade 

funcional e qualidade de vida se a intervenção iniciar cedo no curso da doença. 

Referindo-se à massa magra e de gordura, estudiosos10 acharam, no grupo 

sem síndrome de perda + exercício, redução significativa na massa de gordura e 

aumento na massa magra, ao passo que no grupo com síndrome de perda + 

exercício houve aumento na massa gorda e magra. Já outros estudiosos9 

evidenciaram apenas aumento significativo na massa magra. 
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É importante destacar que, em nosso estudo, a perda de gordura central e 

de tronco para ambos os sexos e a diminuição do percentual de gordura entre as 

mulheres foram os resultados mais expressivos após o treinamento Fase I. 

Sugerindo considerar que o treinamento resistido com intensidade moderada 

(60%) pode influenciar principalmente na obesidade abdominal (OA). Atualmente, 

a OA é o principal desvio nutricional nesta população de indivíduos portadores do 

HIV/AIDS em uso de inibidores de protease82.  

Ressalta-se que os dados encontrados no nosso estudo vão de encontro às 

informações obtidas na literatura quanto ao desvio nutricional (OA) para quem usa 

inibidores de protease. Logo, entre os participantes homens 63,6% (n=7) usavam 

IPs e 36,4% (n=4) não usavam; entre as mulheres 83,3% (n=5) não usavam e 

havia apenas uma (16,7%) participante que usava. Sugerindo assim, quanto à 

obesidade abdominal, um perfil diferenciado da população entre as mulheres que 

não usavam IPs, embora com dados não expressivos. 

Assim, os dados obtidos nos estudos, em conjunto com as estatísticas 

oficiais de aumento da sobrevida dos pacientes com HIV/AIDS no Brasil, apontam 

para uma nova realidade na relação entre nutrição e AIDS82. 

Neste contexto e mediante os resultados supracitados, em um estudo sobre 

a síndrome lipodistrófica em mulheres no Distrito Federal84, importantes 

considerações foram ressaltadas de modo a compreender a realidade de quem 

vive com HIV+, tais como: ainda há dificuldades para o acesso aos serviços de 

saúde especializados, de modo que contemplem as necessidades individuais das 

mulheres; há uma ênfase nos encaminhamentos para a cirurgia ao invés de 

exercício e nutrição. Portanto, sugere-se que os profissionais atentem para 



71 

 

incorporação das ações de prevenção e promoção da saúde em seus 

atendimentos. 

Por considerar características discrepantes no grupo, no que diz respeito à 

lipodistrofia, optou-se por apresentar também os dados descritivos separados por 

sexo, nas diferentes fases do PER (n=7). Quanto ao sexo masculino (n=4), 

durante o período de treinamento nas Fases I, II, III e IV, observa-se na Tabela 6 

que houve discreto aumento na massa corpórea, IMC e na RCQ.  

Acredita-se que estes valores de RCQ indicam uma redistribuição de 

gordura com grande acúmulo na região central nesta amostra em terapia 

antirretroviral de alta atividade, corroborando com a literatura quanto ao uso dos 

IPs. 

Tabela 6. Medidas de tendência central dos componentes morfológicos de homens vivendo com 
HIV/VIH+ participantes do PER (FASES I a IV)  

 

 
 

HOMENS (n=4) 
 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE1 PÓS-TESTE2 PÓS-TESTE3 
 

PÓS-TESTE4 

 

Variáveis Min-Máx Md Min-Máx Md Min-Máx Md  

Min-

Máx Md Min-Máx Md 

Morfológica  
 

MASSA 
(kg) 

 62,10  63,35  64,55  63,65  64,90 

IMC 
(kg/m2) 

21,39- 
25,40 

23,78 
21,81- 
25,14 

23,38 
21,81- 
26,07 

24,49 

21,10- 

26,10 
 

24,00 
22,03- 
26,20 

24,48 

RCQ 

(CC/CQ) 

0,90- 

1,03 
0,98 

0,93- 

1,06 
0,97 

0,91- 

1,05 
0,99 

0,88- 

1,09 
0,99 

0,88- 

1,09 
0,97 

%G 
8,43- 

12,73 
10,48 

8,21- 

10,78 
9,91 

8,66- 

11,81 
8,76 

7,57- 

11,62 
9,68 

5,45- 

11,89 
10,01 

MM 
49,82- 
56,33 

51,78 
49,65- 
55,64 

52,50 
51,03- 
57,71 

53,19 
50,00- 
57,08 

52,67 
50,57- 
58,35 

53,39 

GST 
45,40- 
87,50 

72,65 
46,50- 
85,10 

55,95 
47,00- 
93,80 

48,60 
40,40- 
93,50 

49,40 
45,90- 
90,10 

54,35 

GSC 
35,30- 

68,50 
57,20 

35,30- 

67,20 
42,10 

33,70- 

74,70 
36,80 

31,30- 

76,30 
36,30 

34,40- 

74,50 
43,10 

GSP 
10,10- 
19,00 

15,45 
11,10- 
17,90 

13,90 
9,30- 
19,10 

13,80 
8,80- 
17,20 

13,25 
7,30- 
15,60 

13,35 

 

Quanto ao %G, observou-se uma diminuição após os treinamentos I e II (Md 

10,48; Md 9,91; Md 8,76), pequeno aumento após os treinos III e IV, ficando ainda 
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com valores abaixo do %G inicial. Em estudo experimental71 não controlado, os 

autores avaliaram a gordura corporal, dislipidemia e a resistência à insulina em 

um programa de exercícios aeróbios (20 minutos) e de força, com séries simples 

(oito a 10 repetições), durante 16 semanas. Foram realizadas três sessões por 

semana de treinamento aeróbio e duas de força. Os cinco participantes tiveram 

diminuição significativa da gordura corporal, no entanto, não foi significativa. 

É importante ressaltar que não foram encontrados na literatura estudos que 

tenham controlado essas variáveis por um período superior a um ano de 

intervenção (PER) e com caracteristicas aproximadas, dificultando assim a 

análise relacionada a outros estudos.   

No que diz respeito à MM, os resultados foram mais expressivos nas Fases I 

e II do treinamento (Md 51,78; Md 52,80; Md 53,19), mantendo o perfil nas Fase 

III e IV. Embora tenha acontecido aumento da intensidade do treinamento nas 

fases seguintes, não foi suficiente para apresentar resultados mais expressivos 

para esta variável, sugerindo outras estratégias para o PER. 

Em um estudo experimental não controlado de 16 semanas9, – 4 X semana 

de treinamento resistido, 2-3 séries de 10 repetições, 50-65% 1 RM (início) e 3-4 

séries de cinco a oito repetições 75-85% 1 RM (até o final), avaliaram o 

treinamento de força com séries múltiplas em 18 homens HIV positivos em uso de 

TARV, durante 16 semanas (quatro sessões semanais com duração de uma hora 

a uma hora e meia). Houve aumento significativo na massa muscular e na força, e 

diminuição significativa nos triglicerídeos, porém o mesmo não ocorreu nas 

variáveis CT, HDL e LDL9. 
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Entretanto, outros estudiosos77 verificaram, em um estudo de caso feito com 

um homem de 44 anos portador do HIV, reduções na massa corporal total, 

percentual de gordura e aumento da massa magra após um período de quatro 

meses.  

No que diz respeito à GST e GSC foi possível observar na Tabela 6 que, à 

medida que a intensidade do treinamento foi intensificando, houve diminuição da 

gordura subcutânea total, aumentando após os treinos 3 e 4, diminuição para 

gordura subcutânea central após treino 1, 2 e 3, aumentando após o treino 4. Já a 

GSP foi possível identificar diminuição em todas as fases do exercício (Md 15,45; 

Md 13,90; Md 13,80; Md 13,25 e Md 13,35). 

  Os resultados assemelham-se aos de outro estudo10 de características 

aproximadas ao nosso, realizado em 16 semanas (3 X semana), com treino 

aeróbio de 20 minutos e treinamento resistido, 60 minutos que mostrou redução 

significativa na gordura total e central, embora possamos comparar apenas com a 

primeira fase do nosso estudo.  

