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RESUMO 

 

O manejo dos fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) tem sido um 
grande desafio em pessoas vivendo com HIV/AIDS e sob a terapia antirretroviral 
(TARV). Estratégias para redução desses fatores de risco têm sido prioritárias na 
assistência clínico-nutricional dessa população. Alguns compostos bioativos 
presentes em alimentos, como a curcumina, têm sido alvo de estudos e parecem 
promissores para esse fim por apresentarem propriedades antioxidantes e anti-
inflamatórias. O presente estudo objetivou avaliar a influência da suplementação de 
curcumina em marcadores metabólicos, inflamatórios e de estresse oxidativo em 
indivíduos com HIV, sob TARV.  A pesquisa caracterizou-se como um ensaio clínico 
randomizado, duplo-cego, do tipo crossover, com amostra de 20 indivíduos treinados, 
divididos em Grupo Experimental (GE) e Grupo Placebo (GP), suplementados com 
1000mg de curcumina/dia e placebo, respectivamente, por 30 dias, com washout de 
12 dias. Antes e após cada fase foram avaliados glicemia e insulina de jejum, perfil 
lipídico, interleucina 10, fator de necrose tumoral alfa, malonaldeído, glutationa 
reduzida, composição corporal e oxidação de substratos energéticos. O consumo 
alimentar foi variável de controle. Além da estatística descritiva, foram utilizadas 
análises inferenciais para identificar diferenças entre os grupos quanto aos 
parâmetros metabólicos, análise baseada na magnitude para permitir interpretação 
associada à significância clínica, além do cálculo do tamanho do efeito a partir do D 
de Cohen. Não houveram melhoras nos perfis glicêmico, lipídico, inflamatório e de 
estresse oxidativo após a suplementação de curcumina. Também não foi observado 
diferenças na oxidação de substratos energéticos em repouso ou na composição 
corporal dos participantes. Esses achados possivelmente estão associados a 
complexidade das alterações metabólicas nessa população e a provável modulação 
já exercida pelo exercício físico sobre os parâmetros avaliados. Novos estudos 
clínicos com diferentes dosagens e tempos de intervenção devem ser realizados para 
melhor entendimento do efeito da curcumina em indivíduos com HIV e sob TARV. 
 
Palavras-chave: curcumina, dislipidemia, estresse oxidativo, citocinas, Vírus da 
Imunodeficiência Humana. 
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ABSTRACT 

 

Management of risk factors for cardiovascular disease (CVD) has been a major 
challenge in people living with HIV/AIDS and under antiretroviral therapy (ART). 
Strategies to reduce these risk factors have been a priority in the clinical-nutritional 
assistance of this population. Some bioactive compounds present in foods, such as 
curcumin, have been the subject of studies and they appear promising for this purpose 
because they have antioxidant and anti-inflammatory properties. The present study 
aimed to evaluate the influence of curcumin supplementation on metabolic, 
inflammatory and oxidative stress markers in individuals with HIV under ART. The 
research was characterized as a randomized, double-blind, crossover clinical trial with 
a sample of 20 trained individuals, divided into Experimental Group (EG) and Placebo 
Group (CG) supplemented with 1000 mg curcumin/day and placebo, respectively, for 
30 days, with a 12 days washout. Glucose and fasting insulin, lipid profile, interleukin 
10, tumor necrosis factor alpha, malonaldehyde, reduced glutathione, body 
composition and oxidation of energetic substrates were evaluated before and after 
each phase. Food intake was a control variable. In addition to the descriptive statistics, 
inferential analyzes were used to identify differences between the groups regarding 
metabolic parameters, an analysis based on magnitude to allow interpretation 
associated with clinical significance, and calculation of effect size from Cohen's d. 
There were no improvements in glycemic, lipid, inflammatory and oxidative stress 
profiles after curcumin supplementation. No differences were observed in the oxidation 
of energetic substrates at rest or in the body composition of the participants. These 
findings are possibly associated with the complexity of the metabolic changes in this 
population and the probable modulation already exerted by the physical exercise on 
the evaluated parameters. New clinical studies with different dosages and intervention 
times should be performed to better understand the effect of curcumin in patients with 
HIV and under ART. 
 
Key words: curcumin, dyslipidemia, oxidative stress, cytokines, Vírus da 
Imunodeficiência Humana.  
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1. INTRODUÇÃO   

  

O perfil de morbimortalidade dos indivíduos infectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) foi drasticamente modificado pela terapia 

antirretroviral (TARV) (1). Especialmente a partir de 1996, a infecção pelo HIV tornou-

se uma condição de perfil crônico devido ao eficaz controle da replicação viral, 

retardando a progressão da infecção aumentando a expectativa e a qualidade de vida 

dessa população. Contudo, a inclusão precoce e o uso crônico da TARV têm gerado 

alterações metabólicas de difícil controle e aumentado o risco de doenças 

cardiovasculares (DCV) nessa população (2).  O HIV e a TARV estão associadas ao 

desenvolvimento de inflamação crônica de baixo grau que causam prejuízosno 

metabolismo lipídico e glicêmico(3). 

Os efeitos crônicos da infecção pelo HIV estão começando a ser 

compreendidos, mas os métodos para combater esses efeitos ainda são pouco 

estudados (4).  O controle do risco de DCV e dislipidemia no contexto do HIV é um 

grande desafio, sendo crescente a necessidade de investigações de fatores que 

possam modular esse risco. Embora novos medicamentos antirretrovirais estejam 

associados a menor toxicidade e relação com a  síndrome lipodistrófica associada ao 

HIV (SLHIV), o uso crônico da TARV continua representando risco aumentado de DCV 

nessa população (2).  

Estratégias para diminuição do risco cardiovascular vêm ganhando destaque 

nas pesquisas científicas envolvendo essa população (2). A implementação de um 

estilo de vida saudável, com hábitos alimentares adequados e prática regular de 

exercícios físicos, são importantes para controle das alterações típicas da SLHIV. No 

entanto, em muitos casos essas intervenções não medicamentosas não surtem 

efeitos significativos devido à complexidade da interação dos fatores envolvidos na 

gênese das alterações metabólicas (5). Por outro lado, as terapias medicamentosas 

devem ser usadas com cautela nessa população devido a sua interação 

farmacocinética com os antirretrovirais (ARV). O uso de hipolipemiantes nessa 

população, por exemplo, pode aumentar o risco de doenças hepáticas (6). 

Diante da crescente necessidade de investigar novas estratégias que possam 

modular esses efeitos adversos em pessoas que vivem com HIV (PVHIV) (2), e da 

associação do estresse oxidativo e inflamação com a gênese de DCV, a realização 

de estudos para determinação de doses e tempo de utilização de antioxidantes em 

indivíduos infectados pelo HIV tem sido estimulada (7). 
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Dentre os inúmeros compostos bioativos com propriedades antioxidantes e 

anti-inflamatórias, a curcumina tem se destacado no tratamento adjuvante da 

obesidade, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes e DCV (8, 9). 

Esse composto, derivado da Curcuma longa L.,  é capaz de interagir com vários 

alvos moleculares, incluindo enzimas, receptores, fatores de transcrição, fatores de 

crescimento, hormônios, citocinas e adipocinas, conferindo propriedades 

antioxidantes, efeitos anti-inflamatórios, antitrombóticos, hepatoprotetores, além dos 

efeitos relacionados à proteção cardiovascular devido sua ação na modulação da 

expressão gênica e na atividade de enzimas envolvidas no metabolismo das 

lipoproteínas, contribuindo para reduzir triglicérides e colesterol (10).  

Apesar das evidências promissoras sobre a ação da curcumina, sua eficácia 

terapêutica é limitada devido a sua baixa solubilidade e biodisponibilidade, sendo a 

maioria dos estudos com curcuminoides realizados in vitro e em animais. Os ensaios 

clínicos que indicaram sua segurança, tolerabilidade e não toxicidade, foram 

realizados com poucos indivíduos, tornando questionável sua real eficácia em 

humanos (11). 

Diante desse contexto, nosso estudo objetivou avaliar o efeito da 

suplementação de curcumina sobre marcadores metabólicos, inflamatórios e 

oxidativos em indivíduos com HIV/aids. Uma vez positivo, a suplementação curcumina 

poderia ser uma estratégia coadjuvante no tratamento das desordens metabólicas 

típicas da SLHIV. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Contextualização da HAART na morbimortalidade de PVHIV  

 

O cenário epidemiológico da infeção pelo HIV enfrenta desafios distintos dos 

evidenciados desde a epidemia mundial da doença, iniciada na década de 80 (12). 

A terapia medicamentosa antirretroviral, responsável por retardar a progressão 

da infecção por meio do controle da replicação viral, passou por inúmeras mudanças 

nas últimas décadas (13). Em 1996, a inclusão de uma nova classe de antirretrovirais, 

os Inibidores de Protease (IP), representou salto na qualidade do tratamento por tornar 

mais efetivo o controle da replicação viral. Essa terapia foi denominada 

internacionalmente como High Active Antirretroviral Therapy (HAART) (14). 

Apesar do indiscutível impacto positivo da HAART na qualidade e expectativa 

de vida das PVHIV (15), essa terapia gera alterações metabólicas adversas, como 

dislipidemias, resistência à insulina e modificações na distribuição de gordura, as 

quais elevam o risco de doenças cardiovasculares (16, 17). 

O avanço nas combinações de medicamentos antirretrovirais, aliado à sua 

crescente acessibilidade e adesão, proporcionou drástica redução da mortalidade 

relacionada ao HIV, tornando a infecção uma enfermidade de perfil crônico. No 

entanto, esse efetivo controle imunovirológico se justapõe a presença de  inflamação 

crônica, predispondo as PVHIV ao desenvolvimento de comorbidades de forma mais 

precoce do que na população em geral (18). 

Em 2017, estatísticas globais sobre HIV revelam redução da mortalidade por 

AIDS em 51% desde o pico em 2004 e que 81% das pessoas infectadas com acesso 

ao tratamento medicamentoso têm carga viral suprimida (19). No Brasil, a HAART é 

acessível de forma universal e gratuita e está em concordância com protocolos da 

Organização Mundial de Saúde, que incentivam o início da TARV em PVHIV, 

independente da fase da infecção. Desde a implementação da HAART no Brasil, tem-

se observado um declínio de óbitos por causas associadas à imunodeficiência e o 

concomitante aumento de óbitos por condições crônicas (12). 

Corroborando com essas estatísticas, em recente estudo transversal realizado 

no nordeste do Brasil, autores avaliaram a causa de óbitos em PVHIV e observaram 

um complexo cenário epidemiológico, havendo a coexistência de infecções 

oportunistas e doenças do envelhecimento, sendo câncer (12%), causas externas 
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(15%) e doenças cardiovasculares (11%) suas mais importantes causas de óbito não 

relacionadas à imunodeficiência (20). 

Nas últimas três décadas, observa-se uma mudança no panorama de 

morbimortalidade pautado em um modelo unicausal associado à alta viremia, para um 

modelo multicausal relacionado aos efeitos adversos da viremia de baixo grau e da 

TARV. No novo panorama, há emergência de enfermidades como DCV e diabetes 

mellitus tipo II (DM) como determinantes ou contribuintes para mortalidade de 

indivíduos com HIV (21). Embora seja necessário a continuidade dos esforços para 

controle da replicação viral e erradicação de doenças oportunistas letais (22), é 

imprescindível o combate dos fatores de risco envolvidos no perfil multicausal de 

morbimortalidade de PVHIV, especialmente aquelas com carga viral suprimida (18). 

No contexto dessa transição entre a era pré e pós HAART, também se ressalta 

a mudança no perfil nutricional, identificando-se baixas prevalências de desnutrição e 

altas taxas de excesso de peso nessa população (23, 24). Inicialmente, o cuidado em 

nutrição das PVHIV era direcionado para redução da desnutrição associada ao baixo 

peso e ao retardo da síndrome consumptiva ou síndrome de wasting (25). Após 1996, 

o manejo dos efeitos crônicos associados ao uso da TARV, principalmente a 

dislipidemia, vem ganhando importância (26). 

