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RESUMO
Introdução: A infecção pelo HIV pode ocasionar diversas alterações nutricionais associadas ao 
ambiente pró-inflamatório da doença; sendo assim, torna-se de suma importância a utilização 
de métodos de avaliação da composição corporal nas diferentes fases da infecção. O objetivo 
do estudo foi avaliar a correlação entre antropometria e bioimpedância elétrica (BIE) em homens 
portadores do HIV virgens de tratamento antirretroviral (VT). Método: Estudo transversal envol-
vendo 75 homens portadores do HIV VT na cidade do Rio de Janeiro. Foram coletados dados 
clínicos, antropométricos e dietéticos. Os dados foram analisados com auxílio do programa SPSS 
versão 16.0. Resultados: Excesso de peso foi encontrado em 49,3% da amostra, de acordo com 
o índice de massa corporal (IMC) e, em 69,3%, de acordo com a BIE. Obesidade abdominal foi 
verificada em 33,3%, de acordo com a circunferência de cintura (CC). Foi observada correlação 
da massa magra, obtida pela BIE, com o IMC e com a circunferência muscular do braço; assim 
como da massa gorda, obtida pela BIE, com o IMC, com a CC e com a dobra cutânea tricipital. 
Ingestão inadequada de calorias, proteínas e fibras foi verificada em 86,4%, 77%, e 78,6% da 
amostra, respectivamente. Conclusões: Este estudo demonstrou alta prevalência de excesso de 
peso e inadequação dietética em homens portadores do HIV ainda sem a influência dos antir-
retrovirais. Podemos sugerir o uso da antropometria, que apresentou correlação positiva com a 
BIE, na avaliação nutricional de pessoas vivendo com HIV.

ABSTRACT
Introduction: HIV infection causes several nutritional changes due to disease`s pro-inflamma-
tory environment, so it is extremely important to use methods for assessing body compositions 
at different stages of infection. The aim of the study was to evaluate the correlation between 
anthropometry and bioelectrical impedance (BIE) in HIV antiretroviral naïve (AN) men. Methods: 
A cross-sectional study with 75 HIV AN men in the city of Rio de Janeiro. Clinical, anthropometric 
and dietetic data were collected and analyzed with software SPSS 16.0. Results: Overweight was 
found in 49.3% of sample, according to Body Mass Index (BMI), and in 69.3%, according to BIE. 
Abdominal obesity was verified in 33.3%, according to waist circumference (WC). Correlation was 
observed between lean mass, obtained by BIE, and BMI and arm muscle circumference (AMC), 
as well as a correlation between fat mass, obtained by BIE, and BMI, WC and triceps skin-fold 
thickness. Inadequate intake of calories, protein and fibers was verified in 86.4%, 77%, and 78.6% 
of sample, respectively. Conclusions: The present study showed a high prevalence of overweight 
and inadequate intake in HIV men without the effects of antiretroviral treatment. We can suggest 
the use of anthropometry, which showed positive correlation with BIE, in nutritional assessment 
of people living with HIV.

AArtigo Original



Bioimpedância e antropometria na determinação da composição corporal em homens portadores de HIV

Rev Bras Nutr Clin 2016; 31 (1): 60-4

61

INTRODUÇÃO

Com o advento do tratamento da infecção causada pelo 
Human Immunodefiency Virus (HIV), a Acquired Immune Defi-
ciency Syndrome (AIDS) modificou sua característica, passando 
de uma doença de caráter agudo com elevada mortalidade e 
consolidando-se como uma doença crônica1. No Brasil, até 
junho de 2012 foram registrados 656.701 casos de AIDS2. 

A infecção pelo HIV ocasiona diversos efeitos sobre o 
estado nutricional do indivíduo em qualquer fase da doença. 
Sabe-se que a perda de massa magra está fortemente 
relacionada a maiores taxas de morbimortalidade e a pior 
prognóstico3. Entretanto, estudos recentes demonstram que a 
obesidade é a mais importante alteração nutricional entre os 
portadores do HIV, ultrapassando a caquexia e a desnutrição, 
resultando em um perfil de maior risco cardiovascular4. 

