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RESUMO 

O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre o impacto do treino com 

pesos na composição corporal de pessoas vivendo com HIV/AIDS submetidos ao HAART. 

Foram pesquisados artigos publicados no período entre 2004 a 2014 nos periódicos da 

CAPES, sendo utilizados como fontes de estudo o PUBMED-MEDLINE, SCIELO, Literatura 

Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - LILACS e SCOPUS. A partir dessa 

busca, foram encontrados somente quatro artigos elegíveis e um artigo com referência 

secundária que estavam de acordo com o critério de inclusão. Dos artigos incluídos na 

revisão, três apontaram efeitos significativos na composição corporal, demonstrando 

diferenças positivas para a massa gorda e magra, e para a área muscular do braço. Apesar da 

divergência encontrada em relação aos protocolos de treino, bem como a frequência semanal, 

intensidade e duração da intervenção, vale ressaltar que o treino com pesos é uma ferramenta 

benéfica e segura, sendo importante pelo fato de ser considerada uma terapia não 

medicamentosa que demonstrou melhorias no controle dos efeitos adversos ao HAART em 

pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

 

Palavras-chave: Treinamento de resistência. Antropometria. Composição corporal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study was to review the literature on the impact of strength training on body 

composition of people living with HIV/AIDS undergoing HAART. Was performed a review 

of originals articles published between 2004 to 2014 in the CAPES, being used as sources of 

study PUBMED-MEDLINE, SCIELO, Latin American and Caribbean Health Sciences - 

LILACS and SCOPUS. From this search, was founded only four articles eligible and one with 

secondary reference that were in accordance with the inclusion criteria. Articles included in 

the review support, three pointed significant effects on body composition, demonstrating 

positive differences for fat and lean body mass and the area of the upper arm muscle mass. 

Despite the divergence found in relation to training protocols, and the weekly frequency, 

intensity and duration of the intervention, it is noteworthy that weight training is beneficial 

and safe tool is important because it is considered a non-drug therapy that has shown 

improvements in the control of adverse reactions to HAART in people living with HIV/AIDS. 

 

Keywords: Resistance training. Antropometry. Body composition.  
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1  INTRODUÇÃO  

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é o estágio final da infecção pelo 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), atualmente considerada como uma doença crônica 

e um grande problema de saúde pública mundial (JUCHEM; LAZZAROTTO, 2010; 

JUSTINA; TREVISOL; SCHUELTER-TREVISOL, 2014). De acordo com o boletim 

epidemiológico da Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS, 2012) o 

número de infectados pelo HIV/AIDS no mundo foi de 34 milhões, enquanto que no Brasil 

verificou-se 490.000 casos de pessoas vivendo com HIV/AIDS, apontado como o país da 

América Latina com maior incidência de casos, havendo uma taxa de mortalidade de 

aproximadamente 3% ao ano.  

A infecção crônica pelo HIV está associada com o aumento de uma série de fatores 

que podem levar a morbimortalidade, como dores, alterações na composição corporal, fadiga, 

degradação da massa muscular, incapacidade funcional, depressão e redução da qualidade de 

vida ( BOPP et al., 2003; SANTOS et al., 2013). Desde a introdução da Terapia Antiretroviral 

de Alta Intensidade (HAART), o prognóstico da infecção pelo HIV nos indivíduos tem 

melhorado de forma significativa, ocasionando em mudanças drásticas no curso da síndrome 

como, a redução da taxa de morbimortalidade mundial, resultante da supressão do HIV ( 

BRITO et al., 2010; ALVES; BRITES; SPRINZ, 2014; BHUTIA et al., 2014). Apesar das 

mudanças relatadas com a utilização da HAART, a mesma não obteve êxito em eliminar a 

infecção pelo HIV, acarretando em uma manutenção em longo prazo da terapia 

medicamentosa (SANTOS et al., 2013). Em concomitância a longa exposição da HAART, 

estudos na literatura apontam para o surgimento de efeitos adversos como a síndrome da 

lipodistrofia associada ao HIV (MARTINEZ et al., 2001; SANTOS et al., 2013; JUSTINA, 

TREVISOL e SCHUELTER-TREVISOL, 2014). 

