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Resumo 

 
Introdução: A lipodistrofia foi descrita em 1998, no contexto de diminuição da morbi-

mortalidade dos pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, após a 

instituição da terapia antirretroviral altamente ativa. A alteração do aspecto físico, 

principalmente a lipoatrofia, influenciou nos relacionamentos, predispondo à depressão e 

má adesão à medicação. O tratamento da lipoatrofia colabora com a melhora na qualidade 

de vida. 

Objetivos: Avaliar o uso do ácido poliláctico, preenchedor reabsorvível de durabilidade 

prolongada, indicado para a correção da lipoatrofia facial associada ao HIV e analisar os 

fatores relacionados à resposta a este preenchimento. Avaliar a utilidade do índice de 

lipoatrofia facial adaptado e a medida da prega cutânea da região malar. 

Casuística e Métodos: Foram estudados 61 pacientes, com diagnóstico de lipoatrofia 

moderada (n=24), grave (n=22) e muito grave (n=15). Foram utilizados como parâmetros de 

avaliação de gravidade e de melhora o índice de lipoatrofia facial adaptado e a medida da 

prega cutânea. Os pacientes receberam injeções de ácido poliláctico a cada quatro semanas, 

até obtenção da resposta clínica satisfatória e foram acompanhados até que houvesse 

necessidade de novo tratamento. 

Resultados: Os pacientes receberam em média 7,9 frascos de ácido poliláctico. O escore de 

avaliação de gravidade mudou de 11,9 para 4,2 e a medida da prega cutânea melhorou 

105%. O tempo médio de duração do preenchimento foi 33,4 meses e o tempo máximo de 

duração foi de 58 meses. Não foram observados efeitos colaterais graves, nem a formação 

de nódulos ou pápulas. 

Discussão: Os pacientes foram acompanhados por até 58 meses após o final do 

preenchimento, que foi o tempo máximo de correção. Observamos melhores respostas 

naqueles que suspenderam a terapia antirretroviral altamente ativa ou apresentavam 

contagem mais alta de CD4+ no início do tratamento. Os pacientes com lipoatrofia muito 

grave ou com a pele fina responderam menos. O índice de lipoatrofia facial adaptado pode 

ser útil na comparação dos graus de gravidade no pré e pós-tratamento e entre diferentes 

pacientes. A medida da prega cutânea pode ser utilizada para comparação pré e pós- 
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tratamento no mesmo paciente, mas a comparação entre diferentes pacientes é dificultada 

pela variabilidade de espessura da pele entre as pessoas.  

Conclusões: O ácido poliláctico é uma alternativa para o tratamento da lipoatrofia facial 

associada à terapia antirretroviral altamente ativa no paciente com o vírus da 

imunodeficiência humana. O índice de lipoatrofia facial adaptado pode ser utilizado na 

mensuração da lipoatrofia facial. A medida da prega cutânea pode ser utilizada para 

comparação pré e pós-tratamento, mas para comparação entre diferentes pacientes 

necessitaria maiores estudos. 
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Abstract 

 
Background: Lipodystrophy was first described in 1998, after the beginning of HAART era, in 

context of improvement of morbidity and mortality of HIV patients. Changes in physical 

aspects interfere with social relationships, depression and adherence to treatment. 

Lipoatrophy is by far, the most bothersome of these alterations. Treatment of facial 

lipoatrophy is, therefore, associated with improvement in quality of life. 

Objectives: To assess the usefulness of treatment with poly-l-lactic acid, a temporary filler 

indicated for the correction of HIV lipoatrophy and to analyze the features related to the 

response to the treatment. To assess the use of the adapted index of facial lipoatrophy and 

measurement of malar skinfold.  

Material and methods: We studied 61 patients, classified as moderate (n=24), severe (n= 

22) and very severe lipoatrophy (n= 15). The criteria of severity and improvement were 

based on adapted index of facial lipoatrophy and skinfold measurement. Patients received 

poly-l-lactic acid injections once a month, according to clinical improvement and were 

followed until the need of a new treatment. 

Results: Mean number of poly-l-lactic acid vials used was 7.9 vials. Adapted index of facial 

lipoatrophy improved from 11.9 at the beginning to 4.2 at the end of treatment. Skinfold 

measurement improved 105%. Maximum follow-up period was 58 months and the mean 

duration was 33.4 months. Patients did not present papules or nodules, the most reported 

adverse event related to the treatment with poly-l-lactic acid. 

Discussion: Patients that discontinued HAART or had higher CD4+ cell count at the 

beginning of treatment with poly-l-lactic acid presented better responses. Patients with 

worse scores of lipoatrophy severity and those with thinner skin presented lower response. 

Adapted index of facial lipoatrophy is useful for comparison between pre and post-

treatment severity grades and different patients. Skinfold measurement can be used for pre 

and post-treatment comparison in the same patient. Comparison of skinfold between 

different patients is not accurate because of individual variation in skin thickness.   

Conclusion: Poly-l-lactic acid is an alternative for treatment of HIV facial lipoatrophy. 

Adapted index of facial lipoatrophy can be used to assess facial lipoatrophy. Measurement  
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of skinfold can be used for pre and post-treatment comparison, but additional studies are 

necessary for comparison between different patients.  
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 Introdução 

 
A aids apresentou uma mudança da sua história natural na metade da década de 90, 

quando surgiu a terapia antirretroviral altamente ativa (TARV). A associação de várias 

medicações de classes farmacológicas distintas melhorou o prognóstico, com redução na 

incidência de infecções oportunistas, reduziu a mortalidade e melhorou a qualidade de 

vida dos doentes. 

Por outro lado, muito da morbidade atual dos pacientes está relacionada ao tratamento, 

como é o caso da lipodistrofia.  

A lipodistrofia é considerada uma síndrome, onde ocorrem alterações na distribuição da 

gordura corporal, com acúmulo em áreas centrais e perdas em áreas periféricas; alterações 

no metabolismo lipídico, levando a hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia; no 

metabolismo glicídico, levando à resistência periférica à insulina, hiperglicemia e 

consequentes fenômenos ateroscleróticos e aumento da reabsorção óssea, com 

osteopenia. A redistribuição de gordura corporal na face é percebida pela perda da gordura 

nas regiões malar (bola de Bichat), temporal, periorbital e pré-auricular. Nos membros há 

visibilização da musculatura e do arcabouço venoso, dando um aspecto pseudo-atlético e de 

pseudo-varizes. No tronco podem ocorrer ginecomastia, hipertrofia mamária, acúmulo de 

gordura na região cervical, dorso superior e abdome. 

A modificação da aparência física causou novo impacto na qualidade de vida, devido à 

estigmatização e levou ao prejuízo na adesão ao tratamento. Isto motivou a busca por 

tratamentos que corrigissem a alteração facial. 

Vários preenchedores podem ser utilizados no tratamento da lipoatrofia facial, como o 

ácido hialurônico, ácido poliláctico, hidroxiapatita de cálcio, gordura autóloga, 

polimetilmetacrilato, poliacrilamida e outros.  

A proposta deste estudo foi baseada na escolha de um preenchedor de durabilidade 

prolongada, mas não permanente, como o ácido poliláctico (PLA), que vem sendo 

amplamente utilizado para a correção da lipoatrofia facial em pacientes com sorologia  
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positiva para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), assim como no envelhecimento 

cutâneo. Um seguimento longo destes pacientes permite avaliar os fatores que influenciam 

na resposta ao tratamento corretivo, sejam eles ligados à TARV ou a evolução da própria 

doença. A determinação de parâmetros que permitam avaliar a gravidade da doença e o 

grau de melhora com o tratamento corretivo é necessário, não só para o estudo do ácido 

poliláctico, como de outros preenchedores que venham a ser utilizados.  
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Objetivos 

 
Os objetivos deste estudo prospectivo com o ácido poliláctico na correção da lipoatrofia 

facial associada à terapia antirretroviral foram: 

1. Avaliar se o uso do ácido poliláctico melhora o aspecto lipoatrófico na face do paciente 

com o HIV submetido à terapia antirretroviral; 

2. Estabelecer parâmetros para mensuração da lipoatrofia facial através de fotografias e do 

índice de lipoatrofia facial adaptado (ILA); 

3. Verificar se o uso do adipômetro como ferramenta de comparação pré e pós-tratamento 

é útil no seguimento; 

4. Avaliar fatores inerentes ao paciente e preenchimento que possam influenciar o grau e a 

duração da resposta ao tratamento com o ácido poliláctico: gravidade da infecção pelo HIV, 

espessura da pele, suspensão da TARV, grau de imunidade, carga viral, índice de massa 

corporal e quantidade de ácido poliláctico utilizado. 
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Revisão da literatura 

 
1. Terapia antirretroviral e lipodistrofia 

A era da terapia antirretroviral na aids se iniciou em 1987, com a demonstração de que a 

zidovudina (AZT) prolongava a vida e reduzia as infecções oportunistas em pacientes com 

doença avançada (FISCHL et al, 1987). A partir de então, outras medicações antirretrovirais 

foram desenvolvidas, inicialmente com o mesmo mecanismo de ação, a inibição da 

transcriptase reversa.  

