ARTIGO ORIGINAL

Caroline Barbosa
Schmitz1
Carmem Lucia
Oliveira da Silva2
Daniéla Oliveira
Magro3
Karen Olivia Bazzo
Goulart4
Michelli Cristina Silva
de Assis5
Alexandre Ramos
Lazzarotto6

89

A terapia nutricional na dislipidemia
de adolescentes com HIV/AIDS em uso
de terapia antirretroviral: um ensaio
clínico randomizado
Nutritional therapy on lipid profile in adolescents with HIV/AIDS
using antiretroviral therapy: a randomized controlled trial

> RESUMO
Objetivo: Avaliar a terapia nutricional na dislipidemia de adolescentes com HIV/AIDS em uso de Terapia Antirretroviral (TARV).
Métodos: 20 adolescentes participaram do estudo, sendo que 11 eram do sexo feminino. Desses, 10 foram selecionados
randomicamente para o grupo de intervenção nutricional, que recebeu acompanhamento nutricional por 12 semanas, e 10
para o grupo de controle com consultas médicas de rotina. O perfil lipídico e o recordatório de 24 horas foram coletados no
período basal e ao fim do estudo para ambos os grupos. Resultados: Os níveis séricos de colesterol e triglicerídeos foram
reduzidos de 282 ± 69 para 246 ± 67 mg/dL (p = 0,001) e de 137 ± 67 para 104 ± 39 mg dL (p = 0,001), respectivamente, por
intervenção nutricional, enquanto no grupo controle, ambos colesterol e triglicerídeos aumentaram (de 287 ± 72 para 307 ±
76 mg/dL, p = 0,047 e 135 ± 70 para 177 ± 81mg/dL, p = 0,001, respectivamente). Conclusão: A terapia nutricional reduziu
os níveis de colesterol total e triglicerídeos não permitindo a piora da dislipidemia nestes pacientes.

> PALAVRAS-CHAVE
HIV, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, dislipidemias, adolescente, terapia nutricional.

> ABSTRACT
Objective: Evaluates the nutritional therapyon the lipid profile of HIV-infected adolescents using Highly active antiretroviral
therapy (HAART) and with dyslipidemia. Methods: 20 adolescents participated in the study, 11 were female. Of which 10
were randomly selected for the nutritional intervention group, which received nutritional counseling for 12 weeks, and 10
for the control group who received routine follow-up. Lipid profile and 24-hour dietary recall were obtained before and after
the intervention for both groups. Data were analyzed by intention to treat using mixed models. Results: Serum cholesterol
levels and triglycerides were reduced from 282 ± 69 to 246 ± 67 mg/dL (p=0.001) and from 137 ± 67 to 104 ± 39 mg/dL
(p=0.001) respectively, by nutritional intervention, whereas in the control group both cholesterol and triglycerides increased
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(from 287 ± 72 for 307 ± 76 mg/dL, p=0.047, and 135 ± 70 to 177 ± 81 mg/dL, p=0.001, respectively). Conclusion: Among
adolescents with HIV/AIDS and dyslipidemia using HAART, nutritional therapy was effective in reducing serum cholesterol,
triglyceride levels and BMI.

> KEY WORDS
HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dyslipidemias, adolescent, nutrition therapy.

O curso clínico e o perfil epidêmico da AIDS
foram modificados pelo desenvolvimento de
terapia antirretroviral combinada (TARV), que
proporciona uma supressão sustentada da replicação viral1,2. Aproximadamente 313.000 pessoas receberam gratuitamente a TARV através do
Sistema Único de Saúde, sendo que 4,3% delas
eram adolescentes3,4.
Nos pacientes com boa adesão à farmacoterapia, o uso prolongado é associado à alterações metabólicas e corporais, tais como lipodistrofia e dislipidemias, sendo esta associada a
maior probabilidade de eventos cardiovasculares e óbito. A relação entre TARV e dislipidemia
ainda não está totalmente elucidada e o manejo
dessas alterações poderá ser decisivo para a longevidade e qualidade de vida dos pacientes5.
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
preconiza que as intervenções nutricionais façam parte de todos os programas de controle e
tratamento da AIDS, pois a dieta e a terapia nutricional podem melhorar a adesão e a efetividade da TARV, além de diminuir as anormalidades
metabólicas6.
Devido a existência de estudos apenas com
a população adulta, tornam-se necessárias pesquisas que investiguem as alterações físicas, metabólicas e dietéticas que estão ocorrendo em
crianças e adolescentes em decorrência do HIV e
da administração da TARV. Werner et al.9 citam a
necessidade de realização de mais estudos para
uma melhor avaliação de causa-efeito da TARV,
referindo que a doença aterosclerótica tem seu
início na infância e que as mudanças de hábitos alimentares e de estilo de vida com a prática
regular de exercícios físicos deverão ser enfatiAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 89-100, jul/set 2018

