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RESUMO 

 

CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA DE PESSOAS VIVENDO COM 

HIV/AIDS 

Autor: Álan Daniel Santos de Souza 

Orientador: Dr. Paulo Moreira Silva Dantas 

A baixa condição cardiorrespiratória de pessoas que vivem com HIV/AIDS, em 

tratamento com a HAART, é um dos efeitos colaterais característicos desta 

população, tendo associação com risco elevado de doenças cardiovasculares, 

mostrando-se mais relevante quando aliado à idade avançada, IMC elevado e 

diagnostico de lipodistrofia. O objetivo deste estudo foi avaliar e descrever à aptidão 

física de PVHA fisicamente ativas, nos parâmetros de composição corporal e 

capacidade cardiorrespiratória, através de um estudo transversal com tipologia 

descritiva e escolha dos indivíduos por conveniência (Praticantes de exercícios 

físicos com treinamento de força), sendo composta por 15 indivíduos (11 homens e 

4 mulheres), com idade média de 45,58 anos (± 9,44) e com HIV/AIDS, selecionados 

no hospital de infectologia do estado do Rio Grande do Norte e em 

acompanhamento clínico nos Serviços de Atenção Especializada em HIV (SAE). 

Adotou-se as seguintes condições: Pacientes sob uso da HAART de ambos os 

sexos e idade acima de 18 anos, os quais apresentam contagem de linfócitos TCD4 

igual ou superior à 500 cópias/mm³, carga viral indetectável (≤ 50 cópias/mm³) e 

fisicamente treinados por pelo menos 6 meses. As coletas foram realizadas em um 

único momento, sendo coletados os dados referentes à composição corporal: 

percentual de gordura total (25,83 ± 7,21), do tronco (29,79 ± 8,67), do braço (23,10 

± 9, 17), da perna (21,37 ± 7,49), androide (31,78 ± 9,76), ginoide (25,23 ± 8,53), 

massa magra total em quilos (45,88 ± 8,40), IMC (23,87 ± 2,40), estatura (164,37 ± 

9,02) e peso (64,71 ± 10,14). E a capacidade cardiorrespiratória: VO2 ml/min/kg 

(30,60 ± 5,0), respectivamente. Foram analisadas as médias e desvios padrões dos 

tempos de permanência em cada limiar (limiar 1, limiar 2 e o pico de esforço), como 

também a variação percentual dos tempos de permanência em cada limiar. A partir 

dos dados analisados, os resultados demonstram uma característica 

predominantemente anaeróbica, onde se pode observar durante o teste uma notável 

permanência prolongada até se atingir o primeiro limiar, o que se repete até o 

alcance do segundo limiar e após esse momento observa-se uma diminuição 

considerável de permanência nesse estágio. Com isso, concluímos que, PVHA 

apresentam classificação abaixo da média com relação à composição corporal, com 

obesidade do tipo androide, contudo, com manutenção da massa magra. 

Apresentam também, capacidade cardiorrespiratória reduzida com associada 

anaerobiose. Estes resultados, possivelmente, estão associados com a lipodistrofia 

e o estresse oxidativo decorrente da toxicidade mitocondrial, comumente 

encontrados em PVHA sob o uso da HAART. 

Palavras-chave: Aptidão cardiorrespiratória; HIV/AIDS; HAART; Exercício físico.  



ABSTRACT 

 

CARDIORRESPIRATORY CAPACITY OF PEOPLE LIVING WITH HIV / AIDS 

Author: Álan Daniel Santos de Souza 

Advisor: Dr. Paulo Moreira Silva Dantas 

The low cardiorespiratory condition of people living with HIV / AIDS, in treatment with 
HAART, is one of the characteristic side effects of this population, being associated 
with a high risk of cardiovascular diseases, being more relevant when combined with 
old age, high BMI and diagnosis of lipodystrophy. The aim of this study was to 
evaluate and describe the physical fitness of physically active PLHA in the 
parameters of body composition and cardiorespiratory capacity, through a cross-
sectional study with descriptive typology and the choice of individuals for 
convenience (Physical exercises with strength training), (11 men and 4 women), with 
a mean age of 45.58 years (± 9.44) and with HIV / AIDS, selected at the infectious 
hospital in the state of Rio Grande do Norte and Specialized HIV Care Services 
(SAE). The following conditions were adopted: Patients undergoing HAART of both 
sexes and age above 18 years, who had TCD4 lymphocyte count equal to or greater 
than 500 copies / mm³, undetectable viral load (≤50 copies / mm³), and physically 
trained for at least 6 months. The samples were collected in a single moment, and 
data on body composition were collected: percentage of total fat (25.83 ± 7.21), trunk 
(29.79 ± 8.67), arm (23.10 (31.38 ± 9.76), gynoid (25.23 ± 8.53), total lean mass in 
kilograms (45.88 ± 9.76) 8.40), BMI (23.87 ± 2.40), height (164.37 ± 9.02) and weight 
(64.71 ± 10.14). And cardiorespiratory capacity: VO2 ml / min / kg (30.60 ± 5.0), 
respectively. The means and standard deviations of residence times at each 
threshold (threshold 1, threshold 2 and peak effort) were analyzed, as well as the 
percentage variation of dwell times at each threshold. From the data analyzed, the 
results demonstrate a predominantly anaerobic characteristic, where a remarkable 
prolonged stay can be observed during the test until the first threshold is reached, 
which is repeated until reaching the second threshold and after that moment a 
considerable permanence at this stage. With this, we conclude that, PLHA are below 
average in relation to body composition, with obesity of the android type, however, 
with maintenance of lean mass. They also present reduced cardiorespiratory 
capacity with associated anaerobiosis. These results are possibly associated with 
lipodystrophy and oxidative stress due to mitochondrial toxicity, commonly found in 
PLHA under HAART. 

Key-words: Cardiorespiratory fitness; HIV / AIDS; HAART; Physical exercise.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA; AIDS - acquired 

immunodeficiency syndrome) é um quadro de condição clínica caracterizado pela 

imunodeficiência, devido à ação, principalmente, sob as células CD4 e linfócitos T do 

sistema imunológico, tendo como agente causador o Vírus da Imunodeficiência 

Humana (VIH, HIV - human immunodeficiency virus). Sua transmissão se dá por via 

sexual, parental e vertical (LAZZAROTTO, 2010). Os primeiros registros de AIDS 

são relatados no início da década de 1980, nos Estados Unidos, Haiti e África 

Central, posteriormente tornando-se a maior pandemia mundial da época. 

Atualmente, estimasse em 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo 

(UNAIDS; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 A principal forma de tratamento surgiu a partir da Terapia Antirretroviral 

(TARV), o que aumentou a expectativa de vida das Pessoas Vivendo com HIV e 

AIDS (PVHA), sendo bem aceito pela população médica e pelos pacientes, 

tornando-se mais aprimorada com a inclusão de novos medicamentos (FELEKE Y 

FAU - FEKADE; FEKADE D FAU - MEZEGEBU; MEZEGEBU, 2012). Deu-se início a 

Terapia Antirretroviral Altamente Ativa (HAART), o que modificou o curso da infecção 

pelo HIV.  