Com o desenvolvimento de novos antirretrovirais da classe dos inibidores de protease (IP), 

surgiu o conceito da terapia antirretroviral altamente ativa (TARV), onde a associação de 3 

ou 4 drogas está indicada para pacientes com contagem de linfócitos T CD4+ (cluster of 

differentiation 4) abaixo de 350 por mm3 (Ministério da Saúde, 2008). 

Atualmente existem seis classes de medicações antirretrovirais (Tabela A). 

Tabela A – Drogas antirretrovirais de acordo com a classe, mecanismo de ação, associação 

com lipoatrofia e/ou lipohipertrofia  

Mecanismo de ação Medicação Lipoatrofia Lipohipertrofia  

Inibidor da transcriptase 
reversa análogo 
nucleosídeo  (ITRN)/ 

 
nucleotídeo 

Zidovudina (AZT) 
Didanosina (ddI) 
Estavudina (d4T) 
Lamivudina (3TC) 
Abacavir (ABC) 
Emtricitabina  
Tenofovir (TDF) 

Sim  
Sim  
Sim 
Sim  
Não  
- 
Não  

Não  
Não  
Não  
Não  
Não 
-  
Não  

Inibidor da transcriptase 
reversa não análogo de 
nucleosídeo (ITRNN) 

Nevirapina (NVP) 
Delavirdina (DLV) 
Efavirenz (EFZ) 
Etravirina  

Não  
- 
Sim 
 - 

Não  
- 
Sim  
- 

Inibidores de protease 
(IP) 

Saquinavir (SQV) 
Indinavir (IDV) 
Ritonavir (RTV) 
Amprenavir/Fosamprenavir 
Lopinavir (LPV) 
Atazanavir (ATV) 
Tipranavir (TPV) 
Darunavir (DRV) 

Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 

Sim 
Sim 
Sim 
- 
- 
- 
- 
- 

Inibidor de fusão Enfuvirtida (T20) Não  Não  

Inibidor de CCR5 Maraviroque - - 

Inibidor de integrase Raltegravir  - - 
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A lipodistrofia em pacientes com aids em uso de antirretrovirais foi descrita pela primeira 

vez em 1998, por CARR et al, como uma síndrome de perda de gordura periférica da face, 

braços ou pernas, com ou sem obesidade central, hiperlipidemia e resistência insulínica em 

pacientes recebendo terapia potente contra o HIV, incluindo os IP. 

Inicialmente atribuída aos IP, posteriormente observou-se que a introdução do IP coincidiu 

com a inclusão no esquema terapêutico de um segundo ITRN, particularmente o d4T 

(SAINT-MARC et al, 1999; JOLY et al, 2002). A perda da gordura periférica pode ser 

observada em 63% dos pacientes após receber d4T por um tempo mediano de 14 meses  

(SAINT-MARC et al, 1999). A ausência de um consenso na definição da lipodistrofia faz com 

que existam relatos de prevalência variando de 13 a 67% para a lipoatrofia isolada (BARIL et 

al, 2005), 18 a 45% para a lipohipertrofia central e 30 a 62% para qualquer sinal de 

lipodistrofia (TIEN & GRUNFELD, 2004). A definição da lipodistrofia na literatura é feita 

através de relato apenas do paciente, relato do paciente associado ao exame clínico, relato 

do paciente, o exame clínico subjetivo e medidas antropométricas ou algum exame 

complementar, como DEXA (dual energy X-ray absorptiometry), ou tomografia 

computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). Vários estudos mostram que a perda 

de gordura periférica pode ser reversível, pelo menos parcialmente, com a substituição da 

estavudina por outra medicação como o abacavir ou o tenofovir (MCCOMSEY et al, 2004; 

MOYLE et al, 2006; CARR et al, 2002; MARTIN et al, 2004). Por outro lado, estudos 

histopatológicos mostram apoptose dos adipócitos, levando a sua perda nas áreas 

lipoatróficas (VILLAROYA et al, 2005).  

 

2. Fisiopatologia da lipodistrofia 

O mecanismo patogênico pelo qual os ITRN, especialmente o d4T, estão associados à 

lipodistrofia ainda não está completamente esclarecido. Uma hipótese é a toxicidade 

mitocondrial induzida pelos ITRN. Os ITRN são fosforilados intracelularmente e o seu 

produto, os ITRN-trifosfatos, inibem a DNA polimerase-γ, que é responsável pela replicação 

de DNA mitocondrial (DNAmt). Assim, os ITRN podem levar à depleção do DNAmt e reduzir  
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a expressão de genes que o codificam. Estes genes são importantes na cadeia respiratória e 

na fosforilação oxidativa. A disfunção mitocondrial pode levar à diminuição da produção de 

ATP (adenosina trifosfato) com um aumento concomitante de AMP (adenosina 

monofosfato) e ativação do AMP-proteína quinase ativada, sinalizando uma via que 

promove o catabolismo lipídico (VILLARROYA et al, 2005).  

O tecido adiposo, antes considerado apenas um sistema de estocagem de energia passiva, é 

atualmente reconhecido como um local de liberação de hormônios que influenciam o 

sistema nervoso central e tecidos periféricos. O papel principal do tecido adiposo é estocar 

triacilgliceróis como fonte de energia metabólica. Quando solicitado, a regulação hormonal 

da lipólise positiva, desencadeada pelas catecolaminas, ou negativa, relacionada à insulina, 

libera ácidos graxos livres na circulação. O tipo de célula adiposa predominante no ser 

humano adulto é o adipócito branco. Os adipócitos sintetizam e secretam fatores com 

funções endócrinas, incluindo leptina, adiponectina e citocinas como o fator de necrose 

tumoral α (TNF-α) e interleucina 6 (IL-6). Além disso, o tecido adiposo é um local para o 

metabolismo de glicocorticóides e vários hormônios sexuais. Os depósitos de tecido adiposo 

branco são heterogêneos. O tecido adiposo subcutâneo é menos sensível à ativação 

lipolítica, produz mais leptina e tem mais tendência à apoptose que o tecido adiposo 

visceral. Estudos histopatológicos mostram que a atrofia da gordura subcutânea é um 

achado constante nos pacientes com lipoatrofia em uso de TARV, e que os adipócitos 

apresentam tamanhos variados, com citoplasma abundante rico em mitocôndrias e 

múltiplas gotículas de lipídeos. A apoptose causa a perda de adipócitos em áreas 

lipoatróficas. A expressão de genes de alguns marcadores está alterada, com menores 

concentrações de ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) para fatores adipogênicos, como o 

PPARγ (receptor peroxisomal proliferador ativado) e SREBP-1c (proteína ligadora do 

elemento regulador do esterol 1), marcadores adipogênicos como a lipase lipoproteína e 

fatores de secreção do tecido adiposo como a leptina e adiponectina. Em contraste, a 

expressão de TNF-α e IL-6 está aumentada no tecido adiposo subcutâneo dos pacientes com 

lipodistrofia. Os níveis diminuídos de adiponectina estão associados à resistência insulínica e 

o aumento dos níveis circulantes de TNF-α está associado à lipodistrofia, resistência  
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insulínica e alterações metabólicas. No adipócito, o TNF-α inibe a diferenciação do pré-

adipócito, interfere com o metabolismo energético e induz à apoptose (JAN et al, 2004; 

VILLARROYA et al, 2005). 

