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Resumo

A sociedade e a mídia atual, “impõe’’ que se tenham corpos perfeitos, esculturais, sendo 

excluída a pessoa que foge desses padrões exigidos. A lipodistrofia, uma doença que 

acomete  pessoas  com  HIV/  AIDS  em  conseqüência  do  efeito  colateral  do  uso  de 

medicamentos antiretroviral, que tem como principal característica a redistribuição da 

gordura corporal que promove acúmulos que podem aparecer na região abdominal, na 

parte posterior do pescoço e na região peitoral, ao lado da perda de gordura na face, 

braços, pernas e nádegas. Dessa forma, pessoas com lipodistrofia têm dificuldades em 

aceitar o corpo, o que faz com que muitas deixem de utilizar o antiretroviral, o que pode 

ocasionar menor tempo de vida. A melhor prevenção para a lipodistrofia é o exercício 

físico,  contribuindo também para tardar  e  minimizar  seus  impactos,  o que exige do 

profissional  da educação física,  o responsável  e  mais  capacitado para orientar  esses 

exercícios  físicos,  conhecimento  sobre  esse  problema para  que  possa  prescrever  de 

forma adequada os exercícios. A partir de tais considerações o objetivo desse estudo foi 

fazer um levantamento de pesquisas publicadas sobre lipodistrofia e exercício físico, 

para avaliar quais são os benefícios do mesmo na prevenção de pacientes que usam 

antiretroviral para a lipodistrofia. As pesquisas publicadas foram encontradas nas bases 

de dados Biblioteca Virtual de Saúde, Scielo, e Pub Med.

Palavras chave: Lipodistrofia, HIV/ AIDS, Exercício Físico, autoestima, autoimagem.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente a mídia e a sociedade vêm influenciando e impondo novos padrões 

de beleza e estética, imposições essas cada vez mais inatingíveis. O modelo de beleza 

imposto é que se tenham corpos perfeitos, que para as mulheres são entendidos como 

muito  magras  e  os  homens  com músculos  bem definidos,  o  que  leva  as  pessoas  a 

adotarem dietas  alimentares  que  podem comprometer  o  funcionamento  saudável  do 

corpo  ou  ainda  a  praticarem  exercícios  físicos  de  forma  exaustiva  e  exagerada, 

desrespeitando os limites do próprio corpo. Sendo assim, aspectos relacionados à saúde 

não são de grande relevância, onde o bonito é o que importa. E o que a mídia mostra é o 

que serve de regra para o dado julgamento do que é belo.

A vulnerabilidade dos indivíduos em se submeterem a tais padrões, em geral 

inatingíveis para a maioria das pessoas, pode ser parcialmente explicada pela construção 

da imagem corporal e autoestima a serem construídas nesse cenário estético (SOUZA, 

2007). Para Schilder (1994), a imagem corporal é a figura de nosso próprio corpo que 

formamos em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo nos apresenta.

 Segundo  Thompson  (1996),  o  conceito  de  imagem  corporal  envolve  três 

componentes:  Perceptivo,  que  se  relaciona  com a  precisão  da  percepção da  própria 

aparência física, envolvendo uma estimativa do tamanho corporal e do peso; Subjetivo, 

que  envolve  aspectos  como  satisfação  com a  aparência,  o  nível  de  preocupação  e 

ansiedade  a  ela  associada;  Comportamental,  que  focaliza  as  situações  evitadas  pelo 

indivíduo por experimentar desconforto associado à aparência corporal.

A autoestima é uma avaliação que o indivíduo efetua e mantém em relação a si 

mesmo,  expressando  uma  atitude  de  aprovação  ou  desaprovação.  O  conceito  de 

autoestima diz respeito à forma como o indivíduo elege suas metas, aceita a si mesmo e 

a sua imagem, valoriza o outro e projeta suas expectativas (NASCIMENTO, 2008). O 

conteúdo das percepções de autoestima e autoimagem é tudo aquilo que o indivíduo 

reconhece como fazendo parte de si: quando se torna adaptável, reconhecido de forma 

individual,  pelas  características  da  interação  social,  a  pessoa  se  considera  capaz, 

significativa, bem sucedida e valiosa (PESQUERO, 2005). 

Assim,  podemos  desenvolver  imagem  corporal  e  autoestima  em  que  não 

estaremos satisfeitos com os resultados do corpo, se os padrões corporais ideais não 
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forem alcançados. Aqueles que se desviam de determinados padrões acabam se sentindo 

impotentes e excluídos, pois a massificação promovida pela indústria cultural rejeita 

qualquer tipo de posicionamento contrário a esta (PESQUERO, 2005).

Isso pode ser enfatizado tendo-se em mente o que acontece com portadores da 

Síndrome da ImunoDeficiência Adquirida AIDS e do vírus causador desta, o HIV  e que 

fazem tratamento com anti-retroviral (TARV), um tipo de medicamento que tem como 

objetivo minimizar os efeitos da doença.

É  importante  destacar,  que  segundo  Organização  das  Nações  Unidas  sobre 

HIV/AIDS, o número de novas infecções caiu cerca de 25%, entre 2001 e 2009. O 

primeiro caso de AIDS foi notificado em 5 de junho de 1981. Segundo a agência, 34 

milhões de pessoas vivem com o HIV e cerca de 30 milhões perderam a vida, desde o 

surgimento da doença. 

 Em 1996,  iniciou-se  o  uso,  em larga  escala,  de  uma  nova  classe  de  anti-

retrovirais para o tratamento do HIV/AIDS. Estas medicações deram um novo impulso 

ao tratamento desta doença,  pois permitiu a introdução do “HAART” (Terapia Anti-

retroviral de Alta Potência), e com isso a redução drástica dos casos de morte por AIDS. 

No entanto, surgiu mais um problema, os efeitos colaterais desse medicamento, e entre 

eles destacou a lipodistrofia, que é tema de nosso estudo (CARPENTIER, 2004).     

A lipodistrofia  é  caracterizada  por  aumento  dos  níveis  séricos  de  colesterol, 

triglicérides e de glicemia, associada à resistência a insulina e mudança na distribuição 

da gordura corporal, é uma síndrome associada à terapia anti-retroviral.

Com receio e vergonha dos efeitos colaterais muitos portadores de HIV/AIDS 

deixaram de fazer uso dos medicamentos.  Indivíduos que apresentam a lipodistrofia 

vêem seu corpo deformado e alguns se sentem como se tivessem a “cara da AIDS” 

(POWER, 2003).  Os pacientes dizem sofrer preconceito de duas maneiras: primeiro do 

“tabu”  da  AIDS  que  até  hoje  assola  a  sociedade,  por  falta  de  conhecimentos, 

informações necessárias e até mesmo pelo medo as pessoas rejeitam os soropositivos a 

HIV, e, segundo porque com seus corpos deformados, estes sofrem por não estarem 

dentro dos padrões de beleza exigidos e impostos pela sociedade.

A prática de exercício físico é fundamental na prevenção da lipodistrofia nesses 

pacientes, visto que  as modificações corporais são alcançadas principalmente através 

do exercício físico realizado de forma correta e regular. Os exercícios podem promover 

melhora no bem estar, melhora nos níveis de colesterol e triglicérides, além de ajudar no 

controle  da  glicose,  queima  de  gordura  corporal,  melhora  geral  da  disposição  do 
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organismo, autoestima, autoimagem, depressão, qualidade de vida, entre outros. Pode 

ocorrer  melhora  tanto  no  que  tange  os  impactos  psicossociais  quanto  físicos 

(GILBERTONI, 2009).

Segundo  Perry  et.al  (2003),  indivíduos  com  HIV/  lipodistrofia,  o  ideal  é 

combinar exercícios aeróbicos (corrida, caminhada acelerada, natação bicicleta, entre 

outros) que acelerem a perda de gordura em geral, e de força (como musculação), que 

aumentam a massa muscular de braços, pernas e nádegas.

O papel do Educador Físico para estas pessoas é de fundamental importância, 

podendo  estimular  a  prática  regular  de  exercícios  físicos  assim como aplicar  esses 

exercícios, estimulando e orientando a prática regular do mesmo, bem como estimular 

práticas de lazer, proporcionando o bem estar do paciente, a socialização e interação, e 

contribuindo para uma melhor  qualidade de vida,  melhora da autoestima e que eles 

tenham prazer pela vida e adotem o exercício físico como um hábito de vida. 

 Boyle (2001) destacou os efeitos da lipodistrofia sobre o bem- estar psicológico, 

ressaltando  que  as  mudanças  corporais  podem  resultar  em  níveis  importantes  de 

depressão  e  ansiedade,  além da  não  adesão  ao  tratamento.  A estigmatização  social 

decorrente da lipodistrofia foi apontada em outra pesquisa feita por (TEBAS, 2001), que 

ressaltou a possibilidade de prejuízo na adesão aos medicamentos anti-retrovirais. 