zadas neste grupo de pacientes como parte integrante do tratamento. Corroboram esta afirmação Sarni et al.10, quando evidenciam elevada
frequência de dislipidemia e lipodistrofia em
crianças e adolescentes, mostrando relação destas com a TARV administrada e fazendo referência a importância do atendimento multiprofissional a esses pacientes com o envolvimento de
educação nutricional. Segundo Sharma et al.11 a
dieta é um potencial fator modificável que pode
alterar o risco metabólico em crianças com HIV/
AIDS, uma vez que a monitorização contínua da
ingestão calórica e de carboidratos é essencial
para evitar futuros aumentos na adiposidade, e
que podem contribuir para o risco de doença
cardiovascular de adolescentes infectados. Infelizmente, ainda são escassos os estudos e intervenções com estas populações.
Sendo assim, desenvolveu-se um estudo
com o objetivo de avaliar a terapia nutricional
na dislipidemia de adolescentes com HIV/AIDS
em uso de TARV.

MÉTODOS
Design do estudo
Um ensaio clínico randomizado foi realizado em um centro nacional de referência para
HIV/AIDS no sul do Brasil. O estudo foi aprovado
pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (Registro em ClinicalTrials.gov sob o número NCT03021889).
Seleção da Amostra
A amostra foi constituída por adolescentes
entre 13 e 19 anos com diagnóstico de infecção
por HIV-1, em tratamento com antirretrovirais
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há no mínimo três meses, e que apresentaram
dislipidemia caracterizada segundo a 1a Diretriz
Brasileira para a Prevenção da Aterosclerose na
Infância e na Adolescência (2005)12. Estes adolescentes foram recrutados no ambulatório de
Infectologia Pediátrica do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil). Não
foram incluídos no estudo: gestantes, pacientes com infecção oportunista ativa, deficiência
mental, diabetes melito, pacientes em uso de
hipolipemiantes e pacientes que não sabiam
do seu diagnóstico de portador de HIV. A dislipidemia foi definida por níveis plasmáticos de
jejum total. Colesterol > 170mg/dL associado a:
Triglicerídeos ≥ 130mg/dL e/ou colesterol LDL ≥
130mg/dL, conforme preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia12.
O tamanho inicial da amostra foi de 36 indivíduos em cada grupo, considerando um desvio
padrão de 40 de um erro alfa de 5% e potência
de confiabilidade de 80%. Este cálculo foi feito
com o software Winpepi. Uma análise intercalar
planejada para reavaliação do poder estatístico
foi realizada quando 20 pacientes completaram
o período de seguimento de 12 semanas. Nesta
análise, o tamanho da amostra de 10 pacientes
em cada grupo mostrou poder suficiente para
detectar efeito significativo da terapia nutricional, o que resultou no total final da amostra de
20 pacientes.
Randomização e intervenções
Durante a avaliação inicial, todos os participantes receberam orientações nutricionais,
enfatizando os benefícios de hábitos alimentares
saudáveis. Neste momento foi aplicado o recordatório alimentar de 24 horas (RA-24h)13 e o formulário clínico que abordou os seguintes itens:
dados de identificação do adolescente (idade e
sexo), história da doença (tipo de transmissão
e data do diagnóstico), história patológica atual
(esquema terapêutico atual, tempo de uso de
TARV atual, tempo de uso de TARV total). A randomização foi gerada a partir de uma sequência
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com base em uma tabela de números aleatórios
no programa Excel, no qual as células numeradas até 20 foram utilizadas para o sorteio dos
pacientes, que eram identificados através dos
dois últimos dígitos do seu prontuário. Os 20
pacientes foram alocados aleatoriamente em
dois grupos. O grupo com terapia nutricional
(GTN) recebeu orientações nutricionais mensais
por 12 semanas enfocando a dieta para dislipidemia, baseadas na recomendação da dieta tipo
I do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
para Manejo da Infecção pelo HIV em crianças
e adolescentes14. Além disso, os participantes
do grupo terapia receberam ligações telefônicas
quinzenais para aconselhamento nutricional. O
grupo controle (CG) recebeu a mesma orientação nutricional basal, porém, seguiu somente
a rotina de atendimento do ambulatório, que
consistiu em acompanhamento médico com infectologista, hebiatra e equipe assistente com os
seguintes profissionais: farmacêuticos, assistentes sociais e técnicos de enfermagem.
O RA-24h, perfil lipídico e IMC foram realizados em ambos os grupos no período basal e
ao fim do estudo. Os participantes foram aconselhados a não exercer atividade física vigorosa
e a não ingerirálcool no prazo de 24 horas antes
da coleta de sangue.
Avaliação Antropométrica
A massa corporal total foi medida com balança antropométrica digital (Urano®) com capacidade de 150 Kg e sensibilidade de 0,1 Kg,
descalços, com o mínimo possível de roupas, no