 

2.2 ALTERAÇÕES METABÓLICAS NA ERA PÓS HAART 

 

Os distúrbios metabólicos como resistência à insulina, dislipidemia, acidemia 

lática, lipodistrofia e anormalidades no metabolismo mineral ósseo constituem 

algumas das alterações prevalentes em PVHIV sob TARV. Essas modificações são 

associadas, principalmente, ao uso prolongado de ARV da classe dos inibidores de 

nucleosídeos da transcriptase reversa (NRTIs) e/ou inibidores de protease (IP) (27). 

Dentre as alterações atribuídas à ação do vírus e da TARV destacam-se as que 

identificam a SLHIV. Essa síndrome é caracterizada por alteração no metabolismo 

glicêmico e lipídico associado à redistribuição de gordura corporal, que representam 

aumento do risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Quanto à 

redistribuição de gordura corporal, há categorização em basicamente três formas:  

lipoatrofia, caracterizada pela redução de gordura subcutânea das regiões periféricas, 

face e nádegas;  lipohipertrofia, marcada pelo acúmulo de gordura na região central e 

dorso; e lipodistrofia mista, a qual engloba os dois subtipos (28). Dentre estes 
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subtipos, a lipohipertrofia, pelo acúmulo de gordura na região central, representa 

importância especial nas alterações metabólicas que aumentam risco de DCV (29). 

A inexistência de definição universal para lipodistrofia acarreta falta de 

concordância entre os métodos para seu diagnóstico e monitorização, sendo 

frequente a falta de concordância entre diagnóstico clínicos e auto relato dos 

pacientes (30). Além disso, as alterações da SLHIV não necessariamente ocorrem de 

forma concomitante no mesmo paciente ou com a mesma frequência (31). 

Apesar das alterações características da SLHIV terem sido observadas e 

investigadas desde a era HAART em 1996, tais distúrbios são complexos e possuem 

patogênese ainda não totalmente esclarecida (32, 33). 

As alterações fenotípicas e metabólicas características da SLHIV são comuns 

à chamada síndrome metabólica (SM), que engloba um conjunto de fatores de risco 

para desenvolvimento de DCV e apresenta complexas, e ainda não totalmente 

esclarecidas, evidências sobre seu desenvolvimento em pacientes com HIV sob 

HAART. O maior risco de desenvolvimento de DM e DCV em PVHA explica-se pela 

ação viral, efeitos dos medicamentos antirretrovirais, fatores ambientais e de estilo de 

vida. PVHA sob terapia antirretroviral não necessariamente desenvolvem SLHIV e/ou 

resistência à insulina, sugerindo-se que os mecanismos envolvidos nesses distúrbios 

são independentes (12, 30). 

 

2.2.3 Aspectos fisiopatológicos e metabólicos da SLVIV 

 

As alterações metabólicas típicas da SLHIV sofrem influência da inflamação 

crônica de baixo grau derivada da ação do vírus e dos ARV. Há uma espécie de círculo 

vicioso entre os aspectos que se associam a SLHIV. Marcadores infamatórios gerados 

cronicamente influenciam o desenvolvimento da dislipidemia através da redução no 

armazenamento de lipídios no tecido adiposo subcutâneo e concomitante aumento 

dos lipídeos séricos e seus metabólitos, os quais se depositam ectopicamente nos 

tecidos muscular, hepático e adiposo visceral, interferindo diretamente na 

sensibilidade à insulina e caracterizando o quadro de lipoatrofia e lipohipertrofia (3).  

Na desregulada resposta inflamatória associada à infecção pelo HIV há 

supressão de genes anti-inflamatórios, gerando em longo prazo maior risco 

metabólico. Em PVHIV sob TARV, a elevação do fator de necrose tumoral alfa (TNF- 

α) influencia na dislipidemia por promover peroxidação de lipídeos, distúrbios no 

metabolismo de ácidos graxos livres (12). 
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A inflamação crônica de baixo grau pode gerar desequilíbrio no metabolismo 

da glicose. Entre outras vias moleculares que podem explicar tais distúrbios, pode-se 

citar a regulação negativa da expressão da tirosina quinase e ativação da fosforilação 

do substrato do receptor de insulina (IRS) em serina (12), assim como redução da 

transcrição da adiponectina devido aos altos níveis de TNF- α, reduzindo a 

sensibilidade à insulina e ocasionando hiperglicemia (3). 

A hiperglicemia, por sua vez, está relacionada a redução na preferência normal 

da oxidação de lipídeos, possivelmente devido à hiperinsulinemia, fazendo com que 

haja uma inversão na oxidação de substratos no metabolismo energético de repouso, 

conhecida como inflexibilidade metabólica. Tal distúrbio é caracterizado por maior 

oxidação de carboidratos e menor oxidação de lipídios durante o repouso. Como 

consequência, o armazenamento de forma inadequada dos triglicérides e sua 

deposição ectópica pode explicar o acúmulo de gordura nas regiões centrais e a 

redução em regiões periféricas, caracterizando a lipohipertrofia e lipoatrofia, 

respectivamente (5). 

A inter-relação entre resistência à insulina, lipodistrofia e antiretrovirais ainda 

não apresenta mecanismos biológicos totalmente compreendidos. Há controvérsias 

entre as hipóteses: a resistência à insulina precede a lipodistrofia, estando envolvida 

em sua patogênese (34) e a lipodistrofia contribui para o desenvolvimento da 

resistência à insulina (35).  

Quanto a dislipidemia associada ao HIV, tal distúrbio configura-se também 

como uma alteração de etiologia complexa, multifatorial e não totalmente esclarecida, 

sendo associada, entre inúmeros outros mecanismos, ao processo inflamatório e 

aumento do estresse oxidativo causados pelo vírus e pela TARV (2). Observa-se 

frequentemente nessa população dislipidemia caracterizada por hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia, redução dos níveis de HDL-c e aumento ou dos níveis de LDL-c 

(36, 37). 

O HIV age sobre os adipócitos através das suas partículas/proteínas virais, que 

mesmo latentes, estimulam resposta inflamatória através do aumento da produção de 

citocinas pró-inflamatórias (interleucina-1: IL-1, interleucina-6: IL-6, TNF-α, Interferon 

gama: IFN-γ). O resultado é a produção de espécies reativas de oxigênio, disfunção 

mitocondrial, aumento da RI, redução da adiponectina e alteração na depuração de 

lipoproteínas ricas em triglicerídes, aumento peroxidação lipídica e aumento do risco 

de desenvolvimento de DCV (38).  
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Quanto a influência das diferentes classes de ARV no desenvolvimento de 

alterações metabólicas, especialmente a dislipidemia, inicialmente as hipóteses 

apontavam principalmente os ARV da classe dos IP como principais causadores. 

Dentre as hipóteses discutidas destacam-se: 1) semelhança estrutural entre a região 

catalítica da protease do HIV 1 com 2 proteínas homólogas humanas envolvidas no 

metabolismo lipídico, a proteína celular ligadora de retinol 1 (CRABP 1) e a LRD 1; 2) 

aumento da secreção de citocinas pró-inflamatórias como TNF- α, IL-1 e IL-6, as quais 

estão envolvidas com alteração na função dos adipócitos e redução da produção de 

adiponectina; 3) semelhança com a proteína relacionada ao receptor do LDL-c, 

interferindo na formação do complexo LDL-R, acarretando portanto a redução na 

capacidade de armazenamento no tecido adiposo, aumentando os níveis de 

triglicérides (TG) séricos; 4) supressão da degradação da proteína ligadora do 

elemento regulador do esterol (SREBP) no tecido hepático e adiposo, a qual é 

responsável pela síntese de ácidos graxos e TG nesses tecidos e controle de várias 

etapas da síntese do colesterol, acarretando assim, devido ao seu acúmulo no fígado, 

aumento da biossíntese de colesterol e TG no tecido adiposo, causando aumento da 

resistência a insulina, redução na expressão de leptina e consequentemente, 

lipodistrofia. 5) aumento da síntese hepática de TG e da lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL-c) (38). 

A ocorrência de alterações metabólicas e lipídicas distintas em PVHIV, mesmo 

nos que estão expostos à mesma combinação de ARV, evidencia a influência de 

aspectos virológicos, genéticos, hormonais e imunológicos individuais na gênese 

dessas alterações (1).  

Outro importante mecanismo associado ao desenvolvimento das alterações 

metabólicas no contexto do HIV é o estresse oxidativo exacerbado, originado pela 

ação do próprio vírus e a ação dos ARV, que estimulam excessiva produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs). A produção excessiva de EROs pelo HIV 

ocorre através da ação de proteínas virais como GP120, transcriptional trans-activator 

of HIV-1(Tat), acronym for negative factor (Nef), accessory protein viral protein R (VPr) 

e transcriptase reversa (TR). As EROs geram respostas inflamatórias de baixo grau, 

ativando cascatas de sinalização relacionadas a resistência à insulina e a disfunção 

das células beta pancreáticas, além da oxidação de LDL-c, dislipidemia e 

redistribuição de gordura corporal. Somado a esses prejuízos há, em PVHIV, redução 

do principal componente do sistema antioxidante endógeno, que é a glutationa 

peroxidase (17). 
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Quanto a ação dos ARV na produção excessiva de EROS, a literatura retrata 

alguns mecanismos associados às classes de medicamentos dos inibidores 

nucleosídeos da transcriptase reversa (INTR) e inibidores não nucleosídeos da 

transcripitase reversa (INNTR). Esses medicamentos possuem a capacidade de inibir 

a y-polimerase e a ADN-polimerase, que são responsáveis pela síntese do DNA 

mitocondrial (31, 39), acarretando depleção do DNA mitocondrial.  Além disso, 

diminuem o potencial de membrana mitocondrial (40), resultando em disfunções na 

cadeia respiratória e ocasionando desordens metabólicas no tecido adiposo.    

As disfunções mitocondriais causadas pelas EROs em excesso causam 

prejuízos metabólicos diversos, uma vez que afetam funções primordiais dessa 

organela, causando peroxidação lipídica na sua membrana (41), alterando sua 

permeabilidade e integridade, afetando a síntese de ATP, a beta oxidação e 

catabolismo dos ácidos graxos (38, 42). Como consequência, observa-se 

dislipidemias, reduzida oxidação de gordura e lipodistrofia (31, 39, 43). 

O estresse oxidativo e a inflamação crônica de baixo grau apresentam íntima 

relação no contexto do HIV. Nos indivíduos que estão submetidos a TARV,  a 

inflamação crônica de baixo grau pode ser derivada do aumento de EROs devido a 

toxicidade mitocondrial (ANDERSEN, 2016), assim como a maior produção de 

citocinas inflamatórias em PVHIV está associada a indução da disfunção mitocondrial, 

aumentando a produção de EROs. indivíduos com HIV apresentam menor capacidade 

antioxidante total e menores níveis de GSH sérico devido a maior produção de EROs, 

geradas pela ação de várias proteínas do HIV que suprimem a expressão de enzimas 

que sintetizam e metabolizam a glutationa(44). 

O manejo das alterações típicas SLHIV representa um significativo desafio 

clínico até os dias atuais, principalmente devido a magnitude das alterações do perfil 

lipídico em PVHIV, pois representa grande risco cardiovascular para essa população.  

Nesse sentido, com a indicação cada vez mais precoce e o uso prolongado dos ARV 

e diante das alterações metabólicas cada vez mais frequentes nessa população, 

estratégias como adesão a hábitos de vida saudáveis são consideradas essenciais 

para minimizar a piora no status inflamatório, ativação imune e estresse oxidativo (45). 

Abaixo, segue resumo esquemático da relação entre essas alterações.
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Figura 1. Relação entre inflamação, estresse oxidativo e alterações da síndrome lipodistrófica associada ao HIV. 

                     Fonte: Elaborada pela autora.       Legenda:                 Ação do HIV                   Ação dos ARV (antiretrovirais)  



25 
 

 
 

  Diante das complexas alterações metabólicas, que não são totalmente 

moduladas com estratégias não medicamentosas como prática de exercícios físicos 

e mudança nos hábitos alimentares, tem se estimulado a investigação da influência 

compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória nessas alterações. 

 

2.3 Potencial coadjuvante da curcumina no controle da SLHIV 

 

A curcumina é um polifenol de pigmentação amarela obtido do rizoma da 

Cúrcuma Longa L. Por muitos anos, foi utilizada apenas como corante e aromatizante 

na área de alimentos, principalmente na cultura oriental. Nas últimas duas décadas, a 

curcumina despertou interesse científico devido aos seus possíveis efeitos 

terapêuticos em inúmeras enfermidades como Parkinson, Alzheimer, Huntington, 

depressão, artrite, doenças hepáticas, doenças cardiovasculares, pancreatite e as 

relacionadas à resistência à insulina (9). 