 A lipodistrofia representa uma síndrome morfofuncional caracterizada principalmente 

por mudanças na composição corporal, como a redistribuição da gordura corporal e por 

alguns distúrbios metabólicos (RASO et al., 2007). Na literatura, essas mudanças na 

composição corporal associada ao HIV/AIDS são caracterizadas pela lipoatrofia (redução da 

gordura periférica) e lipohipertrofia (aumento da gordura corporal central) (JUCHEM, G. M. 

V.; LAZZAROTTO, A. R, 2010; ALVES, M. D.; BRITES, C.; SPRINZ, E., 2014). 

Diante desse quadro, orientações recentes recomendam a utilização da prática de 

exercício físico como tratamento complementar ao HAART, tendo em vistas os benefícios 
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ilustrados na literatura, principalmente no que diz respeito ao ganho de massa magra, 

decorrente do aumento da área transversa muscular, quanto pela melhoria da eficiência da 

musculatura esquelética em gerar força (YARASHESKI et al., 2001; SANTOS, OLIVEIRA e 

CARVALHO, 2013). Entretanto, vale destacar que apesar dos benefícios estarem bem 

evidenciados na literatura, algumas limitações são apontadas: ausência de grupo controle, 

amostra pequena e período reduzido de intervenção; o que pode comprometer maiores 

conclusões acerca do impacto do exercício físico nas pessoas vivendo com HIV/AIDS 

(BRITO, MENDES, PAULA, et al., 2013). Assim, esse estudo se propõe a realizar uma 

revisão da literatura sobre o impacto do treino com peso na composição corporal de pessoas 

portadoras do HIV/AIDS submetidos ao HAART a fim de esclarecer as lacunas apontadas na 

literatura, bem como, facilitar interpretações acerca da periodização do TP para essa 

população específica. 
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2  MÉTODOS  

 

Foi realizada uma busca eletrônica em periódicos nacionais e internacionais 

cadastrados na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nas 

bases de dados do PUBMED-MEDLINE, SCIELO, Literatura Latino Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde - LILACS e SCOPUS, tendo um período de busca entre 2004 a 2014.  

A busca eletrônica nas bases de dados foi realizada utilizando-se a ferramenta busca 

avançada, sendo o descritores selecionados mediante consulta ao “Descritores em Ciências da 

Saúde” (DeCS). Para tanto foram utilizados os seguintes termos em português e na  língua 

inglesa: HIV (or AIDS) and  resistance training ou HIV (or AIDS) and strength training.  

Posteriormente, recorreu-se à análise dos títulos e resumos das publicações 

identificadas através das estratégias de busca adotadas. Como critério de inclusão foi utilizado 

os artigos originais que realizaram protocolo de treino resistido em pessoas vivendo com 

HIV/AIDS submetidos ao HAART. 

A etapa final englobou a leitura na integra dos artigos considerados elegíveis para a 

inclusão na revisão, levando em consideração os protocolos e métodos aplicados nos estudos, 

bem como a condição clinica da amostra (lipodistrofia).  
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3 RESULTADOS 

  

 Foram identificados quatro artigos originais publicados até a presente data, que 

investigaram o efeito do treino com pesos na composição corporal em pessoas vivendo com 

HIV/AIDS submetidos ao HAART. Além desses um estudo foi identificado a partir das 

referências secundárias (SANTOS et al., 2013). Dos quatro artigos selecionados, três foram 

indexados na base de dados do LILACS e um no SCIELO. A figura 1 apresenta o fluxograma 

da seleção dos estudos incluídos na revisão.   

 

Figura 1. Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão  

 

       

  

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

         

 

 

Fonte: MUNIZ, 2015. 

Nota: Figura elaborada com base no modelo de ARAGÃO; SILVA, 2014, p. única. 
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A tabela 1 apresenta as características gerais dos estudos incluídos na revisão de acordo com a utilização do grupo de controle, a amostra, 

sexo e a idade.  

Tabela 1 - Características gerais.  

Autores Grupos N Sexo Idade Lipodistrofia  

Souza et al. (2008) TP 11 Ambos >60 anos Não analisou 

Souza et al. (2011) TP + controle 32 Ambos >60 anos Não analisou 

Brito et al. (2013) TP + controle 45 Ambos - Positivo + Negativo  

Santos et al. (2013) TP 10  Ambos  49 anos  Lipodistrofia 

Santos; Oliveira; Carvalho (2013) TP 18  Ambos 39 anos Não analisou 

TP= treino com pesos. 

