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O que é, O que é?
Gonzaguinha

Eu fico com a pureza das respostas das crianças:
É a vida! É bonita e é bonita!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz,
Cantar, A beleza de ser um eterno aprendiz
Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será,
Mas isso não impede que eu repita:
É bonita, é bonita e é bonita!
E a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão?
Ela é a batida de um coração?
Ela é uma doce ilusão?
Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento?
Ela é alegria ou lamento?
O que é? O que é, meu irmão?
Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo,
É uma gota, é um tempo
Que nem dá um segundo,
Há quem fale que é um divino mistério profundo,
É o sopro do criador numa atitude repleta de amor.
Você diz que é luta e prazer,
Ele diz que a vida é viver,
Ela diz que melhor é morrer
Pois amada não é, e o verbo é sofrer.
Eu só sei que confio na moça
E na moça eu ponho a força da fé,
Somos nós que fazemos a vida
Como der, ou puder, ou quiser,
Sempre desejada por mais que esteja errada,
Ninguém quer a morte, só saúde e sorte,
E a pergunta roda, e a cabeça agita.
Fico com a pureza das respostas das crianças:
É a vida! É bonita e é bonita!
É a vida! É bonita e é bonita!
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1 APRESENTAÇÃO

Esta tese está sendo apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Nutrição da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), como requisito parcial
para a obtenção do título de Doutora em Ciências.
A tese encontra-se dividida em três partes, seguindo as exigências do
programa.
A primeira parte deste volume é constituída pela fundamentação científica do
projeto de pesquisa: “Composição corporal e densidade mineral óssea em crianças
pré-púberes infectadas pelo HIV”. Inicialmente, o projeto foi submetido e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP com o título de “Composição
corporal em crianças infectadas pelo HIV: estudo comparativo com dois diferentes
métodos” a fim de contemplar a dissertação de Mestrado. Posteriormente, com a
finalidade de prosseguir a pesquisa com o mesmo grupo de pacientes, realizou-se
uma emenda, incluindo a coleta prospectiva de dados de composição corporal e
densidade mineral óssea.
A dissertação de Mestrado resultou em dois artigos previamente publicados:


Palchetti CZ, Patin RV, Gouvêa AFTB, Szejnfeld VL, Succi RCM,
Oliveira FLC. Body composition and lipodystrophy in prepubertal HIVinfected children. Braz J Infec Dis 2013; 17 (1): 1-6.



Palchetti CZ, Patin RV, Machado DM, Szejnfeld VL, Succi RCM, Oliveira
FLC. Body composition in prepubertal, HIV-infected children: a comparison
of bioelectrical impedance analysis and dual-energy x-ray absorptiometry.
Nutr Clin Pract 2013; 28: 247 – 252.
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Na segunda parte, encontram-se os artigos da tese de Doutorado: “Mudanças
corporais e fatores de risco de lipodistrofia em uma coorte de crianças e
adolescentes pré-púberes infectados pelo HIV” e “Incremento de massa óssea em
pré-púberes infectados pelo HIV”. Na terceira e última parte deste volume,
encontram-se em anexo o formulário da coleta de dados, o termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE) e a carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS)

2.1.1 História da AIDS
O primeiro caso relatado de AIDS ocorreu em 1981 nos Estados Unidos da
América (EUA). Provavelmente, o vírus da imunodeficiência humana tipo 1
(VIH/HIV-1) já havia se espalhado na população humana antes mesmo da
descoberta da doença (Sharp et al., 2008).
Devido à variedade dos sintomas característicos da AIDS e também ao
período assintomático relativamente longo antes do desenvolvimento da doença, o
início da epidemia não foi detectado antes da década de 80 (Sharp et al., 2008). A
rápida evolução do vírus, mais que um milhão de vezes mais rápido do que o DNA
animal, indica que mudanças genéticas ocorreram em questão de décadas (Korber
et al., 2000).
Sugere-se que após inúmeras adaptações, o HIV-1 originou-se do vírus da
imunodeficiência símia (SIV), o qual foi identificado em chimpanzés na África centroocidental (Keele et al., 2006). Worobey et al., 2008 descreveram o sequenciamento
parcial de fragmentos de genoma de biópsia de linfonodo de um adulto, a qual foi
coletada em 1960 em Léopoldville (Kinshasa, República Democrática do Kongo) e
representa a evidência direta reconhecidamente mais antiga da infecção pelo HIV-1.
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2.1.2 Epidemiologia
Atualmente, estima-se que 34 milhões (31,4 milhões a 35,9 milhões) de
pessoas da população mundial estão infectadas pelo HIV. A África subsaariana,
região do continente africano

a sul do Deserto do Saara, continua afetada

gravemente, com aproximadamente um em cada 20 adultos infectado, totalizando
69% de toda população mundial portadora do vírus (UNAIDS, 2012). Por outro lado,
os dados mundiais apontam que o número de novas infecções causadas pelo vírus
declinou 20% comparando-se os anos de 2011 e 2001. Além disso, também se
observou redução de 24% no número de mortes em decorrência das complicações
relacionadas à AIDS, comparando-se dados de 2011 (1,7 milhões de mortes) e 2005
(2,3 milhões de mortes) (UNAIDS, 2012).
Em 2011, 330 mil crianças foram infectadas no mundo pelo HIV,
representando declínio de 43% quando comparado a 2003 e 24% considerando o
ano de 2009. O uso de profilaxia antirretroviral preveniu a infecção de 409 mil
crianças entre os anos de 2009 e 2011 em países pobres e em desenvolvimento
(UNAIDS, 2012). Revisão sistemática da literatura demonstrou que com o advento
da terapia antirretroviral, a transmissão vertical apresentou redução importante,
diminuindo sua prevalência de 20 a 25% para menos de 2 % (Suksomboon et al.,
2007).
No Brasil, o primeiro caso diagnosticado foi reportado em 1982 em São Paulo,
enquanto o primeiro caso em criança era relatado mundialmente em 1983 (Brasil,
2013). Entre os anos de 1980 e 2012, foram notificados em nosso país 656.701
casos da doença, sendo relatados 253.706 óbitos. A região Sudeste apresenta o
maior número de casos notificados, contabilizando 367.540 pessoas infectadas.
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Ainda considerando o período referido, 24.452 casos foram descritos em
crianças e adolescentes menores de 14 anos (Brasil, 2012). Nos últimos 25 anos, o
Brasil desenvolveu diferentes estratégias para controlar a doença na população
pediátrica. De 1996 a 2008, o número de casos da doença foi reduzido em 67% e o
número de mortes apresentou decréscimo de 65 %. Os resultados expressivos
resultaram da política de prevenção da transmissão vertical e administração da
terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) às crianças infectadas (Ramos et al.,
2011). Corroborando os resultados acima mencionados, outro estudo brasileiro
apontou que a probabilidade de sobrevida de 60 meses aumentou de 52,8% entre
crianças diagnosticadas no período de 1983 - 1998 para 86,3% entre crianças
nascidas de 1999 a 2007 (Matida et al., 2009). No estado de São Paulo, a taxa de
transmissão vertical foi de 2,7% em 2006, representando decréscimo de 83,1% em
comparação aos anos de 1988 a 1993 (Matida et al., 2011).

2.2 Terapia Antirretroviral
A terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) objetiva suprimir a replicação
viral, manter ou aumentar a contagem de linfócitos T CD4+, preservar e/ou restaurar
o sistema imune, manter ou retomar o crescimento pondero-estatural, reduzir a
morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida (Brasil, 2009). O Brasil foi o
primeiro país em desenvolvimento a fornecer gratuitamente os antirretrovirais para
pacientes HIV positivos. A Lei nº 9.3135, de 13 de novembro de 1996, dispôs sobre
a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS.
A política de acesso gratuito e universal às drogas antirretrovirais adotada pelo
Brasil mudou o curso da epidemia em nosso país, alterando a progressão da
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doença. Os dados de morbidade, mortalidade e sobrevivência das crianças
brasileiras com AIDS apontam os benefícios dessas ações (Ramos et al., 2011).
Apesar dos inquestionáveis benefícios do uso da HAART, têm sido descritas
alterações clínicas e metabólicas decorrentes do uso crônico da mesma. A
população pediátrica apresenta maior risco de desenvolver tais complicações devido
à precocidade e à grande exposição aos medicamentos, principalmente na infecção
adquirida por transmissão vertical. A literatura aponta efeitos adversos da terapia
antirretroviral sobre a fase fetal e após o nascimento, independente do estado de
infecção pelo HIV (Mass et al., 2011).

2.2.3 Repercussões clínicas e metabólicas do uso da HAART
O meio intrauterino de mães infectadas pelo HIV pode afetar o crescimento
fetal, considerando os fatores concatenados à inflamação associada ao HIV e ao
estresse oxidativo (Mass et al., 2011). O risco de prematuridade e baixo peso ao
nascer estão mais evidenciados em mães infectadas que fizeram uso de HAART na
gestação quando comparadas àquelas que utilizaram monoterapia (Townsend et al.,
2010).
A toxicidade mitocondrial é uma destas complicações. Os inibidores da
transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRN) predispõem à disfunção
mitocondrial, resultando em alterações como lipodistrofia, lipoatrofia e diabetes
(Beregszaszi et al., 2005; Mallon et al., 2005). Alguns inibidores de protease (IP)
induzem ao estresse oxidativo, alterando a função mitocondrial e o metabolismo da
glicose (Masia et al. 2007). Ademais, o uso desta classe de medicamento também

6

se relaciona à redução da sensibilidade insulínica e diminuição da resposta das
células beta pancreáticas, favorecendo o risco de desenvolvimento de diabetes tipo
2 (Bitnun et al., 2005).
Outra alteração metabólica presente nestes pacientes é a dislipidemia,
caracterizada pelo aumento de triglicérides, colesterol total, LDLc e diminuição do
HDLc, contribuindo para o aumento do risco cardiovascular (Pirmohamed, 2009). A
semelhança entre algumas proteínas envolvidas no metabolismo lipídico e o sítio de
ligação à proteína viral dos IP podem promover inibição total ou parcial da via
metabólica lipídica. A inibição da atividade da lipase lipoprotéica plasmática (LLP)
acarreta redução na hidrólise dos quilomícrons e consequente aumento de
triglicérides. Ainda, por similaridade molecular, pode haver competição entre os IP e
os quilomícrons remanescentes pelo sítio de ligação dos receptores hepáticos (Lima
et al., 2003).
O permanente estado inflamatório causado pela doença per se pode iniciar o
processo aterosclerótico por meio dos mediadores inflamatórios como o fator de
necrose tumoral (TNF-α) e a interleucina-1β (IL-1β), os quais induzirão ao estresse
oxidativo, síntese de colagenase e ativação de lipoproteínas no endotélio vascular
(Miller et al., 2008). Deste modo, os biomarcadores de disfunção vascular
apresentam maior relação com a gravidade da doença do que com a exposição às
drogas antirretrovirais (Miller et al., 2010). As alterações metabólicas como
dislipidemia

e

resistência

à

insulina

são

elementos

que

aceleram

o

desencadeamento das doenças cardiovasculares (Miller et al., 2008; Mas et al.,
2011).
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A exacerbação das citocinas pró-inflamatórias aliada à HAART contribuem
para a perda de massa óssea em crianças e a adolescentes infectados pelo HIV
(Grigsby et a., 2010). Diversos estudos têm demonstrado alterações no metabolismo
ósseo, aumentando as chances de fratura e osteoporose na idade adulta (Arpadi et
al., 2002; Puthanakit & Siberry, 2013; Schtscherbyna et al., 2012).
Estas mudanças clínicas e metabólicas compreendem a síndrome
lipodistrófica, a qual engloba a lipodistrofia, a dislipidemia, a resistência à insulina e
consequente aumento do risco cardiovascular (Miller et al., 2008); além da perda de
massa óssea, toxicidade mitocondrial, alterações gastrointestinais e anormalidades
hepáticas e renais (Pirmohamed, 2009).

2.3 Composição Corporal
O modelo clássico de composição corporal divide a massa corporal total em
dois componentes, caracterizados pela gordura e massa livre de gordura (água,
proteínas e minerais) (Heyward et al., 1996).
A composição corporal de pacientes infectados pelo HIV é influenciada por
fatores inerentes ao próprio indivíduo assim como pela doença, uso de HAART e
aos distúrbios clínicos e metabólicos decorrentes de ambos (figura 1).
Existem diversos métodos para avaliação da composição corporal. Dentre
eles, a antropometria tem sido utilizada para avaliar o tamanho e as proporções dos
segmentos corporais, além da espessura do tecido adiposo subcutâneo. A medição
das circunferências e das dobras cutâneas são opções para situações na prática
clínica, devido a sua fácil aplicação e baixo custo. Porém, tais métodos requerem a
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habilidade do avaliador, a fim de minimizar erros significativos de medida (Heyward
et al., 1996).

.
Figura 1. Fatores que influenciam a composição corporal de crianças e adolescentes
infectados pelo HIV.

O método de absortometria de raios X de dupla energia (dual-energy x-ray
absorptiometry – DXA) permite medidas mais acuradas dos tecidos mole (gordura,
água, músculos, órgãos viscerais) e ósseo, inferindo a composição corporal relativa
a três componentes: massa magra, gorda e mineral ósseo (Laskey et al., 1996;
Lohman, 1996). Sua técnica consiste na utilização de uma fonte de raios X que
converte o feixe de raios em picos fitoelétricos de baixa e alta energia. Este feixe
atravessa o corpo do indivíduo, analisando os diferentes tecidos. O tecido mole
oferece resistência à corrente elétrica de modo diferente do tecido ósseo, permitindo
a quantificação dos mesmos (Laskey et al., 1996; Lohman, 1996).
Estudo realizado pelo nosso grupo com 40 pré-púberes infectados pelo HIV
demonstrou que as equações aplicadas à impedância bioelétrica (BIA) mostraram
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forte correlação com os resultados de massa gorda obtida pelo DXA e limitações
para determinação de massa magra. Dentre as equações analisadas, a equação
desenvolvida para crianças saudáveis (Houtkooper et al., 1992) obteve os melhores
resultados quando comparada às equações desenvolvidas para crianças infectadas
pelo HIV (Arpadi et al., 1996; Joffe et al., 2005) e pode ser utilizada na avaliação de
pré-púberes infectados pelo HIV estáveis segundo classificação clínica e
imunológica (Palchetti et al., 2013).
Os dados da literatura apontam mudanças na composição corporal de
crianças e adolescentes infectados pelo HIV. Estudo transversal reportou menores
valores de índice de massa corporal (IMC) e gordura corporal total e maior
porcentagem de gordura abdominal em crianças soropositivas comparadas a
crianças expostas não infectadas. Além disto, os valores de gordura corporal total
das crianças soropositivas também se encontravam abaixo dos valores de referência
preconizados pelo NHANES (Jacobson et al., 2011). O estudo PACT 1045
comparou mudanças morfológicas usando o DXA em pacientes infectados pelo HIV
entre 7 a 24 anos e grupo controle, concluindo que os pacientes soropositivos
apresentaram menores valores de IMC, gordura corporal total e de membros
(Aldrovandi et al., 2009).

2.4 Lipodistrofia
2.4.1 Definição
A lipodistrofia clínica caracteriza-se pela redistribuição de gordura corporal,
ocasionando acúmulo ou perda de gordura em determinadas regiões do corpo. A
lipoatrofia apresenta-se como a redução de gordura de regiões periféricas (braços,
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pernas e nádegas) com proeminência muscular e venosa; a lipohipertrofia como
acúmulo de gordura em região abdominal, gibosidade dorsal, ginecomastia e
aumento das mamas em mulheres; e a mista quando há a associação de ambos os
tipos (Jaquet et al.,2000).