A maioria dos estudos nutricionais inclui apenas pacientes 
portadores do HIV/AIDS em uso de terapia antirretroviral. 
Entretanto, a triagem nutricional nos estágios iniciais da 
infecção pelo HIV é fundamental para a identificação 
precoce de fatores de risco. Dessa forma, o conhecimento do 
perfil nutricional dos indivíduos infectados pelo HIV virgens 
de tratamento, incluindo avaliação nutricional e ingestão 
alimentar, permitirá o diagnóstico e o tratamento nutricional 
precoce, melhorando a resposta do paciente à doença e a um 
futuro tratamento farmacológico. O método adequado para 
avaliação do estado nutricional nos pacientes com infecção 
pelo HIV ainda não se encontra bem estabelecido. Dessa 
forma, existe a necessidade de se encontrar indicadores de 
fácil manuseio e fidedignos do estado nutricional para uso na 
rotina clínica, permitindo a detecção precoce do diagnóstico.

Apesar do índice de massa corporal (IMC) ser consi-
derado bom indicador do estado nutricional em estudos 
epidemiológicos, sua utilização isolada, na prática clínica, 
não permite identificar alterações na massa celular corporal 
ou compartimentos de massa gorda e massa magra, e na 
regionalização da gordura corporal5. Nesse contexto, a 
bioimpedância elétrica (BIE) e a medida do perímetro da 
cintura são métodos de avaliação considerados simples e 
não-invasivos6, que permitem estimar a gordura e a massa 
muscular6, assim como a distribuição da gordura corporal e 
risco cardiovascular e metabólico, respectivamente6. 

Com base no exposto, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar o estado nutricional por meio da antropometria e BIA 
em homens portadores do vírus HIV virgens de tratamento 
antirretroviral.

MéTODO

Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal que 
avaliou uma amostra de conveniência de homens portadores 
de HIV em um Instituto de Pesquisa Clínica em Doenças 
Infecciosas, no Rio de Janeiro, no período de março de 2012 
a janeiro de 2013. 

Pacientes do sexo masculino, com idade entre 18 e 60 
anos, com sorologia positiva para HIV e virgens de tratamento 
antirretroviral foram recrutados a partir da agenda ambula-
torial médica. Os critérios de exclusão adotados foram: estar 
em acompanhamento no ambulatório de Nutrição, presença 
de marca-passo ou qualquer tipo de prótese metálica, e 
incapacidade física para avaliação antropométrica. Aqueles 
que aceitavam participar do estudo assinavam o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IPEC/FIOCRUZ 
(CAAE 0030.0.009.000-10).

Os dados demográficos e clínicos (idade, tempo de diag-
nóstico do HIV, contagem de células T CD4, comorbidades 
e tabagismo) foram coletados em prontuário e registrados 
em instrumento de coleta padronizado. 

A avaliação antropométrica incluiu a avaliação do peso 
corporal, estatura, circunferência da cintura (CC) e braquial 
(CB) e dobra cutânea tricipital (DCT). Em uma balança 
calibrada da marca Filizola® foi realizada a aferição do 
peso corporal (em kg) e da estatura (em cm) e a partir 
dessas medidas foi calculado o IMC (IMC = peso/esta-
tura2), utilizado para classificação do estado nutricional de 
acordo com os pontos de corte da Organização Mundial 
da Saúde (OMS)7.

Com uma fita inextensível, foram aferidas as CC (em 
cm), e CB (em cm). No mesmo ponto de aferição da CB, foi 
mensurada a DCT (em mm) com o auxílio de um plicômetro 
da marca Cescorf®. 

A CMB foi estimada a partir da seguinte fórmula: CMB 
= CB – (π x DCT), onde: π = 3,14; sendo o resultado 
expresso em cm. Os resultados de DCT e CMB foram 
comparados aos padrões estabelecidos segundo sexo e 
idade por Frisancho et al.8,9.