Os possíveis benefícios associados à curcumina estão atrelados as suas 

propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (46), que parece auxiliar no controle 

do colesterol, resistência à insulina e oxidação de gordura (47). Sua suplementação 

também vem sendo associada ao controle da obesidade por dificultar a diferenciação 

e β-oxidação de adipócitos, impossibilitando a síntese de ácidos graxos e triglicérides 

pela glicerol-3-fosfato aciltransferase-1 (48). 

A ação da curcumina na modulação do estresse oxidativo está associada a 

capacidade deste polifenol de induzir a ativação do Nuclear factor erythroid 2-related 

factor 2 (Nrf2), um importante fator de transcrição que desempenha papel chave no 

sistema de defesa antioxidante. Além disso, a curcumina pode modular a expressão 

de genes envolvidos na defesa antioxidante, eliminar pequenas moléculas oxidativas 

como o peróxido de hidrogênio (H2O2), ânion superóxido, hidroxilo e radical peroxilo, 

inibir a peroxidação lipídica nas membranas celulares e minimizar a resposta 

inflamatória associada a aterosclerose. Ademais, em modelo animal com resistência 

à insulina, a curcumina contribuiu para o aumento da atividade de enzimas como 

glutationa, glutationa redutase, superóxido dismutase, catalase  e peroxidase, 

favorecendo a defesa antioxidante (49). 

Na inflamação, as evidências sugerem que a curcumina regula a expressão de 

inúmeras citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF-α, vascular endothelial growth 

factor (VEGF), e interleucinas (IL) 1, 2 e 6 (50). Recente metanálise avaliou a eficácia 

da suplementação de curcuminoides em humanos e sugeriu que, independente da 
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dose ou duração do tratamento, há redução de concentrações séricas de IL-6. 

Entretanto, dentre as limitações desse estudo, destacam-se características como a 

heterogeneidade dos estudos incluídos quanto as distintas enfermidades das 

amostras, proporção entre gêneros, variação das dosagens (de 200mg a 6000mg/dia) 

e duração das intervenções (de duas semanas a oito meses), as quais  devem ser 

consideradas como limitações mesmo com estatística adequada para tentar 

homogeneizar os resultados (51). 

Há evidências que a curcumina melhora a sensibilidade à insulina. Mecanismos 

propostos apontam que a curcumina age através de diferentes mecanismos, incluindo 

a regulação da sinalização da insulina pela ativação de uma gama de moléculas, como 

receptores hormonais, fatores de transcrição, fatores de crescimento, citocinas e 

adipocinas, as quais trabalham sinergicamente para manter a homeostase da glicose 

(9). Apesar das crescentes evidências, estudos em humanos que avaliem o efeito da 

curcumina sobre a tolerância a glicose ainda são insuficientes (52). 

A curcumina também parece melhorar o perfil lipídico mediante inúmeras vias 

moleculares (49). A redução do colesterol, por exemplo, é explicada pela ação na 

redução da absorção intestinal de colesterol e ácidos graxos quando a dieta é 

hiperlipídica através da supressão da expressão das proteínas NPC1 (Niemer-Pick 

1Like) no intestino e nos hepatócitos e pelo aumento da atividade da enzima colesterol 

-7 alfa-hidrolase, elevando a excreção fecal de colesterol e ácidos biliares(53). 

Ademais, a curcumina parece auxiliar na redução do LDL-c regulando 

positivamente o receptor de LDL-c nos hepatócitos e otimizando sua depuração. Em 

adição, age na redução de TG e de ácidos graxos livres pela a indução do receptor 

nuclear peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPAR- α), que apresenta 

efeitos sobre genes relacionados a beta oxidação mitocondrial dos ácidos graxos. 

Além disso, esse receptor promove redução da expressão de SREBP1, que atua na 

biossíntese ácidos graxos e estimulação da proteína AMP-activated protein kinase  

(AMPK) e, consequentemente, na redução da atividade da acetil coA, que participa 

da síntese de ácidos graxos. Quanto ao HDL-c, possivelmente a curcumina é ineficaz 

no aumento do HDL-c devido a indução de um receptor do fígado, o SRBI (Receptor 

scavenger classe B tipo I) que é responsável pela absorção seletiva de HDL-c nos 

hepatócitos; entretanto parece modular biomarcadores da funcionalidade do HDL-c 

como: paraxonase sérica 1 (PON1), Lecitina colesterol acil transferase (LACT), 

cholesterol ester transfer protein  (CETP) e sphingosine-1-phosphate (S1P) (49). 
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Apesar de evidências promissoras quanto a ação da curcumina e de seus 

derivados em importantes doenças crônicas não transmissíveis, sua eficácia 

terapêutica é limitada devido a características como a sua baixa solubilidade e 

biodisponibilidade, além da sua instabilidade química e rápido metabolismo de 

eliminação (54). Essas características fazem com que, mesmo com a ingestão de altas 

doses, a concentração sérica do bioativo seja baixa em humanos (55). 

Em humanos, são descritas investigações com diferentes populações, 

dosagens, tipos de curcuminoides, uso associado ou não com outros bioativos que 

melhoram sua disponibilidade. Essa heterogeneidade dificulta o entendimento da 

eficácia da curcumina em condições clínicas específicas em humanos. A influência da 

curcumina no perfil lipídico, por exemplo, foi avaliada em estudos com sujeitos com 

doença pulmonar obstrutiva crônica (56), SM (57), obesidade (58), DM tipo 2 e em 

pessoas saudáveis (59) com variação de um a seis meses e dosagem de 80mg a 

1890mg por dia, observando desfechos diversos. Embora a maioria tenha observado 

melhora nos níveis de pelo menos um marcador de dislipidemia, existe a questão do 

controle de variáveis intervenientes que não foi discutido ou avaliado, como estilo de 

vida (alimentação e atividade física). Além disso, houve heterogeneidade no 

delineamento dos estudos, apesar dessa limitação não ser citada em todos.  

No contexto do HIV a utilização da curcumina nas alterações metabólicas 

associadas a SLHIV não foram investigadas, porém os estudos com esse bioativo 

indicam que sua ação está relacionada a redução na replicação do HIV (60), a 

anulação de processos inflamatórios relacionados à replicação do HIV (61) e a sua 

ação na melhoria de quadros de diarreia (62). 

A figura abaixo lista a provável ação da curcumina nas vias moleculares 

associadas à SLHIV (Figura 2).  
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Figura 2.  Alvos moleculares da curcumina na resistência à insulina, dislipidemia, 

estresse oxidativo e inflamação.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a influência da suplementação de curcumina em marcadores 

metabólicos, inflamatórios e de estresse oxidativo em PVHIV treinadas sob TARV. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar a influência da curcumina em marcadores do metabolismo glicêmico e 

lipídico. 

• Identificar a influência da curcumina em marcadores inflamatórios e de estresse 

oxidativo. 

• Aferir a influência da curcumina na oxidação de substratos energéticos em 

repouso. 

• Mensurar a influência da curcumina na composição corporal. 
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4. MÉTODOS  

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

O estudo caracterizou-se como um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, do 

tipo crossover. O protocolo foi registrado no Clinical Trials sob protocolo 

NCT03141918.  

Um pesquisador independente fez alocação aleatória usando o Research 

Randomizer, uma ferramenta on-line gratuita. Ele manteve as sequências de alocação 

aleatórias originais em um local inacessível e trabalhou com uma cópia. A 

suplementação de curcumina ou placebo foi distribuída por outro pesquisador 

independente e ambas as cápsulas foram semelhantes em cor e tamanho. O estudo 

foi duplo-cego, o que significa que nem os participantes nem os investigadores 

estavam cientes do braço alocado até que a análise estatística fosse realizada. O 

estudo seguiu as recomendações do CONSORT (Consolidated Standards of 

Reporting Trials). 

O estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes estabelecidas na 

Declaração de Helsinque, obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Humana 

da UFRN (protocolo 42950214.7.0000.5537). Todos os participantes assinaram o 

termo de consentimento livre esclarecido.  

O ensaio consistiu em 30 dias de suplementação de curcumina para o grupo 

experimental e celulose para o grupo placebo. Após o período de intervenção, houve 

um período de washout de 12 dias e troca da suplementação entre os grupos.  Foram 

realizadas 4 avaliações ao longo do protocolo experimental (Figura 3). 
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Figura 3. Delineamento do estudo. 

 

4.2 Amostra e local  

 

A amostra do estudo foi não probabilística e por conveniência, composta por 

indivíduos infectados pelo HIV que participavam do projeto de extensão e pesquisa 

intitulado Viver Mais, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ao 

final do projeto de elegibilidade, 20 sujeitos foram selecionados. O Viver Mais oferece 

programas de exercícios físicos e orientação nutricional a adultos e idosos HIV+ que 

fazem acompanhamento clínico regular nos Serviços de Atenção Especializada. 

Todos os voluntários participavam de um programa de exercício físico há pelo menos 

seis meses, ao qual se classificavam como fisicamente ativos (63). 

Durante o protocolo experimental, todos os participantes se mantiveram 

assíduos ao protocolo de treinamento prescrito conforme o American College of 

Sports (64). O treinamento, assim como as avaliações que compuseram o protocolo 

de pesquisa ocorreram nas dependências da academia de musculação e no 

Laboratório do Movimento, situados no Departamento de Educação Física na UFRN. 

O treinamento foi composto por protocolo combinado (aeróbico e resistido) com 

frequência de três vezes por semana em dias não consecutivos, com duração de 50 

minutos (10 minutos de treino aeróbico e 6 de exercícios resistidos) e intensidade 

moderada. Os voluntários possuíam uma média de (consumo de oxigênio) VO2 pico 
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de 33,7 mL/kg/min. A capacidade cardiorrespiratória, avaliada pelo VO2 pico 

demonstra a condição treinada da amostra, tendo apresentado melhora de 4,7% no 

programa de treinamento combinado que precedeu a atual pesquisa, na qual a média 

de VO2 pico passou de 29,0 (26,4 – 33,1) para 33,7 (22,3 – 47,0) mL/kg/min após 

período de 12 semanas, variação essa que pode ser associada a uma mudança 

clinicamente importante nessa população (65). 

Durante o estudo, os participantes continuaram inseridos no programa de 

exercício físico descrito e monitorados por profissionais de Educação Física. Esse 

monitoramento foi realizado mediante as escalas de percepção subjetiva de esforço 

de (66) e de OMNI-RES (67) para os treinos aeróbico e resistido, respectivamente. 

Como critério de inclusão, foram adotados: idade superior a 18 anos;em uso 

da TARV por pelo menos 18 meses; contagem de linfócitos TCD4 + acima de 500 

cél/mm3 e carga viral indetectável. Os critérios de exclusão foram:  uso dietético de 

Curcuma longa L.; uso de suplementos com curcuminoides ou termogênicos;  

presença de infecção aguda durante o protocolo; gestantes; e frequência dos 

treinamentos inferior a 20 sessões (75%) de um total de 26 sessões. 

 

4.3 Intervenção 

 

A suplementação de curcumina foi realizada a por meio da administração de 2 

doses de 500 mg do produto BioMor® Curcumin o qual é composto por extrato 95% 

padronizado da raiz da Cúrcuma longa L. O GE foi suplementado com 1000mg de 

curcumina por dia, durante 30 dias. Os voluntários foram orientados consumir uma 

cápsula duas horas após o desjejum e uma cápsula duas horas após o almoço para 

que não ocorresse algum tipo de interação na metabolização do suplemento. 

Para otimizar controle da ingestão das cápsulas, cada voluntário recebeu uma 

ficha para que assinalasse o dia e o turno da ingestão do suplemento. Além disso, 

através de contato via mensagens on line, os participantes recebiam, diariamente, 

lembrete sobre a ingestão das cápsulas. Os participantes foram orientados a não 

alterar sua rotina de vida no que diz respeito a hábitos alimentares e a prática de 

atividade física. Além disso, não deveriam consumir alimentos ou bebidas que 

contenham substâncias com efeito termogênico como chás que contenham cafeína, 

pimenta, canela, açafrão, entre outros.  