 Por ser uma doença de caráter crônico, o tratamento por meio do uso dos 

antirretrovirais deve ocorrer de forma contínua, onde o medicamento tem a 

finalidade de impedir a replicação viral e consequentemente, manter estável a 

contagem de linfócitos T CD4+ e a Carga Viral (CV). Infelizmente, o uso prolongado, 

com combinações de drogas, são de difícil manutenção devido à má aderência e 

aos efeitos provocados. As anormalidades metabólicas relacionadas ao tratamento 

com agentes antirretrovirais, especialmente os Inibidores de Protease (IP), incluem, 

a resistência à insulina, hiperlipidemia, alterações ósseas, lipodistrofia, que 

representa uma síndrome morfofuncional caracterizada principalmente por acúmulo 

de gordura central, perda de gordura periférica nas extremidades e face , e outro 

distúrbio é o estresse oxidativo gerado pela toxicidade dos medicamentos, o que 

gera uma rara condição denominada de acidose lática, decorrente do acúmulo de 

ácido lático, o que causa fadiga severa, respiração rápida e intensa em repouso e 
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debilidade muscular. Esta condição é consequência da toxicidade mitocondrial. 

(KRAMER ET AL, 2009; FIORENZA ET AL, 2011; IHENETU, 2012).  

 Sabe-se que a associação entre o estágio avançado da infecção e ao uso dos 

medicamentos traz outro efeito adverso denominado de Síndrome de Wasting, que 

se caracteriza pela perda de gordura corporal e da massa muscular (sarcopenia) de 

forma abrupta ou crônica, ≥ a 10% por ano ou de 5% por dois semestres 

consecutivos, o que contribui para a diminuição dos níveis de força muscular e da 

capacidade funcional. Estes fatores, além de colaborarem para o aumento da 

prevalência de doenças coronarianas, podem interferir na capacidade 

cardiorrespiratória e na aptidão física destes sujeitos (ROUBENOFF, 2000). 

 Há evidências que ocorre um comprometimento em maior grau nas 

capacidades cardiorrespiratórias nos indivíduos com HIV/AIDS sob o uso da HAART. 

A baixa condição cardiorrespiratória decorrente desta associação é considerada um 

alto risco e indicador de Doenças Cardiovasculares (DCV), sendo esta a maior 

causa de morte destes indivíduos, mostrando-se mais relevante quando aliado à 

idade avançada, IMC elevado e diagnostico de lipodistrofia (VANCAMPFORT; 

FARAHANI ET AL, 2016). 

 Em virtude da consequência crônica da infecção e dos efeitos secundários 

que o medicamento pode causar, fez com que a aderência em programas de 

exercícios físicos, uma forma não medicamentosa de tratamento, fosse 

recomendada cada vez mais para prevenir ou minimizar os sintomas das DCVs 

(DEEKS; LEWIN; HAVLIR, 2013). Não só o exercício, mas também outras 

intervenções não farmacológicas comportam um potencial de aprimorar de maneira 

significativa o tratamento médico tradicional, o que traz melhores resultados para os 

pacientes, proporciona benefícios para a saúde e melhoria do bem-estar 

(PETRÓCZI Et Al, 2010). 

 As evidências apontam para um perfil de baixa capacidade cardiorrespiratória 

desta população, o que resulta em uma maior propensão à DCVs. No entanto, não 

há estudos que descrevam o comportamento fisiológico destes indivíduos durante à 

realização de um teste de esforço. Faz-se necessário investigações para maiores 

esclarecimentos dessa temática sobre essas pessoas e suas prováveis causas, uma 

vez que essa população apresenta alterações metabólicas e físicas importantes. 
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Como também para embasar a prática clínica das equipes multidisciplinares quanto 

a importância de se entender essas respostas fisiológicas durante à elaboração e 

realização de exercícios físicos para PVHA. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL: 

 Avaliar a aptidão física de pessoas vivendo com HIV//AIDS fisicamente 

ativas. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Medir a capacidade cardiorrespiratória; 

- Verificar a composição corporal. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA: HIV/AIDS 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

De acordo o relatório anual do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/AIDS, aproximadamente existem 36,7 milhões de pessoas em todo o mundo 

que vivem com HIV/AIDS, destas, 20,9 milhões tiveram acesso à terapia 

antirretroviral até junho de 2017 (UNAIDS, 2016). 

A África Oriental e Austral permanece sendo a área com mais casos, com 

aproximadamente dois terços do total mundial (19,4 milhões de pessoas que vivem 

com HIV/AIDS), sendo aproximadamente três quartos desse número, de pessoas do 

sexo feminino. Por consequência, o maior registro de mortes por causas 

relacionadas ao HIV/AIDS também é concentrado nesta região. Na região da 

América Latina, de acordo com o mesmo relatório, os registros permanecem 

estáveis com aproximadamente 1,8 milhões de pessoas que vivem com a infecção. 

E nas demais regiões, Ásia e o Pacífico (5,1 milhões), África Ocidental e Central (6,1 

milhões), Caribe (310 mil), Oriente Médio e Norte da África (230 mil), Leste Europeu 

e Ásia Central (1,6 milhões) e Europa Ocidental e Central e América do Norte (2,1 

milhões) (UNAIDS, 2016). 

No Brasil, de 2007 até junho de 2016, foram notificados 136 mil casos de 

infecção pelo HIV. Sendo 71.396 no Sudeste (52,1%), 28.879 no Sul (21,1%), 

18.840 no Nordeste (13,8%), 9.152 no Centro Oeste (6,7%) e 6.868 na Região Norte 

(6,3%). No ano de 2015, foram notificados 32.321 casos de infecção pelo HIV, 

sendo 2.988 casos na região Norte (9,2%), 6.435 casos na região Nordeste (19,9%), 

13.059 na região Sudeste (40,4%), 7.265 na região Sul (22,5%) e 2.574 na região 

Centro Oeste (8,0%) (MS, 2016). 
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2.2  HIV E TERAPIA ANTIRRETROVIRAL ALTAMENTE ATIVA  

 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS) foram descobertos no inicio da década de 80, mais precisamente 

no ano de 1982 nos países do EUA, Haiti e África Central, tornando-se uma 

pandemia, onde o número de casos atualmente registrados é de 36,7 milhões de 

pessoas infectadas. No mesmo período, também foi diagnosticado o primeiro caso 

de AIDS no Brasil, em São Paulo, onde a maioria dos casos se encontram em 

pessoas homossexuais, hemofílicos, usuários de heroína injetável e hookers.   (MS; 

UNAIDS, 2018). 