Quanto ao sexo feminino (n=3), durante o período de treinamento nas Fases 

I, II, III e IV, observa-se na Tabela 7 que houve pouca variação do peso corporal e 

conseqüentemente no IMC. O resultado foi mais expressivo para a RCQ (0,94; 

0,88; 0,85; 0,88; 0,85) e %G (Md 36,03; Md 31,25; Md 27,57; Md 29,04; Md 

26,98), onde houve uma diminuição significativa em todas as fases do PER, 

apresentando aumento após treinamento 3, voltando a diminuir após treino 4, 

apresentando um índice de mudança de 0,92 e 0,76 respectivamente. 
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Tabela 7. Medidas de tendência central dos componentes morfológicos de mulheres vivendo com 
HIV/VIH+ participantes do PER (FASE I a IV)  

 

 

Durante o PER houve pouca variação nos valores para MM. Quanto a GST 

e GSC houve uma diminuição expressiva após o PER fase I e II, voltando a variar 

os resultados após fase III e IV. Apresentou como índice de mudança para esta 

variável 0,82 e 0,83. No que diz respeito a GSP os resultados não foram tão 

expressivos. Vale salientar que as mulheres apresentam uma menor autonomia 

para trabalhos com mm. superior se comparadas com os homens.  

Em estudo randomizado com 40 mulheres portadoras de HIV em uso de 

TARV, valiaram um programa de treinamento concorrente com séries múltiplas 

nas suas respectivas casas durante 16 semanas (três sessões semanais com 

duração de 120 minutos), nas quais as participantes do grupo experimental 

receberam o equipamento necessário. Entre as variáveis avaliadas (VO2máx, 

força, composição corporal, perfil lipídico, glicose, pressão arterial, T-CD4+ e 

carga viral) apresentaram aumento significativo na força e não apresentaram 

melhoria significativa na composição corporal61. 

 
 

MULHERES (n=3) 
 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE1 PÓS-TESTE2 PÓS-TESTE3 
 

PÓS-TESTE4 

 
Váriaveis 

Min-Máx Md Min-Máx Md Min-Máx Md Min-Máx Md Min-Máx Md 

Morfológica   
MASSA 

(Kg) 
 72,00  69,40  70,90  71,00  71,70 

IMC  
(kg/m2) 

24,24- 
27,27 

27,18 
24,74- 
26,44 

26,17 
25,27- 
27,26 

25,94 
25,31- 
27,26 

26,32 
25,56 
28,22 

25,94 

RCQ  

(CC/CQ) 

0,82- 

0,97 
0,94 

0,60- 

0,96 
0,88 

0,79- 

1,00 
0,85 

0,81- 

1,00 
0,88 

0,81- 

0,98 
0,85 

%G 31,61- 
37,87 

36,03 
19,47- 
32,79 

31,25 
14,10 
32,86 

27,57 
15,79- 
36,91 

29,04 
10,49- 
32,86 

26,98 

MM 34,39- 
37,90 

37,49 
36,26- 
41,24 

38,19 
35,68- 
39,66 

37,55 
37,73- 
39,07 

38,66 
37,02- 
39,66 

37,90 

GST 157,50- 
195,50 

168,80 
108,80- 
178,90 

162,50 
117,60- 
170,20 

148,40 
112- 

176,20 
165,00 

116,10- 
166,30 

151,70 

GSC 121,00- 

149,00 
132,50 

80,50- 

139,50 
125,50 

85,20 

128,50 
115,20 

85,40- 

134,00 
127,30 

81,00 

131,00 
116,20 

GSP 36,30- 
46,50 

36,50 
28,30 
39,40 

37,00 
32,40 
41,70 

33,20 
26,60 
42,20 

37,70 
35,10 
35,50 

35,30 
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Estudo com 6 homens e mulheres lipodistróficos e sedentários submetidos 

a 10 semanas – 3 x semana, Treinamento aeróbio cicloergômetro, 20 minutos, 

70% FCmáx, Treinamento resistido, 60 minutos, 3 séries de 10 repetições tiveram 

reduções significativas na gordura total (3,05 ± 1,6 vs 2,1 ± 0,9mmol/l, p < 0,04)69.  

Outro estudo, para homens e mulheres sedentários e com síndrome 

lipodistrófica  em 8 semanas – 3 x semana, treinamento resistido, 3 séries de 8 

repetições, 75-80% 1RM, obtiveram uma redução significativa de massa gorda64; 

ntre outros, que afirmam que o treinamento de força oferece a possibilidade de 

aumento da massa livre de gordura e a redução de massa gorda, porém esses 

efeitos são controversos32.  

A fisiopatologia da SLHIV ainda não foi totalmente elucidada. Assim sendo, 

torna-se difícil o estabelecimento da terapêutica mais eficaz33.  O fato de não 

haver consenso sobre o método de diagnóstico e, as diferenças nas populações 

estudadas, de acordo com alguns estudiosos  podem ser motivos pelos quais se 

encontram variações distintas de uma pesquisa para outra37,85. 

Outros estudiosos, apesar de conseguir evidenciar efeitos positivos para a 

população soropositiva, observaram metodologias muito divergentes, devido à 

falta de consenso da intensidade e duração do treinamento, estágio da doença 

em que está a amostra, variação no uso dos medicamentos da TARV e 

elaboração e controle do protocolo de treinamento por profissionais que não 

possuem formação técnico/acadêmica para esse fim58,61,86. 

Para atender ao terceiro objetivo específico, optamos por verificar a relação 

dos componentes morfológicos com os parâmetros imunológicos e perfil lipídico. 

Foi possível identificar na FASE I do estudo que no pré-teste as variáveis 
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associadas a lipodistrofia (RCQ , GSM, GST e GSC) tiveram relação positiva com 

o triglicerídeos. 

 

Tabela 8. Resultados da relação entre os componentes morfológicos com parâmetro imunológico 

(TCD4+) e perfil lipídico em diferentes estágios do programa de exercício resistido. 

 
VARIÁVEIS     RCQ GSM GST GSC  

PERFIL LIPIDICO r (p) r (p) r (p) R (p)  

Triglicerídeos
 

0,82
* 

(0,042)
a 

0,65
* 

(0,029)
b 

0,88
* 

(0,019)C 
1,00

** 
(P<0,001)

d 
 

a = pré e pós-teste1 (mulheres); b = pós-teste1 (homens); c, d = pós-teste1 (mulheres). 

 

Alterações no perfil lipídico são comuns em indivíduos que fazem o uso da 

TARV; porém há de considerar também nesta relação o entendimento quanto às 

características individuais relacionadas ao sexo e a lipodistrofia, ressaltando a 

atenção para a tendência do acúmulo da gordura localizada principalmente na 

região central do corpo entre as mulheres. Para tanto, observa-se que existiu uma 

relação positiva com os triglicerídeos no pré e pós-teste para mulheres com as 

variáveis RCQ e GSC, já para o sexo masculino o resultado destaca-se para a 

GSM. 

Embora alguns estudiosos destaquem que a melhoria do perfil lipídico 

decorrente do exercício não difere em indivíduos infectados pelo vírus60,73, 

outros93 destacam a necessidade de uma dieta específica para obtenção de 

melhores resultados quando associado ao exercício. 

Prosseguindo com a análise para responder ao quarto objetivo específico, 

identificamos a percepção de saúde, a reinserção social (trabalho, família, 

amigos) e relacionamento interpessoal e afetivo dos participantes submetidos ao 

programa de exercício resistido. Cabe considerar que ao longo do tempo vários 

autores13,15,30,87-89 refletem acerca da promoção da atividade física e saúde e 
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atualmente buscam as aproximações necessárias com abordagens qualitativas, 

razão que fortalece o entendimento dos diferentes olhares sobre o objetivo 

supracitado. 

A necessidade de uma breve compreensão sobre o pensamento a Luz de 

Georges Canguilhem17 surge com base nos grifos de alguns estudiosos quanto a 

Política Nacional de Promoção da Saúde e a agenda da atividade física no 

contexto do SUS87, assim como também, a partir do entendimento sobre o normal 

e o patológico17, relacionando-a com alguns princípios que orientam a prática de 

exercícios físicos nos dias atuais.   A partir destas considerações, a doença pode 

ser vista como algo externo ao equilíbrio normal do organismo, algo que entra e 

sai dele, ou, ao contrário, como uma reação global e salutar de defesa e até de 

sua adaptação a certas condições novas e diferentes94. 