Desse modo, o Educador Físico deve buscar conhecimentos sobre a AIDS, o que 

se pode fazer para contribuir para melhora da lipodistrofia, quais são os mecanismos de 

ação dos anti-retrovirais, os exercícios que atendam as necessidades e possibilidades de 

cada indivíduo, e a partir de tais conhecimentos e informações promover saúde e bem 

estar  a esses indivíduos elaborando programas de exercícios físicos de acordo com suas 

possibilidades, minimizando assim os efeitos causados pela lipodistrofia que vem sendo 

uma das maiores preocupações nesse caso.

Assim,  o  objetivo  desse  trabalho  foi  fazer  um  levantamento  de  estudos 

publicados sobre lipodistrofia e exercício físico, para avaliar quais são os benefícios do 

exercício físico na prevenção da lipodistrofia, mostrando a importância do Educador 

Físico e do exercício físico no cotidiano das pessoas portadoras de AIDS/HIV, seja nas 

academias ou na educação física escolar.

O  Educador  Físico  pode  contribuir   muito  para  que  pessoas  soropositivas 

obtenham saúde,  corpos  saudáveis,  uma melhor   autoestima,  uma nova maneira  de 

aceitar  a doença,  e de viver sem vergonha,  sem esconder o que está  acontecendo e 

enfrentar o problema tentando resolvê-lo da melhor maneira possível, sendo a prática 
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regular  de exercício  físico  considerado o melhor  e  o  meio mais  eficaz de prevenir, 

minimizar e tardar a lipodistrofia.

 Cita-se  ainda  o  fato  de  que  o  professor  de  Educação  Física  Escolar  pode 

também  lidar  com  crianças  nas  escolas  que  sejam  soropositivas,  e  que  fazem  o 

tratamento anti-retroviral, podendo ou não apresentar a lipodistrofia. O professor não 

pode excluir este aluno de suas aulas, ao contrário, tem que estimulá-lo a prática de 

atividades, a socialização, interação desse aluno com os demais, sendo a escola mais um 

lugar  dessa prática, garantindo assim que esse aluno tenha os mesmos direitos e deveres 

que os demais.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Lipodistrofia

2.1.1 O que é a Lipodistrofia

Segundo  Dutra  et.al  (2008)  a  epidemia  da  Síndrome  da  Imunodeficiência 

Adquirida  (AIDS)  continua  crescendo,  apesar  do  declínio  das  taxas  de  infecção. 

Segundo a Organização das  Nações  Unidas,  em sua atualização de 2006,  o  número 

global  de  pessoas  vivendo  com  HIV  (Vírus  da  Imunodeficiência  Humana)  vêm 

aumentando, em todas as regiões do mundo, com o número estimado de novos casos em 

adultos e crianças de 4,3 milhões. O número de portadores de HIV aproxima-se de 34,5 

milhões de pessoas, sendo 2,6 milhões a mais que em 2004, e que a mortalidade foi de 

2,9 milhões de pessoas naquele ano. 

       O Vírus da Imunodeficiência Humana, ou HIV é o responsável pela infecção do 

organismo pela AIDS. Onde Imunodeficiência é uma inabilidade do sistema de defesa 

do organismo para se proteger contra microorganismos invasores, como o vírus HIV. A 

AIDS não é causada espontaneamente, mas por um fator externo (a infecção pelo HIV).

      O vírus tem um longo período de incubação antes do surgimento dos sintomas 

da doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso. Por isso, uma pessoa 

pode ser portadora do vírus sem necessariamente estar com AIDS. 

    Atualmente, a AIDS é considerada uma doença de perfil crônico. Ela não tem 

cura, mas tem tratamento, de maneira que uma pessoa com a doença pode viver com o 

vírus HIV por um longo período, sem apresentar nenhum sintoma.

As células mais atingidas pelo HIV são os linfócitos TCD4+, justamente aquelas 

que comandam a resposta específica do corpo diante de agentes como vírus e bactérias. 

Instalado dentro das células, o vírus consegue se multiplicar e se espalhar pela corrente 

sanguínea, contaminando outras células. Com a defesa do corpo prejudicada pelo vírus, 

a pessoa infectada fica sujeita ao aparecimento de vários tipos de doença. O HIV leva à 

AIDS quando o sistema imunológico fica tão fraco,  que o organismo contrai  várias 

infecções,  tais  como a  tuberculose  e  o  cobreiro.  Estas  são  chamadas  de  “infecções 

oportunistas”,  porque  usam  a  oportunidade  que  o  HIV  oferece  para  infectar  o 
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organismo. São estas e outras doenças que matam a pessoa, e não em decorrência de ter 

HIV/AIDS (WELBOURN, 1995).

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, estima-se que tenham ocorrido 

433 mil casos de AIDS, evidenciados desde a primeira identificação, em 1980, até junho 

de 2006. A taxa de incidência aumentou, atingindo em 1998, 19 casos de AIDS por 100 

mil habitantes. Em 2004, foram notificadas 593 mil pessoas,  entre 15 a 49 anos de 

idade,  que vivem com HIV e AIDS, sendo 208 mil  mulheres e 385 mil  homens.  A 

mortalidade  até  dezembro de  2005 atingiu  o  número de  183 mil  óbitos  de  pessoas 

soropositivas, estabilizando em cerca de 11 mil óbitos anuais desde 1998.

Segundo Oliveira (2003), após o progresso da política de acesso universal ao 

tratamento  anti-retroviral  (TARV),  que  levou  à  introdução  da  terapia  anti-retroviral 

altamente ativa (HAART), com a combinação de drogas com diferentes formas de ação, 

observou-se uma importante redução na mortalidade dos pacientes infectados pelo HIV. 

Com a utilização do esquema HAART, a replicação do HIV é inibida, fazendo com que 

os pacientes vivam por mais tempo. No entanto, o esquema é complexo e apresenta 

muitas alterações metabólicas.

Com o uso da HAART, a mortalidade e a progressão da doença diminuíram 

drasticamente. Contudo, o efeito colateral do uso desse medicamento vem crescendo em 

longo prazo. Um dos maiores efeitos colaterais ao uso do anti-retroviral é a Síndrome da 

Lipodistrofia.  Em pessoas  soropositivas  para  o  HIV a  lipodistrofia  é  uma condição 

progressiva,  cuja  severidade  parece  ser  diretamente  proporcional  ao  tempo  de 

tratamento  com  medicação  anti-retroviral  (SAFRIN  e  GRUNFELD,  1999).  As 

mudanças corporais têm sido relacionadas à lipohipertrofia (aparecimento de gordura 

dorsocervical, expansão da circunferência do pescoço, aumento do volume dos seios e 

acúmulo  de  gordura  na  região  abdominal)  e  à  lipoatrofia  (diminuição  de  gordura 

periférica,  com  perda  de  tecido  subcutâneo  na  face,  braços,  pernas  e  nádegas).  A 

lipodistrofia  também  tem  sido  associada  a  alterações  no  metabolismo  glicêmico, 

resistência insulínica e dislipidemia (SAFRIN e GRUNFELD, 1999; VALENTE, 2005). 

O  uso  do  termo  lipodistrofia  relacionado  à  Síndrome  da  Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), originou-se de um relatório publicado no final de 1990 e referia-se à 

perda de gordura subcutânea na face e nos membros superiores e inferiores de pessoas 

HIV em tratamento anti-retroviral da classe dos inibidores de protease (JOHN, NOLAN 

e MALLAL, 2001).
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FIGURA 1: Lipodistrofia

Fonte: Google Imagens

FIGURA 2: Lipodistrofia

Fonte: Google Imagens

13



A Síndrome Lipodistrófica ocorre em pacientes com AIDS que fazem uso da 

terapia. A ocorrência desses efeitos colaterais depende do seu tempo de uso e da idade 

do paciente, ou seja, quanto mais velho o paciente mais fácil a ocorrência.

2.1.2  Impacto psicossocial da lipodistrofia

 O  impacto  psicossocial,  na  autoestima,  e  autoimagem  de  quem  tem  a 

lipodistrofia é significativo. Mudanças na imagem corporal podem ser extremamente 

perturbadoras  em termos  de  bem-estar  psicossocial,  afetando  a  qualidade  de  vida  e 

aumentando o estigma da doença. Pacientes têm descrito a lipodistrofia como sendo um 

visível  marcador  para  a  identificação da  condição de  portadores  do  HIV,  percebida 

como  a  "cara  da  AIDS".  Além  disso,  a  lipodistrofia  causa  problema  nas  relações 

pessoais e familiares, que em alguns casos, engatilham distúrbios nas relações sociais, 

levando  até  o  total  isolamento  dos  pacientes.  Talvez  a  mais  significante  das 

conseqüências,  seja  que  muitos  pacientes  abandonem  a  terapia  buscando  evitar  os 

efeitos  psicossociais  da  redistribuição  de  gorduras  corporais  (FERNANDES,  et  al. 

2007).

Diversas são as alterações psicossociais relacionadas à lipodistrofia, que incluem 

insatisfação com a imagem corporal, alterações de humor demonstradas por ansiedade e 

infelicidade, problemas nas relações sexuais, redução da autoestima e depressão. 