Após 30 dias de suplementação, foi instituído 12 dias para washout  (superando 

os 7 dias indicados pela literatura) (11) e, em seguida, os grupos foram trocados, 
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caracterizando o delineamento crossover do estudo. As avaliações foram realizadas 

em quatro momentos, conforme Figura 3. 

 

4.4 Procedimentos e instrumentos 

 

Para avaliar os efeitos da suplementação (variável independente) no pré e pós 

intervenção, foram avaliados, nos quatro momentos de avaliação, a oxidação de 

substratos energéticos em repouso, a composição corporal e os parâmetros 

bioquímicos (variáveis dependentes). Foi avaliado também o consumo alimentar 

(variável interveniente). No primeiro momento foi aplicada uma anamnese estruturada.   

 

4.4.1 Anamnese 

 

Mediante questionário estruturado, foram coletados dados pessoais e de estilo 

de vida (consumo de bebidas alcoólicas e uso de tabaco), dados sociodemográficos 

(renda, escolaridade, estado civil, profissão, moradia, número de pessoas na 

residência), dados clínicos referentes à infecção (tempo de diagnóstico, contagem de 

linfócitos TCD4+ e carga viral mais recente, tempo em uso da TARV, combinação de 

medicamentos e presença de outras comorbidades (Apêndice). 

 

4.4.2 Avaliação da oxidação de substratos energéticos em repouso  

 

Os indivíduos foram orientados a dormirem aproximadamente por 8h na noite 

anterior, a realizarem jejum de 10 a 12 horas, a não praticarem exercícios físicos e 

não consumirem bebidas contendo cafeína ou álcool nas 48h e 24h que precederam 

os testes, respectivamente.  Essa conduta objetivou reduzir a influência do efeito 

térmico do alimento e da atividade física no metabolismo de repouso. 

Após a chegada do voluntário ao Laboratório do Movimento, entre 6h e 6:30h, 

o pesquisador responsável realizava a aferição da massa corporal e estatura do 

voluntário, para que esses dados fossem imputados no sistema de cadastro do 

indivíduo para realização do exame. Após tal procedimento, o voluntário permanecia 

em repouso na posição de decúbito dorsal por 30 minutos antes do início da avaliação. 

A avaliação iniciava às 07:30h 

Sob condições de pouca luz, sem ruídos, temperatura ambiente controlada em 

24°C e umidade relativa do ar por volta de 50%. A oxidação de substratos em repouso 
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foi avaliada por meio da calorimetria indireta, utilizando o Analisador de Gases 

Respiratórios (Cortex Metalyzer 3B, Biophysik, Leipzig, Germany). 

Durante a avaliação, o voluntário permanecia deitado sem movimentar-se com 

uma máscara fixada em seu rosto e conectada ao calorímetro. O indivíduo foi 

orientado a não se movimentar e a se manter acordado durante toda a avaliação, que 

durava 30 minutos. A partir dos valores de consumo de oxigênio (VO2) e produção de 

gás carbônico (VCO2) dos últimos 25 minutos do exame, foi determinado o quociente 

respiratório. 

 

4.4.3 Avaliação da composição corporal 

 

Os dados de percentual de gordura total (%G), percentual de gordura do tronco 

(%GT), percentual de gordura de membros inferiores (%GMI), percentual de membros 

superiores (%GMS) e a taxa androide/ginoide (razão A/G) foram obtidos pelo método 

indireto de absortometria radiológica de dupla energia (DXA) (GE, Prodigy Advance 

model, GE Lunar software, Madison, USA). O detector capta as informações 

associadas à atenuação dos feixes de fótons, após a passagem pelo corpo do 

avaliado, e as envia para análise em microcomputador por meio de software 

específico. 

Para a avaliação da composição corporal, o avaliado se encontrava em estado 

de jejum e com vestimentas adequadas (sem botões ou fivelas de metal). O sujeito 

devia se posicionar em decúbito dorsal, sobre a superfície do aparelho (dimensão 

aproximada de 190 x 60 cm), o qual, por meio do deslizamento do “braço” do scanner, 

a uma distância de 80 cm e de maneira retilínea, realiza rastreamento a partir da 

cabeça até os pés.  

   

4.4.4 Avaliação de parâmetros bioquímicos  

 

O sangue foi coletado da veia antecubital, por profissional habilitado para essa 

finalidade, seguindo as normas de segurança e higiene padronizadas da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. Foram coletados 20 mL de sangue em tubos 

de contenção a vácuo, os quais foram identificados com código de registro diferente 

para cada participante em cada um dos quatro momentos de avaliação Após a coleta, 

o sangue era centrifugado a 690 X g durante 15 minutos a 4oC, sendo o plasma ou 
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soro extraído, aliquotado em microtubos identificados e armazenado em freezer -80°C 

para posteriores dosagens.  

A avaliação bioquímica foi composta pela análise dos seguintes parâmetros: 

glicemia de jejum, insulina de jejum, perfil lipídico (CT, LDL-c, HDL-c, TG), e 

marcadores inflamatórios (IL-10 e TNF-α) e do stress oxidativo (malonaldeído - MDA 

e Glutationa reduzida - GSH). As concentrações séricas de glicose, CT e frações, bem 

como de TG foram realizadas no Laboratório Integrado de Análises Toxicológicas e 

Clínicas da UFRN, Natal/RN. Tais dosagens foram determinadas a partir de alíquotas 

de soro utilizando kits LABTEST (Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil) apropriados ao 

analisador bioquímico semi-automatizado RA-50 (Bayer Diagnostics Chemistry 

System, Dublin, Ireland), de acordo com a metodologia descrita pelos fabricantes. As 

dosagens foram realizadas no Laboratório de Pesquisa em Bioquímica Clínica da 

Faculdade de Farmácia, UFRN, utilizando o analisador bioquímico LABMAX PLENNO 

(Labtest, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). As concentrações de colesterol LDL-c e 

VLDL-c foram obtidas pela aplicação da fórmula de Friedewald [LDL-c = CT – (HDL-c 

+ TG/5)], sendo VLDL-c = TG/5. Entretanto, quando a concentração de TG excedia 

400mg/dL, o LDL-c não foi calculado. 

Para dosagem de insulina, interleucina-10 (IL-10) e foi utilizado o kit da marca 

R&D Systems (Minneapolis, Minnesota, USA). Para a dosagem do MDA e da GSH, 

utilizou-se kits das marcas Abcam (Cambridge, Reino Unido) e Cayman Chemical 

(Ann Arbor, Michigan, USA) respectivamente. As análises foram realizadas através de 

ensaios imunoenzimáticos, de acordo com o protocolo fornecido pelos fabricantes dos 

kits.  Todas amostras foram analisadas em duplicata e a leitura das mesmas foi 

realizada em leitor de microplacas da marca Bioteck Epoch (Winooski, VT, USA).  

As dosagens de insulina, assim como os marcadores inflamatórios e de 

estresse oxidativo foram realizados no Laboratório de Fisiologia e Bioquímica do 

Exercício da Universidade Federal de São Paulo. O transporte do material coletado 

ocorreu de forma segura, em local refrigerado e seguro, seguindo as normas da 

aviação para o transporte de material biológico. 

 

4.4.5 Avaliação do consumo alimentar habitual  

 

O consumo alimentar foi avaliado como variável de controle, uma vez que os 

indivíduos foram orientados a não alterar os hábitos alimentares durante o protocolo. 

Para tanto, foram aplicados recordatórios 24h e o marcador de consumo alimentar 
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nos quatro momentos da avaliação. Os instrumentos foram aplicados por 

pesquisadores da área de Nutrição, com auxílio de registro fotográfico de porções e 

medidas caseiras para facilitar a identificação das quantidades dos alimentos 

consumidos. Para a determinação do valor energético total, macronutrientes, 

colesterol e fibras alimentares, foi utilizado o software Diet Easy®. Os alimentos que 

não compunham o banco de dados do programa foram inseridos com base nos rótulos 

nutricionais.  

O marcador do consumo alimentar utilizado, desenvolvido pelo Ministério da 

Saúde do Brasil (68), avaliou a frequência semanal de 10 grupos alimentares, 

podendo representar grupos específicos de alimentos fontes de nutrientes como 

fibras, gorduras saturadas e carboidratos simples. Os alimentos dos grupos 1 ao 5 

são caracterizados como in natura ou minimamente processados, enquanto que os 

alimentos dos grupos 6 ao 10 como alimentos ultraprocessados. A análise da ingestão 

de alimentos foi adaptada usando a seguinte equação: [Pontuação = [1 / 7x frequência 

de consumo], cujo resultado foi demonstrado em percentual (69). 

 

4.5 Análise dos dados  

 

No intuito de garantir a confiabilidade dos procedimentos estatísticos, a 

normalidade dos dados foi testada por meio do teste de Shapiro-Wilk e por avaliação 

do z-score (-2 até +2). Como o pressuposto de normalidade não foi negado, os dados 

são apresentados em média, desvio padrão e Intervalo de Confiança de 95% (IC 95%) 

e das diferenças entre os momentos de avaliação (mudança absoluta e percentual – 

Δ). Previamente, os valores de baseline dos grupos foram comparados para verificar 

potencial viés de randomização do estudo. 

Os testes de Levene e Mauchly foram aplicados para verificar a igualdade de 

variância e a esfericidade dos dados, respectivamente. Como os pressupostos foram 

atendidos, ANOVA two-way foi usada para verificar o efeito de interação (condição x 

tempo) para os parâmetros metabólicos (perfil inflamatório, estresse oxidativo e 

glicêmico). O post hoc de Sidak foi usado para identificar diferenças pontuais entre os 

grupos e os tempos. O delta de variação foi calculado de forma absoluta [Pós – Pré] 

e relativa [((Pós – Pré)/Pré)*100)] e os dados foram comparados por meio do teste t 

para amostras independentes. Para todas as análises foi adotado um nível de 

significância de 5% (P<0,05). As análises foram realizadas através do programa 

GraphPad Prism 6.0 e SPSS Inc. 22,0, adotando um nível de significância de p < 0,05.  
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A inferência baseada na magnitude foi realizada para identificar respostas dos 

diferentes grupos do ponto de vista quantitativo e qualitativo (70). O efeito da menor 

mudança que importa (Pequenoest worthwille change) será utilizado para determinar 

se as diferenças observadas serão trivial, prejudicial ou benéfica por meio do produto 

0,20 (menor tamanho de efeito de acordo com os princípios de Cohen) pelo desvio 

padrão da amostra no pré-teste. Um intervalo de confiança de 95% será aplicado entre 

as diferenças dos grupos para calcular a probabilidade da inferência observada, sendo 

maior do que a menor mudança que importa, de acordo com os seguintes limiares: 

quase certamente não: 1%; muito improvável: 1-5%; improvável: 5-25%; possível: 25-

75%; provável: 75-95%; muito provável: 95-99%; e quase certamente: 99%(71). 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização da amostra  

  

Vinte indivíduos participaram do estudo, sendo 60% do sexo masculino, com 

idade média de 45,46 (9,7) anos, não havendo, portanto, perdas amostrais durante o 

protocolo experimental. 

A amostra foi heterogênea quanto à infecção pelo HIV, sendo o tempo médio 

de   diagnóstico da infecção, de aproximadamente 10,5 anos (127 meses) e o de uso 

da TARV, 9,6 anos (116 meses). Dentre as combinações dos medicamentos 

antirretrovirais, 31% utilizavam IP na combinação e 69% utilizavam pelo menos 1 

Inibidor Nucleosídeos da Transcriptase Reversa (INTR) + 1 Inibidor da Transcriptase 

Reversa Não Análogo de Nucleosídeo (INNTR).  O peso médio dos voluntários foi de 

66,8kg (11,9) e o Índice de Massa Corporal médio de 25,2 kg/m2 

Na figura 4 está descrito o Diagrama de Fluxo do CONSORT, no qual é 

demonstrado o progresso das fases do estudo quanto à inscrição, alocação, 

acompanhamento e análise dos dados. 
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Figura 4 – Diagrama de fluxo do CONSORT 

Elegíveis (n= 25) 

Excluídos (n= 5 ) 
   Não atenderam aos critério de 

inclusão (n= 1  ) 
   Neagaram participar (n= 4  ) 
 

Alocados para intervenção (experimental) (n=10) 
Descontinuaram intervenção (n=0) 

Alocados para intervenção (experimental) (n=10 ) 

 Intervenção recebida (n= 10  ) 

 Não receberam intervanção  (n=0 ) 

Alocados para intervenção (placebo)(n=10) 
Descontinuaram intervenção (n=0) 
 

Alocados para intervenção (placebo)(n=10) 

 Intervenção recebida (n= 10  ) 

 Não receberam intervenção  (n=0 ) 

 

 

Analisados  (n=20  ) 

 Excluídos da análise (n=0  ) 

 

Alocação 

Cross-over 

Recrutamento 

Randomizados (n= 20 ) 

12 dias de período washout 

Análise 
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Os dados clínicos sobre a infecção, aspectos socioeconômicos e de estilo de 

vida estão descritos na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Aspectos clínicos e socioeconômicos de pessoas vivendo com HIV/aids. 