2.4.2 Prevalência
Alguns estudos apontam que a prevalência de lipodistrofia aumenta em
decorrência da idade, tempo de exposição aos ARVs e puberdade (Jaquet et al.,
2000; Sanchez et al., 2005).
Na literatura, os relatos desta alteração clínica na população pediátrica
apresentam números variados. Estudo americano com 156 pacientes reportou
apenas 8,3% de prevalência (Arpadi et al., 2013). Outro transversal realizado em
Uganda encontrou 27% de pacientes com redistribuição de gordura corporal (n=
364) (Piloya et al., 2012). Em estudo conduzido na Europa, a lipodistrofia prevaleceu
em 42% (n=176) da população avaliada (n= 426) (Alan et al., 2012).
No Brasil, a prevalência de lipodistrofia também apresenta dados diversos.
Estudo realizado com 43 pacientes no Rio de Janeiro apontou 13,9% dessa
alteração clínica (Werner et al., 2010). Publicação anterior demonstrou prevalência
de 27,5% dentre os 40 pré-púberes incluídos na primeira coleta de dados desse
projeto, realizado em São Paulo (Palchetti et al., 2013). Estudo transversal com 30
crianças recrutadas em Santo André e São Bernardo reportou 53,3% de presença
de lipodistrofia (Battistini et al., 2010).
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2.4.3 Diagnóstico
O diagnóstico de lipodistrofia é clinico e subjetivo. Alguns estudos têm tentado
estabelecer questionários a fim de auxiliarem na identificação desta alteração clínica
(European Paediatric Lipodystrophy Group, 2004; Hartman et al., 2006, Arpadi et al.,
2013). Na prática clínica, observa-se que a avaliação contínua do paciente pelos
mesmos pediatras treinados pode ser útil para identificar as mudanças corporais.
Contudo, ainda há dificuldade na precisão do diagnóstico.
A redistribuição de gordura corporal é especialmente delicada nesta faixa
etária, uma vez que acarreta alterações na imagem corporal. Desta forma, alguns
pacientes tendem a apresentar sintomas de depressão e má adesão à terapia
antirretroviral (Barlow-Mosha et al., 2013).
Em crianças em uso de HAART comparadas ao grupo controle, observaramse mudanças na composição corporal obtida pelo DXA mesmo na ausência de
sinais clínicos de lipodistrofia (Brambilla et al., 2001). O diagnóstico clínico de
lipodistrofia parece ser subestimado, pois estudo mostrou que 31 pacientes (n= 37)
não identificados como lipodistróficos apresentaram alterações na composição
corporal como redução de gordura em membros inferiores e aumento da
adiposidade visceral por meio do DXA; enquanto apenas oito pacientes tinham
conformidade de diagnóstico clínico e de imagem (Viganò et al., 2003).
Estudo realizado pelo nosso grupo comparou pré-púberes infectados pelo HIV
sem e com lipodistrofia, constatando que não havia diferença entre a porcentagem
de gordura corporal total (17,8% vs 16,9% ; p =0,746 ) e o índice de massa muscular
esquelética (5,3 vs 5.0, p= 0, 227) entre os grupos. A relação tronco/braço (obtida
pelas dobras cutâneas) e a relação braço + perna / tronco (obtida pelo método de
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DXA) apresentaram resultados significativos (p=0,024; p< 0,001). Tais relações se
correlacionam negativamente (r = -0,69; p = 0.000) e demonstram o afilamento dos
membros e acúmulo de tecido adiposo na região abdominal e dorsal. Não existem
pontos de corte definidos, entretanto, a avaliação periódica pode ser útil para
detectar mudanças precoces na composição corporal destes pacientes (Palchetti et
al., 2013).
Estudo realizado com 100 crianças africanas infectadas pelo HIV entre três a
12 anos também relatou menores valores de dobras cutâneas de bíceps e tríceps e
maior relação tronco/braço no grupo com lipodistrofia comparado ao grupo sem
sinais clínicos de lipodistrofia (Innes et al., 2012). Arpadi et al., 2013 avaliaram 156
crianças com idade média de 5,1 + 0,8 anos, demonstrando menores valores de
gordura corporal total e na região de membros inferiores, assim como maior acúmulo
no tronco em pacientes com lipodistrofia comparados àqueles sem essa alteração
clínica.
Ante o exposto, a avaliação das medidas antropométricas e de composição
corporal podem ser instrumentos úteis para auxiliar na detecção precoce de
lipodistrofia, assim como avaliar a progressão da mesma nos pacientes infectados
pelo HIV.

2.4.3 Etiologia
Inicialmente descrita no estudo clássico com adultos de Carr et al., 1998, a
lipodistrofia apresenta sua etiologia complexa e ainda não completamente elucidada
na literatura. Entretanto, algumas hipóteses foram propostas para melhor
compreender este fenômeno.
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Rosso et al., 2007 relacionaram a presença de lipodistrofia às concentrações
aumentadas de triglicérides, insulina e glicemia.

Em publicação anterior,

demonstraram-se maiores concentrações de triglicérides e menores valores de
HDLc em pré-púberes que apresentavam essa alteração clínica (Palchetti et al.,
2013).
O tempo de exposição aos ARVs contribui para o desenvolvimento e
agravamento da redistribuição de gordura corporal. Estudo realizado por Viganò et
al., 2003 compararam crianças lipodistróficas com tempo de uso de ARV até três
anos e acima de seis anos, demonstrando maior prevalência de mudanças corporais
no grupo com maior tempo de exposição aos medicamentos.
A lipohipertrofia parece ser mais frequente em pacientes com maior exposição
aos ARVs e em estágios mais avançados de desenvolvimento puberal, enquanto a
lipoatrofia é mais comumente encontrada em crianças menores (Sanchez et al.,
2005; Spoulou et al., 2011).
Os inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRN)
inibem a polimerase gama do DNA mitocondrial (mtDNA). A deficiência na atividade
da principal polimerase responsável pela replicação do mtDNA acarreta disfunções
na cadeia respiratória.

A depleção de mtDNA pode resultar em diminuição na

produção de energia e de trifosfato de adenosina (ATP), além de aumento dos
fatores pró-apoptóticos. Estes eventos promovem a indução da apoptose das células
adiposas, levando à lipoatrofia (Brinkman et al., 1999; Cossarizza et al., 2004;
Barlow-Mosha et al., 2013). O uso de estavudina (d4T - ITRN) e IP está amplamente
relacionado à lipodistrofia, coorte européia com acompanhamento de oito anos
relatou melhora dos parâmetros corporais após substituição dos mesmos por
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tenofovir (TDF - ITRNt) e efavirenz (EFV – ITRNN), respectivamente (Fabiano et al.,
2013).
Em análise multivariada, a exposição ao d4T por mais de três meses foi o
único fator associado à lipoatrofia ou forma mista (p < 0,001) em 48 crianças que
apresentaram lipodistrofia. Melhora notável da lipoatrofia facial foi constatada em 11
pacientes (22,9%) após o descontínuo do uso deste ARV por um período de 45,6
meses (Sawawiboon et al., 2012).
Todavia, estudo realizado com pacientes pediátricos reportou depleção do
mtDNA em crianças com redistribuição de gordura corporal em uso ou não de
HAART comparadas àquelas sem lipodistrofia em uso ou não de HAART, sugerindo
que esta alteração possa estar relacionada à suscetibilidade genética e não apenas
à classe de ARV empregada. Dentre o grupo lipodistrófico, observou-se ainda que
os menores valores de mtDNA estivessem presentes nos pacientes com lipoatrofia
comparados aos com lipohipertrofia (3,19 + 0,43 ; 4,29 + 0,47; p= 0,018) (Morén et
al., 2011).
Os IP possuem grande afinidade pelo sítio catalítico da protease do HIV e por
similaridade molecular podem inibir ou ligar-se às proteínas humanas envolvida no
metabolismo lipídico. Assim, diminuem a diferenciação e aumentam a apoptose dos
adipócitos periféricos (Carr et al., 1998). Outra via é a inibição da lípase lipoproteica
plasmática (LLP) responsável pela clivagem dos ácidos graxos oriundos dos
triglicérides circulantes. Além disso, os IP atuam diretamente em outros fatores de
transcrição lipogênicos e enzimas envolvidas no biossíntese lipídica. Como
resultado, observa-se o desencadeamento da dislipidemia e da resistência
insulínica. A depleção da gordura periférica aliada às alterações metabólicas
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propicia o acúmulo de gordura nas regiões central e dorsal (Carr et al., 1998, Flint et
al., 2009).
Hipotetiza-se que as mudanças corporais também estão relacionadas às
alterações na função endócrina do tecido adiposo. O uso de ARV e o aumento das
citocinas pró-inflamatórias podem acarretar diminuição das adiponectinas e aumento
da leptina (Krause et a., 2005; Kim et al., 2007). Estudo com 130 crianças concluiu
que a adiponectina era inversamente associada à adiposidade central e à relação
insulina/glicemia, entretanto não se observou efeito da concentração de leptina na
redistribuição corporal (Verkauskiene et al., 2006). Viganò et al., 2011 encontraram
menores concentrações de adiponectina em crianças com lipohipertrofia ou
lipodistrofia mista comparados à crianças não infectadas. Entretanto, este resultado
não foi encontrado na presença de lipoatrofia ou fenótipo normal, cujas
concentrações de adiponectina eram similares ao grupo controle.
A presença de disfunções hormonais, principalmente no eixo hormônio de
crescimento/fator de crescimento insulina-like tipo 1 (GH/IGF-1), também parece
atuar na gênese da lipodistrofia. Os estudos na população pediátrica são escassos.
Ao avaliar púberes infectados pelo HIV, encontrou-se menor resposta ao GH, menor
concentração de IGF-1 e maiores concentrações de insulina nos pacientes com
acúmulo excessivo de gordura visceral comparados àqueles sem acúmulo intraabdominal (Viganò et al., 2003). Em adultos, observa-se redução do pico de GH em
resposta ao estímulo GHRH (hormônio liberador do GH) em pacientes HIV positivos
lipodistróficos comparados aos pacientes HIV positivos não lipodistróficos e homens
saudáveis (Koutkia et al., 2004).
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2.5. Massa Óssea
2.5.1. Definição
A quantificação de massa óssea é caracterizada pelos parâmetros de
conteúdo mineral ósseo (CMO) expresso em gramas (g) e densidade mineral óssea
(DMO), reportada em g/cm2 ou em escores z. A DMO quantifica o cálcio e outros
minerais do tecido ósseo em determinado local de referência, como coluna lombar
ou corpo inteiro. A DMO é ajustada para a área do osso (estatura e espessura) e
não para o volume do mesmo, podendo resultar em valores superestimados em
ossos longos e subestimados em ossos pequenos (Bachrach et al., 2011).

2.5.2 Prevalência
Atualmente na literatura os estudos têm reportado baixa densidade óssea
para a idade cronológica em pacientes pediátricos infectados pelo HIV, descrevendo
redução dos valores de CMO e DMO nesta população específica. Alguns estudos
comparam tais resultados com os dados de indivíduos saudáveis incluídos no
National Health and Nutrition Examination Survey - NHANES IV (de Lima et al.,
2013) ou a grupos controles HIV negativos (Jacobson et al., 2010). Outra forma de
avaliação é a comparação dos dados de massa óssea com a terapia antirretroviral
vigente (Purdy et al., 2008; Zuccotti et al., 2010; Fabiano et a, 2013)
Estudos avaliaram a massa óssea de pacientes infectados pelo HIV em
diferentes faixas etárias. Em pacientes americanos e porto-riquenhos, observou-se
que as crianças apresentaram maior prevalência de escore z de densidade mineral
óssea de corpo total (DMO CT) < - 2 desvios-padrão (DP), quando comparadas às
expostas ao HIV não infectadas (7% vs 1%, p = 0,008) (DiMeglio et al., 2013).
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Estudo transversal holandês reportou que 8% dos pacientes (6,7 anos)
apresentaram baixa DMO de coluna lombar (Bunders et al., 2013). Dados brasileiros
demonstraram que 32,4% de 74 adolescentes (17,3 + 1,8 anos) apresentaram DMO
< -2 DP de corpo total ou lombar (Schtscherbyna et al., 2012). Outro estudo com 48
pacientes entre 7 a 17 anos reportou baixa DMO em cinco indivíduos (10,4%) (de
Lima et al., 2013).

2.5.2. Diagnóstico
A avaliação da massa óssea pode ser feita por diferentes técnicas como o
DXA, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ressonância magnética e
radiogrametria. O DXA continua sendo o método preferencial em crianças devido a
sua reprodutibilidade, velocidade, baixa exposição à radiação ionizante e maior base
de dados comparados aos outros procedimentos (Bachrach et al., 2011).
As medidas de coluna lombar e corpo total (sem incluir a DMO de cabeça)
são os sítios preferíveis de medição na população pediátrica por meio do DXA. O
diagnóstico em crianças e adolescentes menores de 20 anos deve ser realizado
baseando-se nos valores de escore z. Os termos “osteoporose” e “osteopenia” não
são empregados na interpretação de dados para esta faixa etária (Brandão et al.,
2009). A terminologia “baixa densidade óssea para a idade cronológica” deve ser
empregada quando os valores de escore z forem iguais ou menores que – 2 DP
(Gordon et al., 2008).
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2.5.3. Etiologia
A remodelação óssea é um processo contínuo com a finalidade de manter a
integridade do esqueleto. Tal fenômeno engloba a reabsorção óssea, feita pelos
osteoclastos e a formação óssea, realizada pelos osteoblastos. O balanço entre
estes dois mecanismos, intimamente relacionados, determinará o ganho ou a perda
de massa óssea. Sabe-se que a remodelação óssea é relativamente mais rápida
nos ossos trabeculares e mais lenta nos ossos corticais (Puthanakit & Siberry,
2013). A aquisição de massa óssea aumenta sua incorporação na infância, acelera
seu incremento na adolescência e estabiliza seu pico de ganho ósseo no início da
terceira década de vida (Gordon et al., 2008). A presença de doença crônica como o
HIV, a exposição precoce e uso prolongado de terapia antirretroviral, assim como os
fatores demográficos, genéticos, hormonais e nutricionais, influenciam diretamente
na massa óssea de crianças e adolescentes (Puthanakit & Siberry, 2013;
Schtscherbyna et al., 2012).
A própria infecção pelo HIV acarreta distúrbios no metabolismo ósseo. O vírus
infecta os linfócitos T e os macrófagos, ocasionando a produção de citocinas próinflamatórias (IL-1, IL-6, IL-17 e TNF-α).

Devido ao processo inflamatório, as

citocinas podem exacerbar a ação dos osteoclastos e suprimir a atividade dos
osteoblastos ou até acarretar apoptose dos mesmos. Ainda ocorre a produção de
proteína ligante do receptor do fator nuclear Kapa ß (RANKL), o qual estimulará a
osteoclastogênese. A produção e atividade excedentes de osteoclastos resultam em
desequilíbrio na remodelação óssea e aumento na reabsorção óssea (Mansky,
2010; Puthanakit & Siberry, 2013). A gravidade da doença e a carga viral também
constituem fatores determinantes, sendo inversamente correlacionados aos valores
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de massa óssea (DiMeglio et al., 2013). Por outro lado, quanto maior a contagem de
linfócitos T CD4+, que reflete melhor classificação imunológica, maiores serão os
valores de escores z de DMO (Bunders et al., 2013).
Considerando a terapia antirretroviral, as drogas mais comumente associadas
aos distúrbios do metabolismo ósseo são os IP e o tenofovir disopril fumarato (TDF,
classe ITRNt). Dentre os IP, o uso combinado de lopinavir/ritonavir, indinavir e
ritonavir foi associado a menores valores de DMO em crianças (Puthanakit &
Siberry, 2013).

A presença de TDF nos esquemas terapêuticos está vinculada à

diminuição da DMO em aproximadamente um terço das crianças em uso do mesmo
(Purdy et al., 2008). O tempo de uso de TDF correlaciona-se inversamente aos
valores de DMO de coluna lombar e corpo total (Schtscherbyna et al., 2012).
Por se tratar de doença crônica, é frequente a ocorrência de atraso no
desenvolvimento puberal. Durante a puberdade, os hormônios interferem na
estatura, peso e massa magra, os quais influenciarão diretamente o incremento de
massa óssea (Jacobson et al., 2010; Bachrach et al., 2011). O maior acúmulo de
massa óssea em coluna lombar e fêmur ocorre entre 11 e 14 anos (Tanner 2 a 4)
em meninas e entre 13 e 17 anos em meninos (Tanner 4) (Theintz et al., 1992;
Rizzoli & Bonjour , 1999). Arpadi et al., 2002 descreveram menores valores de CMO
de corpo total em crianças pré-púberes infectadas pelo HIV comparadas ao grupo
controle, pareados por idade e sexo. Estudo realizado por Jacobson et al., 2010
comparando meninos infectados verticalmente pelo HIV com grupo controle,
constatou valores similares de CMO e DMO no Tanner 1-2 nos dois grupos, mas
redução dos valores de CMO no Tanner 3-4 e também de CMO, DMO CT e DMO CL
no Tanner 5 no grupo HIV; demonstrando que estas diferenças tornam-se mais
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pronunciadas com o avanço da puberdade. A adequação do índice de IMC para
idade está positivamente correlacionada ao aumento de DMO. Pacientes com
comprometimento do estado nutricional como magreza ou eutrofia com valores de
IMC nos percentis inferiores evidenciam baixos escores z de DMO e menores
valores de CMO (Puthanakit & Siberry, 2013; Schtscherbyna et al., 2012).
Os efeitos colaterais da medicação, o acesso aos alimentos, as infecções
oportunistas, as manifestações gastrintestinais (diarreia, náusea, vômitos, má
absorção), os hábitos alimentares peculiares a cada paciente e a habilidade do
cuidador em oferecer refeição equilibrada são fatores determinantes da ingestão
alimentar nestes pacientes. Em revisão da literatura, a oferta inadequada de macro e
micronutrientes pode acarretar comprometimento nutricional (Patin et al., 2009).
O cálcio, oriundo da dieta, é armazenado quase que em sua totalidade no
tecido ósseo. O paratormônio (PTH), secretado pelas glândulas paratireoides, é
liberado quando há diminuição nas concentrações de cálcio a fim de regular a
concentração de cálcio e fósforo plasmáticos. Também atua estimulando a atividade
dos osteoclastos, promovendo a reabsorção óssea.
A vitamina D estimula a absorção de cálcio e fósforo, mantendo a regulação
desses minerais. A dosagem sérica de 25(OH)D3 em pacientes pediátricos
infectados pelo HIV constatou a insuficiência ou deficiência da mesma, a qual se
correlaciona negativamente com o IMC, resistência insulínica e uso cumulativo de
antirretrovirais, em especial os ITRN e ITRNN (Eckard et al., 2013). A deficiência de
25 (OH) D3 correlaciona-se com o grau da imunodeficiência e parece estar
relacionada ao aumento da atividade do TNF -α.