Para classificação obesidade abdominal10, segundo a 
CC, adotou-se o ponto de corte maior ou igual a 94 cm.  

A técnica de BIE foi realizada com o aparelho da marca 
Hydra ECF/ICF Bio-impedance analyzer, modelo 4200, 
(Xitron Tecnologies) na frequência de 50 kHz, seguindo as 
recomendações do fabricante. Foram obtidos: massa magra 
(MM, em kg) e massa gorda (MG, em kg). Considerou-se 
excesso de gordura corporal quando %MG > 1511. 

O método de inquérito dietético empregado na avaliação 
da dieta habitual foi o Recordatório 24h e a quantificação do 
consumo alimentar foi realizada através do programa ©Nutri-
Quanti12. A adequação da ingestão dietética foi realizada por 
meio de comparação com a faixa de recomendação preco-
nizada na literatura para portadores de HIV assintomáticos13. 
Como não existem recomendações específicas de fibras, 
carboidratos e lipídeos para essa população, as médias de 
ingestão desses nutrientes foram comparadas com a reco-
mendação para pessoas saudáveis em gramatura por dia ou 
em percentuais calóricos do VET14. Inadequação foi definida 
como consumo inferior ou superior ao recomendado. 
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A análise estatística foi realizada com auxílio do programa 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 
versão 16.0.

Para verificar a normalidade das variáveis, foi utilizado 
o teste de Kolmogorov-Smirnov. Como todas as variáveis 
quantitativas apresentaram distribuição normal, ao nível de 
5% de significância, são apresentadas como média (M) e 
desvio padrão (DP). O consumo diário de calorias, proteínas, 
carboidratos, lipídeos e fibras foram descritos como variáveis 
quantitativas e analisados de forma categórica (adequado e 
inadequado). Foi testada a correlação de Pearson entre as 
variáveis quantitativas. O nível de significância estabelecido 
foi de P<0,05. 

RESULTADOS

Foram analisados 75 pacientes do sexo masculino, com 
média de idade de 34,8±9,0 anos. A maioria da amostra 
autodenominou-se como não-branco (81%, n=61) e 29,3% 
da amostra (n=22) era tabagista. Com relação às comorbi-
dades, 9% da amostra apresentavam hipertensão (HAS, n=7). 

Os pacientes apresentavam, em média, menos de cinco 
anos de diagnóstico do HIV e contagem de células CD4 
maior que 500 céls/mm3. A Tabela 1 demonstra os valores 
médios e desvio padrão dos parâmetros demográficos, 
antropométricos e da BIE.

Com relação à classificação do estado nutricional pelo 
IMC, apenas um (1,3%) paciente apresentava-se desnutrido, 
37 (49,3%) eram eutróficos, e 37 (49,3%) tinham sobrepeso 
ou obesidade. Observamos que 15% (n=11) da amostra 
apresentavam depleção no compartimento adiposo, avaliado 
pela DCT. Com relação ao compartimento proteico somático 
(segundo a CMB), seis (8%) indivíduos apresentavam depleção. 
Da amostra total, 25 (33,3%) pacientes apresentaram valores 
aumentados de CC. De acordo com a BIE, 52 (69,3%) paci-
entes apresentavam excesso de gordura corporal. 

Os valores médios de consumo calórico e de macro-
nutrientes encontram-se na Tabela 1. Foram encontradas 
frequências de inadequação calórica e proteica de 86,4% e 
77% da amostra, respectivamente. Do total de indivíduos com 
inadequação calórica (n=64), 89% (n=57) apresentavam 

ingestão acima do limite superior da faixa de recomendação. 
Com relação à ingestão proteica, dos 57 indivíduos com 
inadequação, 42 (73,7%) consumiam proteína acima da 
quantidade recomendada. A ingestão de fibras foi inad-
equada, com ingestão abaixo do recomendado em 59 
(78,6%) pacientes. Inadequação de carboidratos e de lipídeos 
foi menos frequente (35% e 37,8%, respectivamente).