Alterações  na  imagem  corporal  confrontadas  por  esses  pacientes  têm 

repercussões na saúde afetivo-emocional. Assim, mesmo levando em consideração os 

benefícios da terapia anti-retroviral, para muitos pacientes, os custos são tão difíceis de 

suportar, fazendo com que estes abandonem o tratamento. Este comportamento pode ser 

compreendido se considerarmos não somente a estigmatização associada ao HIV/AIDS, 

mas  também a ditadura  pelo  "corpo perfeito",  enfatizada  atualmente  pela  sociedade 

(FERNANDES, et al. 2007).

     A "distorção" da imagem corporal associada com a lipodistrofia tem sido 

relatada. Além disso, BLANCH e colaboradores (2002) relataram que a diminuição da 

atividade e satisfação sexual foi observada após o desenvolvimento da lipodistrofia. Os 

pacientes  também  se  sentiram  piores  fisicamente,  e  menos  confiantes  nos  seus 

relacionamentos quando vivenciaram a lipodistrofia.
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Com relação à adesão à terapia anti-retroviral, um estudo descreveu que alguns 

pacientes cogitam interromper ou abandonar o tratamento em decorrência das alterações 

corporais.  A preocupação e ansiedade com relação ao futuro, e com a possibilidade da 

ocorrência da lipodistrofia são freqüentes. No entanto, os pacientes que enfrentaram as 

complicações decorrentes da infecção pelo HIV e estiveram mais próximos à morte 

consideram  a  lipodistrofia  como  um  preço  a  ser  pago  em  troca  da  longevidade 

(FERNANDES, et al, 2007).

   Além de sofrer um conflito psíquico diante da nova imagem corporal, ele não 

se  reconhece.  A imagem,  a  consciência  corporal  e  a  identidade  elaborada  desde  os 

primeiros anos de vida, de repente, mudam. O novo corpo não é reconhecido, nem pelo 

paciente ao se olhar no espelho, nem pelas pessoas de seu convívio social. Esta rejeição 

comumente traz sofrimento e grande tristeza.

2.2 EXERCÍCIO FÍSICO E O PROFISSONAL DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA

Exercício Físico é toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva que 

tem por objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão 

física (CASPERSEN et al, 1985). A razão da prática de exercícios inclui: o reforço da 

musculatura e do sistema cardiovascular; o aperfeiçoamento das habilidades, a perda de 

peso e/ou a manutenção do corpo. Para muitos médicos os exercícios físicos realizados 

de forma regular ou frequente estimulam o sistema imunológico,  ajudam a prevenir 

doenças (como cardiopatia, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, etc.) moderam o 

colesterol,  ajudam a  prevenir  a  obesidade,  e  outros.  Além disso,  melhoram a  saúde 

mental e ajudam a prevenir a depressão. Todo exercício físico deve ser sempre realizado 

sob a orientação de um profissional ou centro esportivo qualificado, pois a prática de 

exercícios  físicos  somente  nos  permite  atingir  os  objetivos  esperados  quando  é 

devidamente  orientado. Sendo  que,  isto  é  valido  para  pessoas  com  a  síndrome  da 

lipodistrofia.

           A prática regular de exercícios físicos acompanha-se de benefícios que se 

manifestam  sob  todos  os  aspectos  do  organismo,  melhorando  a  força  muscular, 
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fortalecimento  dos  ossos,  desenvolvimento  das  habilidades,  melhora  da  autoestima, 

autoimagem, percepção corporal, dentre outros.

            Com relação à saúde física, observamos perda de peso e da porcentagem de 

gordura  corporal,  redução  da  pressão  arterial  em  repouso,  melhora  do  diabetes, 

diminuição  do colesterol  total  e  aumento  do  HDL- colesterol  (o  "colesterol  bom"), 

melhora  a  capacidade  pulmonar,  aumento  da  capacidade  de  consumo  de  oxigênio, 

melhora do funcionamento do coração. 

 Nos  aspectos  psicossociais,  a  prática  de  exercícios  ajuda  na  regulação  das 

substâncias relacionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, 

ajuda na capacidade de lidar com problemas e com o estresse, auxilia na recuperação da 

autoestima.  Pode  melhorar  também a  interação  social  entre  os  indivíduos,  tanto  no 

ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho.

O profissional  que  tem habilidade  para  prescrever,  orientar  e  acompanhar  o 

exercício físico é o educador físico. A profissão de Educador Físico foi regulamentada 

no Brasil pela lei 9696/98 (setembro 1998), cabendo ao educador físico (diplomado em 

curso  superior)  agir  em todos  os  campos  do  conhecimento  nas  áreas  de  atividades 

físicas e de desporto, intervindo, segundo propósitos educacionais, na saúde e no lazer. 

    O  Educador  Físico  deve  trabalhar  num  sentido  amplo,  com  prevenção  de 

determinadas doenças num contexto terapêutico e também é fundamental na formação 

básica do ser humano, devido sua atuação no contexto psicossocial do conhecimento 

corporal, suas possibilidades de ação e suas limitações.

O papel do educador físico para as pessoas com lipodistrofia é de fundamental 

importância,  pois  pode estimular  a  prática regular  de exercícios  físicos  assim como 

“aplicar” esses exercícios, estimular práticas de lazer, proporcionando o bem estar do 

paciente,  a  socialização e  interação,  além de  contribuir  para  que  estes  tenham uma 

melhora na saúde em geral.

 O  professor de Educação Física Escolar pode também lidar com crianças nas 

escolas que sejam soropositivas, e que fazem o tratamento anti-retroviral, que podem ou 

não apresentar a lipodistrofia. O professor não pode excluir este aluno de suas aulas, ao 

contrário,  tem que estimular  a  prática  de  atividades,  a  socialização,  interação desse 

aluno com os demais, sendo a escola mais um lugar dessa prática, além de garantir o 

direito de todo aluno participar de qualquer disciplina curricular.  Assim o professor 

estaria estimulando a prática de exercícios físicos e contribuindo para a prevenção da 
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lipodistrofia,  interferindo também para que estes alunos não sofram nenhum tipo de 

preconceito, discriminação ou exclusão por parte dos outros alunos.

Diante disso, pôde-se perceber o quanto é fundamental o acompanhamento do 

educador físico para pessoas com a AIDS e/ou Lipodistrofia, o quanto esse profissional 

contribui para tal doença.Tanto na aceitação, prevenção, tratamento.Dai a necessidade 

de se ter mais estudos por parte dos educadores físicos, pra uma melhor contribuição e 

compreensão para essas pessoas.
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3. METODOLOGIA

De acordo com Fachin (2003, p. 123), pesquisa “é um procedimento intelectual 

em  que  o  pesquisador  tem  como  objetivo  adquirir  conhecimentos  por  meio  da 

investigação de uma realidade e da busca de novas verdades sobre um fato (um objetivo 

ou  um  problema)”.  A  pesquisa  é  uma  investigação,  e  ela  proporciona  mais 

conhecimentos acerca de um assunto ou problema ainda não esclarecido.

O  presente  estudo  teve  por  objetivo  fazer  um  levantamento  de  estudos 

publicados sobre lipodistrofia e exercício físico, para avaliar quais são os benefícios do 

exercício  físico  na  prevenção  dos  pacientes  soropositivos,  que  fazem  uso  do 

medicamento antiretroviral.

Consistiu  em  uma  Pesquisa  Indireta,  já  que  de  acordo  com  MATTOS, 

ROSSETTO  JÚNIOR  e  BLECHER  (2003)  a  pesquisa  indireta  caracteriza-se  pela 

utilização de informações, conhecimentos e dados que já foram coletados por outras 

pessoas,  em  pesquisas  anteriores,  e  demonstrados  de  diversas  formas,  como 

documentos, leis, projetos, desenhos, livros, artigos, revistas, jornais. 

    

3.1 Locus

Para a realização desse estudo foram avaliados os artigos publicados na base de 

dados Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde e Pub Med. Foram encontrados 13 artigos, 

publicados entre os anos de 2003 a 2010. Os artigos foram encontrados nessas bases de 

dados  por  meio  da  combinação  das  palavras  chave:  lipodistrofia,  exercício  físico, 

lipodistrofia e auto-estima, impactos psicossociais da lipodistrofia.

3.2 Procedimentos

Após a leitura dos textos foram elaboradas categorias de análise para possibilitar 

uma melhor compreensão sobre as produções referente à lipodistrofia e exercício físico. 

As  categorias  de  análise  foram:  perfil  profissional  do  pesquisador,  indicação  de 
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prevenção  e  tratamento,  tipo  de  exercício  físico  recomendado,  relação  entre  perfil 

profissional do pesquisador com o tipo de exercício recomendado.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo dos artigos foram organizados em cinco categorias de análise. Para 

possibilitar melhor organização e compreensão, os resultados estão expostos em forma 

de tabelas, com dados brutos e percentuais. Na tabela 1 pode ser observado o perfil 

profissional dos pesquisadores que publicaram.