Esta

citocina

pode

inibir

a

secreção de PTH e da enzima 1-alfa-hidroxilase, envolvidos na ativação da vitamina
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D. Além disso, também pode coibir a ativação dos osteoblastos mediados pela
vitamina D (Paccou et al., 2009).
A prática regular de atividade física pode contribuir para minimizar as
comorbidades relacionadas à doença. O aumento de massa magra é benéfico para
o incremento ósseo e redução dos sinais clínicos de lipodistrofia, a diminuição de
tecido adiposo visceral reduz o risco de doenças cardiovasculares e o aumento dos
linfócitos T contribui para a melhora ou manutenção do sistema imune (Somarriba et
al., 2010). Crianças e adolescentes infectados pelo HIV estão propensos a menor
prática de atividade física devido aos hábitos de vida sedentários, complicações
clínicas e metabólicas oriundas da doença e uso de HAART. Nessa população, foi
descrito menor capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade e força em membros
inferiores e superiores (Somarriba et al., 2013).Estudo com crianças infectadas pelo
HIV realizou programa de exercícios de resistência e aeróbico, duas vezes por
semana durante seis meses e constatou melhora na resistência cardiorrespiratória e
muscular, tal como aumento na massa magra (Miller et al., 2010).
Os pacientes pediátricos apresentam inúmeros fatores de risco para
modificações da composição corporal, incluindo a redistribuição de gordura e
inadequação de incremento de massa óssea. Perante a revisão de literatura
exposta, justifica-se o acompanhamento longitudinal de crianças e adolescentes
infectados pelo HIV, a fim de identificar precocemente as possíveis alterações
clínicas, metabólicas e de composição corporal nesta população e planejar a
intervenção para minimizar o risco de comorbidades.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Avaliar prospectivamente as alterações ocorridas na composição corporal em
pré-púberes infectados pelo HIV em período de dois anos e meio.

3.2 Objetivos Específicos
 Avaliar a presença e identificar as variáveis clínicas, antropométricas, de
composição corporal e metabólicas determinantes de lipodistrofia;
 Avaliar o incremento e determinar a influência de fatores clínicos,
antropométricos, de composição corporal, dietéticos e metabólicos sobre a
massa óssea.
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS
4.1 Delineamento do Estudo
Trata-se de estudo de coorte prospectivo incluindo crianças e adolescentes
pré-púberes infectados pelo HIV, de ambos os sexos, atendidos no Centro de
Atendimento da Disciplina de Infectologia Pediátrica (CEADIPe) do Departamento de
Pediatria da UNIFESP. A coleta de dados foi realizada em dois momentos distintos,
com um período de intervalo de 24 + 6 meses. O projeto de pesquisa foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP (anexo 1). Os pais ou
responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) antes
do início do estudo (anexo 2).
4.2 Casuística
Realizou-se levantamento do total de pacientes de 0 a 24 anos infectados
pelo HIV atendidos regularmente (n=190) no CEADIPe no mês de maio de 2008.
Dentre esse total, verificaram-se quantos preenchiam os critérios de elegibilidade de
faixa etária e estadiamento puberal, constituindo uma amostra inicial de 52
participantes. Não foram incluídos na amostra final os pacientes portadores de
síndromes genéticas ou doenças neurológicas (n=5), pacientes que não obtiveram
autorização dos pais ou responsáveis (n=6) e um paciente que evoluiu para óbito em
função da gravidade da doença. Portanto, a primeira coleta de dados incluiu 40
crianças e adolescentes pré-púberes infectados pelo HIV, entre 7 e 12 anos, de
ambos os gêneros atendidos no período de agosto a novembro de 2008. Para a
segunda coleta, os 40 pacientes foram contatados novamente. Dentre estes, três
desligaram-se do serviço e dois evoluíram para óbito (n=5, perda total de 12,5%).
Desse modo, 35 pacientes foram avaliados novamente.
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As coletas de dados antropométricos, dietéticos, de composição corporal e
bioquímico foram realizadas em momento que o paciente não apresentava
complicações infecciosas graves ou ao menos dois meses pós-hospitalização.

Figura 2. Fluxograma de inclusão e exclusão dos pacientes estudados.
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4.3 Métodos
Os dados sobre identificação, data de nascimento, tipo de transmissão do
vírus, realização de profilaxia e cuidador legal e/ou responsável pelo paciente foram
oriundos do prontuário médico.

4.4 Avaliação Clínica
4. 4.1 Desenvolvimento puberal
O estadiamento puberal foi avaliado pelo pediatra, utilizando como critério o
desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários propostos por Marshall &
Tanner, 1975. Foram incluídas no primeiro tempo (T1) do estudo as crianças e
adolescentes pré-púberes. A reavaliação do estadiamento puberal foi realizada
também no segundo tempo (T2) a fim de averiguar a evolução puberal dos
pacientes.

4.4.2 Classificação da doença (SIDA)
A classificação da infecção pelo HIV utilizou parâmetros clínicos (categoria N
= assintomática, A = sinais e sintomas leves, B = sinais e sintomas moderados e C =
sinais e sintomas graves) e imunológicos (alteração imunológica 1 = ausente, 2 =
moderada e 3 =grave) propostos pelo Guia de Tratamento Clínico da Infecção pelo
HIV em Pediatria (Brasil, 2009), que consiste nas normas do Centers for Disease
Control and Prevention (CDC, 1994), mais a inclusão da tuberculose pulmonar como
critério para a categoria B.
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Quadro 1. Classificação da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes menores
de 13 anos.
Alteração imunológica – ausente (1)
N1

Ausência de sinais e sintomas clínicos

A1

Sinais e sintomas clínicos leves

B1

Sinais e sintomas clínicos moderados

C1

Sinais e sintomas clínicos graves
Alteração imunológica – moderada (2)

N2

Ausência de sinais e sintomas clínicos

A2

Sinais e sintomas clínicos leves

B2

Sinais e sintomas clínicos moderados

C2

Sinais e sintomas clínicos graves
Alteração imunológica – grave (3)

N3

Ausência de sinais e sintomas clínicos

A3

Sinais e sintomas clínicos leves

B3

Sinais e sintomas clínicos moderados

C3

Sinais e sintomas clínicos graves

Fonte: Guia de Tratamento Clínico da Infecção pelo HIV em Pediatria, 2009.
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Quadro 2. Categorias imunológicas para infecção pelo HIV em crianças e
adolescentes menores de 13 anos.
Contagem de LT-CD4+
Alteração Imunológica

Ausente (1)
Moderada (2)

Idade
< 12 meses

1 a 5 anos

6 a 12 anos

> 1500 (> 25%)

≥ 1000 (≥ 25%)

≥500(≥ 25%)

750 – 1499 (15 – 24%) 500 – 900 (15-24%) 200-499(15-24%)

Grave (3)

< 750 (< 15%)

< 500 (< 15%)

< 200 (< 15%)

Fonte: Guia de Tratamento Clínico da Infecção pelo HIV em Pediatria, 2009.

4.4.3 Terapia antirretroviral
Verificaram-se as diferentes classes de medicação antirretroviral em uso no
momento da coleta de dados. Os medicamentos antirretrovirais foram classificados
em inibidores de protease (IP), inibidores da transcriptase reversa análoga de
nucleosídeo (ITRN), inibidores da transcriptase reversa não análoga de nucleosídeo
(ITRNN), inibidor da transcriptase reversa análoga de nucleotídeo (ITRNt), inibidor
de fusão e inibidor de integrase.

4.4.4 Lipodistrofia clínica
O diagnóstico foi realizado clinicamente por pediatras treinados e que
acompanhavam o paciente rotineiramente. Para ajudar a identificação da
lipodistrofia, os pediatras elaboraram um questionário, o qual era aplicado nas
consultas ambulatoriais. O mesmo abordava a percepção da equipe médica, do
cuidador/responsável e do paciente sobre as possíveis mudanças observadas na
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composição corporal e em qual região essas alterações eram visíveis, baseado no
check list proposto pelo European Paediatric Lipodystrophy Group,

2004.

Classificou-se em lipohipertrofia, lipoatrofia e mista (Jaquet et. al, 2000).

4.5 Avaliação nutricional
4.5.1 Antropometria
Foram aferidas as medidas antropométricas de peso (balança com
capacidade de 150 kg e calibrada com precisão de 100g) e estatura (estadiômetro
fixado à parede, com precisão de 0,1cm). Para a classificação do estado nutricional
e estatura, utilizou-se o escore z de índice de massa corpórea (zIMC) e escore z de
estatura/idade (zEI), respectivamente.

Utilizou-se como padrão de referência a

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2007).

4.5.2 Dobras cutâneas e circunferências
Realizou-se a aferição das dobras cutâneas tricipital (DCT), biceptal (DCB),
subescapular (DCSE) e suprailíaca (DCSI) (Frisancho, 1990). Foram realizadas as
circunferências do braço, (Frisancho, 1990), abdominal (McCarthy et al, 2001) e da
panturrilha (Callaway et al, 1988). Para medida das dobras cutâneas, utilizou-se
adipômetro da marca Lange® (Beta Technology Inc. Santa Cruz, CA, EUA) com
precisão de 1 mm e uso de fita flexível, inextensível, com precisão de 0,1cm para as
circunferências. A relação denominada tronco: braço (DCSE + DCSI : DCT + DCB)
foi idealizada por Rolland-Cachera et al., 1990 para avaliar a adiposidade central e
utilizada para identificação da presença de lipodistrofia, de acordo com o critério
proposto por Jaquet et al., 2000.

29

4.5.3 Composição corporal por absortometria de raios X de dupla energia
(DXA)
Averiguou-se a composição corporal por meio das medidas de corpo total e
segmentos, valores expressos em kilos (kg) e porcentagem (%). A relação braço +
perna/ tronco foi obtida pela soma da gordura (g) dos braços e pernas dividida pelo
valor do gordura (g) do tronco. Avaliou-se a densidade mineral óssea (DMO) dos
sítios esqueléticos de corpo total (sem a cabeça) e de coluna lombar (L1-L4), tais
valores foram expressos em g/cm2 e escore z. Utilizou-se o termo baixa densidade
óssea para a idade cronológica quando escore z < -2 (Gordon et al., 2008) A massa
óssea também foi caracterizada pelo conteúdo mineral ósseo (CMO), expresso em
gramas (g).O exame foi realizado no Ambulatório da Disciplina de Reumatologia da
UNIFESP, utilizando aparelho LUNAR TM DPX-L, Lunar Radiation Corp. Madison, WI
(software para exames pediátricos versão 1.5) pelo mesmo técnico treinado nos dois
momentos

de

coleta.

Calibrou-se

o

aparelho

diariamente

conforme

as

especificações do fabricante e semanalmente por meio do programa phantom de
referência em absortometria óssea.

4.6 Consumo Alimentar
A quantificação do consumo alimentar foi obtida pela média de quatro
recordatórios de vinte e quatro horas (rec24h) coletados em cada momento do
estudo. Realizou-se um rec24h nos meses anteriores ao dia da coleta, um referente
ao final de semana, um coletado no dia da consulta e outro coletado nos meses
seguintes à coleta de dados. Para análise da ingestão de macro e micronutrientes,
utilizou-se o programa Dietwin® (Porto Alegre: Brubins Ltda, 2008).
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A ingestão de energia foi comparada aos valores da necessidade estimada de
energia (Estimated Energy Requirement - EER). Considerou-se consumo de energia
insuficiente ou excessiva quando os valores de EER estavam inferiores ou
superiores a dois desvios padrão, respectivamente (IOM, 2002). Os macronutrientes
foram descritos em gramas ou porcentagem. Para os micronutrientes, o padrão de
referência da DRI utilizado foi a necessidade média estimada (Estimated Average
Requirement - EAR), que expressa o valor da ingestão diária no qual se acredita
suprir as necessidades de 50% dos indivíduos saudáveis de uma população.
Considerou-se alta probabilidade de inadequação quando os valores obtidos
estavam abaixo da EAR (IOM 1997; IOM 2010).

4.7 Avaliação Bioquímica
4.7.1 Dosagens bioquímicas
As dosagens bioquímicas foram realizadas no Laboratório Central da
UNIFESP, com exceção da vitamina D, realizada no Laboratório VitaE. Coletaram-se
amostras de sangue por meio de punção venosa periférica, pela manhã, com 12 a
14 horas de jejum. Os testes para determinação quantitativa in vitro no soro ou
plasma do perfil lipídico, perfil glicídico e marcadores ósseos foram realizados pelo
Sistema

Roche/Hitachi

Cobas®

c501chemistry

analyzer

(Roche

Diagnostics Ltd,Brasil, IN).

4.7.2 Perfil lipídico
Verificaram-se os valores de triglicérides (TG), colesterol total (CT) e frações
(lipoproteínas de baixa densidade, LDLc; lipoproteínas de alta densidade, HDLc) no
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soro sanguíneo. O TG e CT foram dosados pelo teste colorimétrico enzimático,
enquanto o HDLc foi dosado pelo teste colorimétrico enzimático homogêneo. A
fração do LDLc foi obtida utilizando-se a equação de Friedewald et al., 1972: LDL-c
= (CT – HDLc + TG/5). Utilizou-se o critério de Kwiterovich, 2008 para identificar as
dislipidemias (tabela 3).
Quadro 3. Valores de referência do perfil lipídico pra crianças acima de 2 anos.
Valores (mg/dL)
Lipídios

Desejável

Limítrofe

Aumentado

CT

<170

170-199

≥200

LDLc

<110

110-129

≥130

>45

35-45

<75

75-99

>100

<90

90-129

≥130

HDLc

Baixo

< 35

TG < 9 anos
10 a 19anos

CT – colesterol total; LDLc – fração LDL do colesterol; HDLc - fração HDL do colesterol; TG
– triglicérides. Fonte: Kwiterovich, 2008.

4.7.3 Insulina e glicemia
A glicemia de jejum foi dosada no plasma pelo método enzimático de
referência com hexoquinase e seus valores de referência (entre 70 mg/dL e 99
mg/dL) seguiram os preconizados pela American Dietetic Association (ADA), 2005.
A insulina foi determinada no soro pelo método de imunoensaio de
electroquimioluminescência e seus valores de normalidade variaram de 19 a 23
uUI/mL.
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4.7.4 Exames bioquímicos
Os exames bioquímicos aqui citados foram dosados no soro sanguíneo.
Determinou-se os valores de cálcio total por método fotométrico, com valores de
normalidade

entre

8,5

potenciométrico (eletrodo

a

10,5

mg/dL

íon-seletivo)

e

de

cálcio

(Radiometer

iônico

Medical

®

pelo

método

Copenhagen,

Dinamarca), com limites de 1,2 a 1,37 mmol/L.
Os valores de magnésio (referência: 1,8 a 2,5 mg/dL) foram estabelecidos por
método colorimétrico e os de fósforo (referência: 2,5 a 4,5 mg/dL) por teste
fotométrico. A fosfatase alcalina foi dosada por ensaio colorimétrico (referência: 7 a
12 anos < 300 UL, meninas 13 a 17 anos < 187, meninos 13 a 17 anos < 390) e o
paratormônio (PTH) por imunoensaio de electroquimioluminescência (normalidade:
15 a 65 pg/mL).

4.7.5 Vitamina D
A concentração plasmática de 25 (OH) D3 foi determinada por cromatografia
líquida de alta eficiência (HPLC) (Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH,
Munique, Alemanha) e as coletas foram realizadas na mesma estação do ano. Os
valores de referência adotados seguiram as recomendações propostas por Holick et
al., 2011, considerando deficiência < 20ng/mL, insuficiência de 21 a 29 ng/mL e
adequação > 30ng/mL.

4.7.6 Carga viral, linfócito T CD4 e T CD8
A carga viral, que quantifica o número de cópias virais na circulação
sanguínea, foi determinada no plasma pela metodologia branched DNA (bDNA)
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(Versant ® - bDNA HIV-1 RNA 3.0 assay, Bayer Health Care LLC, Bayer Corporation
Tarrytown, NY) com limite mínimo de detecção de 50 cópias/ml e máximo de
500.000 cópias/ml. Os linfócitos TCD4 e T CD8 foram avaliados no plasma por
citometria de fluxo (BD FACSCalibur™ System, Franklin Lakes , USA) expressos em
células/mm³ e em porcentagem (%), considerou-se alteração imunológica grave
valores de linfócitos CD4 inferiores a 15% (CDC, 1994).