A Tabela 2 apresenta as correlações entre as variáveis 
antropométricas e os parâmetros da BIE. Houve correlação 
do IMC com a MM (r=0,670; P<0,0001), com a CC 
(r=0,939; P<0,0001) e com a MG (r=0,786; P<0,001). A 
CMB esteve correlacionada com a MM (r=0,612; P<0,001). 

Tabela 1 – Parâmetros demográficos, antropométricos e da impedância 
bioelétrica e de ingestão alimentar de 75 homens portadores do HIV virgens 
de tratamento, atendidos em instituição de pesquisa clínica em doenças 
infecciosas do Rio de Janeiro.

Variáveis Média ±DP

Idade (anos) 34,8±9,0

Tempo de HIV (anos) 4,6±3,9

Contagem de CD4 (céls/mm3) 627,4±294,7

Peso (kg) 78,8±16,5

IMC (kg/m2) 25,9±4,8

CB (cm) 31,8±3,9

DCT (mm) 12,0±5,2

CMB (cm) 28,0±3,4

CC (cm) 91,0±13,0

MM (kg) 60,8±9,6

MG (kg) 17,7±11,5

MG (%) 20,6±7,3

Calorias (kcal/kg) 38,9±14,3

Proteína (g/kg) 1,6±0,7

Carboidratos (g/kg) 5,0±2,0

Lipídeos (g/kg) 1,4±0,6

Fibras (g) 26,8±11,2
DP = desvio padrão; IMC = índice de massa corporal; CB = circunferência de braço; DCT = do-
bra cutânea tricipital; CMB = circunferência muscular do braço; CC = circunferência de cintura; 
MM = massa magra, MG = massa gorda.

Tabela 2 – Parâmetros demográficos, antropométricos e da impedância bioelétrica e de ingestão alimentar de 75 homens portadores do HIV virgens de 
tratamento, atendidos em instituição de pesquisa clínica em doenças infecciosas do Rio de Janeiro.

Variáveis antropométricas Parâmetros a Impedância Bioelétrica

IMC CMB DCT

r P-valor r P-valor r P-valor

MM 0,670* 0,0001 0,612* 0,001 - -

CC 0,939* 0,0001 - - 0,619* 0,001

MG 0,786* 0,001 - - 0,798* 0,0001
r = Coeficiente de Correlação de Pearson; IMC = índice de massa corporal; CMB = circunferência muscular braquial; DCT = dobra cutânea tricipital; MM = massa magra; CC = circunferência da 
cintura; MG = massa gorda.
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Também houve correlação da MG com a DCT (r=0,619; 
P=0,001) e com a CC (r=0,798; P<0,0001). Não foi obser-
vada correlação entre a ingestão de calorias ou nutrientes 
e as demais variáveis.

DISCUSSÃO 

Nesta amostra de homens jovens portadores de HIV, 
virgens de tratamento antirretroviral, observamos que quase 
metade apresentava excesso de peso, de acordo com o 
IMC, fato que é corroborado por estudos brasileiros4,15,16 e 
em outros países17,18.

Poucos pacientes apresentaram depleção do compar-
timento adiposo e do compartimento proteico muscular. A 
adequação desses compartimentos pode ser reflexo do bom 
status imunológico da amostra e do menor tempo presumido 
de infecção, além de apresentarem acompanhamento regular 
em um centro de pesquisa de referência para doenças 
infecciosas.

Observou-se, também, que tanto a obesidade abdominal 
como o tabagismo, considerados fatores de risco para 
complicações cardiovasculares, estavam presentes em 
aproximadamente um terço da amostra. Outros autores4,15,16, 
observando indivíduos com HIV em unidades de referência 
brasileiras, encontraram valor médio de CC semelhante ao 
achado no presente estudo. Frente à mudança dos hábitos 
alimentares15, ao aumento da prevalência de excesso 
de peso15 e ao novo perfil crônico da doença1, torna-se 
necessário incluir na avaliação dessa população os fatores de 
risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.  