Fonte: MUNIZ, 2015. 

Nota: Tabela elaborada com base nos dados obtidos na pesquisa. 
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A tabela 2 ilustra o protocolo de TP a qual os sujeitos vivendo com HIV/AIDS foram submetidos. De acordo com os protocolos de treino 

verifica-se uma heterogeneidade relativa às variáveis que contemplam o TP.  

Tabela 2 -  Protocolo de TP a qual os sujeitos vivendo com HIV/AIDS foram submetidos 

Autores Intensidade (RM) Frequência 

Semanal 

Duração 

(Meses) 

Volume Intervalo 

(Segundos) 

Exercícios 

Souza et al. 

(2008) 

- 02  12 3 séries x 8 -12 

rep. 

60-120 Leg Press; Remada Baixa; Extensão 

Lombar; Supino Reto 

Souza et al. 

(2011) 

- 02 12 3 séries x 

12/10/8 rep. 

- Leg Press; Remada Baixa; Extensão 

Lombar; Supino Reto; Abdominal 

Sentado 

Brito et al. 

(2013) 

80% 03 06 3 séries x 8-10 

rep. 

60 Supino; Agachamento; Puxada Frontal; 

Mesa Flexora; Rosca Bíceps; Tríceps; 

Cadeira Extensora 

Santos et al. 

(2013) 

2 sem.-Escala de 

Borg; 2 sem- 40-

50%; 8 sem.- 70-

80% 

03 03 4 sem.- 3 séries 

x 15 rep.; 8 

sem.- 3 séries x 

8 rep. 

4 sem.- 60; 8 

sem.- 90 

Supino Reto; Puxada Frontal; Cadeira 

Extensora; Mesa Flexora; Rosca 

Bíceps; Tríceps; Abdominal; 

Panturrilha;  

Santos; 

Oliveira; 

Carvalho 

(2013) 

2 sem.-Escala de 

Borg; 4 sem.- 50%; 

14 sem.- 70-80% 

 

03 05 4 sem.- 3 séries 

x 12 rep.; 14 

sem.- 3 séries x 

8 rep. 

4 sem.- 60; 

14 sem.- 90 

Treino A- Supino Vertical; Leg Press 

Horizontal; Tríceps Pulley; Cadeira 

Extensora; Desenvolvimento; Cadeira 

Abdutora.  

Treino B- Puxada Frontal; Cadeira 

Flexora; Rosca Bíceps; Panturrilha no 

Leg Press; Rosca Punho Supinada; 

Glúteo Máquina 
Fonte: MUNIZ, 2015. 

 Nota: Tabela elaborada com base nos dados obtidos na pesquisa.
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4 DISCUSSÃO  

Todos os cinco artigos que investigaram o efeito do TP nas pessoas vivendo com 

HIV/AIDS que foram incluídos na revisão ilustraram efeitos positivos nessa população. 

Destes, dois apresentou resultados significativos para o aumento na massa magra aliada a 

redução da massa gorda (SANTOS; OLIVEIRA; CARVALHO, 2013; SANTOS et al., 2013); 

um verificou melhorias na força e hipertrofia (BRITO et al., 2013); enquanto que Souza et al. 

(2011) e Souza et al. (2008) não evidenciaram mudanças significativas na composição 

corporal. 

A síntese dos estudos que compuseram a revisão revelou uma grande variabilidade, 

tanto nas características gerais do estudo, quanto aos protocolos e métodos da avaliação da 

composição corporal. De fato, alguns estudos investigaram pessoas com HIV/AIDS em 

diferentes faixas etárias, bem como não houve uma padronização quanto ao diagnóstico da 

lipodistrofia, entretanto todos faziam uso da HAART.  Em relação ao protocolo de TP os 

estudos divergiram quanto à metodologia empregada, freqüência semanal de treino, duração 

da intervenção e intensidade. Esse fato torna evidente a importância dessa revisão a fim de 

trazer maiores informações sobre os achados na literatura. 