4.8 Análise Estatística
Utilizou-se o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versão 17.0. As variáveis categóricas (qualitativas) foram apresentadas como
frequências absolutas (n) e relativas (%) e as variáveis quantitativas foram descritas
em média e desvio-padrão (DP) ou mediana (valor mínimo e máximo). Para as
variáveis categóricas, aplicaram-se os testes de McNemar, qui-quadrado ou Fisher.
Para a comparação das variáveis quantitativas, utilizou-se o teste t-Student pareado
para comparar as médias (DP) e teste de Wilcoxon ou Mann-Whitney quando as
variáveis não apresentaram distribuição normal e foram descritas pela mediana
(valor mínimo – máximo). Utilizou-se o teste ANOVA para medidas repetidas com a
finalidade de comparar os grupos com (CL) e sem (SL) lipodistrofia nos diferentes
tempos. A correlação de Pearson foi empregada para determinar o grau de relação
linear entre duas variáveis quantitativas. Para a realização das regressões
logísticas e lineares, inicialmente todas as variáveis foram incluídas no modelo
univariado e aquelas com resultado significativo participaram do modelo
multivariado. Considerou-se o nível de significância de 5% (p<0,05).
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PACIENTES

Após a coleta de dados no T1 em 2008, duas pacientes do sexo feminino
apresentaram DMO CL < -2. Não foi realizada intervenção medicamentosa naquele
momento, uma vez que a DMO CT apresentava valores dentro da normalidade e
sem sintomatologia clínica.
No T2, duas pacientes do sexo feminino apresentaram escores z < - 2 para
DMO CT e também DMO CL. Essas pacientes evoluíram para óbito após o período
de coleta e não chegaram a ser tratadas. Os pacientes que apresentaram baixo
ganho de massa óssea no tempo estudado ou DMO CL escores z < - 2 foram
encaminhados para acompanhamento no ambulatório de Reumatologia Pediátrica
da Disciplina de Alergia, Imunologia e Reumatologia, Departamento de Pediatria, da
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM.
Ao fim do T1 realizado em 2008, não houve intervenção medicamentosa de
vitamina D, pois os pontos de corte adotados pelo laboratório apresentavam faixa de
normalidade bem mais ampla (14 – 80 ng/mL) quando comparados aos valores mais
rigorosos propostos por Hollick et al., 2011.
Após o T2, os pacientes que apresentaram deficiência (n=8) de vitamina D
receberam um ataque semanal via oral de 50.000 UI de colecalciferol durante seis
semanas. Após este período, os pacientes foram orientados a continuarem a
suplementação vitamínica, sendo prescrita uma dose diária de três gotas para os
pré-púberes (400 UI) e seis gotas para os púberes (800 UI). Para os pacientes que
apresentaram insuficiência (n=9) desta vitamina, orientou-se uma dose diária de três
gotas para os pré-púberes (400 UI) e seis gotas para os púberes (800 UI). Utilizou-
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se o Addera D3® (Farmasa, Cosmed S.A.), que cada ml (25 gotas) contém 3.300 UI
de colecalciferol (vitamina D3).
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Resumo
Objetivo: Avaliar prospectivamente as alterações ocorridas na composição corporal
de pacientes infectados pelo HIV e identificar as variáveis determinantes de
lipodistrofia ao longo do tempo. Métodos: Estudo de coorte prospectivo, avaliado
em período de dois anos e meio, incluindo 35 pré-púberes infectados pelo HIV,
ambos os sexos, entre 7 a 12 anos atendidos em centro de referência. Os pacientes
foram distribuídos em dois grupos: sem lipodistrofia (SL) e com lipodistrofia (CL).
Compararam-se dados clínicos, antropométricos, de composição corporal e
bioquímicos além da determinação dos fatores preditores de lipodistrofia no tempo 1
(T1) e tempo 2 (T2). Resultados: A média (DP) de idade foi de 9,6(1,1) e 11,6 (1,2)
anos, no T1 e T2, respectivamente. No T2, 16 (45,7%) crianças continuavam prépúberes. O grupo CL (n=8) apresentou maior prevalência de baixa estatura (p
=0,008) no T1, maiores valores de insulina (p=0,010) e HOMA-IR (p=0,013) e
redução da dobra cutânea tricipital (p=0,026) no T2 comparado ao grupo SL (n=27).
Nos dois tempos, observou-se menores concentrações de HDLc (p=0,027), maiores
valores de relação tronco/braço (p=0,002;p=0,001) e menores valores da relação
braço+perna/tronco (p=0,001) no grupo CL. No T1, os fatores preditores
independentes de lipodistrofia foram baixa estatura (OR= 46,198; p= 0,019) e
relação braço+perna/tronco (OR=0,00009; p= 0,011); no T2 foram circunferência
abdominal (OR= 1,199; p = 0,025) e HDLc (OR = 0,835; p = 0,015). Conclusão: Em
período curto de tempo, o grupo CL apresentou significativa redistribuição de
gordura corporal com adiposidade central e alterações bioquímicas compatíveis com
a síndrome lipodistrófica que aumenta o risco cardiovascular desses pacientes.
Palavras-chave: HIV, criança, composição corporal, lipodistrofia.
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Abstract
Objective: To evaluate longitudinal body composition changes in HIV-infected
patients and identify risk factors for lipodystrophy. Methods: A prospective study,
evaluated over two and a half years, with 35 pre-pubertal, HIV-infected children and
adolescents, ranging from 7 to 12 years 11 months, attending a reference
center.Patients were distributed into two groups: without lipodistrophy (LD-) and with
lipodystrophy (LD+). Clinical, anthropometric, body composition and biochemical data
were compared. Determinant factors of lipodystrophy were indentified at time 1 (T1)
and time 2 (T2). Results: Median age (SD) was 9.6 (1.1) and 11.6 (1.2) at T1 and
T2, respectively. At T2, 16 (45.7%) children remained at prepubertal stage. LD +
group had higher prevalence of short stature (p =0.008) at T1, higher values of
insulin (p=0.010) and HOMA –IR (p=0.013) and also lower values of tricipital skinfold
thickness (p=0.026) at T2 compared to LD – patients. At both time of the study, LD +
group presented reduced HDLc concentrations (p=0.027), increased values of trunk
to arm ratio (p=0.002; p=0.001) and lower values of limb to trunk ratio (p=0.001). At
T1, short stature (OR= 46.198; p= 0.019) and limb to trunk ratio (OR=0.00009; p=
0.011)

were

independent

determinants

of

lipodystrophy,

while

abdominal

circumference (OR= 1.199; p = 0.025) and HDLc (OR = 0.835; p = 0.015) were at T2.
Conclusion: In a short period of time, LD + group had significant changes in body fat
distribution with visceral fat accumulation and also biochemical alterations associated
to lipodystrophy syndrome that increase cardiovascular risk in these patients.
Key words: HIV, child, body composition, lipodystrophy.

53

Introdução
Descrita no estudo clássico de Carr et al. (1998) em adultos infectados pelo
HIV, a redistribuição de gordura corporal denominada lipodistrofia tem sido
identificada precocemente na população pediátrica. Estudos apontam que sua
prevalência aumenta em decorrência da idade, tempo de exposição aos
antirretrovirais e puberdade (Jaquet et al., 2000; Sanchez et al., 2005). A prevalência
pediátrica desta alteração clínica varia de 8,4% em estudo realizado na África do Sul
(Arpadi et al., 2013) a 53,3 % em estudo brasileiro (Battistini et al., 2010).
Considerando-se sua classificação, a lipohipertrofia parece ser mais frequente em
pacientes com maior exposição aos antirretrovirais e em estágios mais avançados
de desenvolvimento puberal, enquanto que a lipoatrofia é mais comumente
encontrada em crianças menores (Sanchez et al., 2005; Spoulou et al., 2011).
De etiologia complexa, atualmente a literatura evidencia que diversos
mecanismos podem contribuir para a gênese da lipodistrofia. Em relação à classe
das drogas antirretrovirais (ARV), estudos apontam que os inibidores da
transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRN) e os inibidores de protease
(IP) podem atuar na etiologia da lipodistrofia. Os ITRN inibem a polimerase gama do
DNA mitocondrial (mtDNA), acarretando disfunções na cadeia respiratória e
apoptose das células adiposas (Barlow-Mosha et al., 2013). Por outro lado, tal
mecanismo de disfunção do mtDNA também foi observado na ausência de uso dos
ARVs, sugerindo que esta alteração possa estar relacionada à suscetibilidade
genética (Moren et al., 2011).
Os IP diminuem a diferenciação e aumentam a apoptose dos adipócitos
periféricos (Carr et al., 1998). Além disso, os IP atuam diretamente em outros fatores
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de transcrição lipogênicos e enzimas envolvidas na biossíntese lipídica. Como
resultado, observa-se o desencadeamento da dislipidemia e da resistência
insulínica. A depleção da gordura periférica aliada às alterações metabólicas
propicia o acúmulo de gordura nas regiões central e dorsal (Carr et al., 1998, Flint et
al., 2009). As alterações metabólicas como dislipidemia e resistência à insulina,
aliadas à redistribuição da gordura corporal (principalmente acúmulo de gordura
visceral), caracterizam a síndrome lipodistrófica do HIV.
Hipotetiza-se que as mudanças corporais também estão relacionadas às
alterações na função endócrina do tecido adiposo, com aumento da concentração de
leptina e diminuição das adiponectinas (Kim et al., 2007). Devido ao processo
infeccioso, os adipócitos estimulam a secreção de citocinas pró-inflamatórias, como
fator de necrose tumoral (TNF-α), IL- 6 e proteína quimiotática de monócitos1 (MCP-1). Na presença de lipodistrofia, há aumento dos marcadores inflamatórios e
de disfunção endotelial (Guzmán-Fulgencio et al., 2011). Tal associação entre
complicações clínicas e metabólicas, oriundas da exposição cumulativa aos ARVs e
a própria infecção pelo vírus, propiciam o desenvolvimento precoce de fatores de
risco para doenças cardiovasculares que poderão ser observadas na idade adulta
(Miller, 2010; Werner et al., 2010; Barlow Mosha et al., 2013).
Alguns estudos relatam alterações precoces na composição corporal de
crianças infectadas pelo HIV, mesmo sem apresentar os sinais clínicos e
característicos de lipodistrofia (Brambilla et al., 2001; Viganò et al., 2003) . A
avaliação periódica das medidas antropométricas e de composição corporal pode
ser instrumento útil para auxiliar na detecção precoce de alterações clínicas e
metabólicas nestes pacientes. Perante o exposto, este estudo objetiva avaliar
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prospectivamente as alterações ocorridas na composição corporal e identificar as
variáveis clínicas e metabólicas determinantes da lipodistrofia ao longo do tempo.

Métodos
Delineamento do estudo e casuística
Estudo de coorte prospectivo incluindo pré-púberes infectados pelo HIV, de
ambos os sexos, entre 7 a 12 anos 11 meses atendidos no Centro de Atendimento
da Disciplina de Infectologia Pediátrica (CEADIPe) do Departamento de Pediatria da
Universidade Federal de São Paulo – EPM/UNIFESP . O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP. Inicialmente, no
primeiro tempo (T1) foram recrutados 52 pré-púberes atendidos regularmente neste
centro terciário. Os critérios de exclusão foram pacientes portadores de síndromes
genéticas ou doenças neurológicas e pacientes hospitalizados. Destes, um evoluiu a
óbito, cinco apresentavam doença neurológica e seis não obtiveram consentimento
dos responsáveis, totalizando 40 pacientes elegíveis para a coleta de dados. No
segundo tempo (T2), realizado após intervalo de 24 + 6 meses, recrutou-se
novamente os 40 pacientes. Destes, dois evoluíram a óbito e três desligaram-se do
serviço, perfazendo um total de 35 participantes no final da amostra.
Métodos
Os dados de identificação do paciente, tipo de transmissão do vírus, uso de
profilaxia gestacional/ recém-nascido, classificação clinica e imunológica da doença
(CDC, 1994) e uso de terapia antirretroviral foram oriundos do prontuário médico do
paciente. No T1, após avaliação pelos pediatras, foram incluídos apenas os pré-
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púberes, ou seja, aqueles com estadiamento puberal 1 (Marshall & Tanner, 1975).
No T2, houve reavaliação a fim de averiguar a evolução puberal dos pacientes.
O diagnóstico de lipodistrofia foi realizado clinicamente por pediatras
treinados e que acompanhavam o paciente rotineiramente. Na presença desta
alteração clinica, classificou-se em lipohipertrofia, lipoatrofia e mista (Jaquet et. al.,
2000).
As medidas de peso e estatura foram utilizadas para o cálculo e classificação
do escore z de índice de massa corpórea (zIMC) e escore z de estatura/idade (zEI),
seguindo o padrão de referência da Organização Mundial da Saúde, 2007. Para a
aferição das dobras cutâneas, utilizou-se adipômetro da marca Lange® (Beta
Technology Inc. Santa Cruz, CA, EUA) com precisão de 1 mm e para as
circunferências, fita flexível, inextensível, com precisão de 0,1cm. A relação
tronco/braço foi calculada por meio da soma da dobra cutânea subescapular e
suprailíaca dividida pelo valor da adição das dobras tricipital e biciptal (Jaquet et al.,
2000). Averiguou-se a composição corporal e massa óssea por absortometria de
duplo feixe de energia emitida por fonte de raios X (DXA) por um único técnico
treinado nos dois tempos (aparelho LUNAR

TM

DPX-L, software para exames

pediátricos versão 1.5). A relação braço + perna/ tronco foi obtida por meio da soma
de gordura (g) dos braços e das pernas dividida pelo valor do gordura (g) do tronco.
A carga viral do HIV foi determinada no plasma pela metodologia bDNA
(branched DNA) (Versant ® - bDNA HIV-1 RNA 3.0 assay, Bayer Health Care LLC,
Bayer Corporation Tarrytown, NY) com limite mínimo de detecção de 50 cópias/ml e
máximo de 500.000 cópias/ml. Os linfócitos TCD4 e TCD8 foram avaliados no
plasma por citometria de fluxo (BD FACSCalibur™ System, Franklin Lakes , USA).

57

Os triglicérides e colesterol total foram dosados pelo teste colorimétrico enzimático,
enquanto o HDLc foi dosado pelo teste colorimétrico enzimático homogêneo
(Sistema Roche/Hitachi Cobas® c501chemistry analyzer, Roche Diagnostics Ltd,
Brasil, IN). A fração do LDLc foi obtida utilizando-se a equação de Friedewald et al.,
1972.

A glicemia de jejum foi dosada no plasma pelo método enzimático de

referência com hexoquinase e a insulina foi determinada no soro pelo método de
imunoensaio

de

eletroquimioluminescência

(Sistema

Roche/Hitachi

Cobas®

c501chemistry analyzer, Roche Diagnostics Ltd, Brasil, IN).

Análise estatística
Utilizou-se o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versão 17.0. As variáveis categóricas foram apresentadas como frequências
absolutas (n) e relativas (%), utilizou-se o teste de McNemar. Nas variáveis
quantitativas, utilizou-se média e desvio-padrão (DP) avaliados pelo teste t-Student
pareado ou mediana (valor mínimo e máximo) avaliada pelo teste de Wilcoxon. O
teste ANOVA para medidas repetidas foi empregado a fim de comparar os grupos
com (CL) e sem (SL) lipodistrofia nos diferentes tempos. Utilizou-se a correlação de
Pearson para determinar o grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas.
Considerando a variável de controle insulina, aplicou-se a regressão linear.
Primeiro, as variáveis importantes (lipodistrofia, tempo de uso de antirretroviral,
puberdade e sexo) foram incluídas no modelo univariado. Posteriormente, as
variáveis com resultados significativos foram incluídas no modelo multivariado para
determinação da variável independente preditora de aumento das concentrações
séricas de insulina. Para a variável categórica de controle lipodistrofia, aplicou-se
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nos dois tempos a regressão logística binomial. Inicialmente, todas as variáveis
descritas nas tabelas 1 e 2 foram incluídas no modelo univariado e aquelas com
resultado significativo (p < 0,05) participaram do modelo multivariado. Considerouse o nível de significância de 5% (p<0,05).

Resultados
A população foi composta por 35 pacientes, sendo 18 (51,4%) do gênero
feminino. A maioria das crianças (n=34; 97,1%) adquiriu o vírus do HIV por
transmissão vertical e em 19 (55,8%) casos não houve profilaxia da transmissão
(gestação, parto ou período neonatal). O único paciente infectado por transmissão
sanguínea teve o diagnóstico de SIDA antes dos dois anos de idade. Para ser
acrescido na amostra, foram avaliadas as principais variáveis do estudo, sendo
constatado que os resultados deste paciente não eram outliers na população
estudada.
No T2, 16 (45,7%) crianças continuavam na classificação pré-púbere e 19
(54,3%) tornaram-se púberes (11 pacientes Tanner 2, quatro pacientes Tanner 3,
quatro pacientes Tanner 4). Observou-se no T1 a prevalência de eutrofia de 82,9%
(n= 29), seguida de 17,1% de sobrepeso/obesidade (n=6). No T2, 74,3% (n=26)
mantiveram-se eutróficos, 17,1% (n=6) sobrepeso/obesidade e 8,6% (n=3)
passaram a ser classificados como magreza (p = 0,223). A baixa estatura esteve
presente em 11,4% (n=4) pacientes no T1 e em 22,9% (n=8) no T2 (p = 0,125).
Não estavam em uso de terapia antirretroviral no momento da coleta seis
(17,1%) pacientes no T1 e quatro (11,4%) no T2. Na tabela 1, estão descritas as
variáveis de caracterização da população nos dois tempos do estudo. Dentre os
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pacientes com lipodistrofia que participaram da coorte (n=8), seis tornaram-se
púberes no T2. Quando avaliados os pacientes segundo o desfecho de lipodistrofia
(n=10) no T2, sete tornaram-se púberes. Na tabela 2, compararam-se por meio de
ANOVA os dados intragrupos e intergrupos referentes à caracterização, tempo e uso
de medicação antirretroviral, parâmetros virológicos, imunológicos e bioquímicos,
além dos resultados de densitometria óssea.