  TABELA 1- Perfil Profissional do Pesquisador

Profissão Freqüência Percentagem
Enfermeiro 12 30%

Médico 11 27,5%

Educador físico 10 25%

Psicólogo 03 7,5%

Fisioterapeuta 02 5%

Pedagogo 01    2,5%

Nutricionista 01 2,5

TOTAL 401 100%
  

Nessa tabela percebemos que vários são os tipos de profissionais que discorrem 

sobre  a  lipodistrofia.  Vimos  aqui,  que  o  tema  abordado  tem a  necessidade  de  uma 

equipe  multiprofissional,  de  inter-relação  entre  os  diferentes  profissionais,  os  quais 

devem  ver  o  paciente  como  um  todo,  numa  atitude  humanizada.  Outro  aspecto 

importante é alertar os profissionais para a necessidade do conhecimento das atividades 

dos  outros  membros  da  equipe,  trocando  informações  e  buscando  atender  o  mais 

completamente possível o paciente. 

Percebemos uma grande porcentagem de enfermeiros (30% ), discorrendo sobre 

tal  assunto,  isso  poderia  ser  pelo  fato  de  a  profissão  atuar  em  diversos  lugares  e 

desenvolver as mais variadas funções dentro da área da saúde,  para a implantação, 

manutenção  desenvolvimento  de  políticas  de  saúde  tanto  em nível  curativo  quanto 

preventivo.  O  enfermeiro  é  um  profissional  que  sempre  tem  atuação  relevante  no 
1 O número de profissionais/pesquisadores é bem maior que o número de artigos analisados por estes  
terem em sua maioria mais de um autor com perfil profissional diferenciado.
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processo de apoio ao indivíduo com AIDS e sua família,  no sentido de propiciar  a 

ambos a aceitação, compreensão e conhecimento sobre a doença.  

  Médicos  foram  a  segunda  categoria  profissional  que  mais  publicou  sobre  a 

lipodistrofia,  correspondendo  a  27,5%.  A  medicina é  uma  das  muitas  áreas  do 

conhecimento ligada à manutenção e restauração da saúde. Ela trabalha, num sentido 

amplo, com a prevenção e cura das doenças. Ajuda com que o individuo tenha bem-

estar físico, mental, psicológico e social,esclarecendo duvidas, ajudando na aceitação 

das doenças.

     Um  fato  curioso  é  de  uma  doença  que  tem  como  maior  destaque  para 

prevenção/tratamento  o  exercício  físico,  e  ter  somente  25% dos  artigos  escrito  por 

educadores  físicos  já  que  estes  são  os  profissionais  que  tem  maior  domínio  e 

conhecimento  sobre  o  mesmo.  É  o  educador  físico  o  profissional  responsável  e 

habilitado  para  trabalhar  nas  academias,  inclusive  atualmente  vem  aumentando  o 

número  de  academias  voltadas  para  este  público  isto  porque  os  portadores  de 

lipodistrofia não se sentem a vontade em frequentar academias abertas para o público 

em geral,  com pessoas com corpos “esculturais”.  Sendo assim, no Brasil  já existem 

várias academias gratuitas voltadas para este público, e são os profissionais da educação 

física os responsáveis pela mesma, daí tamanha importância de termos conhecimento 

sobre o assunto que para muitos é desconhecido. 

Na escola o professor de educação física é muito importante se no meio escolar 

tiver pessoas soropositivas; cabe ao mesmo elaborar aulas/atividades que contribuam 

para a inclusão dos alunos, e também que procure dar exercícios em suas aulas que, 

interajam e satisfaçam toda a turma.E estimule o aluno soropositivo a buscar o exercício 

orientado,e sua pratica fora do horário das aulas.

Muitas vezes percebemos que os professores de Educação Física, quando tem 

alunos  com  alguma  necessidade  especial,  optam  por  não  deixarem  os  alunos 

participarem para  preservá-los  e  acabam dispensando-os  de  suas  aulas.  No entanto, 

sabemos que este não é o melhor caminho a ser tomado, pois os alunos que apresentam 

alguma necessidade ou transtorno que não impeçam de participar de atividades físicas 

em geral,  devem desenvolver  atividades para que melhorem sua capacidade motora, 

relação afetiva  e  social  tanto  no ambiente escolar  quanto  no social.  O professor  de 

Educação Física, independente do que se depare nas suas aulas, deve sempre incluir os 

alunos  para  que  participe  de  suas  aulas  fazendo  com  que  se  sintam  motivados  e 

interessados.
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Temos  7,5%  dos  artigos  escritos  por  psicólogos,  tendo  em  vista  tamanha 

importância  desses  profissionais  para  o  tratamento  da  lipodistrofia,  e  do  impacto 

psicossocial causado pela mesma.

Os  fisioterapeutas  também  tiveram  tímida  participação  na  divulgação  de 

conhecimentos sobre a lipodistrofia,  correspondendo apenas 5% dos profissionais.  A 

fisioterapia tambem é uma area da saúde, cuida dos aspectos fisicos e da reabilitação, 

voltada para o entendimento da estrutura e mecânica do corpo humano. Para as pessoas 

portadoras de lipodistrofia  tem um papel muito importante, para tratamento, orientação, 

estimulo, entre outros. 

Um  fato  positivo  nessa  tabela  é  o  de  ter  2,5%  dos  artigos  escrito  por  um 

pedagogo,  isso  mostra  que  há  profissionais  de  outras  áreas  que  não  estão  ligados 

diretamente  a  saúde  preocupando-se  com  tal  assunto,  especialmente  na  área 

educacional, como é o caso do pedagogo. A relevância do conhecimento da lipodistrofia 

para profissionais da educação é justamente para saberem lidar com alunos que podem 

ter  esse  problema,  promovendo  a  inclusão  dos  mesmos  e  conduzindo  o  processo 

pedagógico de tal forma a respeitar as particularidades destes.

 Tem-se 2,5% dos artigos escritos por nutricionistas, um número baixo, diante da 

importância  desse  profissional  nos  hábitos  de  vida  e  alimentares  do  portador  da 

lipodistrofia, já que sabemos o quanto é importante para estes ter uma boa alimentação, 

bons  hábitos  alimentares,  para  melhorar  sua  qualidade  de  vida,  aliado  a  prática  de 

exercícios físicos. Veremos na tabela 2 que nos artigos lidos, 25,9% deles indicam uma 

boa  alimentação  para  tratamento/prevenção  da  lipodistrofia,  e  o  nutricionista  é  o 

profissional mais habilitado para prescrever como seria uma melhor alimentação.

Abaixo, na tabela 2, têm-se a relação das indicações de prevenção e tratamento 

para a lipodistrofia.
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 TABELA 2 - Indicações de Prevenção e Tratamento

Na tabela 2 observa-se que 92% das indicações para tratamento e prevenção da 

lipodistrofia é o exercício físico. Visto que inúmeros são os benefícios da prática regular 

dos  exercícios  para  a  saúde,  profissionais  da  saúde,  entre  eles  educadores  físicos 

reconhecem a importância do mesmo e recomendam sua prática. Dentre os benefícios 

da prática estão: melhora na qualidade de vida, aptidão física, reforço da musculatura e 

sistema  cardiovascular,  perda  de  peso,  melhora  no  sistema  imunológico,  ajudam  a 

prevenir  doenças (como cardiopatia,  doenças cardiovasculares,  diabetes tipo II,  entre 

outros.) moderam o colesterol, ajudam a prevenir a obesidade. Além disso, melhoram a 

saúde mental e ajudam a prevenir a depressão e melhorar a auto estima provocando 

consequentemente melhora no convívio social.
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Indicações Frequência Percentagem
Exercicio Físico 12 92,3%

Alimentação saudável/dieta 07 54%

Procedimentos esteticos 03 23%

Antitabagismo 03 23%

Acompanhamento 

Psicologico

01 7,6%

Não Cita 01 7,6%

TOTAL 272 100%



Todo  exercício  físico  deve  ser  sempre  realizado  sob  a  orientação  de  um 

profissional ou centro esportivo qualificado, pois a partir daí poderemos atingir melhor 

os objetivos esperados quando  a pratica é devidamente orientada. 

Indivíduos com lipodistrofia que seguem uma dieta adequada juntamente com a 

2 O número de indicações para tratamento e prevenção é maior que o número de artigos, isso ocorre porque em alguns  

artigos há mais de uma indicação para prevenção/ tratamento

prática regular de exercícios físicos terão resultados satisfatórios  tendo assim aumento 

da resistência anaeróbia, redução do percentual de gordura, aumento da força muscular, 

da massa magra, melhora da auto estima e qualidade de vida, entre outros. (BARROS, 

2007; EIDAM, LOPES, OLIVEIRA, 2005). No entanto, esses benefícios dependem de 

cada indivíduo e do seu ponto se vista sobre a doença, pois muitos ainda não aceitam o 

tratamento. Assim, se não tiverem a prática regular de exercícios, alem de “acentuar” os 

efeitos da lipodistrofia, diminuirá a qualidade de vida dos mesmos.