As principais formas de contagio e transmissão do vírus do HIV é via sexual, 

vertical e parental pelo sangue e/ou fluídos corporais (LAZZAROTTO, 2010). O HIV 

é constituído de partícula icosaédrica, composta de um envelope fosfolipídico, onde 

estão inseridas proteínas virais e das células hospedeira, incluindo as duas 

principais glicoproteínas, a gp120 e gp4, além de apresentar enzimas que serão 

responsáveis pelo processo de replicação, a integrasse, protease e a transcriptase 

reversa. O vírus causa efeitos citopáticos em curto prazo e uma infecção longitudinal 

persistente que alcança em um quadro clínico geral correspondente à AIDS.  A 

infecção do HIV tem seu inicio quando uma proteína do vírus, conhecida como gp 

120 e gp41, se liga a uma molécula de TCD4.   Após isso o vírus libera seu material 

genético (ARN) e enzimas para o citoplasma da célula TCD4. A transcriptase 

reversa, uma das enzimas virais, transforma a dupla fita de RNA viral em DNA pró-

viral, que se alia ao genoma humano pela ação da proteína integrase, iniciando o 

processo de transcrição do HIV no genoma, levando a célula a obter características 

virais. O HIV se replica e volta para o citoplasma na forma de proteínas virais 

desorganizadas, ocorrendo à separação pela protease, para serem liberadas na 

circulação sanguínea como novos vírions, após abandonar a célula hospedeira o 

vírus fica disponível para infectar novas células.  (VALENTE, 2005; LAZZAROTTO, 

2010; VANPUTTE ET AL, 2016).  

As células TCD4 podem morrer de duas formas, a partir da coinfecção dos 

novos vírus formados ou por piroptose. Após a formação do DNA viral na célula, o 

corpo celular se programa para apoptose, e assim, liberando todo seu produto viral. 

As consequências são a morte celular e um ciclo inflamatório que atrai e destrói 
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células TCD4 adicionais que se localizam próximo, levando à progressão da doença. 

(GAIHA, 2014). 

Com o avanço dessa morte celular ocorre um evento conhecido como 

imunossupressão, e então, o organismo fica predisposto a adquirir algumas doenças 

oportunistas. Após ser diagnosticado com uma ou mais doenças oportunistas dessa 

imunossupressão o indivíduo é considerado portador da AIDS.  

Portanto, houve uma necessidade de tratamento, já que os indivíduos quando 

diagnosticados com a AIDS e que não realizavam o tratamento, apresentavam uma 

expectativa de vida de no máximo três anos, e em 1995, foi aprovado o primeiro 

medicamento antirretroviral da classe dos inibidores de protease (IP), iniciando uma 

nova era, da Terapia Antirretroviral Altamente Ativa (HAART). Isso permitira às 

pessoas com HIV viver com carga indetectável do vírus no organismo e restaurando 

a imunidade sem que houvesse progressão para aids. (DARBYSHIRE, 1996). 

Existem diferentes tipos de terapias antirretrovirais utilizadas no tratamento do 

vírus com diferentes funções de acordo com sua classe.  

Inibidores de Transcriptase Reversa Nucleosídeo – São os medicamentos 

que atuam sobre a enzima transcriptase reversa, tornando defeituosa a cadeia de 

DNA que o vírus HIV cria dentro das células de defesa do organismo. Impedindo a 

reprodução viral.  

Inibidores de Transcriptase Reversa Não Nucleosídeo – São os 

medicamentos que atuam sobre a enzima transcriptase reversa, bloqueando 

diretamente sua ação e a reprodução viral. 

Inibidores de Protease – São os medicamentos que atuam na enzima 

protease, bloqueando sua ação e impedindo a produção de novas cópias de células 

infectadas com HIV 

Inibidores de fusão – São os medicamentos que atuam impedindo a entrada 

do vírus HIV nas células de defesa do organismo, bloqueando a sua reprodução. 

Inibidores da Integrase – São os medicamentos que bloqueiam a atividade 

da enzima integrase, responsável pela inserção do DNA do HIV ao DNA humano. 

Inibindo replicação do vírus e sua capacidade de infectar novas células. 
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Inibidores de Entrada – São os medicamentos que impedem a entrada do 

vírus HIV nas células de defesa do organismo, impedindo a sua reprodução. Sua 

atuação se baseia no bloqueio dos receptores CCR5 impedindo a entrada do HIV e 

a infecção destas células (CUNICO; GOMES; VELLASCO JUNIOR, 2008; 

FERREIRA; RIFFEL; SANT'ANA, 2010). 

A terapia antirretroviral altamente ativa mostrou-se bastante eficaz na melhora 

da resposta imunológica e consequentemente aumentando a expectativa de vida 

dessas pessoas, porém, o medicamento apresenta alguns distúrbios nesses 

indivíduos como, distúrbios físicos, fisiológicos, antropométricos e metabólicos. 
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2.3 COMPLICAÇÕES METABÓLICAS ASSOCIADAS À HAART  

 

 Apesar de ter tido grande aceite pela população médica, devido ao fato da 

implementação dos antirretrovirais terem aumentado significativamente a sobrevida 

de PVHA, a terapia trouxe agravos à saúde, destacando aqueles correlacionados 

com complicações metabólicas, pelo fato de ter junções com alterações 

morfológicas e agravar riscos relacionados à DCV, como causas de morbidade e 

mortalidade nesta população (PAULA; FALCÃO; PACHECO, 2013). 

 Diante disso, é importante ressaltar que essas complicações metabólicas 

estão relacionadas tanto com aquisição da infecção pelo vírus HIV, como pelas 

alterações radicais que ocorreram nas terapias pelos medicamentos utilizados para 

o combate a síndrome da AIDS, como também, à parâmetros comportamentais que 

envolvem sobretudo os hábitos alimentares inadequados e estilo de vida 

insuficientemente ativo, dentre outros fatores (RIDDLER et al., 2003; STANLEY; 

GRINSPOON, 2012; TSUDA et al., 2012). 

 Arremetendo ao desenvolvimento histórico da TARV, é possível perceber que 

os primeiros medicamentos incorporados ao tratamento de PVHA, promoveu uma 

alta condição de toxicidade nestes indivíduos. Com o seu aprimoramento e 

principalmente pela introdução de novos agentes, se teve uma maior eficácia e 

melhorias em perfis de segurança, o que resultou no aumento da sobrevida de 

PVHA, decorrente da diminuição significativa nas condições relacionadas a AIDS 

(HILTON 2013). 

 Os efeitos relacionados a HAART e a infecção, manifesta desde a alterações 

fisiológicas que acarretam em implicações metabólicas como hiperglicemia, 

síndrome metabólica, resistência à insulina, dislipidemia e DCV, à alterações 

corporais importantes, estas, relacionadas principalmente a síndrome lipodistrófica 

do HIV, e a síndrome de Wasting, o que contribui para o desenvolvimento de 

sintomas depressivos relacionados à saúde e a imagem corporal (CHENCINSKI; 

GARCIA; KRAMER et al., 2009; LIMA et al., 2009; SOUZA, 2009; REIS, 2011). 

 Outro efeito dos antirretrovirais, diz respeito à mudanças nos aspectos 

nutricionais, onde, após adesão aos medicamentos, se observa o aumento na 

prevalência à obesidade, agravando-se mais ainda as alterações metabólicas e 
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elevando a prevalência de DCV (JAIME et al., 2004; AMOROSA et al., 2005; 

HENDRICKS et al., 2006). 