Variáveis Categorias 
Frequência 

(n=20) 
Porcentagem 

(%) 

Tempo de 
diagnóstico HIV 
 

Até 57 meses 
58 a 126 meses 
127 a 183 meses 
184 a 288 meses 

5 
5 
5 
5 

25 
25 
25 
25 

Tempo de uso de 
antiretrovirais 

Até 57 meses 
58 a 120 meses 
121 a 180 meses 
181 a 240 meses 

5 
6 
5 
4 

25 
30 
25 
20 

Combinações de 
antiretrovirais 

ITRN + ITRNt + ITRNN 
ITRN + ITRNN 
IP + ITRN + ITRNt 
IP + ITRN 
IP + ITRN + ITRNN 

7 
6 
2 
3 
1 

37 
32 
10 
16 
5,0 

Comorbidades Nenhuma 
HAS 
Depressão 
DM 2 
HAS/depressão/DM 2/osteoporose 

14 
3 
1 
1 
1 

70 
15 
5 
5 
5 

Trabalho Sim 
Não 

7 
13 

35 
65 

Consumo de 
Álcool  

Sim 
Não 

10 
10 

50 
50 

Fumo Sim 
Não 

3 
17 

15 
85 

Escolaridade Nível fundamental 
Nível médio 
Nível superior incompleto 

4 
12 
4 

20 
60 
20 

Renda Familiar Até 1 salário mínimo 
Até 2 salários mínimos 
Até 3 salários mínimos 
Até 4 salários mínimos 

6 
7 
1 
5 

32 
3 
5 

26 
ITRN: Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo de Nucleosídeo; ITRNt: Inibidor da 
Transcriptase Reversa Análogo de Nucleotídeo, ITRNN: Inibidor da Transcriptase Reversa Não 
Análogo de Nucleosídeo, IP: Inibidores de Protease; HAS: Hipertensão arterial; DM: Diabetes 
Mellitus. 
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5.2 Comportamento das variáveis metabólicas, de inflamação e estresse 

oxidativo  

 

Os resultados das análises quanto as diferenças identificadas nas variáveis 

investigadas nos grupos experimental e placebo, antes e após a suplementação de 

curcumina estão expressos na tabela 2 e 3. As análises quanto a magnitude do efeito 

das fases de intervenção e placebo estão demonstradas nas tabelas 4, 5, 6 e 7; e 

entre os grupos, nas tabelas 8 e 9. Os resultados aqui apresentados considerando, os 

sujeitos que vivem com o vírus HIV e as características apresentadas, as dosagens 

de curcumina e forma de utilização descritas na metodologia, evidenciam que não 

houveram melhoras nos perfis glicêmico, lipídico, inflamatório e de estresse oxidativo 

após a suplementação de curcumina.                   
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Tabela 2. Efeito da suplementação de curcumina nos parâmetros do perfil glicêmico, lipídico, inflamatório e de estresse oxidativo.  

Variáveis 
Experimental Placebo Time Effect Group Effect 

Tempo x 

Interação entre 

grupo 

Pré Pós Pré Pós F p F p F p 

Glicose (mg/dL) 103,70 ± 22,24 107,15 ± 24,24 106,65 ± 18,07 103,10 ± 23,66 0,018 0,895 0,095 0,762 4,881 0,040 

Insulina(ppmol/ml) 57,37 ± 16,65 56,85 ± 16,29 55,03 ± 16,38 52,72 ± 14,80# 0,337 0,569 4,927 0,040 1,696 0,209 

HOMA 1,06 ± 0,50 1,07 ± 0,52 1,02 ± 0,32 0,94 ± 0,31 2,675 0,119 0,585 0,454 4,900 0,040 

CT (mg/dL) 197,05 ± 39,86  206,90 ± 52,38 203,00 ± 55,19  204,05 ± 46,11 0,199 0,660 2,270 0,148 1,395 0,252 

LDL-c (mg/dL) 122,74 ± 30,16 125,79 ± 38,33 119,38 ± 33,47 128,64 ± 33,64 0,098 0,759 0,544 0,473 1,069 0,319 

HDL-c (mg/dL) 37,37 ± 11,95 35,20 ± 13,46 39,10 ± 17,59 35,10 ± 13,16 0,206 0,655 1,874 0,188 0,357 0,558 

TG (mg/dL) 191,05 ± 129,05 218,95 ± 140,26 177,05 ± 96,06 169,56 ± 92,75 0,924 0,351 2,173 0,160 2,251 0,153 

TNF- α (pg/mL) 14,60 ± 6,96 12,39 ± 5,48 15,06 ± 5,94 12,83 ± 5,39# 0,038 0,847 6,417 0,021 0,007 0,933 

IL-10 (pg/mL) 8,26 ± 2,58 8,36 ± 2,17 8,93 ± 2,92 8,75 ± 2,89 0,551 0,467 0,013 0,912 0,210 0,652 

MDA (mmol/mL) 4,20 ± 2,64 3,60 ± 2,23 3,55 ± 1,30 3,06 ± 1,24# 0,027 0,872 14,577 0,001 0,014 0,907 

GSH (uM) 4,61 ± 1,16 4,38 ± 1,22 4,10 ± 1,50 3,76 ± 1,49# 1,445 0,245 6,869 0,017 0,576 0,458 

HOMA: Modelo de avaliação da Homeostase; CT: Colesterol Total; LDL-c: Lipoproteína de baixa densidade; HDL: Lipoproteína de alta 
densidade; TG: Triglicérides; TNF- α: Fator necrose tumoral alfa; IL-10: Interleucina; MDA: Malonaldeído; GSH: Glutationa reduzida. 
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Tabela 3. Efeito da suplementação de curcumina nos parâmetros de composição corporal e oxidação de substratos energéticos. 

Variáveis 
Experimental Placebo  Time Effect Group Effect 

Tempo x 

Interação 

entre grupo 

Pré Pós Pré Pós F p F p F p 

%G Total 28,64 ± 8,60 28,60 ± 9,19 29,2 ± 8,57 28,35 ± 8,51 1,454 0,243 0,517 0,481 3,673 0,070 

% Gordura 
tronco 

32,55 ± 9,98 32,86±10,70 33,25 ± 9,73 32,23 ± 9,78 1,206 0,286 0,010 0,920 
2,695 0,117 

%Gordura 
MMSS 

25,16±10,86 25,17±11,42 25,22±10,93 25,13±10,98 0,026 0,873 0,001 0,982 
0,032 0,860 

%Gordura 
MMII 

24,28 ± 9,18 24,22 ± 9,47 24,82±9,62 # 24,52 ± 9,15 0,727 0,404 6,859 0,017 
0,373 0,549 

Taxa A/G 1,32 ± 0,43 1,30 ± 0,43 1,33 ± 0,41 1,30 ± 0,41 6,073 0,023 0,000 0,987 0,018 0,894 

QR 0,85 ± 0,05 0,85 ± 0,07 0,84 ± 0,05 0,83 ± 0,06 0,342 0,566 1,236 0,280 0,003 0,960 

 %G: Percentual de gordura; QR: Quociente Respiratório; A/G: Androide/ Ginóide; MMSS: Membros superiores MMII: Membros inferiores  
# diferença no group effect 
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Tabela 4. Diferença média, tamanho de efeito e inferência qualitativa dos parâmetros inflamatórios, de estresse oxidativo, perfil 
glicêmico e lipídico intra-grupos. 

Variáveis 

Experimental Placebo 

Diferença Média 

(95% IC) 

TE 

(Classificaçã

o) 

Inferência 

Qualitativa 

(B/T/P) 

Diferença 

Média 

(95% IC) 

TE 

(Classificação) 

Inferência 

Qualitativa 

(B/T/P) 

Glicose (mg/dL) 3,5 (-11,5 a 18,4) 
0,15 

(Trivial) 
43/43/14  

-3,6 (-17,1 a 
10,0) 

-0,17 
(Trivial) 

12/42/46  

Insulina(ppmol/ml) -0,5 (-11,1 a 10,0) 
-0,03 

(Trivial) 
23/48/29  

-3,1 (-13,4 a 
7,2) 

-0,19 
(Trivial) 

11/40/49  

HOMA 0,00 (-0,3 a 0,3) 
-0,03 

(Trivial) 
30/47/23 

-0,19 (-0,3 a 
0,1) 

-0,27 
(Pequeno) 

7/34/59 

CT (mg/dL) 9,8 (-20 a 39,7) 
0,21 

(Pequeno) 
51/39/10  

1,1 (-31,6 a 
33,7) 

0,02 
(Trivial) 

28/48/24  

LDL-c (mg/dL) 1,7 ( -24,5 a 27,9) 
0,05 

(Trivial) 
33/43/24  

7,8 (-15,1 a 
30,6) 

0,27 
(Pequeno) 

53/37/10  

HDL-c (mg/dL) -2,1 (-10,6 a 6,4) 
-0,16 

(Trivial) 
13/42/45  

-4,0 (-14,0 a 
6,0) 

-0,25 
(Pequeno) 

8/36/57  

TG (mg/dL) 
36,26 (-52,0 a 

124,6) 
0,26 

(Pequeno) 
58/34/8  

3,1 (-77,9 a 
84) 

0,02 
(Trivial) 

29/48/24  

TNF- α (pg/mL)      -2,2 (-6,2 a 0,18) 
-0,35 

(Pequeno) 
4/28/68  

-2,3 (-6,1 a 
1,5) 

-0,39 
(Pequeno) 

4/24/72  

IL-10 (pg/mL) 0,1 (-1,4 a 1,6) 
0,04  

(Pequeno) 
30/47/22  

-0,3 (-2,2 a 
1,6) 

-0,11 
(Trivial) 

17/44/39  

MDA (mmol/mL) -0,6 (-2,2 a 1,0) 
-0,24  

(Pequeno) 
8/36/55  

-0,6 (-1,4 a 
0,3) 

-0,44 
(Pequeno) 

3/21/77  

GSH (uM) -0,2 (-1.0 a 0,5) 
-0,19 

(Trivial) 
11/40/49  

-0,4 (-1,3 a 
0,6) 

-0,23 
(Pequeno) 

9/37/53  

HOMA: Modelo de avaliação da Homeostase; CT: Colesterol Total; LDL-c: Lipoproteína de baixa densidade; HDL: Lipoproteína de alta densidade; TG: 
Triglicérides; TNF- α: Fator necrose tumoral alfa; IL-10: Interleucina; MDA: Malonaldeído; GSH: Glutationa reduzida B: benéfica; T: trivial; P: prejudicial. 
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Tabela 5. Diferença média, tamanhos de efeito e inferência qualitativa dos parâmetros de composição corporal e oxidação de 
substratos energéticos intra-grupos. 