Para melhor entendimento desta dimensão a Tabela 9 permite identificar 

que a percepção de saúde dos participantes no pós-teste 76,5% (n=13) estava de 

ótima a muito boa e, em 23,5% (n=4), de boa a ruim, após a primeira fase do 

estudo; apresentando neste momento do estudo (fase I) melhora significativa 

quanto a percepção de saúde. 

 

Tabela 9. Percepção de saúde dos participantes na FASE I do PER 

 

VARIÁVEIS PRÉ-TESTE PÓS-TESTE1 

     
PERCEPÇÃO SAÚDE f % f % 
     
ÓTIMA A MUITO BOA 8 47,1 13 76,5 

BOA A RUIM 9 52,9 4 23,5 

TOTAL 17 100 17 100 
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No que diz respeito a reinserção social foi considerada as informações 

relacionadas ao trabalho, família e amigos. Entretanto, neste contexto as falas 

abaixo de alguns participantes retratam as devidas considerações: 

 

Faço tudo com mais ânimo, esperança, voltei a fazer planos e projetos 

(S). 

 

 

Não trabalho. Estou participando dos trabalhos da igreja e coral, 

movimento das casas de apoio e Ongs (M). 

 

 

Trabalho. Me relaciono muito bem com aminha família e amigos e com o 

trabalho tambem (C). 

 

 

Aposentada. Participo do fórum de mulheres, coral e faço curso de 

computação. Me relaciono bem com minhas amigas e tenho total apoio 

dos meus filhos (G). 

 

 

No momento não estou trabalhando. Tenho bom relacionamento com a 

família e amigos (as), por que não são todos (as) que sabem. Participo 

do fórum de mulheres e coral (Z). 

 

 

Sob outro olhar, é importante destacar as considerações que Seidl e 

Trócoli90 ressaltam em seu estudo quanto a um dos primeiros conceitos de 

suporte social baseados em Cobb91 no qual se referiu à “informação que leva o 

indivíduo a acreditar que ele é cuidado, amado, estimado e que pertence a uma 

rede social com obrigações mútuas”. Nesse sentido, os efeitos do suporte social 

levariam ao sentimento e a percepção de estima e pertencimento a uma rede 

social com direitos e deveres comuns. 

Quanto a família e amigos dos participantes, as falas abaixo descrevem o 

perfil do grupo: 

Meu relacionamento com a família é muito bom e melhorou meu 
relacionamento com os amigos. Universitário e envolvido com os 
trabalhos da igreja (J). 
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O meu relacionamento com o trabalho, família e amigos é de extrema 
descontração, companheirismo e amizade. Envolvido com trabalhos 
sociais (E). 
 
 
Vivo bem com a minha família, mas só tenho amigos no projeto (F). 
 
 
Vivo muito bem com minha família mas ninguém sabe do meu problema 
de saúde (L).  
 
 
Não tenho problemas com isso, me sinto mais seguro e gostoso (M). 

 
 

 

Além dos seus relatos, estes resultados podem ser claramente observados 

em suas posturas, habilidades; assim como também através da autonomia, 

relação entre pares e reinserção na sociedade. Sob este olhar, Carvalho15 

considera que os problemas enfrentados pelo homem contemporâneo estão 

relacionados a dificuldade do viver de forma plena e autentica, porém está 

diretamente vinculada à capacidade de cidadania sem negar os limites. A autora 

ainda destaca “lidar com a doença...o desgaste físico, a dor é restabelecer a 

dimensão individual”.  

Para uma melhor compreensão dos grifos, (Canguilhem, 2009, p.205)17 em 

sua obra revisada ressalta a definição de Leriche: “o bem - estar não é sentido, 

pois é simples consciencia de viver”. Neste contexto, as falas apresentadas a 

seguir expressam as questões abordadas acima quanto ao relacionamento 

interpessoal e afetivo. 

 

Voltei a fazer parte de um grupo de pessoas saudáveis (pelo menos 

buscam por isso) e assim ter possibilidade de me tornar mais amável, 

receptiva (S). 

 

 

Melhorou. Fiz amizades novas até em outros lugares (M). 
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[...] As mudanças no meu corpo fez com que eu gostasse mais de mim, 

me sinto mais bonito e caíram por terra muitos temores (J). 

 

 

A prática de exercícios me influencia positivamente em todos os 

sentidos. Na área sexual, pessoal, vitalidade no trabalho, etc... (M). 

 

 

 

Em síntese, o PER demonstrou ser uma estratégia possível de influenciar a 

expressão dos parâmetros imunológicos (TCD4+), virológicos (carga viral) e de 

componentes morfológicos de pessoas vivendo com HIV/VIH+, não causando 

efeitos deletérios nos referidos parâmetros.  Assim como também contribuiu com 

os benefícios psicológicos, melhorando assim o quadro de saúde, auto-estima e 

qualidade de vida dos participantes e despertando para a naturalidade do 

enfrentamento da síndrome. Sob outro olhar, foi possível evidenciar que as 

condições econômicas, sociais e políticas do existir devem ser tomadas como 

práticas sociais em si mesmas. 
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8 - APENDICE 

8.1 RESUMOS APRESENTADOS EM EVENTOS 

RESUMO 1 
 

IX Simpósio Nordestino de Atividade Física & Saúde     

Atividade física e saúde: da evidência à intervenção 

Aracaju, 27 a 29 de Novembro de 2008 

 

IMAGEM CORPORAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS: UM ESTUDO 

PILOTO NA CIDADE DE NATAL/RN  

 

Hunaway Albuquerque Galvão de Souza – Uern; Themis Soares – Uern; Carla Glenda 

Silva – Coordenadora do Programa DST/AIDS do RN; Luis Marcos de Medeiros Guerra – 

Uern; João Carlos Alchieri – UFRN; Maria Irany Knackfuss – Faculdade para o 

desenvolvimento do Rio Grande do Norte.  

Introdução: Mudanças na imagem corporal podem afetar significativamente o bem-estar 

psicossocial e qualidade de vida, aumentando o estigma dos portadores de HIV/AIDS e 

engatilhando distúrbios nas relações sociais, levando inclusive ao isolamento dos 

pacientes. Objetivo: Avaliar a percepção da imagem corporal em pessoas vivendo com 

HIV/AIDS submetidos a um programa de exercícios resistidos. Métodos: A população do 

estudo piloto foi composta por dois indivíduos de ambos os gêneros HIV+ . Como critérios 

de inclusão foram considerados a adesão ao tratamento com TARV (terapia anti-retroviral 

de alta intensidade), nível de TCD4, ser voluntários, apresentar quadro de lipodistrofia e 

receber atendimento clínico. Para controle das variáveis, foi realizado um pré e pós-teste. 

Para a avaliação da imagem corporal foi utilizado o instrumento de avaliação de percepção 

estética na redistribuição de gordura em pessoas infectadas pelo HIV/AIDS submetidas a 

atividade física, desenvolvido por Achieri e Silva (2007) em processo de validação. A 

intervenção foi feita com base no treinamento de musculação, realizada três dias/semanais, 

com duração de uma hora, e intensidade variando entre 60 e 75% de uma repetição 

máxima (1 RM). As séries foram compostas por sete exercícios alternados por segmentos, 

envolvendo os grandes e pequenos grupos musculares (peito, quadríceps, dorsal, tríceps, 

bíceps, panturrilha e abdômen) e as sessões de treinos constituídas de exercícios de 

aquecimento (caminhada de 20’ a 50% da freqüência cardíaca máxima), treinamento 

principal (2 séries de 15 repetições e após quatro semanas 3 x 15 durante por doze 

semanas, com intervalo de 1’ entre as séries) e alongamentos. Resultados: Quanto a 

percepção de mudança na aparência física os participantes relataram diferenças em relação 

aos membros superiores, inferiores e abdômen, não havendo queixa quanto a face. 

Afirmaram que o aspecto das áreas citadas como problemáticas tem melhorado, bem como 

apresentam maior disposição física, inclusive para participar de atividades sociais com 

maior freqüência o que antes era evitado. Conclusão: A  atividade física como intervenção 

para a população estudada, promove mudanças positivas no que diz respeito a auto-

percepção, imagem corporal e na forma como se relaciona consigo e com o mundo.  