A segunda maior indicação de tratamento e prevenção a lipodistrofia foi dieta 

nutricional, que correspondeu a 54% das indicações. Uma alimentação saudável,  que 

seria comer a cada três horas, alimentação rica em frutas,  vegetais  (fibras),  livre de 

gorduras saturadas e excesso de açucares simples, beber muito líquido, especialmente 

água (8copos/dia no mínimo), evitar bebidas alcoólicas, embutidos, cigarros, ajuda com 

que os adultos mantenham um boa saude, peso ideal. ( RADAELLI, 2001)

Segundo os profissionais da saúde,como médicos,  enfermeiros,  nutricionistas, 

educadores  físicos  e  outros,  uma dieta  saudável  proporciona  ao  individuo inúmeros 

beneficios como: saúde, bem estar, prevenção de deficiências nutricionais, protege de 

doenças infecciosas, diminui o stress, auxilia no combate ao LDL Colesterol (chamado 

de  mau colesterol), colabora para o fortalecimento do coração, combate doenças como 

o câncer, diabetes, depressão (quando é ocasionada por ausência de lítio), entre outros.

Em contrapartida temos os maleficios quando se tem uma má alimentação, que 

ocorre por falta de alimentos, de maus hábitos alimentares, na maioria das vezes por 

haver  alimentos  pouco  nutritivos,  como  os  fast-foods  (comida  rápida).  A  má 

alimentação pode causar diversas doenças, pois causa no indivíduo um desequilíbrio 

físico-energético,  acarretando uma série de distúrbios físicos e mentais e deixando-o 

vulnerável as doenças. As principais consequências da má alimentação são: obesidade, 

colesterol elevado, gastrite, diabetes e hipertensão.
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Sendo assim, ter uma boa alimentação resulta em ter uma melhor qualidade de 

vida. Notam-se quantas são as conseqüências em ter uma má alimentação, quantos são 

maléficos para nossa saúde, e no caso dos portadores de AIDS e/ou Lipodistrofia, essas 

conseqüências  podem  ser  ainda  piores  e  mais  graves.  Um  problema  de  gastrite, 

colesterol, diabetes, entre outros ocasionados por uma má alimentação pode levar até a 

morte desses pacientes por estarem com a imunidade bem mais baixa. Daí a importância 

de pessoas soropositivas para o HIV terem sempre uma boa alimentação, para que não 

ocorra morte ocasionada por tais doenças. 

Com 23% das indicações para tratamento/prevenção temos o antitabagismo, isso 

porque sabemos que  o hábito de fumar tem diversos maleficios  e pode levar ao infarto, 

acidente vascular encefálico,  trombose,  lesão das veias,  arterias,  aumenta o risco de 

doenças cardiovasculares e respiratórias, diminui a capacidade da circulação sanguinea, 

aumenta a incidência do cancer, úlceras digestivas, infecções respiratórias entre outros. 

Ou seja, para pacientes com HIV/AIDS, o risco de fumar é ainda maior já que estes 

estão  com  uma  menor  capacidade  de  defender-se  contra  infecções  e  uma  baixa 

imunidade. 

 Também  com  23%  das  indicações  assim  como  o  antitabagismo  estão  os 

procedimentos estéticos. Esse caso é de correção/tratamento, e não de prevenção, e são 

utilizados na maioria das vezes quando a lipodistrofia ocorre no rosto, ocasionando uma 

perda  de  massa  na  face.  O  procedimento  estético  utilizado  geralmente  é  o 

preenchimento cutâneo. Esse método é muito importante para quem tem a lipodistrofia 

na face, já que o rosto é considerado a nossa identidade, e para esses pacientes quando a 

lipodistrofia aparece nesta parte do corpo os impactos são ainda piores, pois acreditam 

que estão com a “cara da AIDS”, ficam mais insatisfeitos com a sua imagem, com 

medo, inseguros.

 Esse procedimento cirúrgico quando feito  ajuda com que os mesmos melhorem 

a  aparência  “distorcida”,  ajudando-os  a  recuperar  sua  identidade  e  dignidade, 

preservando-os da discriminação e preconceito, dando a eles o retorno da autoestima e 

melhora da autoimagem e também ocorre uma melhora na adesão medicamentosa.

Tem-se com 7,6% das indicações o acompamento psicológico. Um dos objetivos 

principais no trabalho do psicólogo passa pela avaliação e intervenção na modificação 

de comportamentos que estejam a interferir no bem-estar da pessoa e/ou de quem a 

rodeia. Se uma pessoa está em sofrimento devido a uma problemática ou acontecimento 

de vida, a terapia poderá ajudá-la a reencontrar o equilíbrio emocional e a desenvolver 
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um  processo  de  aprendizagem  interna  que  lhe  permita  lidar  mais  facilmente  com 

adversidades futuras.

Indivíduos  com  lipodistrofia  sofrem  um  grande  impacto  psicossocial,  têm 

dificuldades emocionais, dificuldades nas relações sociais, sexuais,  sofrem depressão 

entre outros agravos, sendo assim de muita importância para estes o acompanhamento 

psicológico.

 Um estudo feito por Boyle (2001) destacou os efeitos da lipodistrofia sobre o 

bem-estar psicológico, ressaltando que as mudanças corporais podem resultar em níveis 

importantes  de  depressão  e  ansiedade,  além  da  não-adesão  ao  tratamento.  Nesse 

momento um profissional da psicologia poderia ser de grande ajuda e auxilio para esses 

pacientes, orientando-os e ajudando a enfrentar essa fase. 

Dos  artigos  analisados  7,6% das  indicações  não citam nenhum método  para 

prevenção/tratamento, só discorrem sobre os transtornos e impactos da doença.

Abaixo, na tabela 3, apresenta-se o tipo de exercício físico que foi recomendado 

nas pesquisas estudadas.

                    

Tabela 3 - Tipo de Exercício Recomendado

Tipo de exercício Freqüência Percentagem

Exercícios aeróbicos 07 33,3%
Exercício físico em 
geral/não cita um especifico

05 23,8%

Exercício de resistência 03 14,2%

Exercícios de Força 03 14,2%

Exercícios de Flexibilidade 02 9,5%

Não cita exercício nenhum 01 4,7%

TOTAL 213 100%

            

Com 33%, o exercício aeróbio foi o que teve melhor resultado pelos pacientes, 

pois  o  mesmo trouxe inúmeros  benefícios  para  aqueles  que  seguiram um programa 

regular, segundo relato das pesquisas estudadas nesse trabalho. Em um estudo de Terry 
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et.al (2006), foi elaborado um programa de exercício aeróbio com 30 pacientes HIV 

positivos com uso da TARV e lipodistrofia. Foi verificado o VO2máximo, a composição 

corporal, a contagem de TCD4+, a carga viral e o perfil lipídico. 

  

³
 O número total de exercícios físicos é maior que o de número de artigos estudados por alguns destes apresentarem 

mais de uma indicação de exercício.

Os participantes foram alocados aleatoriamente em dois grupos, nos quais 15 

realizavam exercícios aeróbios e controle nutricional, e 15 somente controle nutricional. 

O programa ocorreu durante 12 semanas (36 sessões  de 60 minutos,  três  vezes por 

semana). 

No grupo que realizou exercício aeróbio e controle nutricional, observou-se um 

aumento no VO2 máximo,  já a  composição corporal aumentou  significativamente nos 

dois grupos, porém, as variáveis imunológicas e perfil lipídico não obtiveram diferenças 

significativas. Esses resultados podem ocorrer por vários fatores: os pacientes podem 

não ter seguido o programa regular corretamente de exercício físico ou começaram e 

depois desistiram, podem não ter seguido o controle nutricional, entre outros.

Nos  dois  grupos  ocorreu  uma melhora  na  redução da  gordura  corporal,  nos 

níveis  de  colesterol,  entre  outros.  Alguns  artigos  (SOUZA e  MARQUES,  (2009); 

PALERMO e FEIJÓ, (2004); BARROS, et.al, (2007); EIDAM, LOPES, OLIVEIRA, 

(2005); RASO, et.al, (2007); JUCHEM e LAZZAROTTO, (2010), citam que há um 

aumento das células TCD4+ ( o vírus, ao entrar no organismo se instala nas células do 

sistema imunológico, responsáveis pela defesa do corpo. As células mais atingidas pelo 

HIV são os linfócitos CD4+, justamente aquelas que comandam a resposta específica 

do  corpo  diante  de  agentes  como  vírus  e  bactérias), ou  as  mesmas  permanecem 

inalteradas,  mas  novos  estudos  devem  ser  feitos.  No  que  se  refere  aos  aspectos 

psicossociais, podem trazer aos indivíduos uma melhora na qualidade de vida, diminuir 

os níveis de estresse, depressão e melhora na capacidade funcional fazendo com que 

eles sintam prazer pela vida.