Nos estudos de Souza et al. (2008) e Souza et al. (2011) não foram observadas 

diferenças significativas para as variáveis da composição corporal após 12 meses de TP em 

pessoas idosas portadoras do HIV/AIDS, divergindo dos resultados esperados. Sugere-se que 

as diferenças estatísticas não verificadas em ambos os estudos tenham sofrido influência do 

baixo poder da amostra ou em virtude da freqüência semanal mínima de treino recomendada, 

o que deve ser levado em consideração no planejamento do programa de treino, já que a 

escolha de exercícios, bem como a ordem dos mesmos, a carga, a quantidade de séries e 

repetições, pode exercer influências nas mudanças na composição corporal, e assim interferir 

nos resultados a serem alcançados (GOMES-NETO et al., 2013). Apesar de não se verificar 

diferenças nos estudos supracitados deve-se ressaltar que, por se tratar de uma população 

idosa os dados podem ser considerados positivos, tendo em visto a manutenção das variáveis 

analisadas. Entretanto, essas investigações apresentaram uma limitação no que diz respeito a 

não inclusão de um grupo controle, dificultando assim, comparações e maiores 

esclarecimentos sobre os efeitos do TP na composição corporal dos mesmos. 

Estudo de Brito et al. (2013) ao avaliar a composição corporal e hipertrofia em pessoas 

portadoras do HIV/AIDS com o grupo controle, verificaram após intervenção de seis meses 

uma redução da massa gorda em concomitância com o aumento da massa magra e área 

muscular do braço. Os autores enfatizam que essa redução da massa gorda foi proveniente da 
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lipólise decorrente do TP. Relativo ao aumento da área muscular do braço, esses identificaram 

um aumento de 19% para o grupo TP e uma redução de 8,4% para o grupo controle, 

demonstrando a importância dessa intervenção, principalmente no que diz respeito a 

lipoatrofia periférica, já que essa pode vim a contribuir para uma percepção negativa da 

imagem corporal e consequentemente desenvolver alguns distúrbios psicológicos 

(GUARALDI et al., 2006). Santos et al. (2013) ao comparar o grupo experimental com o 

controle também obtiveram efeitos significativos na composição corporal após três meses de 

TP, bem como também foram observados nos achados de Santos; Oliveira; Carvalho (2013), 

porém esse não utilizou um grupo para comparação, inviabilizando assim, maiores 

conclusões. Esses dados suportam a ideia de que o TP resulta em aumento significativo da 

massa magra e redução da massa gorda. Brito et al. (2010) ainda ressalvam a importância da 

manutenção da massa magra como preditora da melhoria da capacidade funcional, visto que é 

reportado que a infecção crônica pelo HIV está associada com a sarcopenia, podendo essa se 

tornar um fator prejudicial para a realização das atividades diárias dessa população. Vale 

salientar que a redução da massa gorda por estar diretamente relacionada com a utilização da 

HAART, sendo imprescindível o seu combate devido a sua relação com o desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares (MOH et al., 2014). 

Apesar da diferença amostral e dos protocolos adotados nas investigações analisadas, 

bem como algumas limitações encontradas como, ausência de grupo controle, falta de padrão 

nos protocolos de TP, falta de algumas variáveis que exercem influências nos resultados 

obtidos, bem como a falta de uma progressão do TP, os dados apontam para os impactos 

positivos na composição corporal das pessoas portadoras do HIV/AIDS, tornando-se um 

importante fator de desfecho para a saúde. Diante disso, faz-se necessário adotar estratégias 

que busquem padronizar as intervenções nessa população, bem como haja um rigor maior nos 

desenhos dos estudos, a fim de facilitar a interpretação dos dados e as conclusões acerca do 

efeito do TP.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante as evidências apontadas nessa revisão que suportam a ideia do efeito 

positivo do TP na composição corporal de pessoas portadoras do HIV/AIDS destacando-se 

como uma terapia complementar não medicamentosa que favorece no combate aos efeitos 

adversos ao HAART. Além disso, em virtude das lacunas existentes nos estudos com essa 

população e com essa temática, torna-se imprescindível que haja um maior fornecimento de 

informações acerca da influência do exercício nos aspectos físicos, fisiológicos e 

psicológicos, a fim de ser ter um conhecimento mais fidedigno da avaliação clínica do 

indivíduo, com o objetivo de facilitar a prescrição do exercício, e assim determinar um limite 

de intensidade que não seja superestimado ou subestimado. 
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