centro do equipamento, eretos, com os pés juntos e os braços estendidos ao longo do corpo. A
massa corporal total foi anotada em Kg (kilogramas) com uma casa decimal. A estatura foi medida através de estadiômetro de parede Modelo
211 da Tonelli Equipamentos Médicos Ltda®. O
Indice de Massa Corporal (IMC) foi calculado a
partir da massa corporal totaldividida pela estatura ao quadrado [IMC = Massa Corporal Total
(kg) / (Estatura²) (m)].
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Avaliação Dietética e Intervenção
Os esquemas alimentares foram planejados
individualmente considerando as necessidades
nutricionais, a situação socioeconômica e os
hábitos alimentares de cada indivíduo. O plano
alimentar fornecido continha descrição dos alimentos, horários, quantidades em medidas caseiras e uma lista de alimentos proibidos.
As informações sobre o consumo alimentar
foram obtidas através do preenchimento do RA-24h, no qual os pacientes relatavam detalhadamente os alimentos e bebidas consumidos nas
24 horas anteriores à consulta. Como forma de
aumentar a veracidade das informações foi utilizado um manual de registro fotográfico para
inquéritos alimentares. Para análise quantitativa
de energia, macronutrientes e fibra total ingeridos foi utilizado o programa diet Win Profissional
2.0, 2015. Para isto as medidas caseiras foram
convertidas em gramas e mililitros. Os alimentos
e preparações que não constavam na listagem
do programa foram incluídos com o auxílio de
tabelas complementares.
A terapia nutricional seguiu as recomendações estabelecidas pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Gerenciamento da Infecção por HIV em crianças e adolescentes onde
adolescentes com colesterol total> 150mg/dL e
colesterol LDL entre 100 e 130mg/dL receberam
a dieta Tipo I que recomendava o consumo diário de até 30% de calorias na forma de gorduras,
até 10% de gorduras saturadas e colesterol até
100mg/1.000 calorias (máximo: 300mg/dia)14.
Para todos os participantes do GTN foi desenvolvida a estratégia de motivação do paciente, discutindo informações sobre a dislipidemia,
importância da terapia nutricional nesta situação, informações sobre os grupos alimentares,
suas funções e principais fontes, alimentos ricos
em lipídeos e colesterol, estímulo para a ingestão de fibras e adoção de hábitos alimentares
saudáveis. Como medida educativa auxiliar, que
confere o grau de padronização às informações,
foi elaborado um material gráfico especifica-
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mente criado para esta finalidade, que foi distribuído a cada um dos participantes. Ao final
das consultas foram estabelecidas algumas metas em comum acordo com o paciente, a partir
da detecção de possíveis condutas alimentares
inadequadas, para favorecer a adesão à terapia
e a sua motivação.
Perfil Lipídico
O perfil lipídico contemplou medidas de
colesterol total (TC), colesterol de lipoproteínas
de alta densidade (HDL-c), triglicerídeos (TG) e
colesterol de lipoproteínas de baixa densidade
(LDL-c). Os níveis de TC e TG foram medidos
usando um método enzimático colorimétrico
e de HDL-c, o método enzimático colorimétrico homogêneo (Hitachi 917, Roche Diagnostics
Gmb H, Mannheim, Alemanha). O LDL-c foi calculado de acordo com a fórmula de Friedewald
se os níveis plasmáticos fossem <400 mg / dL12.
A dislipidemia foi definida por níveis plasmáticos de colesterol total em jejum > 170mg/
dL associado a: triglicerídeos ≥ 130mg e/ou colesterol LDL ≥ 130mg/dL12.
Análise Estatística
Para verificar a normalidade dos dados foi
utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para comparação das variáveis categóricas foi utilizado teste
Qui-quadrado e para as variáveis contínuas, teste de Mann-Whitney. A comparação das médias
segundo as variáveis dietéticas, imunológicas e
bioquímicas dos grupos, tempos e a interação
(grupo x tempo) foi realizada por meio do modelo de equações de estimações generalizadas
(GEE)15. Foi utilizada uma matriz de correlação
de trabalho não-estruturada, uma matriz de
covariância robusta e uma distribuição normal
com função de ligação de identidade. Para comparar as médias das categorias da interação foi
utilizado teste post-hoc de Bonferroni. O nível de
significância adotado foi de p< 0,05. Os testes
foram realizados com o software PASW 18.0
para Windows.
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> RESULTADOS
Dos 37 pacientes triados, 26 (70,27%) foram considerados elegíveis e incluídos no estudo. Destes, 20 foram analisados. Seis pacientes,
sendo três do GTN e dois do GC foram excluídos
da análise por não comparecerem as consultas
de retorno ainda no primeiro mês. Um paciente
do GC foi excluído da análise por iniciar o uso
de hipolipemiante durante o estudo (Figura 1).
A Tabela 1 apresenta as características
demográficas, antropométricas, bioquímicas,
imunológicas, de consumo alimentar e a TARV