Pode-se observar na tabela acima um grande número de indicação (23,8%) aos 

exercícios físicos em geral,  ou seja,  há um número significativo de artigos que não 

especificaram  o  tipo  de  exercício  a  ser  praticado.  Os  estudos  desenvolvidos  por 

LAZARINI  et.al.(2009);  FLEURY  e  MACHADO,  (2008);  MATOS,  et.al.(2010); 
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SEILD e MACHADO (2008) nos mostram a dificuldade dos pacientes em lidar com a 

doença tendo maior ênfase nos aspectos psicossociais, ou seja, como lidar com a doença 

não perdendo a coragem de enfrentá-la e a vontade de ter uma melhor qualidade de 

vida. Alguns pacientes relataram como se sentiram depois que começaram a praticar 

algum tipo  de  exercício  físico  como,  por  exemplo:  exercícios  aeróbios  como  uma 

caminhada leve a moderada dependendo da capacidade de cada indivíduo, de força (não 

citou qual tipo de exercico de força seria) flexibilidade (alongamento) entre outros, e, a 

maioria deles obteve resultados satisfatórios com a prática do mesmo. Os indivíduos 

tiveram  melhora  no  bem  estar,  na  autoestima,  se  sentiram  melhores  fisicamente, 

diminuição nos níveis de estresse e ansiedade, melhora da capacidade funcional.

Os  exercícios  de  resistência,  (que  seriam  com  muitas  repetições  e  baixa 

intensidade) com 14,2% das indicações, desenvolvem a força muscular e o tamanho do 

músculo. De acordo com Palermo, (2004), o peso, IMC (Índice de Massa Corporal) e o 

percentual  de gordura apresentaram níveis  significativos  em todos os exercícios de 

resistência. Muitos pacientes associaram os exercícios aeróbicos  com os de resistência 

para  obterem  melhores  resultados.  Com  a  pratica  dos  exercícios  de  resistência 

observou-se também  uma melhora na autoimagem, autoestima e na aparência física. 

Nos artigos não especificaram como/quais seria os exercícios de resistência.

O exercício de força (poucas repetições e alta intensidade) também com 14,2%, 

das indicações foi  citado juntamente com o exercício aeróbio.  Observa-se aumento 

significativo da massa magra e diminuição da gordura corporal, aumento do HDL (bom 

colesterol),  diminuição  dos  triglicérides,  entre  outros.  Abaixo,  um estudo feito  por 

Lindegaard et.al (2008) e seus resultados.

Lindegaard et.al  (2008),  avaliaram  a  resistência  à  insulina,  a  composição 

corporal, a alteração no perfil lipídico e os marcadores inflamatórios, em um estudo, 

com 20 homens sedentários HIV positivos com lipodistrofia em uso de TARV. Desses, 

10 realizaram treinamento aeróbio e 10 de força (com séries múltiplas), durante 16 

semanas (três sessões semanais durante 35 minutos de aeróbio e 45-60 minutos de 

força). Ambos os treinamentos melhoraram a resistência à insulina e diminuíram os 

marcadores inflamatórios (substâncias que mostram que há inflamação em algum local 

do  organismo).  Os  participantes  do  treinamento  de  força  obtiveram  aumento 

significativo da massa magra e diminuição da gordura corporal em comparação aos 

participantes do aeróbio. Houve a diminuição do colesterol total, LDL(mau colesterol) 
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e  aumento  do  HDL no  grupo  do  treinamento  aeróbio,  enquanto  que  no  grupo  do 

treinamento de força ocorreu a diminuição dos triglicerídeos e aumento do HDL.

Para  Boop  et.al  (2003),  primeiramente  deve-se  fazer  sessões  de  exercícios 

aeróbios  para  que  os  indivíduos  se  prepararem  para  praticar  exercícios  de  força, 

aprimorando  o  condicionamento  físico  e  evitando  o  overtraining,  reduzindo 

complicações imunes precoces. Segundo Perry et.al. (2003), para HIV positivo, devem-

se  prescrever  exercícios  que  englobem tanto  componente  aeróbio  quanto  de  força, 

visando melhora da capacidade funcional, aumento da massa magra e força muscular. 

No que se refere  aos  aspectos  psicossociais  Wesley et.al  (2004),  relataram em seu 

estudo  que  indivíduos  infectados  estão  mais  propícios  a  terem alterações  mentais, 

como ansiedade, depressão e elevados níveis de estresse. Em outro estudo de Neidg 

et.al,  (2003);  Galantino  et.al,  (2005),  realizaram um estudo  durante  12  semanas  e 

evidenciaram melhora significativa em tais benefícios citados..

Já nos exercícios de flexibilidade, com 9,5% das indicações, pode-se incluir os 

alongamentos.  Em  um  estudo  feito  por  EIDAM,  LOPES,  OLIVEIRA,  (2005),  os 

mesmos relataram que os exercícios devem ser realizados de forma lenta  com uma 

progressão  gradual,  até  atingir  maiores  amplitudes  de  movimento.  O  grau  de 

alongamento  não  deve  ser  tão  extremo  a  ponto  de  causar  dor.  São  inúmeros  os 

benefícios como: redução da dor muscular, sensação de bem-estar, entre outros. 

 Vale  destacar  que  apenas  um artigo  não mencionou o  exercício  físico  como 

tratamento  ou prevenção da  lipodistrofia,  correspondendo a  4,7%,  que  investigou o 

procedimento cirúrgico, que tem resultados mais rápidos e significativos. A agilidade na 

busca  de  resultados  mais  eficazes  justifica-se  por  muitos  pacientes  apresentarem a 

depressão, ansiedade e vergonha do seu próprio corpo.

A tabela 4 abaixo demonstra a relação entre os tipos de exercícios indicados e o 

perfil profissional dos pesquisadores.
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Tabela 4- Relação Perfil Profissional do Pesquisador com Tipo de Exercício Recomendado.

Perfil do 
Pesquisador

TIPO DE EXERCÍCIO RECOMENDADO

Geral Aeróbico Resistência Flexibilidade Força TOTAL

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. %

Psicólogo 3 23,1% 3 5,5%

Médico 7 53,8% 4 30,7% 11 20%

Educador 
Físico

10 76,9% 2 15,4% 2 15,4% 3 25% 17 31%

Fisioterapeuta 2 15,4% 1 7,7% 3 5,5%

Pedagogo 1 7,7% 1 1,9%

Enfermeiro 7 53,8% 6 46,2% 6 46,2% 19 34,6%

Nutricionista 1 7,7% 1 5,5%

TOTAL 18 100% 23 100% 8 100% 2 100% 4 100% 55 100%
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Na tabela acima, percebe-se as indicações feitas relacionando o tipo de exercício 

físico recomendado por cada profissional referente aos artigos estudados. 

Sobre o exercício físico de modo geral, quase todos os profissionais indicaram 

tal  prática,  com  exceção  do  educador  físico,  fisioterapeuta  e  pedagogo,  que 

especificaram tipos  de  exercício.  Os  médicos  e  os  enfermeiros  foram os  que  mais 

indicaram exercícios  físicos  sem especificar  o  tipo,  (53,4% cada  um),  seguido  por 

psicólogo e nutricionista (23,1%  e  7,7%).

Os  enfermeiros,  além  de  indicarem  o  exercício  físico  em  geral,  também 

indicaram  exercícios  específicos  como  o  aeróbico  com  46,2%  das  indicações  e 

exercícios de resistência com 46.2%. 

Os exercícios aeróbicos também foram indicados por 7,7% dos artigos escritos 

por pedagogos, 30,7% dos artigos escritos por médicos, e 15,4% dos artigos escritos por 

fisioterapeutas, além destes também indicarem exercícios de força com 7,7%.

O Educador Físico foi o que mais indicou tipos diferentes de exercícios físicos 

nos estudos. O exercício aeróbio foi o que mais se destacou com 76,9%, seguido do 

exercício de força, com 25% e por último os exercícios de resistência e flexibilidade 

ambos com 15,4%. 

            Percebemos assim, vários profissionais indicando exercícios físicos no geral, 

sem especificar, tendo em vista a importância e benefício da prática dos mesmos, o que 

é um conhecimento geral.

Alguns profissionais têm habilidade de indicar a prática de exercícios, inclusive 

alguns  tipos  que  são  importantes  para  a  lipodistrofia  ou  outro  comprometimento, 

quando sua formação de nível superior oferece tais conhecimentos, como é o caso do 

médico e enfermeiro, por exemplo. Mas, aplicar o exercício, determinando freqüência e 

intensidade  cabe  ao  profissional  da  educação  física,  que  tem  um  maior  estudo, 

conhecimento e domínio sobre os exercícios físicos.

Desse modo, os cuidados na prevenção para a lipodistrofia exigem uma equipe 

multidisciplinar,  para  que  cada  especificidade  profissional  possa  ser  respeitada  e 

implementada.