O adipócito marrom é especializado em termogênese e contém muitas mitocôndrias, pela 

sua alta capacidade oxidativa. No ser humano, os depósitos de gordura marrom ocorrem 

em neonatos e depois são progressivamente transformados em gordura branca. No 

entanto, adipócitos marrons individuais permanecem de permeio aos adipócitos brancos 

dentro dos depósitos de tecido adiposo, o que pode ser demonstrado através do estudo da 

expressão do UCP-1 (proteína desacopladora-1), que é um marcador molecular que 

distingue o adipócito marrom do branco. Os adipócitos marrons podem estar envolvidos na 

lipodistrofia e na lipomatose induzida pela TARV. Os lipomas de pacientes tratados com 

TARV expressam UCP-1, assim como o aumento da expressão do gene que codifica a UCP-1 

foi observado no tecido adiposo subcutâneo de pacientes recebendo IP. UCP-2 e UCP-3 

foram descritos em 1997, mas não são restritos ao tecido adiposo marrom estando 

presentes em vários tecidos humanos, incluindo o tecido adiposo do adulto. Sua função 

exata não está completamente esclarecida, mas acredita-se que tenha um papel protetor 

contra a produção de espécies reativas de oxigênio. Observou-se uma redução na 

transcrição de seus genes no tecido adiposo em pacientes recebendo d4T (PACE et al, 2003). 

Alem da toxicidade mitocondrial induzida pelo ITRN, a própria infecção pelo HIV pode ser 

responsável pela diminuição do DNAmt, que já foi observada em pacientes virgens de 

tratamento. O próprio HIV diretamente, ou a liberação de citocinas em resposta à infecção 

ou a reconstituição imunológica poderiam lesar a mitocôndria, tornando-a potencialmente 

vulnerável aos efeitos dos ITRN (PINTI et al, 2006). Entre os ITRN, a estavudina e a 

didanosina estão mais associadas à depleção do DNAmt (BUFFET et al, 2005). KAKUDA 

(2000) relata a seguinte ordem decrescente de inibição da DNApolimerase gama: 

zalcitabina, didanosina, estavudina, lamivudina, zidovudina e abacavir. 
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3. Fatores de risco para a lipodistrofia  

A ocorrência da lipoatrofia é mais provável nos pacientes com menor gordura antes do 

início da TARV (menores pregas cutâneas do tríceps e menores quadris), maior gravidade da 

doença (maiores cargas virais basais) e uso de d4T. O uso contínuo de TARV pode indicar 

maior duração ou maior gravidade da doença. O risco de deposição de gordura foi maior em 

indivíduos com maior gordura corporal antes do início da TARV, com mais gordura 

subcutânea, com maior grau de educação, com nível sérico mais elevado de triglicérides e 

em mulheres (JACOBSON et al, 2005). 

LICHTENSTEIN et al (2001)  avaliaram 1077 pacientes no estudo de pacientes ambulatoriais 

com HIV (HOPS – HIV outpatient study), realizado em oito clínicas em diferentes estados 

americanos, no ano de 1998. Observaram a lipoatrofia facial moderada ou grave em 171 

pacientes. Os fatores de risco para a lipoatrofia foram: idade acima de 40 anos, raça branca, 

uso do d4T, uso de indinavir por mais de dois anos, diminuição do índice de massa corporal 

(IMC) >1kg/m2 e medidas de gravidade e duração da infecção pelo HIV, como diagnóstico de 

aids, contagem de linfócitos CD4+ basais e CD4+ atual<100células/mm3. Os fatores de risco 

para a lipohipertrofia moderada a grave em 104 pacientes foram: idade, com risco 

progressivamente maior com o aumento da idade, particularmente acima dos 40 anos, o 

aumento de IMC> 1kg/m2, medidas de recuperação imunológica e duração da terapia 

antirretroviral. Estes autores continuaram acompanhando 337 pacientes sem lipoatrofia por 

21 meses e 44 deles (13,1%) desenvolveram lipoatrofia moderada ou grave. Concluíram que 

fatores associados à gravidade prévia ou atual da infecção pelo HIV, como a contagem de 

linfócitos T CD4+ estão fortemente associados à ocorrência de lipoatrofia (LICHTENSTEIN et 

al, 2003). 

Posteriormente, LICHTENSTEIN (2005) revisou nove estudos relacionados à lipoatrofia e 

observou que os fatores de risco estatisticamente significantes foram: raça branca (3/9), 

exposição e tempo de uso de análogos da timidina, mais comumente a estavudina (6/9), 

idade acima de 40 anos (5/9), presença de marcadores de gravidade da doença, como baixa  
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contagem de células CD4+ e carga viral elevada (5/9), duração do tratamento (3/9) e o baixo 

índice de massa corporal prévio ao início da TARV. Analisando oito estudos relacionados à 

lipohipertrofia, observou que os fatores de risco significantes foram: duração do tratamento 

(3/8), marcadores de gravidade da doença (3/8), idade acima de 35 anos (1/8) ou acima de 

50 anos (1/8) e uso de inibidores de protease (4/8). A análise de regressão logística mostrou 

que o sexo masculino tem risco ajustado menor de apresentar qualquer alteração em 

relação ao sexo feminino, risco significantemente menor de lipohipertrofia e da associação 

de lipohipertrofia e lipoatrofia. Já o risco de lipoatrofia isolada foi igual nos dois gêneros.  

BONFANTI et al (2003) mostraram que a idade avançada (acima de 50 anos) e o diagnóstico 

de aids foram fatores de risco para lipoatrofia, assim como o tempo de duração da terapia 

antirretroviral e o uso do d4T. Para a lipodistrofia em geral, os autores encontraram 

associação com o sexo feminino, idade, diagnóstico de aids, duração do tratamento e uso de 

IPs, particularmente indinavir e ritonavir. 

WIERZBICKI et al (2008) relataram que a duração da exposição tanto aos IPs quanto aos 

ITRNs, a duração da infecção pelo HIV, a infecção mais avançada e o maior grau de 

supressão viral estão associados ao maior risco de lipodistrofia. Referiram ainda que 

homens têm maior probabilidade de depleção de gordura em relação às mulheres, 

especialmente na face, glúteos e membros. As mulheres, por outro lado, teriam maior 

tendência ao acúmulo de gordura, especialmente no abdome e mamas. 

Por outro lado, GOUJARD et al (2001), estudando pacientes tratados para infecção primaria 

pelo HIV,  mostraram que a lipodistrofia, incluindo hipertrofia abdominal, atrofia dos 

membros e face ou hipertrofia mamária, pode ocorrer em 16,7% dos pacientes, após 

seguimento de 18,9 meses. Ressaltam, no entanto, que a incidência e a gravidade foram 

menores que nos pacientes crônicos. 
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4. Quadro clínico e laboratorial da lipodistrofia associada ao HIV 

A lipodistrofia foi descrita em 1998 como uma síndrome de lipodistrofia periférica (perda de 

gordura da face, membros e tronco superior e distensão abdominal), hiperlipidemia e 

resistência insulínica em pacientes recebendo inibidores de protease (CARR et al, 1998). 

Estes pacientes apresentavam menores níveis de colesterol HDL (lipoproteínas de alta 

densidade) e maiores níveis de peptídeo C quando comparados a pacientes infectados pelo 

HIV virgens de tratamento com IPs e homens saudáveis. Os níveis de colesterol total, 

insulina e triglicérides em jejum também eram maiores nos pacientes que receberam IPs e 

os níveis de leptina eram maiores nos pacientes virgens de IP.  

No mesmo ano, LO et al (1998), descreveram a “giba” de búfalo em oito homens com 

infecção pelo HIV, associada ao aumento de gordura no tronco, sugerindo acúmulo de 

gordura central. Estes pacientes também apresentavam hipertrigliceridemia, sem alterações 

nos níveis de cortisol. Quatro pacientes faziam uso de IPs e quatro pacientes recebiam ITRN 

em monoterapia ou terapia dupla. 