 

Palavras Chaves: HIV/AIDS; Imagem corporal; Exercícios resistidos  
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RESUMO 2 

 
XII CONGRESSO DE CIÊNCIAS DO DESPORTO E EDUCAÇÃO FISICA 

DOS PAISES DE LINGUA PORTUGUESA, 2008, PORTO ALEGRE.  

 

 INTERVENÇÃO PARA PORTADORES DO VÍRUS HIV/AIDS: UM ESTUDO 

PILOTO NA CIDADE DE NATAL/RN 

 

 

Themis Soares
1
; Hunaway Souza

2
; Maria Irany Knackfuss

3 

Docentes UERN
1,2

, UFRN
3
 (PPGCSA)

1,2,3 

 

 

INTRODUÇÃO: Na América Latina, o Brasil é o país mais afetado pela epidemia de 

Aids em números absolutos. Este fato representa um impacto importante, porém, outros 

fatores devem ser levados em consideração, tais como: medidas de prevenção e adesão ao 

tratamento, políticas de intervenção, qualidade no atendimento e variáveis relacionadas ao 

estilo de vida. Estudos considerados pioneiros para indivíduos soropositivos, em sua 

maioria, enfatizam as melhorias do exercício sobre o sistema imunológico e a aptidão 

física. Partindo-se deste pressuposto temos como objeto de estudo nesta pesquisa de caráter 

multidisciplinar analisar o impacto do exercício físico na expressão de marcadores 

bioquímicos, alterações morfofuncionais e comportamentais em pessoas infectadas pelo 

HIV/AIDS atendidos no Hospital Giselda Trigueiro na cidade de Natal/RN. MATERIAL 

E MÉTODOS: Como critérios de inclusão foram considerados a adesão ao tratamento 

com anti-retrovirais, nível de TCD4, ser voluntários, apresentar quadro de lipodistrofia e 

receber atendimento clínico. Para controle das variáveis, foi realizado um pré e pós-teste 

que constou de avaliação antropométrica e funcional, verificação do nível de TCD4 e 

dosagens bioquímicas. A intervenção teve com base o treinamento de musculação, com 

uma rotina de exercícios planejado em série única (alternado por segmento/3 séries x 15 a 

12 repetições), numa freqüência de três vezes por semana, durante 4 meses, com 

indivíduos de ambos os sexos. A intensidade do trabalho foi verificada periodicamente 

através da Escala de percepção de esforço adaptada para exercícios de resistência 

(ROBERTSON, GOSS, RUTKOWSKI, LENZ, DIXON, TIMMER, FRAZEE, DUBE; 

ANDREACCI (MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE; 2003). 

RESULTADOS E CONCLUSÕES: Após 4 meses de intervenção, foi possível verificar 

como  resultados positivos, alterações nas variáveis antropométricas e funcional, 

bioquímicas e comportamentais. Como resultados negativos, observou-se  que os pacientes 

não  seguiram a rotina do tratamento com anti-retrovirais determinada pelos seus médicos 

e uma  baixa adesão ao programa de exercício (intervenção) no que diz respeito a captação 

de pacientes. Conclui-se que o presente estudo piloto aponta para a importância de 

intervenções com exercícios físicos como coadjuvantes no tratamento de portadores de 

HIV/AIDS, auxiliando na recuperação das alterações corporais e distúrbios metabólicos 

causados pela lipodistrofia, nível de TCD4 e bem estar geral dos participantes.  

 
 



94 

 

RESUMO 3 
 
320 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DO ESPORTE. 2009. 
SOARES, T. C. M. ; SOUZA, H. ; SILVA DANTAS, P. M. ; KNACKFUSS, MARIA 
IRANY . REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E MOVIMENTO, V. 17, P. 277-277, 
2009. 
 
IMPACTO DO EXERCÍCIO FISICO EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS: UMA RELAÇÃO 

POSSIVEL ENTRE INTERVENÇÃO, ADESÃO AO TRATAMENTO E SAUDE  

 

Themis Soares
1
, Hunaway Souza

2
, Paulo Dantas

3
, Maria Irany Knackfuss

4,5
, 

UERN
1,2

, UFRN
3
, (PPGCSA/UFRN)

1,2,4
, FARN

5 

 

Introdução: A abordagem clínica da infecção pelo HIV/AIDS e de suas complicações é bastante 

complexa e as análises nos permitem afirmar que a epidemia de AIDS no Brasil encontra-se em 

patamares elevados. Este fato representa um impacto importante, porém, outros fatores devem ser 

levados em consideração, tais como: Adesão ao tratamento, políticas de intervenção, qualidade no 

atendimento e variáveis relacionadas ao estilo de vida cujo objeto centra-se em descobrir como 

oferecer e possibilitar uma melhora na condição de vida do paciente. Objetivo: Analisar o impacto 

do exercício físico na expressão de marcadores bioquímicos, alterações antropométricas e 

comportamentais em pessoas infectadas pelo HIV/AIDS atendidos no Hospital Giselda Trigueiro 

na cidade de Natal/RN. Metodologia: O estudo foi desenvolvido metodologicamente através de 

uma pesquisa experimental. A população foi composta por 6 indivíduos de ambos os gêneros 

HIV+. Como critérios de inclusão foram considerados a adesão ao tratamento com anti-retrovirais, 

nível de TCD4, ser voluntários e receber atendimento clínico. Para controle das variáveis, foi 

realizado um pré e pós-teste que constou de avaliação antropométrica e verificação do nível de 

TCD4. Para verificar a massa corporal e estatura foi utilizada como instrumento uma balança 

digital (Soehnle). Para o Índice de massa corporal (IMC) foi utilizado como referência, à 

classificação da Organização Mundial da Saúde. Para identificar a relação cintura/quadril (RCQ), 

foi utilizada uma fita antropométrica inelástica de metal (Starret).   Para a estimativa do percentual 

de massa gorda (%MG) optou-se pelo método de dobras cutâneas utilizando o adipômetro da marca 

Lange  e a equação de Jackson & Pollock de três dobras (tríceps, supra-íliaca e coxa). A 

intervenção teve com base o treinamento de musculação, com uma rotina de exercícios planejado 

em série única (alternado por segmento/3 séries x 15 a 12 repetições), numa freqüência de três 

vezes por semana, durante 16 semanas. A intensidade do trabalho foi verificada diariamente através 

da Escala de percepção de esforço adaptada para exercícios de resistência (ROBERTSON, GOSS, 

RUTKOWSKI, LENZ, DIXON, TIMMER, FRAZEE, DUBE; ANDREACCI (MEDICINE & 

SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE; 2003). Resultados: Foi possível observar como positivas 

alterações nas variáveis IMC (Pré – Md 24,62 ± 0,97/Pós – Md 24,74 ± 1,50); RCQ (Pré – Md 0,94 

± 0,07/Pós – Md 0,94 ± 0,07); % MG (Pré – Md 19,05 ± 4,25/Pós – Md 15,72 ± 4,79). Quanto ao 

TCD4 (entre os participantes, apenas 1 baixou consideravelmente). Assim como também foi o 

único que apresentou baixa freqüência para participar e se mostrou desmotivado para aderir ao 

tratamento com antiretroviral, entre os demais que afirmaram sentir-se motivados (as) a aderir ao 

tratamento e terem boa freqüência de participação. Conclusão: Aponta para a importância de 

intervenções com exercícios físicos como coadjuvantes no tratamento de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS, auxiliando na recuperação das alterações corporais e distúrbios causados pela 

lipodistrofia e nível de TCD4, oportunizando satisfatória percepção de saúde e bem estar geral dos 

participantes. 

http://lattes.cnpq.br/8414353396087915
http://lattes.cnpq.br/8414353396087915
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8.2 CAPÍTULO DE LIVRO  

SOUZA, H.A.G; et al.  Exercício físico, HIV e AIDS: uma relação possível entre terapia antiretroviral (HAART), 
saúde e qualidade de vida. In: COSTA, Adalberto Veronese da (Org.). ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E 
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RESUMO 