93

prescrita para os GC e GTN na avaliação inicial.
Os grupos apresentaram características semelhantes, com predomínio de mulheres. O tipo
de transmissão do vírus foi 100% via vertical. Os
esquemas terapêuticos dos pacientes incluíram
dois inibidores da transcriptase reversa análogos
de nucleosídeos (ITRN) e um inibidor da protease (IP) ou um inibidor da transcriptase reversa
não análogo de nucleosídeo (ITRNN). A combinação mais utilizada pelos pacientes foi tenofovir, lamivudina e efavirenz (35%). Durante a realização do estudo nenhum paciente necessitou
substituir a medicação.

Figura 1. Fluxograma dos participantes do estudo.

37 indivíduos triados
Excluídos
1 Não sabia do
diagnóstico
1 com infecção
oportunista ativa
1 gestante
2 com déficit cognitivo
6 não aceitaram
participar

26 randomizados

Dieta
13 analisados

Controle
13 analisados

1 excluído por uso
de hipolipemiantes
2 não retornaram a
consulta

3 indivíduos não
retornaram a
consulta

Dieta
10 analisados

Controle
10 analisados

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.
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Tabela 1. Caracterização dos adolescentes analisados no presente estudo.
Características

Terapia (n=10)

Controle (n=10)

P
0,999

Sexo, n (%)
Masculino

5 (50)

4 (40)

Feminino

5 (50)

6 (60)

16,5±1,46

16±1,37

0,620***

25± 3,4

24±3,2

0,959***

Idade, anos*
Índice de massa corporal, kg/m²*
Tempo de diagnóstico, meses*

168±31

180±37

0,576***

100% vertical

100%vertical

0,993***

TDF + 3TC +LPV/r

4

3

0,638***

AZT + 3TC + NVP

0

2

TDF + 3TC + ATV

0

3

TDF + 3TC + EFZ

2

2

TDF + 3TC + EFZ + DRV

1

0

TDF + 3TC + ATV + RTV

1

0

AZT + 3TC + LPV/r

1

0

TDF + 3TC + NVP

1

0

150 (93 – 165,5)

180 (147,7 – 180,25)

0,655***

694 (544,5 – 901,75)