 As anormalidades metabólicas relacionadas à infecção e ao tratamento 

prolongado com os agentes antirretrovirais, especialmente os inibidores de protease, 

também incluem uma rara condição denominada de acidose lática, decorrente do 

acúmulo de ácido lático no sangue (lactato >5mmol/L e PH sérico <7,35), elevando a 

acidificação do sangue, proveniente do estresse oxidativo. Este, origina-se da ação 

do próprio vírus no corpo e da toxicidade de algumas medicações antirretrovirais, 

como os inibidores da enzima transcriptase reversa, que também tem ação sob a 

enzima gama polimerase, a qual é responsável pela multiplicação das mitocôndrias. 

Quanto maior o tempo de uso dos antirretrovirais, maior o desenvolvimento da 

toxicidade mitocondrial. Isto acarreta em uma produção excessiva de espécies 

reativas de oxigênio e atingem as células TCD4+. Esse processo provoca o declínio 

da capacidade antioxidante, fazendo com que o indivíduo apresente uma maior 

dificuldade em realizar o balanço redox, ocasionando consequentemente, o dano 

celular na mitocôndria, uma das organelas celulares mais importantes e 

responsáveis pelo transporte de elétrons para cadeia respiratória, o que gera 

comprometimento da aptidão cardiorrespiratória (ABIA, 2004; GOMES ET AL, 2006; 

GARCIA, 2011; VASSIMON, 2012). 
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2.4 COMPOSIÇÃO CORPORAL  

 

 O termo composição corporal, concerne à distribuição e à quantidade dos 

componentes do peso total do corpo, sendo o acúmulo de nutrientes e de outros 

substratos adquiridos do ambiente e retidos pelo corpo (HEYMSFIELD ET AL, 

2005). 

 A forma de análise desses componentes pode ser feita de forma direta 

(dissecação), indireta (Absortometria radiológica de dupla energia o DXA, 

tomografia, ressonância magnética e pesagem hidrostática), e duplamente indireta 

(antropometria, dobras cutâneas e bioimpedância elétrica), estas, fornecem 

informações importantes sobre o comportamento de indicadores relacionados ao 

desenvolvimento físico, programas de controle de massa corporal, a partir de 

intervenções nutricionais e pela prática de exercícios físicos de um determinado 

programa de treinamento ou até mesmo acompanhamento médico (GUEDES, 

1998). 

 Devido ao uso dos medicamentos antirretrovirais e suas combinações 

terapêuticas por parte das PVHA, contendo drogas da classe dos inibidores de 

protease, inibidores de transcriptase reversa nucleosídeo e não nucleosídeo para 

supressão da replicação viral, foi notado, diante dessas manipulações dos 

medicamentos, alterações metabólicas como a resistência à insulina, dislipidemia, 

hiperglicemia e também, alterações na composição corporal desses indivíduos, 

como a redistribuição de forma anormal da gordura corporal. Tais alterações se dá 

pela síndrome lipodistrófica do HIV (FIORENZA, 2011; MONTANER, 2014). 

 A síndrome lipodistrófica ou lipodistrofia, pode ser classificada em 3 

categorias: 

Lipoatrofia- É caracterizada pela diminuição da gordura corporal nas regiões da 

periferia do corpo, como os membros superiores, inferiores e face, podendo também 

haver proeminência muscular e vasodilatação. 

Lipohipertrofia- É caracerizada pela acumulação da gordura corporal na região 

abdominal, atrás da nuca (gibosidade dorsal), ginecomastia nos homens e aumento 

das mamas na mulheres. 
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Mista- É a presença das duas características citadas anteriormente. 

 Alterações de 40 a 50% na composição corporal de PVHA em ambulatórios, 

foram relatadas, esses números são maiores naqueles que estão sob tratamento da 

HAART, em torno de 10 a 80% (FIORENZA, 2011), o que aumenta a prevalência de 

DCV, como também, síndrome de Wasting, definida como redução involuntária de 

≥10% do peso corporal, podendo haver perda gordura e massa muscular, 

acompanhada de diarreia, febres ou fraqueza crônica (TIOZZO, 2015). 

 Ainda não há um consenso sobre a forma de tratamento dessas 

complicações. Há na literatura, alguns estudos sugerem um maior controle no 

manuseio da terapia pelos antirretrovirais, com possibilidade de alterações para 

adequar à um menor risco. Controlar também as alterações metabólicas com a 

introdução de medicamentos auxiliares, e sobretudo, mudanças no estilo de vida, 

principalmente sob aspectos relacionados à exercícios físicos e a dieta (IHENETU, 

2012). 
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2.5 CAPACIDADE CARDIORESPIRATÓRIA 

 

A realização de exercício físico, inevitavelmente, requer um aumento das 

necessidades orgânicas de suprimento de energia para a contração muscular, o que 

envolve a transformação da energia química, armazenada na forma de adenosina-

trifosfato (ATP) em energia mecânica. Infelizmente, como o organismo dispõe de 

ATP estocado para apenas algumas poucas contrações, necessitamos regenerá-lo 

initerruptamente. Para obtenção desta energia o organismo recorre a um, ou ambos 

os meios, sendo pelo metabolismo anaeróbio, capaz de fornecer energia de forma 

imediata, mas com um gasto elevado de substrato e produção forte de metabólitos, 

e/ou pelo metabolismo aeróbio ou oxidativo, que, apesar de requerer tempo para o 

seu ajuste preciso, demonstra-se com grande potencial para sustentar uma atividade 

por um período prolongado (NEDER JA, NERY LE, 2002; MCARDLE, 2011). 

De certa forma, para o obtenção desta energia proveniente do ATP, ocorre 

um processo quase que hierárquico na sua sequência (ATP armazenado > sistema 

ATP-CP > glicólise anaeróbia e/ou  metabolismo oxidativo), no entando, num 

determinado momento, possivelmente todas as vias energéticas estejam acionadas, 

porem, com sua predominância aeróbia ou anaeróbia. A grande vantagem da via 

anaeróbica de obtenção de energia é sua independência do aporte de O2 pela 

mitocondria e, portanto, do funcionamento rápido e adequado do complexo sistema 

de captação, transporte e oferta de O2. (WHIPP,1992; NEDER JA, NERY LE, 2002). 

 Ao sair do estado de inércia (repouso), no momento de transição para o 

exercício, ocorre um certo atraso no início do metabolismo aeróbio, o que gera um 

déficit de O2, este, suprido pelos depósitos locais de O2, fosfocreatina e a alguma 

glicose anaeróbia. Com isso, no início do exercício haverá uma produção não 

sustentada de ácido lático, e após algum curto ou longo tempo, de acordo com a 

condição cardiorrespiratória do indivíduo, as demandas aeróbias serão supridas 

quase por completo e o organismo começa a depender substancialmente da 

capacidade dos ajustes cardiorrespiratórios. (NEDER JA, NERY LE, 2002). 