A abordagem clínica da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV) e da Síndrome por ele 

desencadeada (AIDS) é bastante complexa e as análises nos permitem afirmar que a epidemia de AIDS no Brasil 

encontra-se em patamares elevados, tendo atingido, ate junho de 2010, 592.914, registrados desde 1980. Segundo 

Pieron (2003), quando se trata de saúde, se faz necessário compreender que a contribuição da atividade física está 

associada a uma redução do nível de risco ao qual a pessoa está sujeito durante a vida, portanto a promoção da 

saúde é uma meta desejável para as pessoas vivendo com doenças crônica e o exercício físico pode ser 

considerada uma das principais estratégias não-medicamentosas, não sendo diferente para as pessoas que vivem 

com HIV e AIDS, isto porque atualmente o ganho e peso, redistribuição de gordura e obesidade são os novos 

problemas enfrentados por indivíduos portadores desta síndrome, que na atualidade passou a ser considerada 

como uma doença crônica não invalidante. Nesse sentido o presente artigo busca descrever o impacto de uma 

intervenção de exercícios físicos nos marcadores morfofuncionais e qualidade de vida para pessoas vivendo com 

HIV/AIDS. O estudo foi desenvolvido metodologicamente através de um ensaio experimental não controlado, 

com a participação, via consentimento informado de 11 (onze) indivíduos de ambos os gêneros HIV+ na faixa 

etária de 20 a 60 anos, registrados no Núcleo de atendimento do Hospital Giselda Trigueiro, da Secretaria de 

Saúde, na cidade de Natal/RN. O Programa de Exercício Resistido (Musculação) foi realizada três dias/semanais, 

com duração de uma hora. Utilizou-se ainda a entrevista semi-estruturada, procurando-se investigar aspectos 

relevantes sobre a qualidade de vida autoreferida. Conclui-se que um Programa de Exercícios resistidos promove 

melhorias na composição corporal, capacidade funcional (Força) e qualidade de vida das PVHA, funcionando 

como um importante agente terapêutico no controle dos efeitos colaterais advindos do uso da HAART. 

Palavras-chave: aptidão física, saúde, qualidade de vida 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A abordagem clínica da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV) e 

da Síndrome por ele desencadeada (AIDS) é bastante complexa e as análises nos permitem afirmar que 
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a epidemia de AIDS no Brasil encontra-se em patamares elevados, tendo atingido, ate junho de 2010, 

592.914, registrados desde 1980(BRASIL, 2010; VALENTE, 2006) 

 De acordo com o Programa DST/AIDS do Ministério da Saúde as tendências da 

epidemiano Brasil encontra-se em patamares estáveis, embora, a nível mundial, estima-se que haja 40,3 

milhões de pessoas vivendo com HIV. Apenas em 2005, 4,9 milhões de pessoas foram infectadas e 3,1 

milhão morreram em função da epidemia.  

A disponibilidade da terapia antiretroviral de alta intensidade (HAART) tem resultado em um 

enorme declínio nas taxas de morbidade e mortalidade das Pessoas vivendo com HIV e AIDS 

(PVHA), no entanto,  o uso continuado da referida terapia desencadeia efeitos colaterais que causam 

alterações metabólicas tais como: dislipidemia, resistência insulínica, hiperglicemia, redistribuição da 

gordura corporal, considerados fatores de risco para doença cardiovascular. O conjunto dessas 

alterações é conhecido como Síndrome Lipodistrófica do HIV (REMOR, 2002; CARDARELLI, 

2008). Em termos percentuais, mais de 60% dos pacientes que fazem uso de inibidores de proteases 

desenvolvem alterações metabólicas, como hiperlipidemia, disfunção endotelial, hiperglicemia e 

obesidade central, e alterações nos parâmetros morfofuncionais (BRASIL, 2010; CANINI et al., 2004), 

além de distúrbios psicológicos, que afetam diretamente a auto-estima dos usuários e, 

consequentemente, os construtos de qualidade de vida desses indivíduos. 

Nesta perspectiva, a mudança de comportamento passa a ser relevante e as estratégias e 

política de intervenção que possam influenciar e compreender essa nova realidade a ser vivida passa a 

ser fundamental. Espalhadas em várias regiões do planeta, várias experiências têm desafiado o contexto 

sócio-cultural e o contexto psicossocial em que vivem as pessoas mais vulneráveis ao HIV, formando 

multiplicadores para discutir as normas culturais para os gêneros (UNAIDS, 2008), aumentando a 

consciência da vulnerabilidade social, e capacitando-os para serem agentes de sua própria saúde, 

aumentando sua habilidade de comunicação com parceiros ou de reivindicação por serviços de saúde 

que atendam suas reais necessidades. 

 Essas iniciativas ou processos vividos em grupo podem servir para desconstruir velhos 

estigmas e reconstruir coletivamente identidades positivas, principalmente, se forem pautadas em uma 

proposta de educação dialógica. Quando esse tipo de espaço psicoeducativo acontece em programas de 

prevenção do HIV e da AIDS, essa abertura à politização valoriza a sabedoria produzida na vida vivida 

que pode ser compartilhada também com os profissionais que coordenam a atividade, incentiva a 

busca conjunta de outros espaços solidários e soluções fora do escopo dos projetos e programas e 

garante o controle social sobre a qualidade e a ética dos cuidados (PAIVA, 2002). 

Essas propostas de “vivências em grupo” geraram uma abordagem mais intersubjetiva que 

valoriza, por um lado, a noção de diversidade e criatividade pessoais, e por outro, a afirmação de 

identidades compartilhadas, em busca da emancipação pessoal e coletiva, da cidadania plena e de 

politização.  

Falar em HIV/AIDS significa muitas vezes falar em preconceito e discriminação, significa o 

estereótipo preconizado por Cazuza, que perpassa por uma concepção de corpo pecaminosa e feia que 

gera uma dupla repulsa: moral e estética. Quanto mais longe desse modelo estiver o soropositivo e o 

doente de AIDS, maior será a aceitação da sociedade, ou seja, menor o preconceito e a discriminação.  

A associação entre atividade física e saúde não é recente. Considera-se que no século XX 

surgiu o interesse científico pela atividade física e que os fisiologistas iniciaram a investigação da 

adaptação do organismo humano ao esforço físico. Esta relação, entendida em sua dimensão bio-

psico-social, é um eixo cultural e histórico que adquire proporções reais em virtude da diminuição e da 

prática de atividade física, principalmente entre os que têm o estilo de vida sedentário (BAUMAN  et 

al, 2002). Outros estudiosos sugerem, também, uma associação entre os benefícios psicológicos, 

nomeadamente pelo seu impacto positivo, e as melhorias em aspectos cognitivos, auto-estima, imagem 

corporal, aumento das percepções de controle, auto-eficácia pessoal e melhoria da autoconfiança 

(MONTESSORI, 2004).  
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Segundo Pieron (2003), quando se trata de saúde, se faz necessário compreender que a 

contribuição da atividade física está associada a uma redução do nível de risco ao qual a pessoa está 

sujeito durante a vida, portanto a promoção da saúde é uma meta desejável para as pessoas vivendo 

com doenças crônicas e o exercício físico pode ser considerada uma das principais estratégias não-

medicamentosas utilizadas, não sendo diferente no caso das pessoas que vivem com HIV / AIDS, isto 

porque, atualmente o ganho e peso, redistribuição de gordura e obesidade são os novos problemas 

enfrentados por indivíduos portadores desta síndrome, que na atualidade passou a ser considerada 

como uma doença crônica não invalidante. Surge assim, a necessidade de novos investimentos e ações 

que viabilizem uma tomada de consciência da real condição de paciente crônico por parte das pessoas 

acometidas por esta síndrome, com o intuito de mobilizar ações que visem melhora sua qualidade de 

vida (SEIDL; ZANNON; TÓCCOLI; 2005). 

De acordo com Carvalho (2006), o estudo das relações entre saúde e qualidade de vida evoca 

necessariamente uma articulação entre condições objetivamente definidas (serviços e recursos 

disponíveis, redes sociais de apoio) e o universo de representações (avaliação do estado de saúde), ou 

seja, entre as dimensões objetiva e subjetiva da existência. 