Houve aumento significativo das

cópias de carga viral no desfecho do estudo em ambos os grupos. A carga viral
apresentou correlação negativa com o escore z de IMC (r = - 0,435; p = 0,009),
escore z de estatura para idade (r = - 0,614; p = 0,000), valores de linfócito TCD4 (r=
- 0,594; p= 0,000), circunferência do braço (r= - 0,371; p= 0,028) e massa magra (kg)
(r= - 0,399; p= 0,017). O grupo CL evidenciou menores concentrações séricas de
HDLc nos dois tempos. No T1, o HDLc correlacionou-se positivamente com os
linfócitos TCD4 (r = 0,360; p =0,034) e negativamente com a carga viral (r= - 0,527;
p= 0,001). No T2, apresentou correlação positiva com os linfócitos TCD4 (r = 0,389;
p = 0,21) e a relação DXA braço+perna/tronco (r= 0,523; p= 0,001); negativa com a
idade (r = - 0,343; p = 0,44) e a carga viral (r = - 0,635; p = 0,000).
Considerando-se que os valores de insulina podem ser influenciados por
fatores como puberdade, lipodistrofia, sexo e tempo de uso da medicação, optou-se
por realizar análise de regressão linear. Utilizando o modelo de regressão linear
univariado, obtiveram-se os seguintes resultados para puberdade (β = 7,8 + 3,4; p=
0,030), lipodistrofia (β = 8,6 + 3,7; p= 0,028), sexo (β= -0,31 + 3,7; p = 0,934) e
tempo de uso da medicação (β= 1,07 + 0,71; p=0,143). Na análise de regressão
linear multivariada, utilizando apenas as variáveis que foram significativas nos
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modelos univariados, a lipodistrofia é a variável independente e preditora do
aumento das concentrações séricas de insulina (β = 8,6 + 3,7; p= 0,028).
A tabela 3 ilustra os dados longitudinais de estado nutricional e composição
corporal. No desfecho do estudo, ambos os grupos expressaram piora no índice de
escore z de IMC. Além disso, no grupo SL houve acréscimo significativo do número
de pacientes com baixa estatura. A dobra cutânea tricipital apresentou diminuição
importante nos pacientes com lipodistrofia. A mesma demonstrou correlação positiva
com as demais dobras cutâneas, circunferências e porcentagem de massa gorda e
magra (p < 0,005); também negativa com os valores séricos absolutos de
triglicérides (r= - 0,369; p = 0,029). Observou-se aumento da relação tronco/braço
obtido pelas dobras cutâneas e decréscimo da relação DXA braço + perna/tronco no
grupo CL, indicando acúmulo de gordura na região central e afilamento de membros.
Tais relações acima descritas estão inversamente correlacionadas (r = - 0,638; p =
0,000).
Para melhor compreensão de quais seriam os fatores preditores de
lipodistrofia nos dois diferentes tempos do estudo, realizou-se regressão logística uni
e multivariada, expressas nas tabelas 4 e 5. O modelo apresentado foi ajustado para
sexo, idade, puberdade e classificação clinica e imunológica da doença.

Discussão
Nesta coorte em pacientes infectados pelo HIV, contemplaram-se as
mudanças de composição corporal na presença ou não de lipodistrofia ocorridas em
dois

anos

e

meio.

Os

pacientes

com

lipodistrofia

apresentaram

maior

comprometimento da gordura subcutânea do membro superior e maior acúmulo de
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adiposidade central, mostrando que as alterações de composição corporal são
precoces, evolutivas e devem ser identificadas.
Os pacientes não apresentaram piora dos sinais e sintomas da doença ou
diminuição significante de linfócitos TCD4, ou seja, mantiveram sua classificação
clinica e imunológica ao longo do estudo. O número de pacientes com controle da
replicação viral (carga viral indetectável) manteve-se igual nos dois tempos.
Entretanto, entre os que mantinham replicação viral (carga viral detectável), houve
aumento significativo no número de cópias do HIV, com aumento do valor absoluto
no limite superior da mediana no T2. Em relação aos parâmetros antropométricos, a
evolução pondero-estatural não manteve o padrão de crescimento. Os valores dos
escores z de IMC e de EI do total da amostra estudada nos dois tempos foram
menores quando comparados a 369 pacientes infectados pelo HIV (idade 12,2 + 2,6
anos) do Pediatric HIV/AIDS Cohort Study (Jacobson et al., 2011), mesmo
identificando que a população da coorte americana apresentasse idade mais
avançada.
Indubitavelmente, o uso de ARVs contribui para a melhora do sistema
imunológico e do estado nutricional nos pacientes pediátricos. Entretanto, sabe-se
que os adolescentes estão propensos a diminuir a aderência à terapia
medicamentosa, principalmente quando o paciente associa as medicações às
mudanças de composição corporal (Miller et al., 2010, Barlow-Mosha et al., 2013).
Além disso, esta população também está sujeita ao risco de falha virológica e
resistência aos ARVs (Shafer, 2009).
Houve redução dos valores séricos de HDLc no grupo CL nos dois tempos do
estudo, concomitante a tendência no aumento de TG. Estudo com 30 pacientes
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seguidos por dois anos também demonstrou decréscimo do HDLc ao longo do
tempo, além de alteração de colesterol total e TG (Krause et al., 2009). Rosso et al.,
2007 relacionaram a lipodistrofia às concentrações aumentadas de triglicérides,
insulina e glicemia. A redução de HDLc parece atuar como fator preditor no
desenvolvimento de lipodistrofia.
Estudo europeu com 426 pacientes infectados pelo HIV com idade de 12,2 (9
– 15) anos determinou por meio de análise multivariada que a raça branca, o IMC, o
uso de ritonavir/lopinavir e de ITRN associaram-se ao aumento do risco de síndrome
lipodistrófica, definida como lipodistrofia com dislipidemia (Alam et al., 2012). A
presença constante das alterações metabólicas características de dislipidemia em
pacientes lipodistróficos pode desencadear o início precoce do processo
arteriosclerótico (Miller, 2010).
Neste estudo, nota-se o aumento de insulina apenas no T2, em que a maioria
dos pacientes deixou de ser pré-púbere. Apesar do conhecimento prévio do
aumento dos valores de insulina na fase de repleção (Travers et al., 1995; AradillasGarcia et al., 2012), detectou-se que a presença de lipodistrofia foi fator
determinante deste desfecho. Viganò et al., 2011 evidenciaram

resultados

significativamente maiores de insulina de jejum e HOMA-IR em crianças com
lipohipertrofia e o tipo misto de lipodistrofia.
A literatura propõe alguns mecanismos para a resistência insulínica. O
acúmulo de gordura visceral, presente em pacientes lipodistróficos, pode resultar em
aumento dos ácidos graxos circulantes (Krause et al., 2009), produção elevada de
resistina (Spagnuolo et al., 2008) e redução da concentração de adiponectina
(Viganò et al., 2011). Outro mecanismo proposto é a inibição direta do transportador-
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4 de glicose responsivos à glicose (GLUT4) pelos IP e ITRN, diminuindo a captação
de glicose (Geffner et al., 2011).
Ao comparar a composição corporal entre os grupos não foi encontrada
diferença entre a porcentagem de massa magra e gorda, sugerindo que a
lipodistrofia é caracterizada pela redistribuição de gordura e não pelo aumento da
porcentagem da mesma. Em relação à distribuição regional de gordura corporal,
constatou-se que a gordura ginóide, caracterizada pelo acúmulo na região inferior do
corpo, foi significativamente maior no grupo SL. Resultado esperado, uma vez que
os pacientes lipodistróficos tendem a apresentar adiposidade central. Apesar dos
valores de circunferência abdominal e gordura androide não terem diferido entre os
grupos, constatou-se na regressão multivariada que o aumento na circunferência
abdominal é fator preditor independente para a ocorrência de lipodistrofia.
No grupo CL, a dobra cutânea tricipital apresentou menores valores
inicialmente; mantendo esta redução significativa ao longo do estudo. Este
parâmetro parece ser útil para averiguação da perda de gordura subcutânea. Estudo
realizado em pré-púberes africanos demonstrou que a dobra cutânea biceptal < 5
mm pode auxiliar na detecção precoce de lipoatrofia (Innes et al., 2013).
Corroborando a teoria de afilamento de membros superiores e inferiores na
presença de redistribuição de gordura corporal, verifica-se que a porcentagem de
gordura de pernas apresentou tendência a ser menor no grupo CL (p= 0,06).
As relações obtidas pela somatória das dobras cutâneas e pelo DXA
mostraram-se parâmetros compatíveis com modificações da composição corporal
característica de lipodistrofia. Não apresentam pontos de corte estabelecidos, mas
podem ser úteis para identificar a mudança na composição corporal no
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acompanhamento longitudinal destes pacientes.

A metodologia do DXA requer

tecnologia e custos mais elevados, por outro lado, a aplicação das medidas de
dobras cutâneas pode ser mais facilmente obtida na prática clínica (Palchetti et al.,
2013).
Nos resultados da regressão logística, observou-se que a baixa estatura e a
relação DXA braço + perna /tronco foram preditoras de lipodistrofia no T1. Em
crianças infectadas, a resistência ao hormônio do crescimento (GH) e as alterações
na produção do cortisol influem diretamente na composição corporal e na
interrupção do crescimento (Chantry et al., 2003). No T2, os resultados significantes
abrangeram a circunferência abdominal e menores concentrações de HDLc.
Por se tratar de estudo feito em um único centro de referência, o número de
pacientes incluídos foi limitado à população do ambulatório. Embora o intervalo de
confiança tenha sido amplo, sabe-se que essas variáveis são fatores associados de
lipodistrofia. Se a casuística fosse maior, o intervalo seria mais estreito, porém com
as mesmas variáveis preditoras. Também com o aumento dos participantes, alguns
resultados que apresentaram tendência seriam significativos como o aumento das
concentrações de triglicérides nos pacientes lipodistróficos (Palchetti et al., 2013).
Contudo, a perda de pacientes foi pequena durante a coorte, em período
curto de dois anos, obtiveram-se mudanças significativas de composição corporal,
crescimento e parâmetros bioquímicos dos pacientes infectados pelo HIV,
independente da evolução puberal.

A redistribuição de gordura corporal com

adiposidade central e as alterações bioquímicas compatíveis com a síndrome
lipodistrófica aumentam o risco cardiovascular desses pacientes.
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As mudanças de composição corporal ainda na infância e manutenção ou
agravo no início da puberdade é fator preocupante para os profissionais de saúde.
Com o aumento da sobrevida nestes pacientes, o acompanhamento e a intervenção
precoce devem ser realizados para minimizar o risco de desenvolvimento de
síndrome lipodistrófica e provável risco cardiovascular na idade adulta.
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Tabela 1 – Caracterização dos pacientes infectados pelo HIV no Tempo 1 (T1) e
Tempo 2 (T2) (n=35).
Variáveis
T1
T2

Idade (anos)*
Parâmetros
virológicos
imunológicos
Carga viral (cópias) **
Carga viral indetectável ǂ
CD4 (células/mm³) *
CD8 (células/mm³) *
Estado nutricional
Peso (kg) **
IMC (kg/m2) **
Escore z IMC**
Estatura (cm) *
Escore z EI*

Classificação clinica da SIDAǂ
NeA
BeC
Classificação imunológicaǂ
1
2
3
ǂ
Lipodistrofia
Classificação da lipodistrofiaǂ
Lipoatrofia
Lipohipertrofia
Mista
Tempo de uso de ARV(anos)**
Medicamentos em usoǂ
IP
Sim
ITRN
Sim
ITRNN
Sim

Média (DP)

Média (DP)

p

9,6(1,1)

11,6 (1,2)

0,001

182 (50 -73.423)
18 (51,4)
756(393)
1099 (595)

53 (50-97.685)
17 (48,6)
701,5 (430,5)
1120 (515)

0,011
1,000
0,222
0,768

26,8 (18,2-53,0)
15,7 (13,6-24,2)
- 0,23(-1,9 – 4,5)
131,7 (8,9)
- 0,68 (1,1)

34,3 (21,1-65,5)
16,8 (13,1-25,9)
- 0,51(-3 – 2,2)
142,3 (10,3)
- 0,81 (1,2)

0,001
0,001
0,011
0,001
0,086

n (%)

n (%)

7 (20)
28 (80)

7 (20)
28 (80)

1,000

9 (25,7)
14 (40,0)
12 (34,3)

6 (17,1)
17 (48,6)
12 (34,3)

0,083

8 (22,8)

10 (28,5)

0,500

4 (50)
2 (25)
2 (25)

3 (30)
3 (30)
4 (40)

0,368

8,4 (0 – 10,7)

10,1 (0 – 13,1)

0,001

19 (54,3)
29 (82,9)
10 (28,6)

22 (62,9)
31 (88,6)
8 (22,9)