 Desse modo, com o aumento progressivo da intensidade, é possível observar 

que também há um aumento no VO2, proporcionalmente com a carga aplicada, até 

um momento próximo à tolerância máxima de exercício, nesse momento, por mais 

incremento de carga, o VO2 PICO, embora distinto fisiológica do VO2 MÁX, pode, 
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nas devidas circunstâncias, apresentar a mesma importância prática (NEDER JA, 

NERY LE, 2002). 

 Esse mecanismo ocorre de forma eficiente graças a processos adaptativos do 

sistema cardiorrespiratório que sofrem influência de fatores ambientais (temperatura, 

pressão, umidade), fatores genéticos (tipo fibra muscular, doenças), fatores internos 

(sexo, idade, peso, altura) e fatores ligados ao exercício (intensidade, tipo, duração) 

(WILMORE et al, 2001; MCARDLE, 2011). 

Para avaliar a eficiência desse sistema cardiorrespiratório, o teste de esforço 

físico é a principal ferramenta de medida dessas informações. Esse teste consiste 

em submeter o indivíduo a um trabalho muscular, com protocolo padronizado e 

individualizado que permita monitorar as respostas fisiológicas do sistema 

cardiológico, respiratório e metabólico, afim de diagnosticar doenças 

cardiovasculares, avaliar capacidade funcional e intervenções terapêuticas e ainda 

prescrever exercício físico (MENEGHELO, 2010; NELSON, 2016) 

No teste de esforço ocorre a captação direta dos gases inalados e exalados 

por um ventilômetro para determinar o consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.), 

que é uma quantificação mais precisa da capacidade do indivíduo. Quando é 

submetido a um aumento progressivo desse esforço, o VO2 se eleva de forma linear 

até um ponto em que aumentos adicionais de esforço não mais modificam o VO2, 

atingindo um platô. Nesse momento atinge-se a condição do consumo máximo de 

oxigênio, em virtude da saturação de O2 nos músculos e coração (NELSON, 2016). 

A taxa máxima do consumo de oxigênio do indivíduo (VO2 máx), tem sido 

considerada como um dos determinantes chaves de desempenho de resistência 

aeróbica (NELSON, 2016). Entretanto, a medida de VO2 máx é raramente obtida em 

indivíduos sedentários, com doenças crônicas e/ou infectados com HIV/AIDS, pois o 

esforço é interrompido por estafa física ou especificamente na PVHA, por fadiga 

muscular periférica. Nessas circunstâncias, obtêm-se o VO2 pico, que corresponde 

ao consumo máximo no teste constituindo um marcador qualitativo de transporte de 

O2, que por mais que apresente valores inferiores ao VO2 máx é tido como 

parâmetro de medida de capacidade cardiorrespiratória (PERNA, 1999; 

VANCAMPFORT, 2016). 

Tem sido observado, numa escala decrescente, que o comprometimento da 

capacidade de extração e utilização do oxigênio pela fibra muscular ocorre em maior 
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grau nos indivíduos HIV+ submetidos à TARV, em seguida nos infectados sem uso 

da TARV e, por fim, nos HIV negativos. Possivelmente, os mecanismos envolvidos 

nesse processo estão relacionados com a infecção e inflamação pelo HIV, com a 

TARV ou com a combinação destes fatores (VANCAMPFORT, 2016). 

Diante disso, torna-se importante avaliar e prescrever exercícios físicos como 

medida preventiva e terapêutica para essas pessoas, tendo em vista que a 

capacidade cardiorrespiratória média de PVHA está entre as mais baixas, quando 

comparadas à outras populações também vulneráveis (VAMCAMPFORT, 2016), 

uma vez que vários estudos (RIVERA; YAHIAOUI, 2012; NETO; GRACE, 2015; 

BALAGUÉ, 2016) demostram que o exercício, de preferência combinado (treinos de 

força e aeróbios) consegue modular esses comprometimentos, trazendo benefícios 

clinicamente significativos não somente em força e aspectos da composição 

corporal, mas também na capacidade cardiorrespiratória de PVHA (O’BRIEN, 2017). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Trata-se de um estudo transversal descritivo com pessoas que vivem com 

HIV/AIDS, selecionados de forma não probabilística por conveniência (THOMAS; 

NELSON, 2009). 

 

3.2  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  

 A população do estudo foi composta por 15 indivíduos diagnosticados com 

HIV/AIDS e fisicamente ativos, selecionados no hospital de infectologia do estado do 

Rio Grande do Norte e em acompanhamento clínico nos Serviços de Atendimento 

Especializado em Pessoas com HIV/Aids (SAE). 

 

3.2.1 Critérios de Inclusão  

 

 Como critérios de inclusão, adotou-se as seguintes condições:  

• Diagnóstico de HIV/AIDS por pelo menos dois anos; 

• Fazer uso da HAART por pelo menos 6 meses; 

• Apresentar contagem de linfócitos TCD4 igual ou superior a 500 cópias/mm³; 

• Carga viral indetectável (≤ 50 cópias/mm³); 

• Estar com liberação médica para prática de exercício físico; 

• Assinar Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

 

• Apresentar qualquer tipo de infecção aguda ou crônica, ou qualquer doença 

que impeça a sua participação no teste de esforço; 
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• Apresentar limitações cognitivas; 

• Ter realizado exercício físico no período de 48h antecedentes ao teste de 

esforço 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 

 Todos os procedimentos, riscos e benefícios foram devidamente esclarecidos 

previamente à realização do estudo, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O estudo foi aprovado no comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob protocolo 229/11, seguindo a resolução 466/12 

do CONEP. 

 

3.4 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O fluxograma abaixo resume o processo de captação de amostragem desde o 

a seleção de 24 indivíduos até o número de participantes finais do estudo, igual a 15 

pessoas. 
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Figura 1 - Fluxograma de amostragem durante o estudo 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

3.5 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DA COLETA 

 

 As coletas foram realizadas em um único momento, sendo coletado os dados 

referentes à composição corporal e capacidade cardiorrespiratória, respectivamente. 

Para os testes os indivíduos foram instruídos a abster-se de cafeína, fumo e 

exercício físico pelas 24h antecedentes. 

 

- Avaliação da Composição Corporal: Mensurada pelo método indireto de 

Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DXA), GE Medical Systems Lunar®- 

EUA, Modelo Prodigy, que analisou a composição total do corpo (massa gorda e 

massa magra) e por segmentos (membros inferiores e superiores, tronco e cabeça). 
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Os indivíduos foram digitalizados em decúbito dorsal utilizando protocolos padrão 

(HANGARTNER, 2013). 

 

- Avaliação cardiorrespiratória: Realizada pelo teste de esforço. Os sujeitos foram 

instruídos a fazer jejum de duas horas antes do teste. O teste foi realizado em 

esteira rolante motorizada (Centuriom 300®, Brasília-DF, Brasil) seguindo um 

protocolo de rampa individualizado, objetivando uma duração entre 8 e 12 minutos. 