Estudos conduzidos no mundo apontam que a qualidade de vida dos pacientes com infecção 

pelo HIV vem sendo substancialmente modificada a partir da instituição das novas drogas para 

tratamento específico. Depreende-se que ao viver com HIV e AIDS os indivíduos  deparam-se com 

situações de discriminação, segregação, falta de recursos sociais e financeiros, ruptura nas relações 

afetivas e problemas com a sexualidade. Diante deste panorama, viver e enfrentar a doença torna-se 

cada vez mais problemático e, como conseqüência, a qualidade de vida pode ser comprometida 

(GALVÃO; CERQUEIRA; MARCONDES-MACHADO, 2004; BAISWAS, 2007) 

Os indivíduos envolvidos na presente pesquisa apresentavam comprometimento de sua 

qualidade de vida, em virtude do estigma, instabilidades emocionais, físicas e funcionais advindos da 

síndrome. As investigações realizadas sobre o tema Atividade Física e AIDS têm enfatizado a 

perspectiva biológica e demonstrado a sua relevância. A maioria dos primeiros estudos sobre este tema 

foi realizada com soropositivos e houve a preocupação de estabelecer um tipo de atividade e 

intensidade que não comprometesse o seu sistema imunológico (PALERMO; FEIJÓ, 2003).  

Nesse sentido o presente artigo busca descrever o impacto de uma intervenção de exercícios 

físicos nos marcadores morfofuncionais e qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

 

 

MÉTODOS 

 

Ao iniciarmos nossos estudos sobre a influência da atividade física com PVHA’s, 

estabeleceu-se uma analogia ao perceber que os efeitos colaterais advindos da terapia com 

antiretrovirais, principalmente a lipodistrofia – caracterizada pela redistribuição de gordura das regiões 

periféricas para a região dorso-cervical do corpo - causava-lhes a mesma preocupação com o corpo que 

a dos indivíduos saudáveis, ou seja,a aceitação do corpo a partir do olhar do outro. 

O estudo foi desenvolvido metodologicamente através de um ensaio experimental não 

controlado, com a participação, via consentimento informado de 11 (onze) indivíduos de ambos os 

gêneros HIV+ na faixa etária de 20 a 60 anos, registrados no Núcleo de atendimento do Hospital 

Giselda Trigueiro, da Secretaria de Saúde, na cidade de Natal/RN. Como critérios de inclusão foram 

considerados a adesão ao tratamento com antiretrovirais, nível de TCD4, ser voluntários e receber 

atendimento clínico periódico. Para controle das variáveis, foi realizado pré e pós-testes. O tratamento 

estatístico foi desenvolvido por procedimentos descritivos no programa SPSS for Windows, versão 17.0. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Onofre Lopes sob o protocolo de número 

045/06 e todos os procedimentos relativos da pesquisa foram realizados de acordo com a conduta 
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ética da Resolução 196/96 (Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos) do Conselho Nacional de Saúde.  

 

 

Intervenção 

 

Aintervenção (Programa de Exercício Resistido / PER) foi feita com base no treinamento de 

musculação, realizada três dias/semanais, com duração de uma hora, com intensidade variando entre 

65 e 80% de uma repetição máxima (1RM). As sessões foram constituídas de exercícios de 

aquecimento (caminhada de 20’), treinamento principal (musculação) e exercícios finais de 

alongamento. A musculação foi iniciada com 3 séries de 15 repetições (4 semanas) e 3 série de 12 

repetições (12 semanas), com 1’ de intervalo entre as séries, na intensidade  determinada para o 

presente estudo. A série foi composta por 7 exercícios, alternados por segmentos, envolvendo os 

grandes e pequenos grupos musculares (peito, dorsal, quadríceps, bíceps, tríceps, panturrilha e 

abdômen). 

Utilizou-se ainda a entrevista semi-estruturada, a partir de um roteiro de perguntas 

procurando-se investigar aspectos relevantes sobre a qualidade de vida auto-referida (TRIVIÑOS, 

1987). 

Nesse sentido, para análise dessa variável se considerou o exercício como elemento possível 

de contribuir para a melhoria do constructo, dando-lhe um caráter especial como modo de viver num 

domínio de bem estar particular. Para tanto, no que se refere à qualidade de vida autoreferida, 

utilizamos as respostas sobre os seguintes itens: capacidade para o trabalho, dor, fadiga, mobilidade, 

sono, satisfação coma vida e com a saúde, baseado no que preconiza o WHOQOL adaptado para o 

HIV/AIDS (MOSER, A. M, TRAEBERT, J., 2011). 

 

 

Instrumentos De Medida 

 

Para avaliação dos indicadores antropométricos foram coletados dados referentes ao Índice 

de Massa Corporal (IMC) e Relação Cintura Quadril (RCQ) de acordo com os seguintes protocolos: 

O IMC foi estabelecido através da fórmula: IMC= MC (kg) /estatura(m)2. Indivíduos com 

IMC entre 25 e 29,9 kg/m2 são classificados como indivíduos com sobrepeso; aqueles com IMC de 30 

kg/m2 ou mais são classificados como obesos (WHO, 1995). Para aferição da cintura, utilizou-se uma 

fita antropométrica inelástica de metal da marca Sanny.  

Para avaliar os indicadores funcionais foram utilizados testes de Pressão Manual e Escapular. 

Para mensurar a força de membros superiores foi utilizado o dinamômetro Jamar (FERNANDES 

FILHO, 2003) e dinamômetro Crow com capacidade da 50Kgf.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No ser humano, a prática de qualquer atividade física (AF), desencadeia o funcionamento e 

vários sistemas fisiológicos que atuam sinergicamente com o objetivo de manter todas as funções vitais 

e ainda realizar tal atividade. Assim percebido, o exercício físico (EF) pode ser considerado como 

agente de estresse, isto porque, tira o organismo de uma situação de equilíbrio e o coloca em situação 

de stress generalizado, tanto psíquico como metabólico. A AF/EF também proporciona aumento da 

capacidade respiratória e promove bem estar físico e mental, que fortalecem a resposta imunológica. 

 De acordo com O’Brien et al (2008), a infecção pelo vírus do HIV pode levar à perda 

de força e resistência muscular, além de afetar as funções neuromusculares, gerando inclusive 
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problemas de perda de equilíbrio, diminui a capacidade aeróbica e gera sensação de fadiga. O ganho de 

condicionamento físico pode aliviar consideravelmente tais efeitos.  Esses estudos ressaltam ainda os 

benefícios do exercício físico na composição corporal (padrão morfológico) de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS como diminuição do IMC, da massa corporal (MC) e da massa gorda (MG) aumento da 

massa corporal magra (MCM), já que essa se encontra sob constantes mudanças devido a fatores 

como: alterações nutricionais, metabólicas, orgânicas associadas ou não ao uso de terapia antiretroviral 

combinada (CARDARELLI et al, 2008; DOURADO et al, 2006; VALENTE et al, 2005). Na Tabela 1 

apresentamos os resultados de nosso estudo em relação a essas variáveis. 

 

 

TABELA 2: Marcadores Morfofuncionais 

TESTE  IMC RCQ Somatório 
Dobras 

Somatório 
Perimetrias 

Força 
Escapular 

Força 
PD 

Força 
PE 

Pré N 11 11 11 11 11 11 10 
 Média 24,0 0,97 117,7 310,5 30,9 41,2 39,4 

 
Desvio 
Padrão 

1,92 0,08 33,08 17,13 8,61 6,54 7,56 

 Mínimo 19,8 0,89 60,6 286,5 20,0 31,8 28,0 
 Máximo 25,9 1,13 161,7 335,4 45,0 54,2 56,3 
Pós N 11 11 10 11 10 10 10 
 Média 24,2 0,95 102,0 313,3 30,3 42,1 39,9 

 
Desvio 
Padrão 

1,84 0,07 30,18 14,27 7,63 7,05 6,40 

 Mínimo 21,0 0,86 63,2 291,3 23,0 31,8 31,6 
  Máximo 26,8 1,06 152,2 335,1 45,0 56,0 51,0 

FONTE: Dados do Estudo (2010) 

  

No que se refere ao Índice de Massa Corporal, a média dos valores encontrados no pré-teste 

pode ser considerados como normal, segundo os parâmetros da WHO (1995), apesar de na atualidade 

o sobrepeso ser um dos principais desvio de estado nutricional das pessoas vivendo com HIV e AIDS, 

em virtude do uso da HAART (VALENTE, 2005). No caso dos participantes da pesquisa estes efeitos 

colaterais eram característicos, já que a lipodistrofia foi um dos critérios de inclusão do estudo. Após 

16 semanas de exercícios, realizado o pós-teste, percebeu-se uma mudança discreta neste quadro, com 

média a 24,2 Kg/m2 para o IMC.  