MILLER et al (1998) descreveram o acúmulo de gordura abdominal visceral, associado ao 

uso do indinavir e confirmado pela tomografia computadorizada.  

Posteriormente, SAFRIN & GRUNFELD (1999) revisaram os relatos de redistribuição da 

gordura e questionaram a descrição inicial onde havia a associação com os IPs. Relataram 

pacientes com a “giba” de búfalo e aumento da gordura no tronco superior e mamas, alguns 

lembrando a síndrome de Madelung ou a lipomatose simétrica múltipla. Mulheres com 

frequência referiam aumento das mamas, assim como alguns homens. Aumento da 

circunferência abdominal (por aumento da gordura visceral ou por aumento da gordura 

subcutânea) e perda de gordura nos braços e pernas, isolados ou associados no mesmo 

paciente foram também descritos. As alterações metabólicas incluíam: diminuição no 

colesterol HDL, aumento do colesterol total, LDL (lipoproteínas de baixa densidade) e  
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triglicérides, hiperglicemia, aumento do peptídeo C, resistência à insulina e intolerância à 

glicose.                             

Um estudo prospectivo comparativo em mulheres infectadas e não infectadas pelo HIV 

mostrou predomínio de lipoatrofia central e periférica nas mulheres com HIV e predomínio 

de lipohipertrofia central e periférica em mulheres sem HIV. A ocorrência simultânea de 

lipoatrofia periférica e lipohipertrofia central foi incomum (TIEN et al, 2003). 

CARR et al (2000) acrescentaram à descrição da lipodistrofia a acidemia lática e a disfunção 

hepática, com aumento da alanina aminotransferase e diminuição da albumina, associando 

estes achados ao uso de ITRN.  

No levantamento feito pelo Estudo de coorte Suíço de HIV (BERNASCONI et al, 2002), 

considerou-se como definição de caso de acúmulo de gordura a presença de pelo menos um 

dos seguintes sinais: acúmulo de gordura no abdome, massa cervical posterior, aumento de 

mamas e aumento de parótidas. Atrofia de gordura foi diagnosticada quando a perda de 

gordura ocorreu em uma ou mais das seguintes áreas: face, braços, pernas ou nádegas. A 

lipodistrofia foi definida pela presença de atrofia de gordura com ou sem acúmulo de 

gordura. Este estudo avaliou 1359 pacientes e encontrou atrofia ou acúmulo de gordura em 

43% dos pacientes. Não foram avaliadas as alterações metabólicas. 

Foi criado um Grupo de Estudos para Definição de Caso de Lipodistrofia relacionada ao HIV 

(Carr et al, 2003) que recrutou pacientes de 32 locais diferentes (America do Norte, Europa, 

Australia, America do Sul e Asia). Foi criado um modelo, baseado em dez parâmetros: idade, 

sexo, duração da infecção pelo HIV, estágio da doença do HIV, relação cintura-quadril, anion 

gap, concentração sérica de colesterol HDL, relação gordura do tronco/gordura periférica, 

porcentagem de gordura na perna e relação de gordura intra-abdominal/extra-abdominal. 

Cada variável possuía escores individuais e o escore final indicava a presença ou não de 

lipodistrofia. A sensibilidade e a especificidade deste modelo variavam de acordo com o 

valor de corte escolhido. Para o valor de corte zero, a sensibilidade foi 79% e a 

especificidade foi 80%, para o diagnóstico de lipodistrofia. Este modelo foi criado com o  
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objetivo primário de ser utilizado em pesquisa, mas os autores sugeriam que também 

pudesse ser usado por clínicos que não tenham acesso aos dados metabólicos e de exames 

de imagens, embora com menor sensibilidade e especificidade.  

O estudo de redistribuição da gordura e alterações metabólicas na infecção pelo HIV (FRAM- 

Fat redistribution and metabolic change in HIV infection) foi iniciado em 2000 e continuou 

em 2004 (FRAM 2), envolvendo 1183 pacientes de 16 centros de atendimento americanos 

(GRUNFELD et al, 2007). A avaliação da gordura incluiu dados antropométricos, DEXA para 

medida da gordura corporal e densidade óssea, RM de corpo inteiro, ultrassonografia (US) 

de carótidas e dosagens laboratoriais (TIEN et al, 2006). 

A avaliação da resistência à insulina através do índice HOMA (modelo de avaliação da 

homeostase) no estudo FRAM mostrou que, tanto pacientes soropositivos para o HIV 

quanto os controles, com maiores níveis de gordura subcutânea no tronco superior e 

gordura visceral, apresentavam maior resistência a insulina (GRUNFELD et al, 2007). 

TIEN et al, 2008 mostraram associação entre elevação da alanina aminotransferase e maior 

quantidade de tecido adiposo visceral e menor de subcutâneo no tronco inferior, refletindo 

a presença de esteatose, tanto em pacientes monoinfectados pelo HIV quanto em 

coinfectados com o HIV e o vírus da hepatite C (HCV). 

O estudo FRAM mostrou também que a menor quantidade de tecido adiposo subcutâneo 

nas pernas e maior do visceral são fatores associados à elevação de triglicérides e redução 

de colesterol HDL. WOHL et al (2008) concluíram que a redução de gordura nos membros 

inferiores em homens com HIV e lipoatrofia aumenta o risco para a dislipidemia pró-

aterogênica. O mesmo foi observado em mulheres brancas portadoras de HIV, mas não nas 

mulheres afroamericanas, que apresentavam maiores níveis de colesterol HDL (CURRIER et 

al, 2008). 

A quantidade de tecido adiposo correlaciona-se positivamente com os níveis de leptina em 

pacientes com HIV e controles. Em relação à adiponectina existe uma relação inversa em 

controles, mas nos pacientes com HIV esta relação negativa é perdida, possivelmente  
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devido às alterações na função do adipócito associadas à lipodistrofia (KOSMISKI et al, 

2008). 

A prevalência da lipoatrofia varia nos diversos estudos, de acordo com os critérios de 

avaliação utilizados. LICHTENSTEIN et al (2004) revisaram 15 estudos incluindo lipoatrofia e 

lipohipertrofia e encontraram variação na prevalência de 9 a 48%. TIEN & GRUNFELD (2004) 

relataram prevalência de 22 a 38% de lipoatrofia periférica. 

 

5. Classificação da lipodistrofia  

Assim como a definição, não há consenso na literatura para a classificação, pois cada estudo 

propõe a sua própria classificação e alguns não explicam em detalhes a classificação 

utilizada. 

JAMES, CARRUTHERS & CARRUTHERS (2002) propuseram uma classificação da lipoatrofia 

facial baseada nos efeitos na região malar. O grau 1 é a lipoatrofia leve e localizada, com 

aparencia praticamente normal. O grau 2 apresenta atrofia mais profunda e maior na região 

central da bochecha, com a musculatura facial (especialmente o músculo zigomático maior) 

começando a aparecer. No grau 3, a área atrófica é ainda maior e mais profunda, com os 

músculos claramente visíveis. No grau 4, a atrofia acomete uma área grande e se estende 

até a órbita. A pele da face repousa diretamente nos músculos em uma grande área (Anexo 

1). 

No Brasil, foi criado o Índice de Lipoatrofia Facial (ILA – Anexo 2). Este índice tem por 

objetivo quantificar o grau de atrofia e o grau de melhora com o tratamento e consiste na 

avaliação do grau de gravidade da área acometida multiplicado pela extensão da área 

acometida das três regiões da face (malar, temporal e pré-auricular) e o resultado é 

multiplicado por um fator de correção. Para cada região foi estipulado um fator de correção 

que corresponde ao grau de importância da região na atrofia facial. Ao final, as notas das 

três regiões são somadas obtendo-se o índice final, que varia de 0 a 20 (Arakaki et al, 2004). 
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6. Lipodistrofia, qualidade de vida e adesão à terapia antirretroviral 

A redistribuição da gordura corporal e facial trouxe um novo estigma para os pacientes 

infectados pelo HIV, pois a sua aparência se tornou semelhante à da época em que não 

havia tratamento e os pacientes sofriam de uma síndrome consuptiva (“wasting 

syndrome”). Nesta síndrome consuptiva havia aumento do gasto energético em repouso e 

perda de gordura e massa magra. Considerada como condição definidora de aids, os 

pacientes apresentavam maior risco de óbito.  