A velocidade e inclinação era incrementada gradativamente até que o indivíduo 

atingisse exaustão voluntária. As variáveis ventilatórias foram mensuradas utilizando 

o analisador metabólico de gases (modelo- Metalyzer 3B- MICROMED®), através do 

método breath by breath, e em seguida calculadas as médias a cada 20 segundos, 

as quais eram analisados pelo programa Metasoft. A unidade do Cortex foi calibrada 

pelo método de circuito fechado, através de gás de calibração (cilindro de 16 %O2 e 

5 %CO2 original, fornecido pelo fabricante), o que permitiu uma nova calibragem 

antes de cada teste. Os critérios para aceitar o teste como máximo, se resumiram 

em aceitar pelo menos três dos seguintes critérios: a) exaustão voluntária; b) FC 

máxima atingida de pelo menos 90% da prevista para a idade (220-idade); c) razão 

de troca respiratória > 1,1; d) consumo máximo de oxigênio, observado pelo conceito 

de platô, quando o VO2 estabiliza não ocorrendo uma diferença ≤ 150ml.kg-1.min-1 

entre os valores dos últimos 30 segundos de teste ou pico ou  quando o VO2 atinge 

maior valor durante o teste, não ocorrendo estabilização. (NELSON, 2016; 

THOMPSON, 2013). 

 Durante o teste, incluindo os períodos de repouso e recuperação, foram 

monitoradas continuamente a frequência cardíaca (FC) por meio de um monitor 

cardíaco de marca polar® FT1-Finlândia. E aferida a Pressão arterial (PA) antes e 

após o teste, pelo Monitor de Pressão Arterial automático, modelo HEM-7200 - 

Omron®. 

 Determinação do limiar ventilatório (L1) e Ponto de compensação respiratória 

(L2): O L1 foi determinado por três avaliadores e de forma independente, utilizando 

como critério o método visual da perda da linearidade da relação entre o consumo 

de oxigênio-VO2 e a produção de dióxido de carbono-VCO2 (V-slope) 

(SCHNEIDER, 1993). Para a confirmação do limiar, também foi utilizado o ponto 
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mais baixo do equivalente ventilatório de oxigênio (VE/VO2) antes dele começar a 

subir, sem aumento concomitante do equivalente ventilatório de dióxido de carbono 

(VE/VCO2), o comportamento da PetO2 e o menor valor do quociente de troca 

respiratória (R). O L2 foi identificado a partir da inspeção gráfica dos dados, CO2 

cruzando com VO2, VE/VO2 e VE/VCO2, em que se observava um aumento 

sistematizado dos equivalentes ventilatórios com confirmação pelo maior valor da 

PetCO2, precedendo sua queda abrupta. E o VO2 pico o maior valor de consumo de 

oxigênio observado no teste (NELSON, 2016). 

 

3.6  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para a análise estatística foi utilizado o software SPSS Statistics versão 20.0. 

O tratamento estatístico obedeceu aos critérios de autenticidade científica e foi 

realizado a distribuição da normalidade dos dados, por meio do teste não-

paramétrico de Shapiro Wilk. 

 Haja vista uma amostra paramétrica, a estatística descritiva adotada partiu 

dos cálculos de média e desvio padrão.  

 O estudo se dispôs de variáveis numéricas que apresentaram sabidamente 

uma variação normal, sendo assim, realizou-se então a análise de variância Anova 

one-way a fim de identificar diferenças nos tempos de permanência em cada limiar 

durante o teste de esforço cardiorrespiratório. 
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4. RESULTADOS 

 

As tabelas 1, 2 e 3 apresentam a caracterização da amostra quanto à 

informações de composição corporal, sendo os valores expressos em média e 

desvio padrão. 

 

Tabela 1 - Caracterização descritivas do grupo avaliado 

TOTAL (% G) 

TRONCO (% G) 

BRAÇO (% G) 

PERNA (% G) 

ANDROIDE (% G) 

GINÓIDE (% G) 

MMT (KG) 

25,83 ± 7,21 

29,74 ± 8,67 

23,10 ± 9,17 

21,37 ± 7,49 

31,78 ± 9,76 

25,23 ± 8,53 

45,88 ± 8,40 

IMC 23,87 ± 2,40 

ESTATURA (cm) 164,37 ± 9,02 

PESO (Kg) 64,71 ± 10,14 

IDADE (anos) 45,58 ± 9,44 

H/M (n) 11/4 

%G – Percentual de gordura; MMT – Massa Magra Total; IMC – Índice de Massa 
Corporal; H – Homens; M – Mulheres. 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Tabela 2 - Caracterização descritivas das mulheres do grupo avaliado 

TOTAL (% G) 

TRONCO (% G) 

BRAÇO (% G) 

PERNA (% G) 

ANDROIDE (% G) 

GINÓIDE (% G) 

MMT (KG) 

32,90 ± 5,06 

37,53 ± 6,28 

33,38 ± 8,40 

26,68 ± 9,54 

39,30 ± 7,58 

33,28 ± 8,40 

35,40 ± 4,86  

IMC 23,23 ± 2,10 

ESTATURA (cm) 154,25 ± 9,50 

PESO (Kg) 55,53 ± 10,83 

IDADE (anos) 54,97 ± 4,13 

MULHERES (n) 4 

%G – Percentual de gordura; MMT – Massa Magra Total; IMC – Índice de Massa 
Corporal. 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Tabela 3 - Caracterização descritivas dos homens do grupo avaliado 

TOTAL (% G) 

TRONCO (% G) 

BRAÇO (% G) 

PERNA (% G) 

ANDROIDE (% G) 

GINÓIDE (% G) 

MMT (KG) 

23,25 ± 6,14 

26,91 ± 7,77 

19,36 ± 6,24 

19,45 ± 5,99 

29,05 ± 9,23 

22,31 ± 6,75 

49,69 ± 5,56 

IMC 24,11 ± 2,55 

ESTATURA (cm) 168,05 ± 5,57 

PESO (Kg) 68,05 ± 7,93 

IDADE (anos) 42,17 ± 8,46 

HOMENS (n) 11 

%G – Percentual de gordura; MMT – Massa Magra Total; IMC – Índice de Massa 
Corporal. 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Os gráficos 1, 2 e 3 apresentam a caracterização da amostra quanto à 

informações de composição corporal, sendo os valores expressos em médias. 

Gráfico 1 – Valores médios do percentual de gordura androide e ginóide entre os 
gêneros: 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Gráfico 2 – Valores médios do peso, estatura e IMC entre os gêneros: 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Gráfico 3 – Valores médios do percentual de gordura por região entre os gêneros: 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Gráfico 4 – Valores médios da massa muscular total entre os gêneros: 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Destaca-se, conforme os resultados, que o IMC de ambos os grupos está 

com os valores dentro dos padrões de normalidade segundo a OMS (1997), sendo 

classificados como “eutróficos”. É possível observar também que a massa magra do 

grupo masculino apresenta-se com valores superiores, quando comparado ao grupo 

feminino. Quanto ao percentual de gordura, observa-se que ambos os grupos 

apresentam valores altos em todas as regiões do corpo. De acordo com as Diretrizes 

Sugeridas da Composição Corporal para Esporte, Saúde e Aptidão Física ambos os 

grupos apresentam classificação de “obesidade limítrofe” (FOSS & KETEYIAN, 

2000). Por fim, também é possível notar, que os valores referentes ao acúmulo de 

gordura por região correspondem a classificação de obesidade androide, com isso, 

podemos verificar que, de acordo com as evidências bem elucidadas na literatura, a 

população estudada apresenta maior acúmulo de gordura na região do tronco e/ou 

dos órgãos vitais, tendo o grupo feminino valores mais elevados. Tal característica 

tem influência negativa com relação ao risco de DCVs e metabólicas. 