638 (496,2 – 971,2)

0,678***

907 (161 – 1654)

776 (738 – 2992)

0,578***

282,3±68,7

287,6±72,5

0,742***

52±17

48±19

0,671***

Tipo de transmissão %
Terapia Antirretroviral, n(%)

Tempo de TARV total, meses**
CD4**
Carga Viral**
Perfil lipídico*
Colesterol Total mg/dl
HDL-C, mg/dl
LDL-C, mg/dl

87±25

86±26

0,832***

Triglicerídeos, mg/dl

137±67

135±70

0,904***

3688,3±594,5

4131,6±498,9

0,733***

Carboidrato (%)

58±5,1

59,6±5,4

0,921***

Proteína (%)*

13,5 ± 4

13 ± 4,8

0,769***

Lipídio (%)

28,5±4,3

27,4±4,7

0,623***

Ácido Graxo Saturado (%)

13±5

12±6

0,594***

Ácido Graxo Monoinsaturado (%)

12±3

11±3

0,644***

Ácido Graxo Poliinsaturado (%)

6±2

6±2

0,675***

382±166

403±172

0,503***

13±7

13±6

0,716***

Componentes da dieta*
Calorias Totais, kcal/dia

Colesterol, mg/dia
Fibra, g/dia

AZT= Zidovudina, 3TC= Lamivudina, NVP= Nevirapina, TDF= Tenofovir, LPV/r= Lopinavir + Ritonavir, DRV= Darunavir, RTV= Ritonavir,
HDL-C= lipoproteína de alta densidade, LDL-C= Lipoproteina de baixa densidade.
Nota: Valores expressos como média ± DP ou mediana e percentis.
*Valores obtidos pelo Teste Mann-Whitney U e Teste T Student.
**Mediana e percentis calculadas somente com pacientes que apresentaram carga viral. Fonte: elaborado pelo autor, 2015
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A mediana da carga viral permaneceu a mesma nos grupos (p = 0,678). As médias para carga
viral foram calculadas somente com os pacientes
que apresentaram carga viral detectável, sendo 3
pacientes do GC e 2 pacientes do GTN, pois 75%
da amostra total apresentava carga viral indetectável, ou seja, menor que 50 cópias por mililitro
de sangue, configurando estabilidade clínica.
A Tabela 2 apresenta a estimativa de consumo alimentar habitual de energia e macronutrientes que foi obtida pelo RA-24h, no mo-
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mento basal e final. A intervenção nutricional
resultou na redução da ingestão de calorias totais, dos percentuais de lipídios, ácidos graxos
saturados, ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos poli-insaturados. Resultou também
no aumento do consumo de fibras e redução
de miligramas de colesterol ingeridos por dia.
O percentual de carboidratos ingeridos obteve
pequena redução em ambos os grupos, porém,
houve um aumento significativo no percentual
de proteína no GTN.

Tabela 2. Estimativa do inquérito recordatório de 24 horas realizado antes e após a intervenção nutricional.
Variáveis

Terapia

Controle

Basal

3688,3 ± 594,5

4131,6 ± 498,9

Final

3256,1 ±446,7

4088,2 ± 522,9

Grupo

Tempo

Interação

0,005

0,006

<0,001

0,355

0,708

0,676

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,154

0,097

0,054

<0,001

<0,001

<0,001

Calorias Totais, Kcal/dia

Carboidrato (%)
Basal

58 ± 5,1

59,6 ± 5,4

Final

57,7 ± 2,5

58,7 ± 5,3

Basal

13,5 ± 4

13 ± 4,8

Final

17,7 ± 2,9

13,4 ± 4,3

Basal

28,5 ± 4,3

27,4 ± 4,7

Final

24,6 ± 2,9

27,9 ± 4,6

Basal

13 ± 5

12 ± 6

Final

7±2

12 ± 6

Basal

12 ± 3

11 ± 3

Final

8±2

12 ± 3

Basal

6±2

6±2

Final

5±1

5±1

Basal

382 ± 166

403 ± 172

Final

174 ± 56

398 ± 124

Proteína (%)

Lipídeo (%)

AGS (%)

AGM (%)

AGP (%)

Colesterol, mg/dia

continua
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Continuação da Tabela 2

Variáveis

Terapia

Controle

Grupo

Tempo

Interação

<0,001

<0,001

<0,001

Fibra, g/dia
Basal

13 ± 7

13 ± 6

Final

27 ± 9

19 ± 7

Nota 1: AGS= Ácido Graxo Saturado, AGM= Ácido Graxo Monoinsaturado, AGP= Ácido Graxo Polinsaturado.
Nota 2: Valores expressos como média ± DP.
Nota 3: P – Valores obtidos por GEE (modelo de equações de estimações generalizadas). Fonte: elaborado pelo autor, 2015.