        A tabela 5 apresenta os objetivos das pesquisas analisadas nesse estudo.
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Tabela 5- Objetivo das pesquisas

Objetivo Frequência Percentagem

Como prevenir/tratar efeito 
colateral

10 52,6%

Discutir impactos 
psicossociais

04 21%

Efeitos colaterais do 
Coquetel 

03 15,7%

Discutir impac.fisiológicos 01 5,2%

Lipodistrofia na Face 01 5,2%

TOTAL 194 100%

     A prevenção  e  tratamento  (discutido  na  tabela  2)  foi  o  objetivo  de  mais  da 

metade dos artigos, correspondendo a 52,6%. A prevenção e tratamento são de extrema 

importância,  e  o  exercício  físico  se  enquadra  como  um  dos  principais  meios  de 

prevenções para essas pessoas que possuem a lipodistrofia, pois além de promover aos 

mesmos  melhor  qualidade  de  vida,  combate  o  estresse  também  aumenta  a  força 

muscular, melhora da capacidade funcional, aumento da massa magra, entre outros.

        Com 21% dos artigos, temos os Impactos Psicossociais que vem constatando que a 

Síndrome Lipodistrófica pode causar dificuldades psicológicas e emocionais de grande 

relevância para as pessoas afetadas.  Nessa perspectiva,  Collins,  Wagner e Walmsley 

(2000) investigaram o impacto psicossocial da lipodistrofia e citaram prejuízo da auto 

imagem, dificuldades nas relações sociais e sexuais, revelação forçada do diagnóstico e 

depressão. Pacientes mencionam que evitavam lugares que antes freqüentavam, devido 

à vergonha da nova imagem corporal. Verificou-se ainda o impacto sobre a vivência da 

sexualidade, onde muitos não têm mais vida sexual por vergonha de seu próprio corpo. 

Com  15,7%  dos  artigos,  temos  os  efeitos  colaterais  que  o  coquetel  pode 

ocasionar. A terapia anti-retroviral (TARV), popularmente conhecida como "coquetel", 

modificou  radicalmente  o  curso  clínico  da  AIDS.  Isto  porque  antes  do  coquetel,  o 

diagnóstico da AIDS era uma sentença de morte, sem tratamento e pouco tempo depois 

________________
4 O número total de objetivos é maior que o de artigos estudados por alguns destes apresentarem mais de  
um objetivo.
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Com  o  coquetel  teve  uma  redução  da  mortalidade,  diminuindo  internações 

hospitalares e consequentemente aumentando a qualidade de vida do soropositivo. Além 

da lipodistrofia,  outros efeitos  colaterais  da TARV se destacam como: alterações  na 

forma do corpo, com hipertrofia adiposa central e lipoatrofia perfiférica, hiperlipidemia, 

entre outros.

Com 5,2% estão os impactos fisiológicos da lipodistrofia, que seria discutir os 

abalos da lipodistrofia sobre o funcionamento do corpo.

Também com 5,2% das indicações para objetivo está  a  lipodistrofia  na face, 

onde  o  rosto  perde  massa  muscular,  levando  os  pacientes  a  se  “isolarem”  e  não 

aceitarem a doença, tendo impactos ainda maiores para a pessoa que sofre. Isto pode 

ocorrer, pelo fato de o rosto ser considerado a “identidade do indivíduo” .

Machado  et  al  (2005)  referem  que  indivíduos  soropositivos  com  lipoatrofia 

temem que possa ser um sinal de reconhecimento do HIV o que levaria a estigmatização 

de soropositivos e retorno ao preconceito. Pacientes que apresentam lipoatrofia facial 

querem resultados rápidos para que se recuperem o mais rápido possível. Recorrendo 

assim a métodos cirúrgicos, no caso, o preenchimento cutâneo que se caracteriza pela 

correção de sulcos, rugas e cicatrizes, (Valente, et.al  2005). Depois de feita a cirurgia os 

pacientes  se  sentiram  bem  melhores  tanto  físico  quanto  psicologicamente  e  mais 

satisfeitos com sua aparência. Muitos adotaram o exercício físico como um hábito de 

vida seguindo também acompanhamento nutricional.

O exercício físico pode ajudar na recuperação da lipoatrofia, mas necessita-se de 

dedicação e paciência, pois acontece de forma lenta e deve seguir todos os exercícios 

prescritos de forma regular assim como uma dieta saudável. 

No entanto, apesar da importância do procedimento cirúrgico, são necessárias 

estratégias  de  tratamento  e  custo,  distribuição  de  recursos  e  implementações  de 

programas de saúde, podendo privilegiar não só aspectos físicos, mas também aqueles 

relacionados  às  dimensões  psíquicas  e  sociais  possibilitando  as  equipes  de  saúde, 

planejar o cuidado integral (MATTOS, et.al 2010).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  trabalho  que  teve  como  objetivo,  “fazer  um  levantamento  de  estudos 

publicados sobre lipodistrofia e exercício físico, para avaliar quais são os benefícios do 

exercício físico na recuperação dos pacientes com lipodistrofia”, foi alcançado ao longo 

da  leitura   dos  artigos  selecionados,  ficou  claro  o  quanto  o  exercício  físico  é 

indispensável para pacientes com lipodistrofia, tanto na prevenção como para tardar, 

minimizar os efeitos da lipodistrofia.

  Ao longo do estudo percebe-se que o exercício físico de forma regular e  com 

uma orientação adequada é impressindível para quem tem a AIDS/HIV.

Sendo  o  educador  físico  o  profissional  mais  qualificado  e  indicado  para 

prescrição  do mesmo,  é  cada vez maior  o  número de academias  voltadas  para  este 

público tendo a frente educadores físicos. Em Minas Gerais  por exemplo, tem-se a 

MGA  Fitness  ,(  http://www.mga.org.br/default.asp?act=page&page=projetos_fitness) 

primeira academia voltada para portadores HIV/Aids na região,  conta com profissional 

de educação física,  nutrição e  fisioterapia,  onde o uso do espaço é gratuito para os 

pacientes. O objetivo desta academia é tratar e prevenir a lipodistrofia em portadores de 

HIV/AIDS da região sul de Minas, através de atividades físicas orientadas, associadas a 

suplementos nutricionais.

  Assim o educador físico contribui para  a interação, socialização do seu aluno 

com AIDS/HIV, assim como pode dar em suas aulas atividades que ajudem a previnir, 

minimizar os impactos da lipodistrofia, e estimular para que este aluno pratique fora de 

suas aulas o exercício fisico. Se o aluno não tiver condições financeiras de frequentar 

uma academia,  o  professor  pode estimula-lo a  fazer  caminhadas,  corridas,  o  que  ja 

contribuirá para que este tenha uma melhor qualidade de vida. Lembrando porém que o 

educador físico não pode atuar sozinho, este aluno  tem que ter o acompanhamento de 

médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros. Ou seja faz-se necessário uma equipe 

multiprofissonal para que ocorra uma melhor qualidade do tratamento.

No estudo dos artigos também ficou evidente que o número de profissionias da 

educação  física  que  publicaram  sobre  a  relação  lipodistrofia  e  exercício  físico  foi 

pequena, tendo em vista a importância do educador físico para estes pacientes e para 

indicar qual seria o melhor exercício físico para cada um, ja que este é o profissional 

que tem mais qualificação para esta indicação. Além desse aspecto, a lipodistrofia é 
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conhecida  desde  1996,  e  vários  estudiosos  vem estudando-a  acentuadamente  desde 

então. Talvez por serem poucos os educadores físicos que conheçam a lipodistrofia e a 

possibilidade  de  sua  intervenção  profissional  nesses  casos  possa  explicar  a  pouca 

produção científica desses profissionais.

Espera-se que com a leitura do trabalho fique claro a importância do exercício 

físico  e do educador físico para pessoas com AIDS/HIV e que tenha mais educadores 

fisicos envolvidos com o assunto, podendo dar um melhor “suporte” para essas pessoas, 

que ainda hoje sofrem um enorme preconceito.

35



REFERÊNCIAS

ALENCAR, T. M. D; NEMES, M. I. B; VELLOSO, M. A. Transformação da “aids 
aguda” para a “ ais crônica”: percepção corporal e intervenções cirúrgicas entre 
pessoas vivendo com HIV/AIDS. 2008

BARROS, E.S.,  ARAUJO, M.R.,  LIBERATO, E.  G.  Infuência da alimentação em 

portadores de HIV/AIDS praticantes de atividade física regular; 2007.

BLANCH,  J;  ROUSAD,  A;  MARTINEZ,  E;  LAZARINNI,  E.  Impacto  da 
lipodistrofia na qualidade de vida dos portadores de HIV, 2002.

BOOP, C.M et.al. Clinical implications of terapeutics exercise in HIV/AIDS; 2003.

BOYLE, B. Lypodistrophy and its complication may psychological disturbances in 
HIV infected patients on HAAR, 2001.

CASPERSEN,  et.al. Moksha  metapsicanálise-  Educação  Física:  atividade  física. 
Recanto  das  letras.  Acesso  em:  Nov  de  2010.  Disponível  em: 
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2632328. Acesso em 25/01/2011.

CARPENTIER  et.al.  Mecanism  of  higly  active  antiretroviral  terapy.  Induced 

hiperlipidemia in HIV- Infected Individuals; 2004

COLLINS, E. WAGNER, C. e WALMSLEY, S. O imapcto psicossocial da síndrome 

da lipodistrofia na infecção pelo HIV. 2000

DUNCAN,  B.  B  et.al.  Medicina  ambulatorial  primária  baseada  em  evidências. 
2004.