 O gráfico 1, apresenta os valores médios de ambos os gêneros sobre o Vo² 

pico, obtidos no teste de esforço. 

 

 

 

Gráfico 5 – Valores médios do volume de oxigênio pico entre os gêneros: 

 

ml/min/kg – Mililitro/minuto/quilograma; M – Mulheres; H – Homens 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 
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De acordo com o gráfico é possível observar que o grupo masculino obteve 

valores mais elevados em relação ao grupo feminino, isso se justifica não somente 

pela diferença de gênero, mas à fatores relacionados as médias de idade, gordura 

corporal e massa magra total de ambos os grupos, o que favorece este resultado 

(WILMORE et al, 2001; McARDLE, 2011). 

Gráfico 6 - Média de tempo do grupo nos limiares 1 e 2 

 

 

FONTE: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

 

Os resultados demonstram uma característica predominantemente 

anaeróbica, onde se pode observar durante o teste uma notável permanência 

prolongada até se atingir o primeiro limiar, o que se repete até o alcance do segundo 

limiar e após esse momento observa-se uma diminuição considerável de 

permanência nesse estágio. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do estudo foi avaliar a aptidão física de pessoas vivendo com 

HIV//AIDS e fisicamente ativas, pelo método indireto de Absortometria Radiológica 

de Dupla Energia (DXA) e pela análise das respostas fisiológicas cardiorrespiratórias 

à um teste de esforço máximo. Diante desse propósito, no que se refere à 

composição corporal, podemos destacar de acordo com nossos achados que PVHA, 

ainda que fisicamente ativas, apresentam percentuais elevados de gordura 

(obesidade limítrofe) e predominância de obesidade androide. 

O que se justifica para tal achado, deve-se ao uso contínuo da HAART, esta, 

gera constantes alterações na composição corporal de PVHA. 

De acordo com a literatura, está bem elucidado esse comportamento, onde, 

mudanças nos perfis de composição corporal são difíceis de acontecer em PVHA, 

justamente pelos efeitos adversos da TARV na redistribuição da gordura corporal, o 

que acomete o estado da síndrome lipodistrófica, que está associada aos 

comportamentos de lipohipertrofia (aumento de gordura na região do tronco ouu 

central) e lipoatrofia (diminuição da gordura nas regiões periféricas) (SOARES, 

2011). 

O estudo de PAES ET AL. (2015) também apresentou a dificuldade que uma 

intervenção com exercício físico tem de alterar consideravelmente os perfis de 

composição corporal de PVHA, tendo em vista que nesse estudo avaliou-se o 

comportamento da composição corporal durante dois anos de intervenção com 

treinamento concorrente e alongamentos, e, ao final, não foram observadas 

modificações significativas ou com percentuais de variação consideráveis no grupo. 

Com os dados analisados por gênero, podemos verificar que o percentual de 

gordura do grupo feminino é superior em todas as regiões. Esse comportamento 

também costuma ocorrer em mulheres que não vivem com a infecção do HIV/AIDS 

(LIU ET AL. 2010). 

Em PVHA esse comportamento é recorrente, como evidenciado no estudo de 

Jaime et al. (2004), onde, se observa que o acúmulo de gordura da região 

abdominal está fortemente associado ao gênero feminino, com prevalência de 

acúmulo de gordura nessa região de 32,7%, e 6,4% para os homens. 
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A justificativa deste resultado pode ter relação com as diferenças hormonais e 

na massa magra entre os gêneros. Essa afirmativa está elucidada na literatura, 

onde, há diferenças importantes que resultam em uma maior prevalência no ganho 

de massa magra e alterações gerais na composição corporal dos homens em 

relação às mulheres, devido ao fato de apresentarem uma maior ativação dos 

mecanismos de hipertrofia, bem como respostas mais prolongadas ao exercício (LIU 

ET AL., 2010). 

Referente à pacientes com HIV, REDÓ ET AL. (2007) analisaram o impacto 

do gênero na síndrome lipodistrófica e encontraram que mulheres com lipodistrofia 

tinham uma maior prevalência de obesidade central em relação aos homens, sendo 

a lipoatrofia (perda de gordura) predominante nos homens e a lipohipertrofia 

(acumulo de gordura) nas mulheres. Resultados estes que concordam com nossos 

achados, que confirma a hipótese de que realmente é difícil reverter totalmente as 

alterações na composição corporal de PVHA promovidas pelos efeitos adversos da 

TARV (AREY, 2002; SAORES, 2011). 

No que refere-se à massa magra total, é relevante citar que o grupo 

apresentou valores de 35,40 Kg ± 4,86 para as mulheres e 49,69 Kg ± 5,56 para os 

homens, estes valores, possivelmente, em função da participação nas práticas de 

exercícios físicos, estão sendo conservados ou aumentados. Essa provável 

manutenção de massa magra pode estar em colaboração para minimizar os 

prejuízos relacionados à lipoatrofia, principalmente dos membros superiores e 

inferiores. 

No estudo de FERNANDES ET AL. (2013), se confirma esta hipótese. No 

referido estudo foi aplicada uma intervenção com programa de treinamento 

combinado durante 16 semanas em 10 indivíduos com HIV/AIDS (5 homens e 5 

mulheres), os quais melhoraram os perfis de composição corporal com o aumento 

na massa magra absoluta e relativa do grupo. 

Outro estudo que demonstra a importância do exercício físico foi o de 

ROUBENOFF; WILSON (2001), o qual demonstra que a infecção e o tratamento 

medicamentoso, quando associados a comportamentos contrários, como por 

exemplo o sedentarismo, favorecem a presença da síndrome de wasting, que 

corresponde a uma perda da massa muscular ao longo da infecção. Assim, mesmo 
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o exercício físico não conseguindo modificar consideravelmente os perfis de 

composição corporal (% de gordura), é relevante citar que esse hábito saudável é de 

extrema importância para que a condição de saúde dessa população se mantenha 

estável. 

Contudo, quando analisamos a questão da classificação de obesidade 

“androide” em ambos os grupos, verificamos o quão recorrente é o comportamento 

de risco à saúde que PVHA apresenta, o que reforça a dificuldade dos programas de 

intervenção em controlar a predisposição ao acúmulo de gordura na região dos 

órgãos vitais (tronco) em função da lipodistrofia. 

O estudo de MCDERMOTT ET AL. (2001) corrobora com nossos achados, a 

partir do resultado observado, no qual o uso da TARV está associada a 

redistribuição de massa gorda da região ginóide para a região androide, o que 

aumenta os casos deste tipo de obesidade e, por conseguinte, o risco de DCV. 