Embora a lipodistrofia tenha importância global na saúde do individuo infectado pelo HIV, 

pelo aumento do risco de eventos cardiovasculares, são as alterações morfológicas que 

produzem impacto na qualidade de vida. Estas alterações são facilmente percebidas pelos 

outros, particularmente a lipoatrofia facial e podem identificar um portador do HIV como no 

passado se identificava os acometidos pela doença através da síndrome consuptiva. Alguns 

pacientes sentem que a palavra aids está escrita em suas faces e isto afeta o relacionamento 

com outras pessoas, limita a atividade física, provoca baixa auto-estima e isolamento social 

(MARTINEZ et al, 2001). 

COLLINS et al (2000) demonstraram que, embora não quantificada, a lipodistrofia exerce um 

impacto negativo com erosão da imagem do corpo e auto-estima, problemas nas relações 

sociais e sexuais, ansiedade e depressão. 

GUARALDI et al (2008) classificaram 401 pacientes quanto à gravidade da lipodistrofia, 

através da avaliação do médico e do paciente e encontraram diferenças, com 26,5% dos 

pacientes e 30,4% dos médicos considerando-a como grave. Os pacientes com lipodistrofia 

grave apresentavam não somente pior satisfação com a imagem corporal, como também 

pior qualidade de vida em quase todos os domínios investigados pelo questionário MOS-HIV 

(Medical Outcomes Study - HIV Health Survey: Estudo de Resultados Médicos - 

Levantamento de Saúde do HIV). Este questionário inclui 10 domínios: dor, função física, 

função social, função de tarefa, saúde mental, energia/vitalidade, angústia em relação à 

saúde, função cognitiva, percepção de saúde geral e qualidade de vida.  
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Alguns autores observaram que os pacientes com maior adesão à terapia antirretroviral 

apresentavam maior aumento da contagem de linfócitos T CD4+, maior queda da carga 

viral, mas também maior incidência de lipodistrofia (MARTINEZ et al, 2001; GUARALDI et al, 

2003). No entanto, DURAN et al (2001) relataram falência na adesão após a percepção dos 

sintomas de lipodistrofia e CORLESS et al (2005) observaram relação entre lipohipertrofia e 

baixa adesão, mas não observaram esta associação com a lipoatrofia.  

 

7. Tratamento da lipoatrofia facial do paciente com infecção pelo HIV 

7.1. Modificação da terapia antirretroviral 

A modificação da TARV objetiva minimizar a toxicidade das drogas, trocando os agentes 

mais tóxicos por um regime menos tóxico. 

Várias tentativas foram feitas com o objetivo de encontrar um esquema que provocasse 

menos lipodistrofia. A troca de um IP por efavirenz não mostrou melhora significante, assim 

como a substituição do IP pela nevirapina ou abacavir (BARIL et al, 2005). Quando, porém, a 

substituição do ITRN, seja a estavudina ou a zidovudina foi feita pelo abacavir, observou-se 

melhora significante na distribuição da gordura subcutânea, após um período de 24 

semanas (CARR et al, 2002) e de 104 semanas (MARTIN et al, 2004). CARR et al (2002) 

observaram aumento de 390g de gordura nos membros, mensurado através da DEXA, 

porém este aumento não foi percebido clinicamente. MARTIN et al (2004) relataram 

aumento médio de 1,26 kg de gordura nos membros após 104 semanas de substituição pelo 

abacavir, porém os pacientes que mantiveram o uso da estavudina (p=0,004) e da 

zidovudina (p=0,019) apresentaram redução de gordura nos membros. Os autores também 

observaram que, quanto maior o índice de massa corporal de base, maior o ganho de 

gordura nos membros.  

Mais recentemente, MOYLE et al (2006) realizaram estudo de substituição do análogo da 

timidina por abacavir ou tenofovir em pessoas com lipoatrofia e observaram melhora 

estatisticamente significante nos dois grupos, com aumento médio da massa de gordura nos  
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membros, medida pela DEXA, de 329g para o tenofovir (p=0,01) e 483g para o abacavir 

(p=0,0001), após 48 semanas.  

Atualmente a estavudina não é recomendada como terapia inicial (Recomendações para 

terapia antirretroviral em adultos infectados pelo HIV – Ministério da Saúde, 2008) e, na 

Espanha, por exemplo, sua substituição está indicada nos casos de lipoatrofia pelas 

recomendações do Ministério da Saúde (Panel de expertos de GESIDA, 2007). 

7.2. Orientações quanto ao estilo de vida e uso de agentes farmacológicos para 

aumentar a gordura subcutânea  

ROUBENOFF et al (2002) relataram melhora em vários aspectos da lipodistrofia com a 

orientação de uma dieta balanceada, com grande quantidade de fibras, carboidratos de 

baixo índice glicêmico e exercícios físicos de resistência e aeróbicos, por um período de 16 

semanas. Observaram melhora na força, diminuição do índice de massa corporal e 

diminuição da gordura abdominal, porem não observaram mudança na gordura subcutânea 

do braço ou perna.  

A suplementação vitamínica tem sido preconizada baseando-se no benefício em relação à 

toxicidade mitocondrial e consequentemente, na lipodistrofia associada. Porém, o uso de 

suplementos contendo tiamina, riboflavina, ubiquinona e acetil-carnitina mostrou 

resultados variados (WIERZBICKI et al, 2008). 

Medicações da classe das tiazolidinedionas são agonistas do PPARγ e aumentam os níveis de 

adiponectina. Estudos com rosiglitazona e pioglitazona mostraram efeitos positivos na 

resistência à insulina, mas os resultados em relação à gordura foram controversos, 

mostrando aumento na gordura subcutânea periférica e total (HADIGAN et al, 2004), 

aumento da gordura abdominal (GAVRILA et al, 2005) e melhora da lipoatrofia, embora não 

perceptível clinicamente (SLAMA, et al, 2008) ou não melhora da lipoatrofia e dos 

parâmetros metabólicos (CAVALCANTI et al, 2007). Injeções de leptina também melhoraram 

à resistência a insulina e aumentaram a gordura do tronco, mas tiveram pouco efeito na 

lipodistrofia isolada (LEE et al, 2006).  
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Tesamorelin, um análogo do fator liberador do hormônio de crescimento, mostrou 

diminuição da gordura visceral e da dislipidemia, sem piora da tolerância a glicose, mas não 

alterou a gordura subcutânea periférica (FALUTZ et al, 2007). 

Estudos in vitro demonstraram que a suplementação de uridina, um precursor de todas as 

pirimidinas, é capaz de evitar e reverter a toxicidade mitocondrial relacionada aos ITRN 

(WALKER et al, 2006). SUTINEN et al (2007) mostraram aumento de gordura total e nos 

membros após a suplementação de uridina, mantendo a TARV.  

7.3. Procedimentos reconstrutivos da face 

Várias substâncias utilizadas na dermatologia e cirurgia plástica com finalidade estética 

podem ser úteis na reconstrução da perda de gordura da face, desde o preenchimento facial 

com substâncias sintéticas ou autólogas até cirurgias, como o enxerto de gordura autóloga e 

colocação de próteses de silicone. O preenchimento facial pode ser feito com 

preenchedores absorvíveis, como colágeno, ácido hialurônico, ácido poli-L-láctico (PLA), 

hidroxiapatita de cálcio, ou não absorvíveis, como poliacrilamida, polialquilamida, 

polimetilmetacrilato (PMMA) e silicone líquido, este último não liberado para 

preenchimento no Brasil, mas de utilização off-label nos Estados Unidos. Os estudos 

publicados são heterogêneos quanto à definição da lipoatrofia, classificação, tempo de 

seguimento e número de pacientes, o que dificulta a comparação entre eles. A maioria tem 

seguimento de 24 a 48 meses, poucos têm seguimento de mais de dois anos. 