0,508
0,625
0,727

e

IMC = índice de massa corporal; EI = estatura para idade; IP = inibidores de protease; ITRN =
inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos; ITRNN = inibidores de transcriptase
reversa não análogos de nucleosídeos. * Teste t-Student ; ** Mediana (valor mínimo – máximo), Teste
de Wilcoxon; ǂ n (%), Teste de McNemar.
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Tabela 2 – Caracterização, medicação antirretroviral, parâmetros imunológicos, exames bioquímicos e densitometria óssea em pacientes
infectados pelo HIV segundo lipodistrofia (sem - SL, com - CL) no Tempo 1 (T1) e Tempo 2 (T2).
T1
T2
Variáveis
SL 1 (n=27)
CL 1 (n=8)
SL 2 (n=27)
CL 2 (n=8) p intragrupo p intragrupo p intergrupo p intergrupo
Média (DP)
Média (DP)
Média (DP)
Média (DP) SL 1 x SL 2 CL 1 x CL2 SL 1 x CL1 SL 2 x CL2
Idade (anos)
0,001
0,001
9,5(1,1)
9,9 (1,1)
11,52(1,2)
12,0 (1,2)
0,308
0,308
Medicação ARV
Tempo ARV (anos)
0,001
0,001
7,6 (2,5)
8,8 (0,9)
9,6(2,7)
10,8 (0,9)
0,191
0,191
Uso IP (n;%)
0,049
0,041
14,0 (51,9)
5,0 (62,5)
19,0 (70,4)
3,0 (37,5)
0,500
0,595
Uso ITRN (n;%)
22,0 (81,5)
7,0 (87,5)
24,0 (88,9)
7,0 (87,5)
0,317
0,317
0,867
0,867
Uso ITRNN (n;%)
7,0 (25,9)
3,0 (37,5)
7 (25,9)
1,0 (12,5)
0,183
0,183
0,951
0,951
Parâmetros
virológicos e
imunológicos
CV (cópias)
0,017
0,017
6937(13055) 12124(25138) 12281(23207) 23773(37133)
0,321
0,321
CV (log)
2,7 (1,2)
3,1 (1,2)
2,7 (1,3)
3,5 (1,3)
0,399
0,399
0,217
0,217
CD4 (cel/mm3)
768 (399)
714 (395)
707 (409)
683 (527)
0,385
0,385
0,810
0,810
CD8 (cel/mm3)
1076 (665)
1175 (255)
1072 (536)
1281 (424)
0,552
0,552
0,467
0,467
Exames
bioquímicos
Triglicérides(mg/dL) 109,2 (45,1)
0,056
0,056
143,8 (64,8)
105,7 (43,5)
133,3 (48,7)
0,523
0,523
Colesterol (mg/dL)
159,5 (33,6)
151,3 (34,4)
162,4 (39,9)
141,8 (33,7)
0,490
0,490
0,303
0,303
LDLc (mg/dL)
89,9 (26,2)
84,3 (31,8)
94,2 (31,8)
80,3 (30,5)
0,971
0,971
0,398
0,398
HDLc (mg/dL)
0,027
0,027
46,0 (14,8)
38,1 (6,9)
47,0 (10,7)
34,8 (9)
0,623
0,623
Glicose (mg/dL)
84,8 (9,5)
81,4 (6,9)
84,5 (5,9)
80,7 (7,3)
0,791
0,791
0,174
0,174
Insulina (uUI/mL)
0,048
0,062
0,010
3,4 (2,6)
6,0 (5,8)
4,7 (2,5)
15,4 (10,5)
0,082
HOMA-IR
0,048
0,067
0,013
0,7 (0,5)
1,2 (1,2)
1,0 (0,5)
3,2 (2,2)
0,072
Densitometria
óssea
CMO (g)
0,001
0,001
1062 (308)
1103 (142)
1363 (412)
1389 (221)
0,794
0,794
Escore z DMO CT
0,052
0,052
0,01 (0,85)
-0,26 (0,69)
- 0,15 (1,02)
- 0,52 (1,01)
0,381
0,381
Escore z DMO CL
-0,65 (1,02)
-0,70 (0,92)
- 0,71 (1,21)
- 0,80 (1,41)
0,529
0,529
0,877
0,877
SL= sem lipodistrofia; CL = com lipodistrofia; ARV = antirretroviral; IP = inibidor de protease; ITRN =inibidor da transcriptase reversa análogo de
nucleosídeo; ITRNN = inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo; CV = carga viral; CMO = conteúdo mineral ósseo; DMO CT =
densidade mineral óssea de corpo total; DMO CL = densidade mineral óssea de coluna lombar (L1- L4). ANOVA para medidas repetidas.
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Tabela 3 – Avaliação do estado nutricional e da composição corporal em pacientes infectados pelo HIV segundo lipodistrofia (sem - SL,
com - CL) no Tempo 1(T1) e Tempo 2(T2).
T1
T2
p intragrupo
p intergrupo
p intergrupo
Variáveis
SL 1(n=27) CL 1(n=8) SL 2(n=27) CL 2 (n=8) p intragrupo
Média
Média
Média
Média
SL 1 x SL 2 CL 1 x CL 2 SL 1 x CL1
SL 2 x CL 2
(DP)
(DP)
(DP)
(DP)
Estado nutricional
Escore z IMC
0,012
0,012
-0,09 (1,70) 0,22 (1,42) -0,36(1,35) -0,48 (1,28)
0,874
0,874
Escore z EI
-0,63 (1,05)
-0,86(1,48) -0,78 (1,15) -0,94(1,69)
0,217
0,217
0,696
0,696
Eutrofia (n;%)
22.0 (81,5)
7,0 (87,5)
20,0 (74,1)
6,0 (75,0)
0,161
0,161
0,852
0,852
Baixa estatura (n;%)
0,025
0,008
1,0 (3,7)
3,0 (37,5)
5,0 (18,5)
3,0 (37,5)
1,000
0,261
Circunferências (cm)
Abdominal
0,001
0,001
59,4 (6,7)
64,5 (8,9)
64,3 (8,9)
66,6 (9,0)
0,247
0,247
Braquial
0,005
0,005
18,7 (2,8)
19,2 (2,1)
20,7 (3,4)
19,8 (2,8)
0,867
0,867
Panturrilha
26,0 (3,2)
25,7 (1,8)
27,5 (4,5)
26,4 (3,7)
0,097
0,097
0,610
0,610
Dobras cutâneas (mm)
Tricipital
0,049
0,026
8,8 (3,2)
7,5 (1,8)
9,7 (4,5)
5,8 (0,3)
0,159
0,266
Biceptal
6,0 (1,9)
4,8 (2,7)
6,8 (3,9)
4,5 (3,7)
0,621
0,621
0,148
0,148
Subescapular
6,4 (1,9)
7,6 (4,1)
6,6 (2,7)
7,4 (3,8)
0,903
0,903
0,373
0,373
Suprailiaca
0,003
0,003
6,2 (2,9)
7,9 (6,1)
8,1 (5,3)
9,6 (8,1)
0,421
0,421
Relação tronco/braço
0,002
0,002
0,001
0,8 (1,2)
1,2 (0,4)
0,9 (0,2)
1,5 (0,6)
0,072
DXA (%)
Gordura total
17,9 (8,4)
16,3 (9,2)
20,0 (9,2)
15,2 (7,9)
0,593
0,593
0,355
0,355
Massa magra
82,0 (8,4)
83,7 (9,2)
79,9 (9,2)
84,7 (7,9)
0,593
0,593
0,355
0,355
Gordura Braços
11,5 (7,7) 10,3 (11,1)
11,3 (8)
7,8 (7,9)
0,113
0,113
0,476
0,476
Gordura Pernas
0,060
0,060
21,2 (9,5)
15,6 (7,6)
22,8 (10,8)
13,7 (6,2)
0,874
0,874
Gordura Tronco
18,2 (9,4) 18,8 (11,6) 20,9 (10,0) 18,4 (10,3)
0,314
0,314
0,814
0,814
Gordura androide
17,9 (9,8) 22,9 (14,9) 20,0 (10,1) 22,6 (13,9)
0,445
0,445
0,379
0,379
Gordura ginoide
0,037
0,037
29,6 (8,8)
23,4 (9,7)
30,7 (10,2)
20,9 (7,8)
0,522
0,522
Relação
0,001
0,001
1,0 (0,2)
0,7 (0,2)
1,0 (0,3)
0,6 (0,1)
0,090
0,090
braço + perna/tronco
SL= sem lipodistrofia; CL = com lipodistrofia; IMC = índice de massa corporal; EI = estatura para idade; DXA = absortometria de raios X de dupla
energia. ANOVA para medidas repetidas.
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Tabela 4 – Fatores associados de lipodistrofia no Tempo 1 (T1).
Regressão logística
Variável
OR
IC 95%
p
Univariada
Baixa estatura
0,028
15,600
1,336 – 182,090
Relação tronco/braço
0,022
69,932
1,854 – 2638,124
Relação DXA
0,009
0,001
0,000 -0,189
braço + perna/tronco
Multivariada
Baixa estatura
0,019
46,198
1,900 -1123,070
Relação DXA
0,011
0,00009
0,000 – 0,121
braço + perna/tronco
OR = odds ratio; IC = intervalo de confiança; DXA = absortometria de raios X de dupla energia.

Tabela 5 – Fatores associados de lipodistrofia no Tempo 2 (T2).
Regressão logística
Variável
OR
IC 95%
p
Univariada
Circ. abdominal
0,039
1,109
1,005 – 1,223
HDL c
0,027
0,896
0,812 -0,987
Relação tronco/braço
0,019
2331,641
3,589 - 1514879,404
Relação DXA
0,020
0,006
0,000 – 0,440
braço + perna/tronco
Multivariada
Circ.abdominal
0,025
1,199
1,024 – 1,405
HDL c
0,015
0,835
0,722 – 0,966
OR = odds ratio; IC = intervalo de confiança; DXA = absortometria de raios X de dupla energia.
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Resumo
Objetivo: Avaliar o incremento de massa óssea e determinar a influência de
fatores clínicos, antropométricos, dietéticos e metabólicos sobre os parâmetros
ósseos. Métodos: Estudo de coorte prospectivo incluindo 35 pacientes prépúberes infectados pelo HIV, de ambos os sexos, entre 7 a 12 anos atendidos
em centro de referência. Avaliaram-se os fatores clínicos, antropométricos,
dietéticos, metabólicos e ósseos de todos os pacientes no tempo 1 (T1) e
tempo (T2). No T2, os pacientes foram distribuídos em pré-púberes e púberes.
Resultados: Apesar do aumento de massa óssea no período estudado, não
houve melhora nos índices de escore z de densidade mineral óssea de corpo
total (DMO CT) (p=0,040) e coluna lombar ( DMO CL) (p= 0,512). Os pacientes
púberes (n=19) apresentaram maiores valores de conteúdo mineral ósseo
(CMO) (p = 0,001), DMO CT (p=0,006) e DMO CL (p=0,002) quando
comparados aos pré-púberes (n=16). Após regressão linear multivariada, as
variáveis preditoras de massa óssea no T1 foram idade, escores z de IMC e EI
para CMO; escore z de IMC, concentração sérica adequada de magnésio e
ingestão dietética de cálcio para DMO CT; concentração sérica adequada de
magnésio e escores z de IMC e EI para DMO CL. No T2, idade, gordura e
massa magra (kg) para CMO; escore z de IMC e puberdade para DMO CT;
ingestão dietética de gordura, escore z de IMC e puberdade para DMO CL.
Conclusão: Os pacientes infectados pelo HIV apresentam comprometimento
ósseo e a presença da puberdade parece proporcionar adequação destes
parâmetros. A ingestão adequada de cálcio e gordura parece ser fator de
proteção para acúmulo adequado de massa óssea, assim como a monitoração
do estado nutricional e da concentração sérica de magnésio.
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Palavras- chave: HIV, criança, composição corporal, densidade mineral óssea.
Abstract
Objective: To assess bone mineral accrual and to determine the influence of
clinical, anthropometric, dietetic and metabolic factors on bone mass. Methods:
A prospective

study with

35

pre-pubertal,

HIV-infected

children

and

adolescents, ranging from 7 to 12 years, attending a reference center. Clinical,
anthropometric, dietetic, metabolic and bone mass data were evaluated in all
patients at time 1 (T1) and time 2 (T2). At T2, patients were distributed into two
groups: prepubertal and pubertal. Results: Although there was an increase in
bone mass at the end of the study, no improvement was seen in BMD TB (p=
0.004) and BMD LS (p= 0.512) Z-scores. Pubertal patients (n =19) had greater
values of BMC (p = 0.001), BMD TB (p=0.006) and BMD LS (p=0.002)

than

prepubertal (n=16). After multivariate linear regression, the predictive variables
at T1 were age, BMI and HA Z-scores for BMC; BMI Z-escore, adequate serum
magnesium concentrations and dietary calcium intake for BMD TB and BMI and
HA Z-scores, also adequate serum magnesium concentrations for BMD LS. At
T2 were age, fat and lean mass (kg) for BMC; BMI Z-score and puberty for
BMD TB and dietary fat intake, BMI Z-scores and puberty for BMD LS.
Conclusion:

HIV-infected children have compromised bone mass and it

seems that puberty leads to adequate bone mineral parameters. Adequate
calcium and fat intake seem to be protective factor for bone mass accrual, and
also nutritional status and serum magnesium concentrations assessment.
Key words: HIV, child, body composition, bone mineral density.
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Introdução
Atualmente, com os avanços da terapia antirretroviral, as crianças e
adolescentes infectados pelo HIV estão se tornando adultos. Por outro lado,
esta população tem desenvolvido precocemente alterações clínicas e
metabólicas, incluindo a baixa massa óssea para a idade cronológica
(Schtscherbyna et al., 2012; de Lima et al., 2013; DiMeglio et al., 2013). Os
distúrbios do metabolismo ósseo podem resultar no aumento do risco de
fraturas, assim como no desenvolvimento de osteopenia e osteoporose na fase
adulta (Schtscherbyna et al., 2012; de Lima et al., 2013; DiMeglio et al., 2013) .
Estudos avaliaram a massa óssea de pacientes infectados pelo HIV em
diferentes faixas etárias. Em pacientes americanos e porto-riquenhos,
observou-se que as crianças apresentaram maior prevalência de escore z de
densidade mineral óssea de corpo total (DMO CT) < - 2 desvios-padrão (DP),
quando comparadas às expostas ao HIV não infectadas (7% vs 1%, p = 0,008)
(DiMeglio et al., 2013). Estudo transversal holandês reportou que 8% dos
pacientes (média de idade = 6,7 anos) apresentaram baixa DMO de coluna
lombar (Bunders et al., 2013). Dados brasileiros demonstraram que 32,4% de
74 adolescentes (média de idade = 17,3 + 1,8 anos) apresentaram DMO < -2
DP de corpo total ou lombar (Schtscherbyna et al., 2012). Outro estudo com 48
pacientes entre 7 a 17 anos reportou baixa DMO em cinco indivíduos (10,4%)
(de Lima et al., 2013).
A aquisição de massa óssea aumenta sua incorporação na infância,
acelera seu incremento na adolescência e estabiliza seu pico de ganho ósseo
no início da terceira década de vida (Gordon et al., 2008). A presença do HIV
ocasiona a produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, IL-17 e TNF-α).
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Devido ao processo inflamatório, as citocinas podem exacerbar a ação
dos osteoclastos e suprimir a atividade dos osteoblastos ou até acarretar
apoptose dos mesmos. Ainda ocorre a produção de ligante do receptor do fator
nuclear Kapa β (RANKL), o qual estimulará a osteoclastogênese. A produção e
atividade

excedentes

de

osteoclastos

resultam

em

desequilíbrio

na

remodelação óssea e aumento na reabsorção óssea (Mansky, 2010;
Puthanakit & Siberry, 2013).
A exposição às drogas antirretrovirais ainda na vida intrauterina e seu
uso prolongado, assim como fatores demográficos, genéticos, hormonais e
nutricionais influenciam diretamente na massa óssea desta população
(Puthanakit & Siberry, 2013; Schtscherbyna et al., 2012). Perante o exposto,
este estudo acompanhou longitudinalmente pré-púberes infectados pelo HIV no
período de dois anos e meio com o objetivo de avaliar o incremento de massa
óssea e determinar a influência de fatores clínicos, antropométricos, dietéticos
e metabólicos sobre esse processo.

Métodos
Delineamento do estudo e casuística
Estudo de coorte prospectivo incluindo pré-púberes infectados pelo HIV,
de ambos os sexos, entre 7 a 12 anos 11 meses atendidos no Centro de
Atendimento

da

Disciplina

de

Infectologia

Pediátrica

(CEADIPe)

do

Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP .
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da UNIFESP. Inicialmente, no primeiro tempo (T1) foram recrutados 52 prépúberes atendidos regularmente neste centro terciário. Destes, um evoluiu a
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óbito, cinco apresentavam doença neurológica e seis não obtiveram
consentimento dos responsáveis, totalizando 40 pacientes elegíveis para a
coleta de dados. No segundo tempo (T2), realizado após intervalo de 24 + 6
meses, recrutou-se novamente os 40 pacientes. Destes, dois evoluíram a óbito
e três desligaram-se do serviço, perfazendo total de 35 participantes no final da
amostra.
Métodos
Os dados de identificação do paciente, tipo de transmissão do vírus, uso
de profilaxia da transmissão vertical do HIV, classificação clinica e imunológica
da doença (CDC, 1994) e uso e classe de terapia antirretroviral vigente foram
oriundos do prontuário médico do paciente. No T1, após avaliação pelos
pediatras, foram incluídos apenas os pré-púberes, ou seja, aqueles com
estadiamento puberal 1 (Marshall & Tanner, 1975). No T2, houve reavaliação a
fim de averiguar a evolução puberal dos pacientes.
As medidas de peso e estatura foram utilizadas para o cálculo e
classificação do escore z de índice de massa corpórea (ZIMC) e escore z de
estatura/idade (zEI), seguindo o padrão de referência da Organização Mundial
da Saúde, 2007. A avaliação de composição corporal por meio de
absortometria de duplo feixe de energia emitida por fonte de raios X (DXA)
consistiu na quantidade de massas gorda e magra (kilogramas - kg,
porcentagem - %), além das medidas de massa óssea (conteúdo mineral ósseo
- CMO, densidade mineral óssea de corpo total - DMO CT (sem a cabeça) e
densidade mineral óssea de coluna lombar L1-L4 - DMO CL). O DXA foi
realizado por um único técnico treinado nos dois tempos do estudo (aparelho
LUNAR

TM

DPX-L, software para exames pediátricos versão 1.5). O CMO foi
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reportado em gramas, enquanto que a DMO CT e a DMO CL foram expressas
em g/cm2 e escore z. Utilizou-se o termo baixa densidade óssea para a idade
cronológica quando escore z < -2 (Gordon et al., 2008).
A carga viral do HIV foi determinada no plasma pela metodologia bDNA
(branched DNA) (Versant ® - bDNA HIV-1 RNA 3.0 assay, Bayer Health Care
LLC, Bayer Corporation Tarrytown, NY) com limite mínimo de detecção de 50
cópias/ml e máximo de 500.000 cópias/ml. Os linfócitos TCD4 e TCD8 foram
avaliados no plasma por citometria de fluxo (BD FACSCalibur™ System,
Franklin Lakes , USA).
As dosagens bioquímicas a seguir foram realizadas no soro sanguíneo.
Apenas

o

cálcio

potenciométrico (referência:

iônico
1,2

a

foi

determinado

1,37

mmol/L)

pelo

(eletrodo

método

íon-seletivo)

(Radiometer Medical ® Copenhagen, Dinamarca). Os exames a seguir foram
realizados pelo Sistema Roche/Hitachi Cobas® c501chemistry analyzer (Roche
Diagnostics Ltd,Brasil, IN). Os valores de cálcio total foram obtidos por método
fotométrico (referência: 8,5 a 10,5 mg/dL), os de magnésio por método
colorimétrico (referência: 1,8 a 2,5 mg/dL) e os de fósforo por teste fotométrico
(referência: 2,5 a 4,5 mg/dL). A fosfatase alcalina foi dosada por ensaio
colorimétrico (referência: 7 a 12 anos < 300 UL, meninas 13 a 17 anos < 187,
meninos 13 a 17 anos < 390) e o paratormônio (PTH) por imunoensaio de
electroquimioluminescência (referência: 15 a 65 pg/mL).
A concentração plasmática de 25 (OH) D3 foi coletada na mesma
estação do ano e determinada por cromatografia líquida de alta eficiência
(HPLC) (Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH, Munique, Alemanha).
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Os valores de referência seguiram as recomendações propostas por Holick et
al., 2011.
A quantificação do consumo alimentar foi obtida pela média de quatro
recordatórios de vinte e quatro horas (rec24h) coletados em cada momento do
estudo. Realizou-se um rec24h nos meses anteriores ao dia da coleta, um
referente ao final de semana, um coletado no dia da consulta e outro coletado
nos meses seguintes à coleta de dados. Para análise da ingestão de macro e
micronutrientes, utilizou-se o programa Dietwin® (Porto Alegre: Brubins Ltda,
2008). Utilizou-se a equação para necessidade estimada de energia (Estimated
Energy Requirement - EER) (IOM, 2002). Os macronutrientes foram expressos
em g ou % (IOM, 2002). Para os micronutrientes, o padrão de referência
utilizado foi a necessidade média estimada (Estimated Average Requirement EAR) (IOM 1997; IOM 2010).
Análise estatística
Utilizou-se o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versão 17.0. As variáveis categóricas foram apresentadas como frequências
absolutas (n) e relativas (%), utilizaram-se os testes de McNemar, Fisher e quiquadrado. Nas variáveis quantitativas, utilizou-se média e desvio-padrão (DP)
avaliados pelo teste t-Student ou mediana (valor mínimo e máximo) avaliada
pelo teste de Wilcoxon e por Mann-Whitney. Utilizou-se a correlação de
Pearson para determinar o grau de relação linear entre as variáveis
características de massa óssea com as demais covariáveis. Considerando as
variáveis CMO, escore z de DMO CT e escore z de DMO CL, aplicou-se a
regressão linear para determinar os fatores preditores no T1 e T2. Todas as
variáveis apresentadas nas tabelas 1 e 2 foram incluídas no modelo univariado.
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Apenas aquelas com resultado significativo (p < 0,05) foram incluídas no
modelo multivariado. Desta forma, os modelos foram ajustados para idade,
sexo, puberdade, classificação clínica e imunológica da doença e as outras
covariáveis do estudo. Considerou-se o nível de significância de 5% (p<0,05).