Ademais, os achados de BERALDO ET AL. (2017) também corrobora com nossos 

resultados, haja vista que cerca de 53% dos seus avaliados apresentavam 

adiposidade abdominal. SANCHES (2008) também encontrou uma prevalência de 

57,50% de acúmulo de gordura na região abdominal em sua amostra.  

No que diz respeito aos aspectos de aptidão física relacionados à capacidade 

cardiorrespiratória, uma provável explicação para essa característica de PVHA e 

fisicamente ativas, apresentada nos resultados, deve-se a um comportamento 

específico em pessoas vivendo com HIV/AIDS já elucidado na literatura, que é 

decorrente do estresse oxidativo. 

Trata-se da acidose metabólica, caracterizada pelo acúmulo de ácido lático no 

corpo (lactato >5mmol/L e PH sérico <7,35), que pode ser mais evidenciada no 

momento de intensificação do exercício, onde ocorre a transição da produção de 

energia muscular pela via oxidativa, para oferta de energia predominantemente 

anaeróbica, o que gera aumento da acidificação do sangue, proveniente do estresse 

oxidativo. Possivelmente, isto explica o tempo levado até se atingir o L1, devido ao 

aumento do déficit de O2 que PVHA apresentam. Este estresse oxidativo origina-se 

da ação do próprio vírus no corpo e da toxicidade de algumas medicações 

antirretrovirais, como os inibidores da enzima transcriptase reversa, que também tem 

ação sob a enzima gama polimerase, a qual é responsável pela multiplicação das 
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mitocôndrias. Quanto maior o tempo de uso dos antirretrovirais, maior o 

desenvolvimento da toxicidade mitocondrial. Isto acarreta em uma produção 

excessiva de espécies reativas de oxigênio e atingem as células TCD4+. Esse 

processo provoca o declínio da capacidade antioxidante, fazendo com que o 

indivíduo apresente uma maior dificuldade em realizar o balanço redox, o que 

ocasiona, consequentemente, o dano celular na mitocôndria, uma das organelas 

celulares mais importantes e responsáveis pelo transporte de elétrons para cadeia 

respiratória, o que gera comprometimento da aptidão cardiorrespiratória (ABIA, 

2004; GOMES ET AL, 2006; GARCIA, 2011; VASSIMON, 2012). 

Também foi observado em nosso estudo, o tempo de permanência após 

atingir o L2 ou ponto de compensação respiratória, e obteve-se uma diferença 

significativa em relação aos demais tempos nos outros estágios, o que sugere uma 

característica predominantemente anaeróbica de PVHA. Sabe-se que esse 

parâmetro demonstra relação direta com a força muscular (RASO, 2013), onde a 

perda de força parece afetar o esforço de característica predominante anaeróbica, 

por fazer o lactato acumular-se em uma fração inferior do consumo máximo de 

oxigênio, como também, pela causa da fadiga precoce e pele menor volume de 

músculo disponível para ser ativado durante a realização do teste de esforço. 

Outra variável observada foi o VO2 PICO, este, indicador de DCV, sendo a 

maior causa de morte de PVHA (FARAHANI, 2016), que apresentou valor médio de 

30,6 ml/min/kg, sendo 25,3 ± 1,26 no grupo feminino e 32,5 ± 4,34 no grupo 

masculino. Os dados divergem devido à fatores relacionados as médias de idade, 

gordura corporal, massa magra total e gênero de ambos os grupos.  Essa população 

apresenta os menores índices de VO2 PICO dentre outras populações clinicas. A 

justificativa desses valores, mais uma vez tem relação com a acidose lática presente 

no organismo dessas pessoas, onde é necessária a diminuição da acidez para 

manter o pH alcalino, para então, ocorrer o transporte de oxigênio de modo eficaz. 

Com isso, possivelmente ocorre no metabolismo de PVHA, um acúmulo do 

subproduto do piruvato, o íon H+, em razão dessa disfunção mitocondrial ou pela 

falta de carreadores NAD e FAD que não conseguem levar esse íon H+ para a 

cadeia respiratória, o que causa elevados níveis de lactato no sangue e o 

mecanismo de tamponamento não funcione de forma correta (PINTO, 2003; 

WESTER, 2012; FARAHANI, 2016). 
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Esse mau funcionamento faz com que o oxigênio apresente pouca afinidade 

com a hemoglobina, o que acarreta num aumento rápido na produção de dióxido de 

carbono e os íons bicarbonatos não consigam suprir a demanda de transporte até os 

pulmões, o que ocasiona diminuição do tamponamento, por fim, o que causa uma 

acidez precoce, possivelmente, o responsável pelo desempenho aeróbio reduzido 

dessas PVHA. Essa hipótese, seria a provável causa dos maiores prejuízos na 

aptidão cardiorrespiratória dessas pessoas (BAUER ET AL, 2004). 

Diante desse contexto da aptidão física relacionada à composição corporal e 

à capacidade cardiorrespiratória de PVHA fisicamente ativas, reforça-se a 

necessidade desta população estar envolvida em programas de práticas de 

exercícios físicos, haja vista que estas intervenções, apesar de não apresentar 

alterações consideráveis no aspecto de composição corporal, se mostram 

importantes ferramentas coadjuvantes associadas ao tratamento medicamentoso, o 

que colabora para à prevenção ao surgimento de DCV. Ademais, podem ainda 

contribuir para a melhoria de outros aspectos da aptidão física, como o aumento de 

força muscular e da capacidade cardiorrespiratória, o que diminui os fatores de risco 

relacionados a DCV e obtém melhora na qualidade de vida dessas pessoas. 

 

 

 

  



43 
 

6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os achados do nosso estudo, concluímos que, pessoas que 

vivem com HIV/AIDS e fisicamente ativas, apresentam classificação abaixo da média 

com relação à composição corporal, com obesidade do tipo androide, contudo, com 

manutenção da massa magra. Apresentam também, capacidade cardiorrespiratória 

reduzida com associada anaerobiose. Estes resultados, possivelmente, estão 

associados com a lipodistrofia e o estresse oxidativo decorrente da toxicidade 

mitocondrial, comumente encontrados em pessoas que vivem com HIV/AIDS sob o 

uso da HAART. 

Embora a literatura demonstre diferenças na prevalência dos efeitos adversos 

em PVHA, em decorrência do tipo de terapia e suas combinações, nosso estudo 

apresentou um achado importante no que diz respeito às similaridades das 

respostas fisiológicas de PVHA durante um teste de esforço máximo, mesmo 

havendo distinção de gênero, medicação utilizada e aspectos da composição 

corporal. 

Sugere-se a realização de pesquisas experimentais com a utilização de 

programas de intervenções com exercício físico, que avaliem além de aspectos da 

composição corporal e cardiorrespiratórios, mas também a influência do tipo de 

terapia nos parâmetros inflamatórios, a fim de buscar indicadores de lesão 

mitocondrial, sua relação com a acidose lática e como podem ocasionar essas 

alterações na aptidão física de PVHA. 
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