 

7.3.1. Preenchedores absorvíveis 

Produtos absorvíveis, por definição, proporcionam efeito temporário e o retratamento é 

necessário com o passar do tempo. Isto pode ser considerado uma vantagem com relação à 

segurança, pois o material absorvível não causa reações ou granulomas de corpo estranho 

permanentes. 
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O colágeno bovino injetável está disponível nos Estados Unidos desde 1981, sob o nome 

comercial Zyderm®/Zyplast®. Há necessidade de teste cutâneo para descartar alergia, são 

necessárias várias sessões, com intervalos de 2 a 4 semanas e a durabilidade pode ser 

medida em semanas. JONES (2005) avaliou 100 pacientes com infecção pelo HIV e 

lipoatrofia facial e o volume médio injetado por tratamento foi de 4 cc. O tempo médio de 

seguimento até um novo tratamento foi de 136 dias (4,5 meses). As razões que levaram o 

autor a descontinuar as aplicações foram a curta duração dos resultados, a sensação não 

natural do colágeno sob a pele e o custo excessivo devido à necessidade de grandes 

volumes e injeções repetidas. 

Existem dois preenchedores de origem humana, o Fascian® e o Cymetra®. O Fascian® é a 

fáscia lata humana injetável particulada liofilizada. BRODY (in JONES, 2005) avaliou 

informalmente 30 pacientes com lipoatrofia facial e HIV tratados com Fascian®, que 

apresentou reabsorção muito rápida, com necessidade de tratamentos de manutenção a 

cada 6 a 8 semanas, quando restavam apenas 25% da correção. Cymetra® é o Alloderm® 

micronizado, que é uma derme humana preservada, fonte de colágeno, coletada de 

cadáver. TSAO, 2002 (in JONES, 2005) avaliou 25 pacientes com HIV e lipoatrofia facial com 

o Cymetra®, injetados na derme médio-profunda da região malar e temporal. Os pacientes 

apresentaram completa restauração de suas faces, mas os resultados começaram a diminuir 

após o primeiro mês e todos retornaram aos níveis pré-tratamento aos três meses. Ambos 

possuem o mesmo problema do colágeno, ou seja, a pequena durabilidade e o alto custo do 

tratamento (JONES, 2005). 

O ácido hialurônico de aplicação intradérmica (Perlane®) foi utilizado em poucos pacientes 

no tratamento da lipoatrofia por GOODERHAM & SOLISH (2005) e DENTON & TSAPARAS 

(2007). O volume total injetado variou entre 3,5 a 6,3 ml no total, com início de 

deterioração do resultado aos seis meses. A complementação com 1 a 2 ml no sexto mês foi 

necessária em alguns pacientes para obter o mesmo resultado inicial, enquanto em outros a 

não complementação manteve melhora em relação ao pré-tratamento por até um ano. 

BUGGE et al (2007) utilizaram o ácido hialurônico de aplicação subcutânea (Restylane  
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SubQ®) em 20 pacientes, com volume de 3 a 4 ml na primeira sessão e complementação 

com 2 ml em 15 pacientes após quatro semanas. Treze pacientes quiseram realizar novo 

preenchimento na semana 52. Não houve efeito adverso grave, mas oito ou 40% dos 

pacientes apresentaram nódulos palpáveis, alguns visíveis, persistentes até a semana 52 em 

três pacientes. Os autores salientaram a maior duração em relação às outras apresentações 

de ácido hialurônico.  

A hidroxiapatita de cálcio é a forma sintética de uma substancia natural encontrada em 

ossos e dentes, é aprovada nos Estados Unidos e Brasil. Este preenchedor consiste de 

microesferas medindo 25 a 40 μm de diâmetro de hidroxiapatita de cálcio (30 %) e gel de 

carboximetilcelulose (70%). O veículo gel é reabsorvido no período de até três meses e é 

substituído pelo tecido conectivo do paciente. SILVERS et al (2006) estudaram a sua 

durabilidade após 12 meses do preenchimento em 100 pacientes. Os pacientes foram 

submetidos à aplicação no tempo zero, um e seis meses, se necessário, apenas nas regiões 

malares, no plano subdérmico. Todos os pacientes melhoraram na avaliação de um ano e 

91% continuavam bem após 18 meses (12 meses após o ultimo preenchimento). Os eventos 

adversos observados foram leves (equimoses, edema, eritema, dor e prurido) e de curta 

duração. Foi também realizada a medida da espessura da pele com o adipômetro. Foi 

utilizado uma média total de 8,4 ml, com variação de 2 ml a 20,4 ml. As medidas de 

espessura da pele aumentaram de 4,7 e 4,9 mm para 7,3 e 7,5 mm no lado esquerdo e 

direito (55% e 53%) com decréscimo de 0,4 e 0,7 mm aos 12 meses, respectivamente.  

7.3.2. Preenchedores não absorvíveis 

TREACY & GOLDBERG (2006) avaliaram o uso da polialquilamida (Bio-Alcamid®) em 11 

pacientes soropositivos para o HIV, com lipoatrofia grave. O material consiste de uma rede 

de grupos alquilimida (4%) e água apirogênica (96%) e vem sendo usado desde 2000. Entre 

estes pacientes, a idade média foi 48 anos, a duração da infecção pelo HIV foi de 17 anos, a 

contagem média de células CD4+ foi 632/μl e a carga viral estava abaixo do limite de 

detecção em 73% dos casos. Cada paciente recebeu de 15 a 30 ml da substância, no tecido 

subcutâneo da região bucal, malar e temporal, superficial ao sistema músculo-aponeurótico  
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superficial (SMAS). Não houve evidência de migração ou formação de nódulos e os 

benefícios persistiram até a avaliação de 18 meses. 

JONES et al (2004) avaliaram, em estudo piloto, o uso do óleo de silicone altamente 

purificado, pela técnica de microgotas, em puncturas seriadas. Utilizaram a classificação de 

gravidade de James e Carruthers, incluindo 77 pacientes de gravidades 1, 2 e 3. As 

microgotas de 0,01ml foram injetadas com espaçamento de 2-4 mm, no plano subdérmico 

ou mais profundo, em intervalos de no mínimo um mês, num total de uma a 13 sessões. Os 

pacientes receberam 376 tratamentos, com volume médio total de 8,4 ml de silicone. O 

número médio de tratamentos e o volume total injetado foram diretamente relacionados à 

gravidade da lipoatrofia. Os pacientes foram seguidos por um tempo médio de 27,1 

semanas desde o último tratamento e não apresentaram eventos adversos. Os resultados se 

mantiveram, o toque à palpação persistiu macio, semelhante ao tecido normal e a grande 

maioria dos pacientes estava excepcionalmente satisfeita.  

No Brasil, o polimetilmetacrilato (PMMA) está aprovado pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) desde 2003 e vem sendo amplamente utilizado desde a publicação da 

portaria GM/MS nº 2.582, de 2 de dezembro de 2004, que oferece o preenchimento facial 

com PMMA para pacientes com HIV na rede pública. Em levantamento realizado no Centro 

de Referência e Treinamento em DST/AIDS, em São Paulo, foram tratados 650 pacientes 

com lipoatrofia facial grave e moderada de maio de 2005 a dezembro de 2007, com 

aplicação média de 8,6 ml de PMMA a 30%. Observou-se incidência de 0,6% de eventos 

adversos, relacionados a edema no local do preenchimento, que surgiu após terapia com 

interferon para hepatite C, tatuagem na região cervical, sinusite e infecção dentária. Em 

todos os casos houve regressão, sem seqüelas, após corticoterapia sistêmica (YOSHIOKA et 

al, 2008). 

7.3.3. Procedimentos cirúrgicos 

LEVAN et al (2002) realizaram a lipoestrutura® pela técnica de Coleman em 15 pacientes (12 

homens e 3 mulheres) e observaram resultados muito bons em 94% dos casos. Esta técnica  
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consiste na coleta, centrifugação e reinjeção de tecido gorduroso autólogo. Os pacientes 

foram internados por dois dias, receberam anestesia geral e profilaxia anti-estafilocócica. 

Seis meses após o procedimento, 74% dos pacientes se mostravam satisfeitos com os 

resultados e a ressonância magnética no nível dos ápices dentais mostrou aumento na 

espessura da gordura facial após seis meses em relação ao exame inicial. 