Resultados
A população foi composta por 35 pacientes, sendo 18 (51,4%) do gênero
feminino. No T2, 16 (45,7%) pacientes continuaram pré-púberes, sendo nove
(56,3%) meninas. Dentre os 19 (54,3%) pacientes que se tornaram púberes, 10
(52,6%) eram meninos. Conforme estadiamento puberal da genitália (G) ou
mama (M), 11(58%) pacientes apresentavam Tanner 2, quatro (21%) Tanner 3
e quatro (21%) Tanner 4.
A maioria das crianças (n=34; 97,1%) adquiriu o vírus do HIV por
transmissão vertical e em 19 (55,8%) casos não houve profilaxia da
transmissão (gestação, parto ou período neonatal). O único paciente infectado
por transmissão sanguínea teve o diagnóstico de SIDA antes dos dois anos de
idade. Para ser acrescido na amostra, foram avaliadas as principais variáveis
do estudo, sendo constatado que os resultados deste paciente não eram
outliers na população estudada. Não estavam em uso de terapia antirretroviral
no momento da coleta seis (17,1%) pacientes no T1 e quatro (11,4%) no T2.
Observou-se no T1 a prevalência de eutrofia de 82,9% (n= 29), seguida
de 17,1% de sobrepeso/obesidade (n=6). No T2, 74,3% (n=26) mantiveram-se
eutróficos, 17,1% (n=6) sobrepeso/obesidade e 8,6% (n=3) passaram a ser
classificados como magreza (p = 0,223). A baixa estatura esteve presente em
11,4% (n=4) pacientes no T1 e em 22,9% (n=8) no T2 (p = 0,125).
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Na tabela 1, estão descritos a caracterização clínica, nutricional e
bioquímica dos pacientes infectados pelo HIV participantes do estudo, além da
classificação segundo estadio puberal no T2. Na tabela 2, observam-se os
valores de CMO, DMO CT e DMO CL, a ingestão alimentar e os marcadores
bioquímicos de massa óssea dos pacientes estudados.

Em relação aos

parâmetros bioquímicos, nos dois tempos do estudo, respectivamente, houve
prevalência dos valores de normalidade em 97,1% vs 100% (p=1,000) para
cálcio total, 54,3% vs 45,7%(p=0,607) para cálcio iônico, 62,9% vs 71,4%
(p=0,439) para fosfatase alcalina, 88,6% vs 88,6% (p=1,000) para magnésio,
82,9% vs 62,9% (p=0,118) para paratormônio e 74,3% vs 48,6% (p = 0,035)
para fósforo. Para a vitamina D, encontrou-se prevalência de 14,3% vs 22,9%
de deficiência, 48,6% vs 25,7% de insuficiência e 37,1% vs 51,4%

de

adequação (p=0,228). Fazendo a comparação dos mesmos marcadores entre
os pré-púberes e púberes no T2, encontrou-se a prevalência de normalidade
de 100% vs 100% (p=1,000) para cálcio total, 37,5% vs 52,6% (p=0,371) para
cálcio iônico, 56,3% vs 84,2%(p=0,132) para fosfatase alcalina, 88,6% vs
88,6% (p=1,000) para magnésio, 75% vs 52,6% (p=0,293) para paratormônio e
56,3% vs 42,1% (p=0,404) para fósforo . Para a vitamina D, com a mesma
classificação de estádio puberal em T2, encontrou-se a prevalência de 31,3%
vs 15,8% de deficiência, 37,5% vs 15,8% de insuficiência e 31,3% vs 68,4% de
adequação (p=0,089).
Determinou-se, por meio de regressão linear, o incremento anual de
massa óssea dos pacientes estudados. Para o CMO, observou-se acréscimo
de 231 + 67 gramas (p = 0,002) e 23,8 + 5,0 % (p < 0,001) a cada ano de
idade. Para a DMO CT, os valores de ganho anual foram 0,053 + 0,016 gramas
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(p = 0,002) e 6,4 + 1,8% (p = 0,001), enquanto que para a DMO CL foram
0,098 + 0,026 gramas (p =0,001) e 14,8 + 3,6% (p<0,001).
Para averiguar quais covariáveis relacionaram-se aos valores de massa
óssea, expressos em g e g/cm2, aplicou-se a correlação linear de Pearson. No
desfecho do estudo (T2), algumas covariáveis apresentaram correlação
positiva com o CMO, o DMO CT e o DMO CL, respectivamente, como idade
(r=0,514, p=0,002; r = 0,388; p=0,021; r=0,484; p= 0,004), tempo de uso de
antirretroviral (r = 0,519, p=0,001; r = 0,407, p=0,015; r = 0,450, p=0,008),
escore z de IMC (r= 0,639, p=0,000; r= 0,612, p=0,000; r= 0,615, p=0,000),
escore z de EI (r= 0,600, p=0,000; r= 0,460, p=0,005; r= 0,462, p=0,006),
gordura corporal (r = 0,727, p= 0,000; r = 0,637, p= 0,000; r = 0,652, p= 0,000)
e massa magra (r=0,877, p= 0,000; r=0,679, p= 0,000; r=0,549, p= 0,001). A
fosfatase alcalina correlacionou-se positivamente com o CMO (r= 0,367,
p=0,030) e DMO CL (r=0,501, p = 0,003). A ingestão alimentar de magnésio
apresentou correlação positiva com o CMO (r= 0,358, p=0,035) e o cálcio total
sérico com DMO CT (r=0,348, p= 0,041). A carga viral (cópias) correlacionouse negativamente com o cálcio total sérico (r= - 0,459; p = 0,006), escore z de
IMC (r = - 0,435; p = 0,009), escore z de DMO CT (r = - 0,479; p= 0,004),
escore z de DMO CL (r= -0,422; p=0,012), linfócitos T CD4 (r= -0,554; p=
0,000), massa magra em kg (r= - 0,399; p=0,017).
As regressões lineares uni e multivariada também foram utilizadas para
determinar os fatores preditores de CMO, escore z de DMO CT e escore z de
DMO CL nos dois tempos do estudo. Os resultados finais da regressão
multivariada estão expressos nas tabelas 3, 4 e 5.
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Discussão
Neste estudo longitudinal em crianças infectadas pelo HIV, observou-se
aumento de massa óssea no período de dois anos e meio, entretanto sem
alteração no escore z DMO CL e piora do escore z de DMO CT. Os critérios de
inclusão permitiram que a amostra fosse homogênea em relação à idade, sexo,
estadiamento puberal e classificação clínica e imunológica da doença. Após
avaliação segundo estadiamento puberal (pré-púbere e púbere) no desfecho do
estudo, observaram-se valores significativamente maiores de CMO, DMO CT e
DMO CL nos pacientes púberes.
Os pacientes mantiveram sua classificação clínica e imunológica ao
longo do estudo. O número de pacientes com controle da replicação viral
(carga viral indetectável) manteve-se igual nos dois tempos. Entretanto, entre
os que mantinham replicação viral (carga viral detectável), houve aumento
significativo no número de cópias do HIV, com aumento do valor absoluto no
limite superior da mediana no T2. A carga viral e os escores z de DMO CT e
DMO CL correlacionaram-se de forma negativa. DiMeglio et al., 2013
descreveram que a gravidade da doença e a carga viral constituem fatores
determinantes de massa óssea, sendo inversamente correlacionados.
Em relação aos parâmetros antropométricos, o escore z de IMC
apresentou diminuição dos valores no T2 e uma tendência a ser menor nos
pré-púberes. A adequação do índice de IMC para idade está positivamente
correlacionada ao aumento de massa óssea. Pacientes com comprometimento
do estado nutricional como magreza ou eutrofia com valores de IMC nos
percentis inferiores evidenciam baixos escores z de DMO e menores valores de
CMO (Puthanakit & Siberry, 2013; Schtscherbyna et al., 2012). Nos pacientes
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púberes, o escore z de EI, a massa magra (kg) e a massa gorda (kg)
apresentaram valores significativamente maiores comparados aos pré-púberes.
Com o avanço da idade, espera-se ganho de peso e de massa magra. Estas
alterações, características do processo de crescimento, afetam a estrutura
óssea de forma que os ossos se adaptem ao desenvolvimento do esqueleto
(Robling et al., 2006).
Houve aumento nos valores absolutos de CMO, DMO CT e DMO CL
comparando os dois tempos do estudo. Entretanto, observou-se diminuição
significativa no z escore de DMO CT e manutenção do z escore de DMO CL.
Estudo transversal incluindo pacientes americanos e porto riquenhos infectados
pelo HIV com mediana de idade de 12,2 (10,2 – 14,4) anos, sendo 25% prépúberes, reportou que as médias (DP) de escore z de DMO CT e DMO CL
foram -0,06 (1,3) e 0,06 (1,3), respectivamente (DiMeglio et al., 2013).
Comparando-se os achados acima com os resultados deste estudo, observa-se
que os valores de DMO CT foram similares no T1, enquanto os valores de
DMO CL foram menores em nossos pacientes.
Quando comparados os pré-púberes e os púberes no T2, encontrou-se
valor menor significativo de CMO (g), DMO CT (g/cm2 e escore z) e DMO CL
(g/cm2 e escore z) no grupo sem desenvolvimento de caracteres sexuais. Por
se tratar de doença crônica, o atraso no desenvolvimento puberal ocorre
frequentemente. Durante a adolescência, os hormônios sexuais interferem nas
medidas antropométricas e composição corporal; os quais influenciarão
diretamente o incremento de massa óssea (Jacobson et al., 2010; Bachrach et
al., 2011). Apesar dos fatores adversos relacionados à doença, os pacientes
púberes deste estudo conseguiram incorporar massa óssea.
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Arpadi et al., 2002 também descreveram menores valores de CMO de
corpo total em crianças pré-púberes infectadas pelo HIV comparadas ao grupo
controle, pareados por idade e sexo. Estudo realizado por Jacobson et al.,
2010 comparando os meninos infectados verticalmente pelo HIV com grupo
controle, constatou valores similares de CMO e DMO no Tanner 1-2 nos dois
grupos, mas redução dos valores de CMO no Tanner 3-4 e também de CMO,
DMO CT e DMO CL no Tanner 5 no grupo HIV; demonstrando que estas
diferenças tornam-se mais pronunciadas com o avanço da puberdade.
Os efeitos colaterais da medicação, o acesso aos alimentos, as
infecções oportunistas, as manifestações gastrintestinais (diarreia, náusea,
vômitos, má absorção), os hábitos alimentares peculiares a cada paciente e a
habilidade do cuidador em oferecer refeição equilibrada são fatores
determinantes da ingestão alimentar nestes pacientes.

Em revisão da

literatura, a oferta inadequada de macro e micronutrientes pode acarretar
comprometimento nutricional (Patin et al., 2009).
Este estudo tentou minimizar os vieses encontrados nos métodos de
avaliação de ingestão alimentar, de forma que se contemplaram quatro
recordatórios 24h em cada período do estudo. Encontraram-se associações
significativas entre a ingestão dietética de gordura e de cálcio e o incremento
de massa óssea. Meta-análise que analisou o impacto do consumo alimentar
de cálcio sobre a massa óssea, concluiu que o aumento da ingestão de cálcio
dietético proveniente dos laticínios tem impacto positivo sobre a densidade
mineral óssea de corpo total e lombar em crianças (Huncharek et al., 2008).
Outro estudo constatou que adolescentes com carga viral indetectável
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apresentaram maior consumo de energia, carboidratos e cálcio (Schtscherbyna
et al., 2012) .
O resultado da gordura como fator preditor de DMO CL deve ser
interpretado com cautela, uma vez que se trata da porcentagem de gordura
total oriunda do valor energético total (VET). Não foi avaliada a qualidade da
gordura ingerida, sabe-se que dieta rica em gorduras saturada e trans
contribuem para o desenvolvimento de dislipidemia e aumento de risco de
doenças cardiovasculares (Gidding et al., 2005). Por outro lado, deve-se
salientar que a ingestão adequada de gordura promove o crescimento normal
da criança, além de ser importante para a maturação sexual (Lichtenstein et al.,
1998). A gordura também tem papel importante na absorção das vitaminas
lipossolúveis, ressaltando-se a vitamina D que exerce função primordial na
homeostase óssea (Holick et al., 2011).
Constatou-se neste estudo alta prevalência de deficiência e insuficiência
de vitamina D, sendo 62,9% no T1 e 48,6% no T2. No T2, esta inadequação
apresentou tendência a ser maior nos pré-púberes (68,7%) quando
comparados aos púberes (31,6%). Estudo utilizando os mesmos pontos de
corte da vitamina D com 31 crianças americanas infectadas pelo HIV com
mediana de 12,5 (4,2 – 24,3) anos, observou deficiência (< 20 ng/mL) e
insuficiência (20 a 30ng/mL) em 70% e em 23 % dos pacientes,
respectivamente (Eckard et al., 2013). Outro estudo realizado com 81 pacientes
americanos infectados pelo HIV com 13,8 (+ 4,1) anos demonstrou que 89%
apresentavam deficiência (< 11 ng/mL) ou insuficiência (< 30 ng/mL) de
vitamina D (Rutstein et al., 2011). No T1, realizado em 2008, utilizavam-se
outros valores de referência de normalidade para vitamina D, portanto os
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pacientes não receberam suplementação medicamentosa. Após a coleta no T2,
utilizando os novos pontos de corte propostos por Holick et al.,2011; todos os
pacientes que apresentaram deficiência ou insuficiência foram devidamente
tratados.
O presente estudo identificou que baixas concentrações séricas de
magnésio associam-se à piora da massa óssea, sendo que os pacientes que
apresentaram

inadequação

bioquímica

deste

mineral

tinham

ingestão

adequada do mesmo. A infecção pelo HIV propicia o aumento no requerimento
de diversos micronutrientes, inclusive o magnésio, essencial para a saúde do
osso. Estudos em humanos saudáveis reportaram que a baixa concentração de
magnésio está associada à redução do paratormônio (PTH) e da vitamina D
(Rude et al., 2009), ao desencadeamento da inflamação com produção de
citocinas pró-inflamatórias (Mazur et al., 2007) e à disfunção endotelial (Maier
et al., 2012) . Além disto, a deficiência de magnésio atua diretamente
diminuindo a ação dos osteoblastos e aumentando a ação dos osteoclastos,
acarretando maior reabsorção óssea (Castiglioni et al., 2013).
Estudo in vitro constatou que a suplementação de magnésio combate o
estresse oxidativo endotelial causado pelo uso de ritonavir (classe IP) (Chen &
Mak, 2014). Em ratos, a suplementação de magnésio suprimiu o estresse
oxidativo sistêmico e agravo do músculo cardíaco decorrentes do uso de
zidovudina (AZT, classe ITRN) (Mak et al., 2009), além de atenuar

a

hiperlipidemia, o estresse oxidativo e as alterações da estrutura e fluxo
cardíaco ocasionados pelo uso de ritonavir ( classe IP) (Mak et al., 2013). Na
literatura, faltam estudos clínicos que comprovem a eficácia da suplementação
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de magnésio na população infectada pelo HIV, sendo, portanto necessário a
monitoração deste mineral nestes pacientes.
Por se tratar de estudo feito em um único centro de referência, o número
de pacientes incluídos foi limitado à população atendida regularmente. Em
relação à terapia antirretroviral, avaliou-se a classe de antirretroviral utilizada
no momento da coleta de dados. Porém, não foram avaliadas cada medicação
antirretroviral e sua interação com a massa óssea, além de não ter sido
avaliado a adesão à terapia antirretroviral.
Os dados do presente estudo permitem concluir que os pacientes
infectados pelo HIV apresentam comprometimento ósseo e a presença da
puberdade proporciona melhora relativa destes parâmetros. A ingestão
adequada de cálcio e gordura parece ser fator alimentar de proteção para
acúmulo adequado de massa óssea nestes pacientes, assim como a
monitoração do estado nutricional e da concentração sérica de magnésio. O
valor preditivo do aumento inadequado de massa óssea na morbimortalidade
em crianças e adolescentes infectados pelo HIV deve ser avaliado em estudos
futuros.
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Tabela 1- Caracterização clínica, nutricional e bioquímica dos pacientes infectados pelo HIV (n=35) no Tempo 1 (T1) e Tempo 2
(T2), além da classificação segundo estadio puberal no T2.
T1