Podemos afirmar ainda que, apesar do aumento no IMC na maioria do grupo, esse se deu em 

função do ganho de massa corporal magra, fato este constato na análise da somatória das dobras 

cutâneas e da perimetria dos indivíduos estudados. 

Nossos achados podem ser comparados aos de Engelson et al, (2006) que em seus estudos 

com população e intervenção semelhantes obtiveram melhoras significativas do IMC.  Os resultados 

desses estudos apontam para uma mudança média de 2,6 Kg/m2 no IMC, e mudanças na classificação 

obesidade para sobrepeso em 22% dos participantes.  

Os critérios antropométricos, baseados na circunferência da cintura (CC) e RCQ, têm sido 

usados largamente para estimar a gordura visceral, sendo consideradas as medidas de CC>75 e 

RCQ>0,90 para mulheres e CC>88 e RCQ 0,95 para homens, a fim de detectar pacientes infectados 

com HIV com alta taxa adiposidade visceral e risco de doenças cardiovasculares(GRISPOON et al, 

2008; MALITA et al, 2005, SCHWENK, 2002). Considera-se ainda quea elevada relação cintura–

quadril em indivíduos infectados pelo HIV em uso de HAART é devida, principalmente, ao aumento 

da circunferência abdominal, já que as mudanças na circunferência do quadril se dá em função da 

perda de gordura e massa muscular na região dos quadris e das nádegas(GRISPOOM, et al, 2008). 

Os valores de RCQ encontrados em nosso estudo apesar de serem superiores aos 

parâmetros indicados para a referida população, apontam para uma melhora importante, e sinalizam 

para a possibilidade de intervenções com exercícios resistidos contribuírem para a redução da 

adiposidade central e em conseqüência disso a diminuição da relação cintura-quadril, minimizando 
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dessa forma os riscos cardiovasculares e redução nos marcadores bioquímicos, corroborando com 

outros estudo realizados com população semelhante a do estudo em foco (BRASIL, 2010; SOUZA et 

al, 2009). 

Nossos achados podem ser comparados aos de Driscroll (2004)com 25 pacientes submetidos 

a combinação de exercícios aeróbicos e de resistência(1h, 3x/semana)  e metformina e aos de 

Rubenoff (2000) com 10 participantes e 16 semanas de treinamento de resistência. Apesar de no 

primeiro estudo haver uso de substância medicamentosa, os resultados apontam para uma diminuição 

da relação cintura-quadril dos participantes. 

No que diz respeito a força, sabe-se que é fator fundamental na manutenção tanto da 

composição corporal em níveis positivos a saúde quanto para facilitação de atividades de vida diária, 

possibilitando desta forma o aumento nos valores de gasto calórico dia (SMOLANDER et al, 2009; 

STEA et al, 2009). Estudo demonstra que exercícios resistidos ou a combinação de exercícios 

aeróbicos e resistidos com portadores de HIV ou AIDS,  favorecem o aumento da força, massa 

muscular e diminuição da gordura corporal (O’BRIEN et al, 2008). Nosso estudo amplia os dados 

encontrados em trabalhos anteriores, apontando para uma melhora gradual nos níveis de força dos 

indivíduos estudados, principalmente, no que se refere à pressão manual e força escapular. Apesar de o 

tempo de intervenção de nosso estudo diferir em relação a outros estudos realizados com população 

semelhante, pode-se afirmar que os resultados encontrados sugerem que um programa de exercícios 

resistidos proporciona melhoras no nível de força, promovendo dessa forma maior autonomia 

funcional da população em questão (TERRY et al, 2006; PALLERMO; FEIJO, 2003). 

Estudos recentes afirmam ser o exercício/atividade física benéficos para indivíduos que 

apresentam desordem metabólicas e lipídicas, promovendo adaptações fisiológicas favoráveis 

resultando em melhoria da qualidade de vida, relacionada a percepção de saúde geral.  

Os indivíduos soropositivos e doentes de AIDS apresentam uma tendência a 

comportamentos depressivos, estresse, desenvolvimento de manifestações clínicas ou doenças 

oportunistas e sentimento de invalidez (DUDGEON et al, 2004). Ao analisarmos as respostas sobre 

qualidade de vida auto-referida, percebemos unanimidade sobre as melhoras positivas nesse construto 

após o ingresso no programa de exercícios físicos, apontando para um prognóstico de relação positiva 

entre os dois elementos. Acredita-se que a compreensão deste quadro seja fundamental para o 

desenvolvimento de estratégias de intervenções preventivas que passam, primeiramente, pela 

compreensão da relação atividade física/saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise dos dados encontrados no estudo aponta para a perspectiva de um Programa de 

Exercícios resistidos promove melhorias na composição corporal, capacidade funcional (Força) e 

qualidade de vida das PVHA, funcionando como um importante agente terapêutico no controle dos 

efeitos colaterais advindos do uso da HAART. 

Sugere-se, para uma ação efetiva do profissional de Educação Física nesse contexto, ser 

imprescindível compreender a AIDS como um fenômeno biomédico (ex: a ação do HIV no organismo 

humano), sócio-antropológico (ex.: os preconceitos da sociedade em relação aos indivíduos infectados 

pelo vírus HIV) e psicossocial (ex.: a perda da identidade do doente de AIDS), procurando ampliar 

dessa formadiscussões sobre as questões ontológicas e existenciais do exercício físico para as PVHA. 
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9. ANEXOS 

 
 

9.2 TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde                         

Nível: Doutorado 

Título: EXERCÍCIO FÍSICO E HIV/AIDS: impacto nos indicadores morfofuncionais, 
metabólicos e nas citocinas 

Pesquisador: Themis Cristina Mesquita Soares         

Orientador: Profa. Dra. Maria Irany Knackfuss 

 

DADOS DO VOLUNTÁRIO PESQUISADO 

NOME:                                                 RG:                                                     CPF: 
Endereço: 

Ao Comitê de Ética da UFRN  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Senhor (a): _____________________________________________________ 

Meu nome é Themis Cristina Mesquita Soares e estou cursando Pós Graduação em Ciências da 
Saúde, em nível de Doutorado, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  Nesta fase de 
meus estudos estou defendendo o projeto de tese intitulado EXERCÍCIO FÍSICO E HIV/AIDS: 
impacto nos indicadores morfofuncionais,metabólicos e nas citocinas. O objetivo central do estudo 
é, analisar o impacto do exercício físico na expressão de polimorfismos gênicos, de marcadores 
metabólicos, e alterações morfofuncionais em pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

        
Eu,_______________________________________________,RG___________,UF_________, 
declaro que fui informado sobre os objetivos do estudo e que, consciente da importância deste, 
estou disposto a participar do mesmo, de livre e espontânea vontade, sabendo inclusive que 
posso, a qualquer momento, desistir de participar se assim  desejar. Concordo com a realização 
da coleta de sangue (única amostra de 5 ml) realizada por profissional de enfermagem lotado em 
um laboratório credenciado; com a realização do teste em esteira rolante, aonde serão 
monitorados pelo médico Cardiologista, a freqüência cardíaca e pressão arterial; com a avaliação  
antropométrica (peso, estatura e circunferências), realizada pelos professores de Educação Física. 
Declaro ainda estar ciente que durante a minha participação no programa de exercícios em 
aparelhos de musculação, serei monitorado por Professores de Educação Física de maneira que 
tal intervenção não acarretará em nenhum risco ou prejuízo á minha saúde. O acompanhamento 
com estes profissionais deverá minimizar o risco de traumas, bem como à postura incorreta. 
Disponho-me a fornecer todas as informações que forem necessárias, permitindo que os dados 
obtidos sejam utilizados para os fins que se prestem neste estudo.  