SERRA-RENOM & FONTDEVILA (2004) realizaram o enxerto de gordura em 38 pacientes (12 

mulheres e 26 homens), com idade entre 28 a 56 anos, após anestesia tópica e bloqueio. O 

material coletado era decantado e a parte intermediária, onde estavam os adipócitos, 

isolada. A injeção foi realizada através de dois orifícios e uma nova sessão foi realizada aos 

seis meses de seguimento em 30% dos casos. Os autores salientaram os resultados 

satisfatórios após dois anos de seguimento, quando a gordura estava completamente 

integrada. 

GUARALDI et al (2009) realizaram transplante de gordura abdominal heterólogo entre 

gêmeas homozigóticas de uma mulher soronegativa para a região malar de sua irmã gêmea 

soropositiva, com ótimo resultado após 14 meses. 

TALMOR et al (2002) acreditam que a colocação de implante de silicone por via intra-oral 

seja a melhor opção para o tratamento da lipoatrofia facial, em relação ao custo-benefício, 

pois proporcionaria uma reconstrução duradoura, desde que a doença não fosse 

agressivamente progressiva. O procedimento cirúrgico é único, num só local, o que 

minimizaria o risco de exposição. O procedimento foi feito em ambiente ambulatorial, sob 

anestesia local. Os autores consideraram também a possibilidade de realizar a ritidectomia, 

com técnicas de suspensão de gordura, mas com resultados mais limitados nos casos de 

atrofia grave.  

HODGKINSON (2003) referiu a colocação de implante de silicone em seis pacientes, com 

seguimento de quatro anos em dois, com manutenção dos resultados. Ressaltou que os 

portadores do HIV estão envelhecendo e alguns poderiam se beneficiar da ritidectomia, mas 

que a dissecção deveria ser extensa devida à frouxidão da pele que ocorre em consequência  
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da perda de gordura. A vantagem seria a colocação do implante pela mesma via de incisão 

sem necessidade de abordagem pela cavidade oral. 

 

8. Ácido poli-L-láctico 

O ácido poli-L-láctico pertence ao grupo dos polihidroxiácidos, com peso molecular entre 

40.000-50.000 Da. É a forma isômera levógira do ácido poliláctico (PERRY, 2004). Foi o 

primeiro preenchedor aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration) americano, em 

agosto de 2004, para restauração e correção de sinais da perda de gordura em áreas de 

lipoatrofia facial grave, em pessoas com infecção pelo HIV. Na Europa está aprovado para 

correções de cicatrizes e rugas desde 1999.   

8.1. Uso na medicina 

O PLA vem sendo utilizado há mais de 30 anos em material de fixação ortopédica, como 

parafusos, placas e pinos, em implantes uretrais, como veículo para vacinas e como 

componente do fio de sutura chamado Vicryl® (KULKARNI et al, 1966; GETTER et al, 1972; 

DADZIE et al, 2008). 

8.2. Perfil farmacológico  

Uma vez injetado, o PLA causa uma imediata expansão tissular devido ao veículo, que é 

reabsorvido em poucos dias. Inicia-se então um lento processo de biodegradação das 

microesferas.  

GOGOLEWSKI et al (1993) estudaram a resposta tissular e a degradação in vivo em ratos. Os 

polímeros do PLA foram implantados por injeção no tecido subcutâneo e extirpados após 1, 

3 e 6 meses. Após um mês, os implantes de PLA estavam rodeados por uma cápsula 

vascularizada, que consistia de células de tecido conectivo, linfócitos, macrófagos 

mononucleares, mastócitos e células do tipo corpo estranho. Uma resposta tecidual típica 

aos implantes foi a presença de macrófagos mononucleares, proliferação de fibroblastos e 

tecido fibroso maduro vascularizado. A resposta inflamatória foi mais evidente com o ácido  
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poli-L-láctico que com o ácido poli-D-láctico. Três meses após o implante, as cápsulas 

vascularizadas haviam diminuído em espessura em cerca de 20%, as células diminuíram em 

número e houve um aumento nos depósitos de fibras colágenas nas cápsulas ao redor dos 

implantes de ácido poli-L-láctico. Aos seis meses, havia maior diminuição das células na 

cápsula, que era constituída quase totalmente por fibras colágenas, com poucos macrófagos 

mononucleares e fibrócitos. A degradação do PLA foi observada no primeiro mês, através da 

perda do peso molecular. Os implantes continuaram a mostrar progressiva perda do peso 

nos meses subsequentes. Aos seis meses, os implantes haviam sido degradados em 58-82%. 

BRADY et al (1973) estudaram a farmacocinética do PLA em ratos. Os autores implantaram 

PLA marcado com carbono na parede abdominal de ratos e observaram que a taxa de 

reabsorção do implante era linear. Após 28 dias, 83,7% da radioatividade e após 168 dias, 

63,2% estavam mantidas no local da injeção. Baseados nestes resultados, os investigadores 

estimaram que a absorção completa do implante devesse ocorrer 501 dias após a injeção. 

Além disso, detectaram a presença do PLA nos pulmões, rins e fígado, mas em quantidades 

desprezíveis. A radioatividade também foi detectada em pequena quantidade na urina e nas 

fezes dos ratos após 168 dias (29,4% eliminado pela respiração, 4,6% na urina e 2,8% nas 

fezes). A microscopia eletrônica mostrou uma cápsula de tecido conectivo, onde camadas 

de fibroblastos e colágeno se alternavam em direção paralela a superfície do implante. 

O processo de hidratação, perda de coesão e de peso molecular, solubilização e fagocitose 

do PLA pelos macrófagos do hospedeiro lentamente o degrada em microesferas de ácido 

lático que são eliminados com o dióxido de carbono (CO2) através da via lactato/piruvato, 

pela respiração, deixando os cristais que estimulam a síntese de colágeno e a reação 

granulomatosa. Esta reação inflamatória leva a formação de tecido conectivo sobre o corpo 

estranho, resultando em fibroplasia dérmica, que contribui para o resultado cosmético 

(BRADY et al, 1973; WU & WANG, 2001). 

8.3. Aspectos histológicos 
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O PLA é composto de microesferas (2-50μm) suspensas em uma solução de manitol (4,5%) e 

carboximetilcelulose (2,7%). Após a injeção, o veículo é rapidamente reabsorvido e um lento 

processo de degradação se inicia. Um estudo histológico foi realizado com 10 diferentes 

preenchedores, incluindo o PLA, após aplicação de 0,1 ml no antebraço de um dos autores. 

O local da injeção foi observado semanalmente e foram realizadas biopsias após 1, 3, 6 e 9 

meses. O exame histológico mostrou uma fina cápsula ao redor do implante. Após três 

meses, as microesferas se mantiveram esféricas e estavam rodeadas por macrófagos, 

células gigantes e alguns linfócitos. Após seis meses, a maioria das microesferas mostrava 

uma superfície com estrutura porosa, fissurada e por vezes deformada, rodeadas por 

macrófagos e pequenas células gigantes. O PLA é provavelmente dissolvido por hidrólise e 

enzimas extracelulares e é subsequentemente quebrado pelos macrófagos. Após nove 

meses, a degradação do PLA estava completa e não se observou fibrose cicatricial. Estes 

achados, segundo os autores, demonstraram a sua excelente biocompatibilidade (LEMPERLE 

et al, 2003).  

Quando ocorre uma reação adversa, o exame histológico mostra numerosas células gigantes 

incluindo múltiplas partículas translúcidas de diferentes tamanhos, algumas fusiformes ou 

espiculadas e birrefringentes à luz polarizada. Algumas células gigantes contêm corpos 

asteróides e as áreas granulomatosas estão entremeadas por infiltrado linfocítico discreto. 

Estes aspectos podem estar presentes pelo menos até 18 meses após a injeção 

(ZIMMERMANN & CLERICI, 2004). 

8.4. Estudos com ácido poli-L-láctico 

VALANTIN et al (2003) realizaram estudo aberto com 50 pacientes que receberam de três a 

cinco sessões de PLA, com intervalos de 2 semanas. Os pacientes foram avaliados com 

exame ultrassonográfico com Doppler na área nasogeniana abaixo do osso malar, à frente 

do músculo masseter. Os pacientes foram acompanhados por 96 semanas e os dados 

mostraram melhora progressiva até a semana 48, com manutenção dos resultados nas 

semanas 72 e 96. No início do estudo, os pacientes apresentavam a espessura do tecido 

gorduroso menor que 2mm e o preenchimento foi realizado até que a espessura atingisse  

24 



Revisão da literatura 

 
10mm. Os eventos adversos observados foram o desenvolvimento de micronódulos 

subcutâneos palpáveis, mas não visíveis em 22 pacientes, com resolução espontânea em 

seis.  