Variáveis
Idade (anos)*
Parâmetros
virológicos
imunológicos
Carga viral (cópias) **,¶
Carga viral indetectável ǂ, µ
CD4 (células/mm³) *
CD8 (células/mm³) *
Estado nutricional
Peso (kg) **,*
Estatura (cm) *
Escore z IMC**, *
Escore z EI*
Composição corporal
Gordura total (Kg) **,*
Gordura total (%) **, *
Massa magra (kg) **,*
Massa magra (%) **, *

T2

T2

Média (DP)
n=35
9,6(1,1)

Média (DP)
n=35
11,6 (1,2)

p
0,001

Pré Púberes
Média (DP)
n = 16
11,2 (1,3)

Púberes
Média (DP)
n = 19
12,0 (1,1)

p
0,058

182 (50 -73.423)
18 (51,4)
756 (393)
1099 (595)

53 (50-97.685)
17 (48,6)
701 (430)
1120 (515)

0,011
1,000
0,222
0,768

68 (50 – 97.685)
8 (50)
721 (486)
1155 (556)

53 (50-66.033)
9 (47,4)
685 (391)
1090 (491)

0,883
0,877
0,813
0,715

26,8 (18,2-53,0)
131,7 (8,9)
- 0,23(-1,9 – 4,5)
- 0,68 (1,1)

34,3 (21,1-65,5)
142,3 (10,3)
- 0,51(-3 – 2,2)
- 0,81 (1,2)

0,001
0,001
0,011
0,086

29,8 (5,2)
134,8 (6,7)
- 0,72 (-1,06)
-1,58 (1,02)

40,5 (10,4)
148,6 (8,5)
-0,10 (1,27)
- 0,17 (1,11)

0,001
0,001
0,058
0,001

4,3 (1,5 -18,4)
16,2 (7 -35,8)
22,4 (17 – 34,6)
83,8 (64,2-93)
n (%)

5,6 (2,0 -21,7)
18,0 (6,8 -37,2)
27,7 (17,9 -43,8)
82,0 (62,8 – 93,2)
n (%)

0,001
0,235
0,001
0,235

5,4 (3,4)
17,6 (8,5)
24,4 (3,9)
82,4 (8,5)

8,7 (5,9)
20,0 (9,6)
31,7 (5,9)
80,0 (9,6)

0,048
0,434
0,001
0,434

28 (80)

28 (80)

1,000

14 (87,5)

14 (73,7)

0,415

9 (25,7)
14 (40,0)
12 (34,3)
8,4 (0 – 10,7)

6 (17,1)
17 (48,6)
12 (34,3)
10,1 (0 – 13,1)

0,083

3 (15,8)
10 (52,6)
6 (31,6)
10,7 (1,4)

0,872

0,001

3 (18,8)
7 (43,8)
6 (37,5)
8,8 (3,1)

19 (54,3)
29 (82,9)
10 (28,6)

22 (62,9)
31 (88,6)
8 (22,9)

0,508
0,625
0,727

11 (68,8)
15 (93,8)
4 (25)

11 (57,9)
16 (84,2)
4 (21,1)

0,508
0,608
1,000

e

Classificação clinica da SIDAǂ,§
BeC
Classificação imunológicaǂ, µ
1
2
3
Tempo de uso de ARV (anos)**,*
Medicamentos em usoǂ
IP
Sim
ITRN
Sim
ITRNN
Sim

0,019

IMC = índice de massa corporal; EI = estatura para idade; IP = inibidores de protease ITRN = inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeos;
¶
ITRNN = inibidores de transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos. * Teste t-Student ,** Mediana, Teste de Wilcoxon ; Mediana, Teste de Mann§
µ
Whitney; ǂ n (%), Teste de McNemar; ; n (%), Teste de Fischer ; n (%), Teste de qui-quadrado.
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Tabela 2- Densitometria óssea, exames bioquímicos e ingestão alimentar dos pacientes infectados pelo HIV (n=35) no Tempo 1
(T1) e Tempo 2 (T2), além da classificação segundo estadio puberal no T2.
T1

Variáveis
Densitometria óssea
CMO (g) *
DMO CT (g/cm2) *
Escore z DMO CT *
Escore z DMO CT < - 2 ǂ,§
DMO CL (g/cm2) *
Escore z DMO CL *
Escore z DMO CL < - 2 ǂ,§
Ingestão alimentar
Energia (kcal) *
Energia < EER ǂ,µ
Carboidratos (g) *
Proteínas (g) *
Lipídeos (%) *
Cálcio (mg) *
Cálcio < EAR ǂ,§
Fósforo (mg) *
Fósforo < EAR ǂ,§
Magnésio (mg) **
Magnésio < EAR ǂ,µ
Vitamina D (mcg) **
Vitamina D < EAR ǂ,µ
Exames bioquímicos
Cálcio total (mg/dL) **
Cálcio iônico (mmol/L) *
Fosfatase alcalina (UL) *
Fósforo (mg/dL) *
Magnésio (mg/dL) **
Paratormônio (pg/mL) **
25(OH)D3 (ng/mL) *

T2

T2

Média (DP)
n=35

Média (DP)
n=35

p

Pré Púberes
Média (DP)
n = 16

1071,6 (278,2)
0,869 (0,068)
- 0,054 (0,821)
0,0 (0,0)
0,674 (0,100)
- 0,663 (0,988)
2,0 (5,7)

1369 (374,2)
0,917 (0,080)
- 0,243 (1,018)
2,0 (5,7)
0,768 (0,129)
-0,731 (1,242)
6,0 (17,1)

0,001
0,001
0,040
0,500
0,001
0,512
0,125

1103,9 (178,9)
0,864 (0,052)
- 0,744 (0,914)
2,0 (12,5)
0,682 (0,071)
-1,419 (0,892)
5,0 (31,3)

1592,3 (350,3)
0,961 (0,073)
0,179 (0,923)
0,0 (0,0)
0,843 (0,120)
- 0,153 (1,215)
1,0 (5,3)

0,001
0,001
0,006
0,202
0,001
0,002
0,073

0,156
0,754
0,197
0,808
0,789
0,452
1,000
0,476
0,041
0,883
0,013
0,492
1,000

1779 (461)
5,0 (31,3)
230,9 (62,2)
72,5 (21,5)
31,7 (5,2)
605 (281)
15,0 (93,8)
922 (254)
12,0 (75,0)
224 (79)
8,0 (50,0)
4,9 (1,0 – 76,2)
9,0 (56,3)

2037 (349)
5,0 (26,3)
264,8 (51,7)
77,3 (13,7)
32,7 (4,3)
719 (320)
16,0 (84,2)
1047 (251)
11,0 (57,9)
291 (111)
6,0 (31,6)
22,2 (0,7 -80,4)
9,0 (47,4)

0,069
0,748
0,088
0,449
0,536
0,278
0,608
0,153
0,476
0,047
0,268
0,201
0,600

0,457
0,753
0,883
0,075
0,568
0,422
0,523

9,2 (0,4)
1,17 (0,05)
203,9 (67,7)
4,4 (0,7)
1,9 (0,2)
23,4 (14,1)
27,2 (10,9)

9,5 (0,3)
1,16 (0,09)
263,9 (116,9)
4,7 (0,4)
2,1 (0,3)
30,9 (22,3)
33,8 (10,5)

0,037
0,808
0,080
0,200
0,319
0,248
0,078

1816 (403)
1919 (418)
8,0 (22,9)
10,0 (28,6)
232,4 (56,5)
249,3 (58,4)
76,2(21,7)
75,2 (17,1)
32,0 (4,7)
32,2 (4,7)
632,5 (251,3)
667,0 (304,3)
32,0 (91,4)
31,0 (88,6)
957,7 (233,2)
990,1 (256,8)
13,0 (37,1)
23,0 (65,7)
227,6(112,2 – 500,6) 225,3(140,3 – 529,8)
4,0 (11,4)
14,0 (40,0)
11,0 (0,2-86,1)
9,2 (0,7-80,4)
17,0 (48,6)
18,0 (51,4)
9,4 (8,2-10,8)
1,2(0,9)
233,5 (85,3)
4,8 (0,5)
2,0 (1,7-2,7)
25,4 (2,9 - 86,6)
29,2 (10,7)

9,4 (8,6-9,9)
1,2 (0,7)
236,5 (100,9)
4,6 (0,6)
2,0 (1,7-3,4)
21,8 (4,8 – 74,9)
30,8 (11,1)

Púberes
Média (DP)
n = 19

p

CMO= conteúdo mineral ósseo; DMO CT = densidade mineral óssea de corpo total; DMO CL = densidade mineral óssea de coluna lombar (L1-L4). * Teste t§
µ
Student; ** mediana, Teste de Wilcoxon; ǂ n (%), Teste de McNemar ; n (%), Teste de Fischer; n (%), Teste de qui-quadrado.
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Tabela 3 – Variáveis preditoras em gramas (g) de conteúdo mineral ósseo (CMO) no
Tempo 1 (T1) e no Tempo 2 (T2).
Regressão linear multivariada
Variável
T1
Idade
Escore z de IMC
Escore z de EI
T2
Idade
Gordura (kg)
Massa magra (kg)

p

β (EP)

IC 95%

0,000
0,000
0,000

136,5 (16,5)
94,7 (17,1)
87,5 (12,0)

102,8 – 170,2
59,7 – 129,7
63,0 – 112,1

0,039
0,000
0,000

41,4 (19,2)
28,0 (4,6)
37,6 (4,1)

2,3 – 80,6
18,5 - 37,4
29,2 – 46,0

DP = desvio-padrão; IC = intervalo de confiança; IMC = índice de massa corporal; EI = estatura para
idade; kg = kilogramas. T1: r-square ajustado de 0,846; T2: r-square ajustado de 0,893.

Tabela 4 - Variáveis preditoras de escore z de densidade mineral óssea de corpo total
(DMO CT) no Tempo 1 (T1) e no Tempo 2 (T).
Regressão linear multivariada
Variável
T1
Escore z de IMC
Concentração sérica
adequada de Mg
Ingestão de cálcio (mg)
T2
Escore z de IMC
Puberdade

p

β (EP)

IC 95%

0,000
0,015

0,2519 (0,0623)
0,7917 (0,3062)

0,1249 – 0,3789
0,1672 – 1,4161

0,026

0,0009 (0,004)

0,0001 – 0,0017

0,000
0,013

0,489 (0,090)
0,619 (0,235)

0,306 – 0,671
0,141 – 1,097

DP = desvio-padrão; IC = intervalo de confiança; Mg = magnésio; EI = estatura para idade; IMC =
índice de massa corporal; kg = kilogramas. T1: r-square ajustado de 0,525; T2: r-square ajustado de
0,565.

Tabela 5 – Variáveis preditoras de escore z de densidade mineral óssea de coluna
lombar (DMO CL) no Tempo 1 (T1) e no Tempo 2 (T).
Regressão linear multivariada
Variável
T1
Concentração sérica
adequada de Mg
Escore z de EI
Escore z de IMC
T2
Ingestão de gordura (%)
Escore z de IMC
Puberdade

p

β (EP)

IC 95%

0,002

0,964 (0,277)

0,398 – 1,529

0,002
0,000

0,276 (0,080)
0,353 (0,056)

0,113 - 0,439
0,239 – 0,467

0,000
0,000
0,000

0,080 (0,020)
0,671 (0,071)
0,769 (0,188)

0,040 – 0,121
0,525 – 0,816
0,387 – 1,152

DP = desvio-padrão; IC = intervalo de confiança; Mg = magnésio; EI = estatura para idade; IMC =
índice de massa corporal; kg = kilogramas. T1: r-square ajustado de 0,739; T2: r-square ajustado de
0,815.
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8 ANEXOS
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Ficha para coleta de dados
Nome:__________________________________________________________
RH: ____________________________________________________________
DN: ___/___/___

Data admissão no estudo: ___/___/___

Data do diagnóstico: ____ anos
Tipo de transmissão: ( ) vertical ( ) transfusão sanguínea ( ) outros
Realização de profilaxia (quando transmissão vertical): ( )sim

( ) não

Cuidador/responsável: ( ) pais ( ) mãe ( ) pai ( ) avós ( ) tios ( ) outros
Medicação atual: ________________________________________________
Data de início da terapia antirretroviral: ___/___/___

Sida: ______

Peso: _______kg

Estatura: ____cm Tanner : ________

DCT: __/__/__m DCB:__/__/__ mm DCSE:__/__/__ mm DCSI:__/__/__ mm
CB: _____cm

CPant: ____ cm

CAbd: ____cm

Lipodistrofia clínica: ( ) lipoatrofia ( ) lipohipertrofia

( ) mista

Exames laboratoriais:
CT

LDLc

HDLc

TG

P

Mg

Cat

Cai

Insulina Glicemia

Vit.D

CV

PTH

FA

CD4

CD8

Laudo do DXA
CMO g

DMOCT g

zDMOCT

Mmagra kg

Mmagra %

Gperna %

DMOCL g

Gbraço %

zDMOCL

Mgorda kg

Mgorda %

Gtronco %

Gginoide %

Relação braço
+ perna/tronco
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Recordatório 24h

Horário/Refeição

Data: ___/___/___

Alimentos

Quantidade
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Crianças e adolescentes infectados pelo HIV estão mais sujeitos aos agravos
nutricionais devido ao uso de medicação antirretroviral. Nos últimos anos a
medicação antirretroviral trouxe benefícios no controle da doença, porém, se
observou alterações importantes como a redistribuição da gordura corporal e dos
exames laboratoriais. O benefício para esses pacientes será o conhecimento da
condição

nutricional

(considerando

avaliação

antropométrica,

bioquímica

e

composição corporal), para que seja possível realizar intervenção nutricional
precoce. A partir desses fatos, desejamos estudar essas alterações.
As avaliações para esse projeto de pesquisa ocorrerão em um único momento.
Para a avaliação antropométrica serão necessárias as medidas de peso, estatura,
dobras cutâneas e circunferências. Para a avaliação da composição corporal serão
utilizados os métodos de bioimpedância e DXA (absorção de duplo feixe de energia
emitida por fonte de raios X). Tais métodos não são invasivos e não acarretam
desconforto ou risco algum à criança. Para os exames laboratoriais ocorrerá a coleta
de sangue, sendo que o desconforto será mínimo para a criança. Serão coletados
10 ml de sangue, por punção periférica da veia do antebraço, após 12 horas de
jejum, para que se possam verificar os valores de triglicérides, colesterol total e
frações, insulina e glicemia.
Em qualquer etapa deste estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal
investigadora é a nutricionista Cecília Zanin Palchetti, que pode ser encontrada na
Disciplina de Nutrologia – Rua Loefgreen, 1647 ou nos seguintes telefones:
(011)5573-1246 (Disciplina) ou no CEADIPe (011)5085-0229. Se você tiver alguma
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consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP)- Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, telefone (011)
5571-1062, FAX: 5539-7162, email: cepunifesp@epm.br.
Garantimos a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento
e que seu filho (a) pode deixar de participar deste estudo, sem qualquer prejuízo no
seu atendimento no serviço.

Direito de confidencialidade

– as informações

obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, sendo que nenhuma
criança participante neste estudo será identificada individualmente. Você será
informado (a) e atualizado (a) sobre os resultados parciais das pesquisas tão logo os
resultados sejam do conhecimento do pesquisador.
Não há despesas pessoais para você e seu filho (a) em qualquer fase do
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será
absorvida pelo orçamento da pesquisa.
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o paciente terá direito
a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente
estabelecidas.Declaramos que os dados e materiais coletados serão de uso exclusivo
para esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações que
eu li ou que foram lidas para mim, no seguinte Termo de Consentimento livre e
Esclarecido “ Composição corporal em crianças infectadas pelo HIV”.
Eu,

_______________________________________________,

discuti

com

a

nutricionista Cecília Zanin Palchetti sobre a minha decisão do meu filho (a) participar
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nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a
participação do meu filho (a) ou neto (a) é isenta de despesas e que eu tenho garantia
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente na participação de meu filho
(a) ou neto (a) neste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda de
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no seu atendimento neste Serviço.
_______________________________________________ Data : __/__/__
Assinatura do paciente/representante legal

_______________________________________________ Data : __/__/__
Assinatura da testemunha
Para casos de paciente menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual.

(Somente para o responsável pelo projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

_______________________________________________ Data : __/__/__
Assinatura do responsável pelo estudo
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