A tabela 3 apresenta os valores de índice
de massa corporal total (IMC) dos participantes
do estudo. Conforme os resultados encontrados, o IMC permaneceu estável no GTN, enquanto no GC houve um aumento significativo
ao final do estudo.
Na avaliação bioquímica descrita na Tabela
3, a terapia nutricional reduziu os níveis plasmáticos do colesterol total (Figura 2) no GTN, com
aumento significativo no GC.

Houve redução dos níveis de LDL-C no
GTN e no GC mantiveram-se estáveis, porém,
ao fim do estudo, os níveis de LDL-C apresentaram redução significativa para o GC. Os níveis
de HDL-C apresentaram aumento similar, no
entanto, não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. Os níveis de triglicerídeos
diminuíram no GTN, enquanto no GC aumentaram significativamente.

Tabela 3. Medidas do perfil lipídico e do índice de massa corpora durante e após a intervenção nutricional.
Variáveis

Terapia

Controle

Grupo

Tempo

Interação

0,047

<0,001

<0,001

0,196

<0,001

0,129

0,003

0,006

<0,001

0,002

0,821

<0,001

0,455

<0,001

<0,001

Colesterol Total, mgl/dl
Basal

282,3±68,7

287,6±72,5

Final

246,2 ± 67,1

307,1 ± 76,8

Basal

52±17

48±19

Final

55 ± 15

51 ± 21

Basal

87±25

86±26

Final

85 ± 27

86 ± 25

Basal

137±67

135±70

Final

104 ± 39

177 ± 81

Basal

25,3 ± 3,4

24,7 ±3,2

Final

24,9 ± 2,9

26,9 ± 4,3

HDL-C, mg/dl

LDL-C, mg/dl

Triglicerídeos

IMC, kg/m²

Legenda: HDL-C = lipoproteína de alta densidade, LDL-C = lipoproteína de baixa densidade, IMC = índice de massa corporal
Valores expressos como média ± DP
P – Valores obtidos por GEE (modelo de equações de estimações generalizadas). Fonte: elaborado pelo autor, 2015.
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Figura 2. Efeito da terapia nutricional sobre os níveis plasmáticos do colesterol total no período da intervenção.

330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
Colesterol
(mg/dL)

Basal
Controle

Final
Intervenção

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.

Ao final do estudo apenas um participante do grupo intervenção encontrava-se fora dos
padrões que caracterizam dislipidemia, ou seja,
com colesterol total > 170mg/dl.
A figura 2 demonstra os níveis de colesterol
total em ambos os grupos durante o período da
intervenção, na qual foi possível observar a diminuição dos níveis de colesterol total de 282mg/
dL para 246 mg/dL no GTN e o aumento significativo de 287 mg/dL para 307 mg/dL no GC.

> DISCUSSÃO
No estudo houve uma redução média de
36,1 mg/dL nos níveis de colesterol total e 33
mg/dL em níveis de triglicerídeos. A terapia
nutricional teve, portanto, um efeito positivo
no controle da dislipidemia. Contudo, os estudos8,7,16,17 que avaliaram a dieta no controle das
dislipidemias em indivíduos que vivem com HIV/
AIDS ainda destacam a necessidade de novos
trabalhos a fim de elucidar esta possível relação.
Adolescência & Saúde