DUTRA, C. D. T e LIBONATI, R. M. F. Abordagem Metabólica e Nutricional da 
lipodistrofia em uso da Terapia Antiretroviral. Rev. Nutr. 2008, vol.21, n.4, p. 439-
446.

EIDAM, C.L.; LOPES, A.S.; OLIVEIRA, O.V. Prescrição de Exercícios Físicos para
Portadores do Vírus HIV. 2005

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2003.

FERNANDES, Ana Paula Morais et al . Sindrome da lipodistrofia associada com a 
terapia  anti-retroviral  em  portadores  do  HIV:  considerações  para  os  aspectos 
psicossociais. Rev. Latino-Am. Enfermagem,  Ribeirão Preto,  v. 15,  n. 5, Oct.  2007.

36

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2632328.%20Acesso%20em%2025/01/2011


FLEURY,  M.  E;  MACHADO,  A  C.  Bem  estar  psicológico,  enfrentamento  da 
lipodistrofia em pessoas vivendo com HIV/ AIDS. Abr/ Jun 2008.

GALANTINO,  M,  L.  O  efeito  do  exercício  aeróbio  de  tai  chi  nos  resultados 
funcionais e qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV. 2005  

GILBERTONI, L. et.al. Sedentarismo X Exercício Físico e o coração. 2009

JOHN,  M;  NOLAN,  D;  MALLAL,  S.  Terapia  anti-retroviral  e  a  síndrome 
lipodistrófica. 2001.

JUCHEM,  G.  M.  V;  LAZZAROTTO,  A.  R.  Treinamento  físico  na  síndrome 
lipodistrófica: revisão sistemática. Rev Bras Med Esporte,  Niterói,  v. 16,  n. 4,  Ag.  
2010.

LAZARINI, F. M. et.al. Principais Comorbidades Identificadas entre pacientes com 
lipodistrofia em terapia antiretroviral. Set-Out 2009.

LINDERGAARD, B. et.al.  O efeito do treinamento de força e resistência sobre a 
sensibilidade da insulina e distribuição da gordura no HIV- Doentes  infectados 
com lipodistrofia. 2008 

MACHADO, A.C.A, et al.  Estigma, lipodistrofia e HIV/AIDS – estudo bioético. In: 
Garrafa V, Córdon J. (Org). Pesquisas em bioética no Brasil de hoje. São Paulo: Gaia; 
2006.

MALDONADO, G. R. A Educação Física e o adolescente. A imagem corporal e a 

estética da transformação na mídia impressa. Revista Mackenzie de Educação Física 

e Esporte. 2006

MATOS,  A.C  et.al.  Tratamento  da  Lipoatrofia  facial  em  pessoas  vivendo  com 
HIVAIDS: afastando o preconceito e melhorando a qualidade de vida. Março de 2010.

MATTOS,  M.G;  ROSSETTO  JÚNIOR,  A.J;  BLECHER,  S.  Teoria  e  prática  da 
metodologia da pesquisa em educação física:  construindo sua monografia, artigo 
científico e projeto de ação. São Paulo: Phorte, 2003.

NASCIMENTO, L.M.P. Percepção da imagem corporal, autoestima e qualidade de 

vida dos alunos da UNAI/ UCG. 2008

NEIDIG J,L., SMITH B,A., BRASHERS. D. Treinamento aeróbio para a gestão dos 

sintomas depressivos em adultos que vivem com a infecção pelo HIV. 2003

37



OLIVEIRA,  S.  L.  D.  Lipodistrofia  relacionada  a  síndrome  da  imunodeficiência 
adquirida (AIDS). Rio de Janeiro, 2003. pg.1018-22

PALERMO, P. C. G; FEIJO, O.G. Exercício Físico e infecção pelo HIV: atualização e 
recomendações. Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, v.2, n.3, Set/Dez 2003.

PERRY,  A.  C.,  LAPIERRE,  A.,  KILMAS,  N. Síndrome  da  imunodeficiência 

adquirida. 2ª Ed. Motricidade Humana; 2003

PESQUERO,  A.  C.  B.  Uso  de  prótese  dentária  total:  aspectos  psicológicos. 
Universidade Católica de Goiás, 2005

POWER, R., TATE, H.L., Mc GELL, S.M., TAYLOR, C. Um estudo qualitative sobre 

implicações  psicossociais  da  Síndrome  da  Lipodistrofia  e  aparência  física  em 

pacientes HIV positivos. 2002.

RADAELLI, P. Educação nutricional para alunos do ensino fundamental; 2001.

RASO, V.et.al. Uma breve revisão sobre exercício físico e HIV/AIDS. Rev. Bras, Ci e 
Mov. 2007; 15(4): 115-126.

RUDNICKI,  D.  AIDS  e  direitos  humanos.  Disponível  em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/aids/betinhoaids.html. Acesso em 15 Nov de 2010.

SAFRIN, S; GRUNFELD, C. Fat distribuition and metabolic changes in patients 
with HIV infection AIDS. 1999.

SEIDL,  E.  M.  F.;  MACHADO,  ALMEIDA,  A.C.  Bem-estar  psicológico, 
enfrentamento e  lipodistrofia em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Psicol.  estud.  
Maringá,  v. 13,  n. 2, Jun  2008 .

SHILDER, P. A imagem do corpo. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994

SILVERSIDES, A. Protease inhibitors rasing quality-of.life issues for HIV patients, 
1999.

SOUZA,  Hugo  Fábio;  MARQUES,  Débora  Cristina.  Benefícios  do  treinamento 
aeróbio e/ou resistido em indivíduos HIV+: uma revisão sistemática. Rev Bras Med 
Esporte,  Niterói,  v. 15,  n. 6, Dec.  2009.

SOUZA, M.S.F.  A busca pela cirurgia plástica estética: um sintoma da sociedade 

contemporânea? 2007.

TEBAS, P. Review of MIC complications associated with HAART, 2004

38

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/aids/betinhoaids.html


TERRY, L. Treinamento físico em indivíduos infectados pelo HIV com lipodistrofia. 
2006

THOMPSON, J.K; WASHINGTONS, D.C. Body image, eating desordes and obesity. 
American Psychological Association, 1996.

ORGANIZAÇÃO  DAS  NAÇÕES  UNIDAS  (UNAIDS).  AIDS  epidemic  udpade. 
2008. Disponível em < http://www.unaids.org> Acesso em 25 Set 2010.

UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS. AIDS epidemic Update: special 
report on HIV/AIDS. Geneva: WHO; 2006.

VALENTE, Angélica M.M. et al.  Alterações metabólicas da síndrome lipodistrófica 
do HIV. São Paulo, v. 49, n. 6, 2005. 

WELBOURN,  A. Introdução  ao  HIV  e  à  AIDS.  1995,  P.79.  Disponível  em: 
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/Portuguese/HIV%20and
%20AIDS/R8_PSection%201.pdf. Acesso em 26/03/2011.

WESLEY,  D.D.,  KENNETH,  D.P.,  CHISTOPHER,  M.B.,  GREGORY,  A. Efeitos 
fisiológicos e psicológicos da prática de exercícios em indivíduos HIV. Julho 2004.

http://sidadania-segundalinha.blogspot.com/2009/01/lipodistrofia-o-novo-rosto-da-
sida.html  Acesso em 24 maio 2011

www.enkidumagazine.com  Acesso em 26 maio 2011

  

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS  DOS  ARTIGOS  ESTUDADOS  NÃO 
CITADOS DIRETAMENTE NO ESTUDO

BARSOTTI,  Vanessa  ET.AL.  Lipodistrofia  e  a  Síndrome  da  Imunodeficiência 
Adquirida. Rev.Fac. Ciêc. Méd. Sorocaba, 2007.

39

http://www.enkidumagazine.com/
http://sidadania-segundalinha.blogspot.com/2009/01/lipodistrofia-o-novo-rosto-da-sida.html
http://sidadania-segundalinha.blogspot.com/2009/01/lipodistrofia-o-novo-rosto-da-sida.html
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/Portuguese/HIV%20and%20AIDS/R8_PSection%201.pdf
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/Portuguese/HIV%20and%20AIDS/R8_PSection%201.pdf
http://www.unaids.org/


AUTORIZAÇÃO

Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por 

qualquer meio convencional ou eletrônico, desde que citada a fonte.

_________________________________

Marcela Sant' Ana Ferreira

Valquíria Maciel Custódio

valzinha310188@hotmail.com

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Rua da Glória, nº 187 – Centro - CEP 39100-000

Campus I – Diamantina/MG

40


	1. INTRODUÇÃO
	2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	2.1 Lipodistrofia
	2.1.1 O que é a Lipodistrofia
	2.1.2  Impacto psicossocial da lipodistrofia
	2.2 EXERCÍCIO FÍSICO E O PROFISSONAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA
	3. METODOLOGIA
	3.1 Locus
	3.2 Procedimentos

	4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

	REFERÊNCIAS