Medidas antropométricas compartimentais permitem 
identificar precocemente aqueles que estão com algum grau 
de depleção, ou que apresentem distribuição desfavorável 
do tecido adiposo, independentemente do peso corporal 
adequado. Apesar da prevalência de excesso de peso obtida 
pela BIE (69,3%) ter sido superior àquela encontrada pelo 
IMC, a MG (obtida pela BIE) esteve fortemente relacionada 
aos indicadores mais simples, IMC e CC. 

Também pudemos observar uma correlação entre MM 
e MG, e CMB e DCT, respectivamente. Essas correlações 
corroboram outros estudos19,20 e sugerem que a estimativa 
desses compartimentos por meio de circunferências e dobras, 
método mais simples e mais barato, é suficiente para a aval-
iação nutricional nessa população em instituições que não 
dispõem de aparelhos mais sofisticados para tal.

Embora não existam evidências suficientes de que tal 
população apresente necessidades energéticas distintas das 
da população saudável, nem exista um consenso para a reco-
mendação de macro e micronutrientes para essa população, 
a OMS recomenda que indivíduos portadores do vírus ainda 
na fase assintomática consumam 10% a mais em energia 

e que, na fase sintomática, aumentem o valor calórico das 
refeições em 20%-30%, a fim de obter a manutenção do peso 
corporal. Na prática clínica, é mais comum a utilização das 
fórmulas de bolso para cálculo de necessidades calóricas e 
proteicas13.

Foi observada alta frequência de inadequação calórica 
(86,4%) e proteica (77%), quase na sua totalidade à custa 
de ingestão calórica e proteica excessivas (89% e 73,7%, 
respectivamente). Possivelmente, essa amostra reflita um 
padrão de dieta ocidental, caracterizado pelo consumo de 
calorias e proteínas acima das recomendações. Em relação 
aos lipídeos, 37,8% dos indivíduos apresentavam ingestão 
inadequada. Entretanto, não podemos inferir que essa 
ingestão lipídica excessiva explique a prevalência aumen-
tada de excesso de peso, já que a ingestão alimentar não 
se relacionou com a antropometria, no presente estudo. 
A maioria dos pacientes (78,6%) apresentava ingestão de 
fibras abaixo do recomendado. Ingestão aumentada de 
proteínas e lipídeos, e reduzida de fibras também foram 
observadas no estudo de Hendricks et al.18. A ausência 
de recomendações específicas para a população HIV e a 
escassez de estudos com descrição da ingestão alimentar 
em pacientes HIV em terapia antirretroviral limita a discussão 
dos resultados.

Vale ressaltar que, no cenário atual, a hiper-alimentação 
pode ser tão prejudicial quanto à desnutrição. Acredita-se 
que o aumento da prevalência de sobrepeso/obesidade na 
população, incluindo portadores do HIV, seja ocasionado em 
parte pelas mudanças de hábitos alimentares, que incluem 
o consumo excessivo de gorduras e baixa ingestão de fibras 
alimentares16. Entretanto, não podemos explicar a alta frequ-
ência de sobrepeso e obesidade abdominal encontrada neste 
estudo pela ingestão alimentar. Podemos sugerir também que 
os pacientes com excesso de peso já tinham iniciado algum 
tipo de restrição alimentar, mesmo sem acompanhamento 
nutricional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo apontam alta 
prevalência de sobrepeso/obesidade e inadequação dietética 
nos indivíduos portadores do vírus HIV virgens de tratamento, 
reforçando a necessidade de uma intervenção nutricional 
precoce nessa população, por meio de encaminhamento 
para atendimento nutricional, ainda na fase assintomática da 
doença, conforme preconizado pela OMS. Podemos sugerir 
a utilização da antropometria clássica, por ter apresentado 
boa correlação com a BIE, para a avaliação nutricional dessa 
população, destacando o IMC e a CC. São necessárias estra-
tégias de intervenção nutricional para orientar as escolhas 
alimentares, aquisição de alimentos e práticas alimentares 
nessa população. 
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