Variáveis 

Experimental Placebo 

Diferença Média 

(95% IC) 

TE 

(Classificação) 

Inferência 

Qualitativa 

(B/T/P) 

Diferença 

Média 

(95% IC) 

TE 

(Classificação) 

Inferência 

Qualitativa 

(B/T/H) 

% GTotal 0,0 (-5,7 a 5,7) 
0,00 

(Trivial) 
26/48/27 -0,8 (-6,3 a 4,6) 

-0,10 
(Trivial) 

17/46/37 

% Gordura 
tronco 

-0,1 (-6,0 a 5,9) 
-0,01 

(Trivial) 
25/48/27 -0,3 (-6,3 a 5,7) 

-0,03 
(Trivial) 

23/48/29 

% Gordura 
MMSS 

0,0 ( -7,1 a 7,1) 
0,00 

(Trivial) 
26/48/26 -0,1 (-7,1 a 6,9) 

-0,01 
(Trivial) 

25/48/27 

% Gordura 
MMII 

-0,1 (-6,0 a 5,9) 
-0,01 

(Trivial) 
25/48/27 -0,3 (-6,3 a 5,7) 

-0,03 
(Trivial) 

23/48/29 

Taxa A/G 0,00 (-0,3 a 0,3) 
-0,05 

(Trivial) 
21/47/31 0,0 (-0,3 a 0,2) 

-0,06 
(Trivial) 

20/47/33 

QR 0,00 (0,0 a 0,0) 
-0,10 

(Trivial) 
17/46/37 0,00 (0,0 a 0,0) 

-0,09 
(Trivial) 

18/46/36 

TE: Tamanho do efeito; QR: Quociente Respiratório; A/G: Androide/Ginóide; MMSS: Membros superiores MMII: Membros inferiores; A/G: 
Androide/Ginoide; B: benéfica; T: trivial; P: prejudicial.  
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Tabela 6. Diferenças padronizadas e inferência qualitativa dos parâmetros inflamatórios, de estresse oxidativo, perfil glicêmico e 
lipídico inter-grupos. 

Variáveis 
Diferenças padronizadas 

(d de Cohen ± IC 95%) 
Classificação 

% de chance de efeito  

B/T/P 
Inferência Qualitativa 

Glicose  (mg/dL) 0,36 (0,36 a 0,39) Pequeno 0/17/83 Provável 

Insulina (ppmol/ml) 0,16 (0,16 a 0,40) Trivial 0/65/35 Possivelmente 

CT (mg/dL) 0,15 (-0,18 a 0,49) Trivial 2/60/38 Possivelmente 

LDL-c (mg/dL) -0,20 (-0,62 a 0,23) Trivial 49/47/3 Possivelmente 

HDL-c (mg/dL) 0,12 (-0,39 a 0,62) Trivial 37/53/10 Não claro 

TG (mg/dL) 0,22 (0,00 a 0,45) Pequeno 0/41/ 59 Possivelmente 

HOMA 0,25 (0,25 a 0,47) Pequeno 0/31/69 Possivelmente 

TNF- α (pg/mL) 0,01 (-0,56 a 0,58) Trivial 22/53/24 Não claro 

IL-10 (pg/mL) 0,15 (-0,79 a 1,09) Trivial 45/32/22 Não claro 

MDA (mmol/mL) -0,02 (-0,43 a 0,39) Trivial 18/68/14 Não claro 

GSH (uM) 0,08 (-0,16 a 0,33) Trivial 17/82/1 Improvável 

TNF-α: Fator necrose tumoral alfa; IL-10: Interleucina 10; MDA: Malonaldeído; CT: Colesterol Total; LDL-c: Lipoproteína de baixa densidade; 
HDL-c: Lipoproteína de alta densidade; TG: Triglicérides; HOMA: Modelo de avaliação da Homeostase; GSH: Glutationa reduzida B: benéfica; 
T: trivial; P: prejudicial. 

 

 
 
 
 
 
. 
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Tabela 7. Diferença padronizadas e inferências qualitativas dos parâmetros de composição corporal e oxidação de substratos 

energéticos inter-grupos. 

Variáveis 
Diferenças padronizadas 

(d de Cohen ± IC 95%) 
Classificação 

% de chance de efeito  

Melhor / trivial / pior 
Inferência Qualitativa 

% GT 0,10 (-0,01 a 0,20) Trivial 0/97/3 Muito improvável 

% Gordura tronco 0,03 ( -0,06 a 0,11) Trivial 0/100/0 Quase certamente não 

% Gordura MMSS 0,02 (-0,08 a 0,12) Trivial 0/100/0 Quase certamente não 

% Gordura MMII 0,03 (-0,06 a 0,11) Trivial 0/100/0 Quase certamente não 

Taxa A/G 0,02 (-0,14 a 0,19) Trivial 1/98/2 Muito improvável 

QR -0,14 ( -1,36 a 1,08) Trivial 46/26/28 Não claro 

%GT: percentual de gordura total; MMSS: Membros superiores MMII: Membros inferiores; A/G: Androide/Ginoide; QR: Quociente Respiratório 
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5.3 Perfil de consumo alimentar 

 

 Quanto a avaliação do consumo alimentar, os grupos não apresentaram 

diferenças em nenhuma fase do estudo, sendo a ingestão média de energia em torno 

de 1809 kcal no grupo experimental e 1708 kcal no grupo placebo. A distribuição de 

macronutrientes foi de 54% de carboidratos, 20% de proteínas e 26% de lipídios no 

grupo experimental, e de 57%, 22% e 21 %, respectivamente, no grupo placebo. 

Na tabela 10 estão demonstrados os valores de energia, macronutrientes, 

fibras e colesterol, assim como os resultados referentes ao marcador de consumo 

alimentar, dos 4 momentos de avaliação, na qual observamos que consumo alimentar 

foi mantido sem variação significativa ao longo do estudo. 
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Tabela 8. Parâmetros de consumo alimentar de pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

 Experimental  
(n = 20) 

P valor Placebo 
(n = 20) 

P valor 

 Pré Pós Curcumina 
Effect 

Time 
Effect 
(Pré) 

Pré Pós Placebo 
Effect 

Time 
Effect 
(Pós) 

24h- Recordatório alimentar   

Energia (Kcal/dia) 1837.1 
(717.6) 

1782.1 
(739.3) 

0.805 0.730 1736.5 
(925.0) 

1680.6 
(580.4) 

0.785 0.632 

Proteína (g/kg/dia) 1.3 (0.6) 1.4 (0.7) 0.972 0.615 1.5 (0.7) 1.2 (0.7) 0,216 0.701 

Proteína (%)* 19.4 (5.6) 19.9 (6.1) 0.741 0.172 21.8 (5.5) 19.1 (6.8) 0.268 0.701 

Carboidrato (%)* 54.9 (12.1) 53.5 (11.2) 0.653 0.666 56.5 (9.2) 58.2 (8.3) 0.539 0.143 

Lipídeos (%)* 25.7 (9.3) 26.6 (7.0) 0.692 0.139 21.7 (7.0) 22.7 (7.5) 0.602 0.100 

Ácidos graxos 
Saturados (%)* 

7.6 (4.2) 9.3 (2.9) 0.113 0.961 7.6 (3.3) 7.3 (3.4) 0.760 0.055 

Colesterol (g/dia) 306.2 (146.5) 383.3 (290.6) 0.346 0.585 346.5 (293.0) 306.5 (205.0) 0.509 0.341 

Fibra (g/dia) 22.4 (15.3) 21.7 (8.6) 0.846 0.947 22.7 (12.0) 23.3 (9.4) 0.828 0.596 

Marcadores de consumo alimentar 
 

       

Grupo 1-5 55.0 (13.0) 56.3 (13.9) 0.663 0.897 55.7 (20.6) 54.6 (15.6) 0.761 0.715 

Grupo 6-10 18.9 (12.0) 14.6 (11.6) 0.188 0.349 15.4 (10.8) 16.4 (11.9) 0.731 0.620 

Todos os valores são expressos como média (desvio padrão). * Resultados em porcentagem de contribuição de energia em relação ao 
consumo diário total.
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6. DISCUSSÃO    

  

As evidências científicas que demonstraram o papel da curcumina como 

antioxidante, anti-inflamatório e modulador da sensibilidade à insulina em animais(72, 

73) e humanos (74, 75) motivaram o desenvolvimento deste estudo. Além dessas 

alterações estarem associadas a SLHIV, também há evidências da influência de 

curcuminóides sobre o controle da replicação viral (61). Este é o primeiro ensaio 

clínico a investigar a influência da curcumina em parâmetros metabólicos em 

indivíduos com HIV. 

Nossos resultados demonstraram que PVHIV sob TARV e treinados não 

demonstraram melhorias nos perfis glicêmico, lipídico, de oxidação de substratos 

energéticos em repouso, assim como em marcadores inflamatórios e de estresse 

oxidativo, após a suplementação de 1000mg de curcumina durante 30 dias.   

Quanto ao perfil glicêmico, foi observada diferença entre as condições placebo 

e experimental na glicose em jejum e consequentemente no índice de Homa, não 

sendo identificada mudança na insulina em jejum (tabela 2). O aumento da glicemia 

no grupo experimental e redução no grupo placebo em termos absolutos, representa 

uma variação de aproximadamente 3.5mg/dL, podendo ser interpretada como uma 

flutuação fisiológica normal dessa variável, uma vez que indivíduos submetidos a 

terapias consideradas tóxicas, como é o caso dos antirretrovirais, ocorre maior 

variação biológica intra-individual (76). Apesar da inferência qualitativa sugerir 

provável influência negativa da curcumina na glicemia, a pequena diferença entre as 

médias, somada a grande variação observada no desvio padrão evidencia a 

necessidade de novos estudos, com maior amostragem e diferentes dosagens e/ou 

tempo de suplementação, para esclarecer tal influência.  

Apesar da influência da curcumina em vias moleculares relacionadas à 

regulação da glicemia e sinalização da insulina mediante ativação de uma gama de 

moléculas, incluindo receptores hormonais, fatores de transcrição, enzimas, fatores 

de crescimento, citocinas e adipocinas (9). São escassos os estudos clínicos 

randomizados que avaliem o seu efeito direto na redução da glicose em humanos com 

DM (77, 78). Embora a curcumina tenha eficácia no tratamento da tolerância à glicose 

diminuída, ainda são insuficientes as evidências sobre a sua utilização em longo prazo 

(52). 

Quanto ao perfil lipídico, não foi verificado em nosso estudo diferença nesses 

parâmetros nos grupos experimental e placebo (tabela 2). Os dados apontados na 
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inferência qualitativa reforçam tais achados quanto aos parâmetros do perfil lipídico, 

uma vez que mesmo as inferências qualitativas indicando possibilidade benéfica, 

trivial ou prejudicada, as diferenças entre os grupos (demonstradas pelo d de Coehn) 

são tidas como “triviais” ou “pequenas” (tabela  6). 

A complexidade das alterações metabólicas desenvolvidas pelos pacientes 

com HIV sob TARV devem-se a sua etiologia multifatorial e aos seus mecanismos 

fisiopatogênicos ainda não estão totalmente esclarecidos (79). Além disso, destaca-

se a biodisponibilidade da curcumina, a influência da dieta e a presença de 

polimorfismos em genes relacionados ao metabolismo lipídico que pode originar 

diferentes respostas à suplementação da curcumina. 

A complexidade que envolve o desenvolvimento das alterações metabólicas, 

como a dislipidemia, em pacientes infectados com HIV é evidenciada pela forma 

heterogênea pela qual pacientes expostos a mesma combinação de medicamentos 

antirretrovirais são afetados, sugerindo que esses diversos fatores envolvidos possam 

agir por mecanismos independentes (80, 81). Ainda que o desenho metodológico do 

tipo crossover seja adequado por anular possíveis vieses como a heterogeneidade 

entre os indivíduos por diferentes tempos de infecção, tipos de combinação de 

antirretrovirais, idade e comorbidades, outros fatores importantes são de difícil 

controle, como características imunológicas, virológicas e hormonais, além da 

presença de polimorfismos genéticos (38).  

Pesquisas que avaliaram a influência da curcumina na modulação do perfil 

lipídico em doenças que também apresentam características inflamatórias, porém, 

sem infecção, como obesidade (58), síndrome metabólica(57) e diabetes mellitus tipo 

2 (78), além de indivíduos de meia idade saudáveis (59). Nesses estudos, houve 

redução dos níveis séricos de triglicérides após suplementação da curcumina. 

Ademais, no contexto do HIV, estudos anteriores demonstraram que a suplementação 

desse composto bioativo esteve associada com a melhoria de quadros de diarreia 

(62), redução da replicação viral (60) e de processos inflamatórios relacionados à 

replicação do HIV (61). 

Estudo com idosos demonstrou que a suplementação de curcumina não alterou 

significativamente os níveis de TG e CT, apesar da concentração de absorção do 

composto bioativo estar associada à elevação do CT. Os autores apontaram que 

dentre os aspectos que podem ter influenciado o resultado tem-se o tratamento 

padrão com extrato de Ginkgo, ao qual todos participantes estavam submetidos, a 

variabilidade individual da absorção de curcumina, o pequeno número amostral 
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(n=36),  o perfil de dieta normolipídica (não sendo, portanto inibição da NPC1 que 

parece ser influenciada apenas quando a dieta é hiperlipídica) e tendência do aumento 

do HDL-c, que possivelmente foi observada por esta ser uma fração do CT (82). 