Este trabalho de pesquisa será realizado de acordo com os princípios da resolução 196/96 
do Conselho Nacional de Saúde.  Os dados confidenciais envolvidos na pesquisa serão mantidos 
em sigilo para manter a privacidade e caso ocorra algum dano à minha pessoa, serei indenizado 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
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de conformidade com as normas em uso. Concordo que não haverá ressarcimentos financeiros 
com a minha participação neste projeto. 

O presente termo de consentimento livre e esclarecido vai datado e assinado em duas 
vias, ficando uma com o voluntário pesquisado; a outra, com o pesquisador responsável e uma 
testemunha que presencia o ato e que também assina o documento.  

 
                     Natal/RN, em             de                  2007. 
 

Voluntário pesquisado 
                          
                                            Pesquisador 
 

Testemunha 
 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Hospital Universitário Onofre Lopes 
Av. Nilo Peçanha, 620 Petrópolis Natal/RN 
(84) 32023719 
huol@huol.ufrn.br 

Departamento de Educação Física - UFRN 
Campus Universitário – Ginásio Poli-esportivo Lagoa Nova 
3215-3455 secretaria@def.ufrn.br 

Themis C. Mesquita Soares 
Av. dos Ipes 736 Neópolis 
59080-200 - Natal/RN 
Email: themiscris@hotmail.com 
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9.2 CERTIFICADO – COMITÊ DE ÉTICA 
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9.3 ROTEIRO ENTREVISTA (ANAMNESE) 
 
 
 
 
 

ANAMNESE  
 

 
 
Nome:  ______________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ___/___/___ Hospital / Ambulatório: ___________________ 
 
Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ) Profissão: ____________________________ 
 
Cidade em que reside: _______________________________________________ 
 
Há quanto tempo você é soropositivo ? __________________________________ 
Com acha que se contaminou com o HIV ? _______________________________ 
Contagem de células CD4  Data do último exame _____________________ 
Valor: __________________________________ 
Carga Viral:    Data do último exame _____________________ 
Valor: __________________________________ 
Voce usa anti-retroviais ?  Não (   ) Sim (   ) 
Há quanto tempo _______________________________ 

Voce já interrompeu sua terapia anti-retroviral ? 
Não (   ) Sim (   ) Porque ? _______________________________ 
Você usa outros medicamentos ? 
Não (   ) Sim (   ) Quais ? _______________________________ 
Você tem alguma queixa quanto ao aparelho locomotor ou cardiovascular ? 
Não (   ) Sim (   ) Quais ? ________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Desde que você sabe que é soropositivo, você já esteve internado no hospital devido alguma 
doença ? Qual(is) ?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Como você percebe seu estado de saúde ?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________ 
 
Você pratica atividades físicas regulares (   ) Não Por que ?  (   ) Sim Quais ? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
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9.4 ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE/PROGRAMA DE PÓS GRADUÇÃO 

PROJETO PRÓ-SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA 
 
PREZADO (A) PARTICIPANTE 
Considerando os resultados apresentados mediante a sua participação no projeto, responda as 
seguintes questões: 
1. Você realiza e ou realizou durante o período de participação no projeto algum 
acompanhamento nutricional? ( ) Sim  ( ) Não     Observações: 
  Período:      Local: 
2. Assinale três benefícios psicológicos mais evidentes obtidos após a sua participação no 
projeto (sono, bem-estar, auto-estima, diminuição da ansiedade e depressão, motivação)e 
comente sobre eles: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
3. Qual a sua orientação religiosa?------------------------------------------praticante?----------------- 
4. A sua crença influencia na condição de pessoa vivendo? Comente:-------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
5. Descreva a sua reinserção social relacionada ao (Trabalho, família e amigos):-----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Como é seu estilo de vida relacionado ao (álcool, fumo e estresse)?------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. O seu envolvimento com a prática de exercícios influencia no seu relacionamento 
interpessoal e afetivo? Comente:----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. Qual a sua percepção de saúde atual?---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.5 ESCALA DE PERCEPÇÃO DE ESFORÇO 
 
 
 
 

 
 
Robertson RJ, Goss FL, Rutkowski J, Lenz B, Dixon C, Timmer J, et al. 
Concurrent validation of the omni perceived exertion scale for resistance exercise. 
Med Sci Sports Exerc. 2003 Feb; 35(2):333-41.  
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9.6 INFORMATIVO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO  
 

PROJETO PRO-SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA 
Objetivo do trabalho – melhorar a qualidade de vida de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS utilizando como meio o exercício físico em sala de musculação, 
caminhadas e alongamento. 

 
Passos para a participação 

1. Consultar com seu infectologista – informações sobre o projeto e encaminhamento para 

exames e avaliações; 

2. Consultar com o cardiologista (Dr. Mosca - quartas e sextas na direção do hospital GT); 

3. Informações gerais sobre o projeto com Dr. Thereza ou responsáveis (Themis ou Hana) – 

entrar em contato para marcar a avaliação física antes de iniciar; 

Local da prática– Ginásio de Esportes no Campus Universitário - UFRN 
Dias e horários – segunda, quartas e sextas pela manha (de 07:30 as 10:30) 
Atividade – exercícios em sala de musculação.  

 
CONTATO/RESPONSÁVEIS: PROFa. THEMIS (9955-XXXX) OU PROF. HANA (9927-XXXX). 
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Anexo 7 – imagens de pessoas com lipodistrofia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.a-LIPODISTROFIA DE FACE 

5.b-LIPODISTROFIA DE PEITORAL 
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5. d. LIPODISTROFIA DE GLÚTEOS 
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ABSTRACT 

 
This descriptive study aimed to investigate the relationship between expression of 
immunological (TCD4 +) and virological (viral load) parameters, lipodystrophy 
syndrome and lifestyle variables of people living with HIV who underwent a 
program of physicalexercise. Initially, the sample was composed by 17 persons, 
recorded at the Department of “Giselda Trigueiro Hospital Care (GTH), Natal-RN”. 
With the passing of the stages of intervention (physical training program- PTP) the 
number of participants has changed (17, 9, 8 and 7) as the training phases (I, II, III 
and IV). Data collected were on total cholesterol, High Density Lipoprotein (HDL) 
and triglycerides. The % fat (% F), body mass index (BMI), waist-hip ratio (WHR), 
lean mass (LM), central fat (BF), total (TF) and peripheral (PF), weight and height 
were used to measure the morphological parameters. For control of variables 
(TCD4 +, viral load, Triglycerides, Cholesterol, HDL), the information contained in 
the blood tests every four months were investigated. After Phase I and II, it was 
used a structured interview. Then sampling was carried out considering the pre-
and post-tests 1, 2, 3 and 4 (after 16, 32, 48 and 64 weeks of training, 
respectively). Daily, the intensity of the work was checked by the scale of 
perceived exertion for exercises adapted to resistance34. Procedures used were 
descriptive statistics (dispersion, absolute and relative frequencies, means, 
standard deviations and minimum and maximum values) as well as Spearman 
linear correlation adopting a significance level of p ≤ 0.05. Positive changes were 
observed for TCD4 + and viral load in all phases of the PTP. For the morphological 
components, the loss of central subcutaneous fat (CSF) and total subcutaneous 
fat (TSF) for both sexes and the decrease in % BF among women were the most 
dramatic results after the training phase I. For men, results were more significant 
to % F and LM in Phases I and II and peripheral subcutaneous fat (PSF) declined 
in all phases of the exercise. As for women, results were more expressive for % F 
and TM in the phases I and II and the PSF decreased in all phases of the 
exercise. Whereas for women, the waist/hip ratio (WCQ) and 0% F decreased and 
showed a positive association with triglycerides (WHR r * 0.82, p 0.042, r 0.88 TSF 
*, p 0.019 and r 1.00 ** CSF, p <0.001) and among men with limb subcutaneous 
fat (LSF)* r 0.65, p 0.029). The PTP provided improvement in the health, self-
esteem and quality of life, proving to be a possible strategy to positively influence 
the expression of immunological parameters (TCD4 +) and virological (viral load) 
and morphological components of people living with HIV causing no deleterious 
effects in these parameters. 
 
Keywords: AIDS. Exercise. HIV, Lipodystrophy, Health. 
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