Em 2006, Terry et al. 7 realizaram um ensaio
clínico randomizado com 30 adultos que viviam
com HIV/AIDS usando TARV que apresentavam
dislipidemia. A intervenção ocorreu durante 8
semanas com dieta (não especificada pelos autores) associada ao exercício físico. Os resultados
encontrados foram níveis reduzidos de colesterol total, triglicerídeos e colesterol LDL. Um ensaio clínico randomizado realizado na Austrália
com adultos com dislipidemia, utilizando uma
intervenção de 16 semanas com dieta seguindo
recomendações da Fundação Nacional do Coração da Austrália e suplementação de omega-3
(3g / dia), encontrou redução nos níveis de colesterol total e triglicerídeos8. Nenhum dos estudos investigou a intervenção dietética isolada,
pois avaliaram a associação de outras intervenções com a dieta.
Barrios et al.16 ao avaliar 230 indivíduos sem
GC, encontraram reduções significativas nos níveis de colesterol total e triglicerídeos após três
e seis meses de dieta com baixo teor de gordura.
Mais recentemente, pesquisadores da região sul
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 89-100, jul/set 2018

do Brasil realizaram um ensaio clínico randomizado com adultos iniciando um tratamento que
incluiu monitoramento nutricional por 12 meses. O grupo que recebeu intervenção na dieta
não teve variação no perfil lipídico e IMC durante o acompanhamento do estudo. O grupo de
controle, por outro lado, teve um risco três vezes
maior de desenvolver dislipidemia do que o grupo de intervenção17. Os resultados do presente
estudo corroboram o trabalho de Lazzaretti et
al.17, uma vez que ambos demonstraram que a
intervenção nutricional pode ser segura e efetiva na diminuição da dislipidemia em indivíduos
com HIV/AIDS.
Os níveis de LDL-c permaneceram estáveis
para ambos os grupos e no GC os níveis de colesterol total, triglicerídeos e IMC aumentaram
significativamente. Os resultados evidenciaram
um aumento de 31% nos níveis séricos de triglicerídeos.
Embora os resultados médios de colesterol
total não tenham atingido o normal, no final de
12 semanas de intervenção, a redução foi significativa (p = 0,047). Em relação ao GC, os valores médios de colesterol aumentaram 10,4% na
segunda medida. Pode-se atribuir a causa deste
aumento nos níveis de colesterol e triglicerídeos
à falta de orientação dietética.
As estimativas da ingestão dietética de pessoas vivendo com HIV/AIDS variam amplamente
entre os estudos, mas de acordo com relatos na
literatura, a intervenção dietética reduz o consumo total de calorias de gorduras saturadas totais e colesterol na dieta e aumenta a ingestão
de fibra18,19. Houve uma melhoria no consumo
total de lipídios e na redução das percentagens
lipídicas, especialmente a redução dos ácidos
graxos monoinsaturados, deve ser atribuída à diminuição do consumo de carne vermelha, leite
integral e produtos lácteos, que são as principais
fontes de ácidos graxos monoinsaturados20.
A baixa ingestão total de fibras também
foi relatada em 2010, quando os pesquisadores
descobriram que a ingestão inadequada deste
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nutriente prevaleceu em indivíduos com mais de
9 anos de idade. Este fato pode contribuir para o
aumento do colesterol no soro, uma vez que as
fibras teriam a capacidade de se ligar em certas
substâncias no intestino, dentre elas o colesterol, reduzindo assim a sua absorção9.
A composição corporal e as alterações metabólicas observadas em pacientes infectados
pelo HIV estão associadas a aspectos clínicos
específicos21,22. Os efeitos adversos causados
pela terapia antirretroviral que ocorrem como
resultado do seu uso prolongado devem ser
diagnosticados e tratados como na população
HIV-negativa que apresenta tais alterações. Os
inibidores da protease desempenham um papel
de liderança na gênese da dislipidemia e seu uso
é essencial no controle da replicação viral23,24.
Pesquisadores relataram mudanças no estado nutricional de pacientes com HIV/AIDS e a
importância de um tratamento nutricional adequado, sendo a deficiência de nutrientes uma
das implicações mais comuns nestes pacientes
devido à ingestão dietética e mudanças metabólicas precárias, como o aumento do catabolismo protéico25. Existem poucos estudos com
crianças e adolescentes infectados pelo HIV 26.

CONCLUSÃO
Os resultados do ensaio clínico randomizado realizado com adolescentes com HIV/AIDS,
evidenciaram que a terapia nutricional pode ser
considerada como uma estratégia para o controle da dislipidemia.
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