Uma recente revisão sobre os mecanismos celulares e metabólicos da 

curcumina na hiperlipidemia, relata efeitos controversos da curcumina em lipídios 

séricos, com mecanismos ainda a serem esclarecidos (49). O autor sugere que 

potencial efeito hipolipemiante da curcumina deve-se a redução de peróxidos lipídicos, 

do colesterol total e aumento do HDL-c. Além disso, o estudo expõe que a redução do 

CT e TG ocorrem quando há consumo de dieta hiperlipídica. Assim, esse relato pode 

também justificar o resultado do presente estudo, pois os sujeitos estavam 

consumindo uma dieta normolipídica.  

Apesar de não haver um método padrão-ouro para avaliação do consumo 

alimentar, esse é um dado que deve ser investigado devido à influência que a dieta 

consumida exerce sobre o perfil lipídico. Os estudos que avaliaram o efeito da 

curcumina no perfil lipídico (57-59, 78) não realizaram controle do consumo alimentar. 

Já em nosso estudo, além da orientação quanto à não modificação dos hábitos 

alimentares, foi realizado controle do consumo alimentar. Com isso, percebeu-se 

grande variação, mas não significativa, no consumo de energia, gordura total, gordura 

saturada e fibras alimentares durante as fases do protocolo, o que podem auxiliar, 

pelo menos parcialmente, no entendimento dos resultados (tabela 8). 

A complexidade das interações genótipo-fenótipo que envolvem a variabilidade 

interindividual no metabolismo lipídico vem sendo foco de investigações (83) uma vez 

que a ingestão de nutrientes específicos influencia a expressão de genes associados 

à modulação de triglicérides plasmáticos (84). A interação entre marcadores genéticos 

individuais e componentes dietéticos torna-se ainda mais complexa quando 

consideramos a diversidade étnica da população brasileira (85) e, no contexto do HIV, 

vem sendo investigado os diferentes efeitos dos polimorfismos associados ao receptor 

PPAR-α, envolvido no metabolismo lipídico na gênese da síndrome metabólica e da 

lipodistrofia (86, 87). 

Quanto à oxidação de substratos energéticos em repouso e à composição 

corporal, a não modificação observada em nosso estudo também está possivelmente 

associada aos complexos mecanismos que envolvem as alterações da lipodistrofia 

associada ao HIV (tabela 3). A maior oxidação de carboidratos em repouso, também 

observada em outros estudos, envolve mecanismos heterogêneos como disfunção 

mitocondrial e alteração em proteínas transportadoras de ácidos graxos (5, 88). A 
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alteração na oxidação de substratos energéticos também está relacionada ao 

característico acúmulo de gordura na região central típico da lipohipertrofia, a qual não 

apresenta simples modulação, nem mesmo com intervenções com treinamento; tem 

associação com os elevados níveis de ácidos graxos na circulação (89)  e  está mais 

associada ao risco de DCV do que que a obesidade geral (90). 

Quanto aos marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo, os resultados 

apresentados indicam que não há diferença entre as fases experimental e placebo 

(tabela 2). A redução dos níveis de MDA e GSH durante a fase placebo demonstra 

resultados conflitantes, sugerindo que houve menor peroxidação lipídica e redução 

em marcador antioxidante nessa fase. Além disso, a inferência qualitativa apontou 

baixa probabilidade dessas mudanças ocorrerem, ou seja, não houve impacto clínico 

significativo da curcumina sobre os marcadores inflamatórios na população estudada 

(tabela 6).  

A suplementação da curcumina na população com HIV necessita de mais 

investigações uma vez que além da complexa relação existente entre resistência à 

insulina, estresse oxidativo e inflamação; a curcumina possui inúmeros alvos 

moleculares, além da sua discrepante ação, antioxidante ou pró oxidante, que parece 

depender do tipo de célula e da dose (91). 

Há necessidade da definição da dosagem e tempo de uso seguros da 

curcumina. Em estudo com ratos, observou-se que a suplementação de 100mg/kg de 

peso com esse bioativo durante 90 dias induziu a geração de espécies reativas de 

oxigênio, aumento de citocinas pró-inflamatórias como IL6 e redução de marcadores 

antioxidantes como superóxido-dismutase e glutationa(92). 

Apesar dos estudos serem otimistas quanto ao uso terapêutico da curcumina 

no controle da replicação viral do HIV(60, 61), há existência de limitações no uso de 

antioxidantes quanto à definição da dosagem, aspectos relacionados ao estágio da 

infecção e à resistência ao tratamento, sendo sugeridos a realização de novos estudos 

(8). O efeito antioxidante ou pró-oxidante da curcumina parece depender da 

quantidade de ingestão e da presença de íons metálicos de transição(93). 

Considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre o uso clínico 

da curcumina, é provável que, no presente estudo, a dosagem e o tempo utilizado 

dessa suplementação, associados à complexidade das alterações metabólicas 

causadas pelo vírus e pela TARV, não tenham sido suficientes para a observação de 

resultados que comprovassem a hipótese. Salientamos, então, que apesar da 

suplementação com curcumina ser segura mesmo em altas doses, ainda não está 
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claro sua influência em efeitos fisiológicos específicos como o estresse oxidativo ou 

inflamação, temas que vêm sendo recentemente apontados como importantes alvos 

de investigação(52). 

Evidências apontam que o estresse oxidativo, no caso do HIV, ocasionado pela 

ação do vírus e pelo efeito da TARV, desencadeia respostas inflamatórias (44) e é 

responsável pela ativação de cascatas de sinalização celular relacionadas à 

resistência à insulina e à disfunção das células beta pancreáticas (94). Estímulos pró-

inflamatórios elevados, como a alta produção de TNF- α e IL-6 alteram a sinalização 

intracelular do receptor de insulina, reduzindo a sensibilidade dos tecidos à sua ação 

(95). 

Não é surpreendente que o primeiro estudo avaliando o efeito da curcumina em 

marcadores do estresse oxidativo em indivíduos infectados pelo HIV aponte 

resultados inconclusivos, pois, mesmo para população saudável, ainda não existe 

recomendações definidas de curcumina para suplementação dietética ou uso 

terapêutico (96). A ampla variação de doses e tempo de utilização da curcumina, 

possibilitada pela comprovada não toxicidade desse bioativo mesmo em altas 

dosagens (12g/dia) (97) parece criar mais paradoxos do que soluções (96). A literatura 

carece de muitos esclarecimentos sobre os efeitos decorrentes de diferentes 

dosagens de curcumina. Baixos níveis de curcumina no soro são detectados mesmo 

com a administração de altas dosagens (97), e a atividade biológica sistêmica da 

curcumina é detectada mesmo com a utilização de baixas doses (98), além de 

associarem capacidade antioxidante não só à curcumina, como também a seus 

metabólitos (99). 

A complexidade da definição de doses adequadas é demonstrada por 

evidências que apontam que a administração contínua de antioxidantes pode causar 

estresse oxidativo em pessoas saudáveis (100, 101), pois quantidades excessivas de 

antioxidantes induzem mudanças de capacidade total antioxidante, comportando-se 

como pró-oxidantes (102). Estudo que comparou duas dosagens de curcumina 

durante sete dias em pessoas saudáveis observou que a utilização de 500 mg/dia 

melhorou estado antioxidante enquanto 6 g/dia pareceu ser capaz de aumentar o 

estresse oxidativo (96). 

Enfatizamos a necessidade de mais estudos in vitro e in vivo para compreensão 

dos mecanismos de ação da curcumina em indivíduos com HIV, pois as alterações 

metabólicas no HIV são complexas e muitas vezes envolvem mecanismos 

independentes, além da influência de diversos fatores como tempo de infecção, uso 
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de antirretrovirais, aspectos genéticos e estilo de vida (103).  Assim, há necessidade 

de investigação de diferentes de protocolos para suplementação da curcumina em 

humanos, sobretudo em indivíduos infectados pelo HIV. Esses indivíduos apresentam 

grande complexidade metabólica e estresse oxidativo precoce, o que pode gerar 

resultados discrepantes à dosagem e tempo de utilização da curcumina.  

Possivelmente, devido aos efeitos do exercício físico e da TARV, a dosagem e/ou 

tempo de suplementação precisem ser maiores nessa população.  

Apesar dos inúmeros benefícios apontados pela literatura demonstrando a 

ação da curcumina em diversas vias de sinalizações metabólicas, sua eficácia 

terapêutica ainda é limitada devido a características como reduzida biodisponibilidade 

e solubilidade, instabilidade química e rápido metabolismo de eliminação. Tais 

evidências acerca do bioativo vêm desafiando/motivando a pesquisa, estimulando o 

desenvolvimento de novas fórmulas farmacêuticas com a utilização de outros 

componentes que possam melhorar sua biodisponibilidade sem interações com 

medicamentos ou efeitos adversos. Assim sendo, fatores como a dose, tempo do 

experimento e o tipo de curcumina pode ser crucial para obter a desejada resposta 

fisiológica (54). 

Apesar dos critérios e precauções adotados nesse estudo inovador, o pequeno 

tamanho amostral foi um fator limitante. Além disso, a prática de atividade física pelos 

participantes pode ter influenciado os resultados, minimizando os efeitos da curcumina 

devido à capacidade máxima de modulação do estresse oxidativo possivelmente já 

ter sido alcançada pelo exercício físico uma vez que  esse  é capaz de promover 

adaptações benéficas através de de melhorias nos níveis de GSH, na atividade de 

enzimas antioxidantes como a CAT, SOD e GPx; além de  melhorias em mecanismos 

não enzimáticos, como por meio da modulação no ácido úrico plasmático, vitaminas 

e outros antioxidantes(104). 
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7. CONCLUSÃO 

 

A suplementação de curcumina, na dosagem de 1000mg por dia durante 30 

dias, em indivíduos infectados pelo HIV sob TARV e treinados, não melhorou o perfil 

glicêmico, lipídico, inflamatório e de estresse oxidativo. 

Considerando as ações moleculares da curcumina e a complexidade das 

alterações metabólicas dos indivíduos infectados pelo HIV, são necessários novos 

estudos clínicos com diferentes dosagens, tempos de intervenção e rígido controle do 

consumo alimentar para melhor compreensão do impacto da suplementação da 

curcumina no metabolismo de indivíduos infectados pelo HIV sob terapia 

antirretroviral.  

É provável que a resposta esperada no estudo não tenha ocorrido devido ao 

tempo de suplementação ser insuficiente para promover modificações no perfil 

metabólico dessa população, a qual apresenta alterações inflamatórias e de estresse 

oxidativo complexas e associadas a inúmeros fatores relacionados ao vírus e aos 

antiretrovirais, as quais são desenvolvidas cronicamente e de forma distinta entre os 

indivíduos. Além do tempo de intervenção, o tamanho da amostra também é um fator 

que pode ter afetado os achados não conclusivos do presente estudo.  

Diante da ampla faixa de utilização da curcumina, das inúmeras vias 

moleculares nas quais ela influencia e da complexidade e especificidades das 

alterações metabólicas observadas na população com HIV, especialmente sob terapia 

antiretroviral, novos ensaios clínicos randomizados e duplo cego devem ser 

realizados. Devem ser investigadas diferentes dosagens, inclusive menores 

concentrações do que a utilizada na presente pesquisa, assim como maior controle 

quanto às distintas combinações de antiretrovirais e ampliação do número de 

marcadores bioquímicos. 
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

A conclusão de mais uma etapa faz-me refletir sobre os caminhos que pude 

trilhar na vida acadêmica e pessoal durante quase 8 anos de pós-graduação. Hoje 

sou convicta de que essa etapa não se limitou a simples busca de respostas a 

problemas de pesquisa; representa parte de uma jornada que nunca terá fim, que é a 

da busca pelo conhecimento que pode transformar vidas. 

A inserção no mundo da pesquisa, e consequentemente, na pós-graduação 

strictu-sensu, ocorreu de forma natural durante minha formação enquanto 

nutricionista. Na graduação, através de um belíssimo projeto multidisciplinar, o 

“Projeto Jangadeiros”, no qual se investigava o contexto de vida e trabalho, incluindo 

as condições de saúde e alimentação dos jangadeiros de Ponta Negra, Natal/RN, 

pude vivenciar e aprender (durante os últimos 2,5 anos da minha graduação) com a 

professora Larissa Praça, que o enfoque da pesquisa não devia ser limitado à escrita 

de trabalhos científicos e a consequente preocupação na divulgação desses 

resultados para o seleto universo dos cientistas, mas, acima de tudo, deveria 

proporcionar benefícios reais à população “estudada”. A partir daquela vivência, ainda 

quase que inconscientemente, estava definida a forma com a qual escolhi meu 

percurso na pós-graduação, não o mais fácil, mas o que deu sentido à minha formação 

em meio a tantas contradições e obstáculos que vivenciei nesse caminho. 

Em 2011, recém graduada em Nutrição, o desejo em continuar inserida no 

contexto de pesquisa aplicada, sentindo-me útil para população através da minha 

profissão, era o que impulsionava a busca pela pós-graduação. A aproximação com o 

grupo de pesquisa “Atividade Física e Saúde” (AFISA), coordenado pelo professor 

Paulo Dantas, foi oportunizada pela participação desses nas avaliações físicas dos 

voluntários do projeto Jangadeiros. Durante o ano de 2011, tive a oportunidade de 

conhecer os projetos da AFISA, que envolviam temas como herdabilidade, saúde e 

rendimento esportivo de para-atletas, e, finalmente o que envolvia pessoas que vivem 

com HIV/Aids. 

E foi aí, no Projeto “Viver Mais”, que descobri inúmeros desafios e 

oportunidades enquanto profissional e ser humano. Estava no lugar certo e com as 

pessoas certas, tudo isso “orquestrado” por um educador ímpar que tem como missão 

dar oportunidades e envolver todos que o cercam em um propósito que vai além da 

formação de professores/pesquisadores,  que era o de desenvolver pesquisas que 

oportunizassem o crescimento técnico-científico em uma perspectiva de ações de 
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saúde que beneficiassem .O “Viver Mais”, que existe há quase 11 anos, proporciona 

muito mais do que programas de exercícios físicos e, a partir de então, orientações 

nutricionais. Ele representa um importante suporte social para uma população que, na 

maioria dos contextos, ainda enfrenta, o estigma em ser “soropositivo”, encontrando, 

além do suporte técnico para alcançar mudanças importantes no seu estilo de vida, 

pessoas que acolhem e respeitam suas vivências. 

A oportunidade de contribuir através da minha profissão foi maior do que a 

insegurança por ser uma profissional recém-formada e sem experiência com essa 

população.  O acolhimento das professoras pós graduandas, Themis Soares e 

Hunaway Galvão, e dos voluntários do grupo me motivaram a estudar e desenvolver 

além de uma pesquisa científica; me fizeram querer contribuir para proporcionar 

educação nutricional para que, através de escolhas alimentares mais conscientes e 

saudáveis, eles compreendessem que a nutrição poderia atenuar muitos dos efeitos 

adversos associados a infecção e a terapia medicamentosa, proporcionando-os mais 

qualidade de vida. De uma forma geral, todos os alunos/profissionais que se 

envolviam com o projeto partilhavam da mesma compreensão de que as pesquisas 

só tinham sentido pelo que vivenciávamos durante o tempo de convivência com os 

voluntários no dia a dia. Foram muitos os aprendizados nesse tempo: viver com alegria 

apesar de tantas adversidades, cuidado com o outro, confiança, empatia e 

perseverança. A formação como ser humano sensível as necessidades do próximo 

talvez tenha sido o tema mais aprofundado nessa jornada. 

Quanto à formação como pesquisadora e professora, certamente pude 

vivenciar grandes desafios e obtive muitos aprendizados durante o mestrado e 

doutorado. Uma parte da experiência da inserção como profissional nutricionista no 

Projeto Viver mais está descrita no trabalho intitulado “Inserção de profissional de 

saúde em grupo de pessoa vivendo com HIV: relato de experiência”, publicado em 

2012 na revista Lecturas Educación Física y Deportes.  

Cada etapa com suas peculiaridades; a cada novo obstáculo, novos 

aprendizados. Durante o mestrado o tempo limitado, problemas estruturais e de 

logística de funcionamento do Serviço de Atenção Especializada (local de coleta de 

dados), foram os principais obstáculos para execução do estudo transversal que 

investigou aspectos do consumo alimentar, qualidade de sono, perfil lipídico e 

glicêmico, e estado nutricional antropométrico de vivendo com HIV/Aids. Nessa etapa, 

a persistência, a motivação e auto cooperação entre os alunos da pós graduação e 

graduação que participava do grupo foram essenciais para que tudo fosse 
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concretizado. Em paralelo à pesquisa de campo no SAE, o projeto “Viver Mais” 

acontecia nas dependências do departamento de Educação Física, sendo sempre 

válvula propulsora para que não esquecêssemos a importância do trabalho que nos 

propusemos a realizar.  Como produtos acadêmicos dessa etapa foram produzidos os 

artigos intitulados “Relationship between dietary intake and use of protease inhibitors with 

anthropometric and biochemical parameters of lipodystrophy in people living with HIV” 

publicado na revista Nutrición Hospitalaria e “Concurrent training and nutrition advising as a 

strategy of adherence to the treatment of HIV positive” publicado na Gazzetta Medica Italiana. 

No doutorado, com grandes avanços estruturais, o acesso a equipamentos e 

parcerias com outras instituições de ensino, amparou o desenvolvimento de uma 

pesquisa com metodologia mais robusta, um ensaio clínico randomizado duplo cego, 

foi possível.  O obstáculo principal dessa fase foi a ausência de suporte para financiar 

custos com logística do protocolo de pesquisa, como os referentes a aquisição da 

suplementação, alimentação dos voluntários, materiais básicos de laboratório e 

transporte de material biológico para análise em universidade parceira. Desse estudo 

foram desenvolvidos 3 artigos científicos. O primeiro, intitulado “Impact of curcumin 

on energetic metabolism of people living with hiv: a case study.” foi aceito para 

publicação na Phytotherapy Research.  Outros dois, intitulados “Influence of curcumin 

supplementation on metabolic and lipid parameters of people living with hiv/aids: a 

randomized controlled trial”; e “Influence of curcumin on glycemic profile, inflammatory 

markers, and oxidative stress in hiv-infected individuals.” Foram submetidos em 

periódicos com fator de impacto superior a 2.0.  No decorrer dessa fase podemos, eu 

e todo o grupo de colaboradores, vivenciar as dificuldades em desenvolver um 

protocolo de pesquisa com o rigor metodológico necessário, mantendo os voluntários 

motivados a continuarem inseridos até o fim da pesquisa. Além dos trabalhos 

científicos citados aqui, foram desenvolvidos trabalhos em parceria com colegas 

investigando aspectos de qualidade de vida e sua relação com o tempo de 

participação no projeto, conhecimento em nutrição e sua relação com dieta, trabalhos 

para avaliar metabolismo e desenvolvimento de crianças e adolescentes vivendo com 

HIV, entre outros.  

A formação durante a pós-graduação envolve aspectos fundamentais que vão 

além de protocolos de pesquisa e publicações de artigos científicos. Durante esse 

período tive a oportunidade de orientar alunos da graduação em nutrição da 

universidade federal e instituições particulares no desenvolvimento de seus trabalhos 

de conclusão de curso, bem como contribuir na formação científica e pessoal 
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oportunizando vivências no projeto de extensão, apresentação de trabalhos em 

eventos científicos e vivências que contribuíram para a formação humana desses. 

Também pude partilhar em aulas expositivas para estudantes de graduação do 

curso de Nutrição da UFRN sobre a vivência como nutricionista e intervenções 

dietoterápicas no contexto do HIV;  palestrei em evento da secretaria estadual de 

saúde do RN sobre o cuidado nutricional em HIV/aids, participei como 

monitora/palestrante do curso "O cuidado de pessoas com HIV/Aids na Atenção 

Básica"  promovido pela UFRN em parceria como Ministério da Saúde através do qual 

serão capacitados profissionais de saúde da rede básica para o cuidado 

compartilhado às pessoas que vivem com HIV/aids. 

Como sugestão para o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 

enfatizo a necessidade de considerar de forma ampla, a formação dos seus alunos, 

para que seu desempenho avaliado não esteja limitado as publicações de artigos 

científicos, mas também à qualidade da pesquisa desenvolvida, o envolvimento com 

formação de outros alunos, a contribuição no âmbito na extensão universitária, entre 

outros. Todos esses aspectos são indispensáveis para formar professores 

comprometidos com missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que 

preconiza além da produção e difusão do conhecimento, a contribuição para o 

desenvolvimento humano e compromisso com a justiça social e a cidadania.  
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UNIVERSDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

 
EFEITO CRÔNICO_CURCUMINA: AVALIAÇÃO 1_ BASAL_PRÉ 

SUPLEMENTAÇÃO 

 

Ficha de avaliação metabólica  
 

Nome:________________________________________ Identificação:___________ 
Data de nascimento/ Idade:_______________ Data da avaliação: _______________ 
Horário de início do teste: _______________ Frequência cardíaca:______________ 
Gramas de gordura oxidada (g):______ Gramas de carboidrato oxidado(g): _______ 
 
 

Ficha de avaliação de composição corporal 
    
 

Peso  (kg)  % G total  

Altura (m)  % G braço  

IMC (kg/m²)  % G perna  

PA (cm)  % G tronco   

  Taxa A/G  

IMC: Índice de Massa Corporal; PA: Perímetro abdominal 
 
 

Dados clínicos e socioeconômicos 
 
 
Tempo de diagnóstico (HIV):______________ Tempo de Terapia:_______________ 
Combinação de TARV atual:_____________________________________________  
Há quanto tempo em uso? ________ Última TCD4:_________ Carga Viral:_______ 
Outras enfermidades (DM/HAS):_________________________________________ 
Outros medicamentos: _________________________________________________ 
Trabalha (  ) sim   (   ) não     
Escolaridade:___________________________________ 
Reside com quantas pessoas: _________ Soma da renda familiar:______________ 
Consome bebidas alcoólicas (   ) sim    (   ) não                    Fuma  (   ) sim     (   ) não 
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Ficha de avaliação do consumo alimentar 
 
 

Nome: _______________________________________ Identificação: ___________ 
 

FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR 
INDIVÍDUOS COM 5 ANOS DE IDADE OU MAIS 

 
Nos últimos 7 dias, em quantos dias você comeu os seguintes alimentos ou bebidas? 

ALIMENTO/BEBIDA 

Não 
comi 
nos 

últimos 
sete 
dias 

1 dia 
nos 

últimos 
sete 
dias 

2 dia 
nos 

últimos 
sete 
dias 

3 dia 
nos 

últimos 
sete 
dias 

4 dia 
nos 

últimos 
sete 
dias 

5 dia 
nos 

últimos 
sete 
dias 

6 dia 
nos 

últimos 
sete 
dias 

Todos 
os 7 

últimos 
dias 

1. Salada crua (alface, 
tomate, cenoura, 
pepino, repolho, etc) 

        

2. Legumes e 
verduras cozidos 
(couve, abóbora, 
chuchu, brócolis, 
espinafre, etc) (não 
considerar batata e 
mandioca) 

        

3. Frutas secas ou 
salada de frutas 

        

4. Feijão         

5. Leite ou iogurte         

6. Batata frita, batata 
de pacote, 
salgadinhos fritos 
(coxinha, quibe, 
pastel, etc) 

        

7. Hambúrguer e 
embutidos (salsicha, 
mortadela, salame, 
presunto, linguiça, etc) 

        

8. Bolachas/ biscoitos 
salgados ou 
salgadinhos de pacote 

        

9. Bolachas/ biscoitos 
doces ou recheados, 
doces, balas e 
chocolates (em barra 
ou bombom) 

        

10. Refrigerante (não 
considerar os diet ou 
light) 

        

Fonte: Brasil, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

 



73 
 

 
 

Recordatório 24h 

 

Nome: _______________________________________ Identificação: ___________ 
 

 

 

Consumo de água: ____________________________ 
 

 

 

 

Local/ Hora Alimento/bebida Medida Caseira 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