MOYLE et al (2004) avaliaram 30 pacientes divididos em dois grupos: tratamento imediato 

ou tardio. O grupo imediato recebeu três injeções de PLA nas semanas 0, 2 e 4 e o grupo 

tardio recebeu três injeções nas semanas 12, 14 e 16. Um paciente apresentou celulite 

localizada e outro hematoma transitório como eventos adversos. Os pacientes foram 

analisados através da US, escala visual análoga (EVA) desenhada para este estudo, escala de 

depressão e ansiedade hospitalar e fotografias das semanas 0, 12 e 24. A EVA consistia de 

uma régua de 10 cm com escala de “tão magro como nunca” a “não magro”, onde os 

pacientes eram solicitados a marcar seus sentimentos em relação a face, braços, pernas, 

abdome e glúteos. Este resultado era então transformado em números. As fotografias 

foram analisadas por nove pessoas, três médicos habituados com a lipodistrofia, três 

estudantes de medicina e três pessoas leigas. Na semana 12, os pacientes do grupo 

imediato apresentavam melhores escores da escala visual análoga e menores escores de 

ansiedade que os pacientes não tratados do grupo tardio. Os benefícios persistiram até a 

semana 24. A idade mediana da amostra foi 41 anos e a contagem mediana de células CD4+ 

foi 428-460/mm3. A avaliação da função hepática, bioquímica, dosagem de lipídeos, glicose, 

lactato, contagem de células CD4+ e carga viral não mostrou alterações no decorrer do 

tratamento.  

BURGESS & QUIROGA (2005) avaliaram 61 pacientes com seguimento de dois anos. Os 

pacientes foram submetidos a injeções de PLA a cada 3 a 6 semanas por um período de 5 

meses. A avaliação foi baseada em uma escala variando de 1 a 4 de acordo com a 

porcentagem de melhora. O paciente, o médico do paciente e um médico independente 

avaliaram a melhora a cada seis meses, comparando com as fotos iniciais. A classificação da 

gravidade da lipoatrofia foi baseada em uma escala proposta pelos autores, de acordo com 

a área de envolvimento: estágios I a IV. Setenta e nove por cento dos pacientes atingiram a 

resposta “excelente” na avaliação de seis meses com menos de quatro sessões e 21%  
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necessitou quatro ou mais sessões adicionais. Após três sessões de tratamento, 37 

pacientes mantiveram o resultado por seis meses, 10 pacientes por um ano, nove pacientes 

por 18 meses e cinco pacientes, por dois anos ou mais. Treze pacientes necessitaram 

sessões complementares após um ano. Foram realizadas biopsias em dois pacientes entre 0 

e 3 meses, 3 a 6 meses e 18 meses que mostraram granulomas de corpo estranho na derme 

profunda. Não foram observadas reação alérgica, infecções ou outras reações adversas.  

BORELLI et al (2005) realizaram estudo piloto com 14 pacientes com idade mediana de 51,5 

anos e avaliaram 12 pacientes que completaram o estudo através de fotografias e US. A 

avaliação fotográfica foi feita com as fotos pré-tratamento, ao final do tratamento e após 

seis meses de seguimento após a ultima aplicação de PLA. A contagem de células CD4+ 

variou de 186 a 900/mm3. A ultrassonografia mostrou aumento da espessura cutânea em 

todos os pacientes, de duas até cinco vezes em relação à inicial. A avaliação fotográfica 

mostrou melhora importante em seis pacientes, enquanto outros seis não apresentaram 

melhora (embora a espessura cutânea tivesse duplicado ou triplicado). Não ocorreram 

efeitos colaterais graves e não foi observada a formação de nódulos. Os autores concluíram 

que os pacientes que não respondem ao tratamento com PLA são aqueles com perda de 

gordura grave e que o tratamento precoce deveria proporcionar melhores resultados.   

GUARALDI et al (2005) compararam o preenchimento com o enxerto de gordura autólogo 

(24 pacientes), ácido poliláctico (20 pacientes) e poliacrilamida (15 pacientes) com 

seguimento de 24 semanas. O grupo do PLA foi submetido a uma média de 5 sessões, com 

intervalos de quatro semanas. O grupo da poliacrilamida recebeu em média seis sessões de 

preenchimento. O grupo submetido ao enxerto de gordura foi o único com eventos 

adversos: quatro pacientes apresentaram hipertrofia do enxerto, que foi realizado com área 

doadora da região dorso-cervical hipertrófica. Nove pacientes apresentaram edema da face 

após a cirurgia, com duração de 48 horas. Os grupos do PLA e da poliacrilamida não 

apresentaram nenhum evento adverso sério, mas oito pacientes desenvolveram pequenos 

nódulos intradérmicos palpáveis no grupo de PLA.  
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LAFAURIE et al (2005) avaliaram 94 pacientes submetidos ao tratamento com PLA, com 

idade média de 43 anos e contagem de células CD4+ de 500/mm3. Os pacientes foram 

classificados em três categorias (classificação adaptada de James e Carruthers): leve, 

moderada e grave, com 34, 40 e 20 pacientes, respectivamente. Os pacientes receberam 

uma mediana de 5 frascos, metade em cada hemiface. Quatro pacientes não completaram o 

tratamento. O tempo mediano de seguimento após a primeira injeção foi de 12 meses e 

após a última injeção foi de 6 meses. A avaliação da eficácia foi baseada em uma escala 

visual análoga (EVA), de 10 cm, onde os pacientes eram solicitados a responder a seguinte 

questão: “Qual é a sua satisfação a respeito do aspecto da sua face, em relação a 

lipoatrofia”. Os escores aumentaram de 3,4 para 6,8 no final do tratamento. Os escores de 

qualidade de vida mental e física do SF-36 (short form 36) não mostraram alterações 

significantes. Novas injeções de PLA foram realizadas em 17/87 pacientes (19,5%), após um 

mínimo de três meses da ultima injeção, mostrando curta duração do efeito. Um paciente 

apresentou efeito adverso sério considerado pelos autores como reação anafilática ao PLA: 

edema generalizado, doloroso, associado a máculas inflamatórias não infiltradas nos 

punhos, tornozelos e panturrilhas, dois dias após a primeira injeção de PLA. 

NEGREDO et al (2006) compararam o tratamento com gordura autóloga, PLA e 

poliacrilamida (Aquamid®). Utilizaram uma classificação própria. Oito pacientes foram 

submetidos ao enxerto de gordura autóloga, 26 receberam PLA e 115 receberam 

poliacrilamida. A quantidade de PLA injetada na primeira sessão foi de 2,5 frascos (média de 

6ml) e 1,5 a 2 frascos na segunda sessão após 14 dias e na terceira sessão após um mês. O 

volume médio de poliacrilamida injetado foi de 5,5ml. Os pacientes que receberam gordura 

totalizaram a média de 50 ml. Todos os pacientes melhoraram pelo menos um grau na 

classificação de gravidade e 97% relataram uma impressão positiva com os resultados. Após 

48 semanas, 88% do grupo de enxerto de gordura, 85% do grupo do PLA e 8% do grupo da 

poliacrilamida necessitaram de novo tratamento. Como eventos adversos, relataram dor e 

edema por 2 a 3 dias em todos os pacientes, equimoses em 14%, sendo a maioria no grupo 

da poliacrilamida (13%). Dois pacientes do grupo de PLA (1,4%) apresentaram micronódulos 

subcutâneos palpáveis na região malar e dois pacientes do grupo da poliacrilamida (1,4%)  
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desenvolveram infecção cutânea superficial. Dois pacientes necessitaram retirar a 

poliacrilamida devido à hipercorreção na região malar. Os autores concluem que somente o 

gel de poliacrilamida apresentou resultados duradouros, com potencial redução do custo 

em longo prazo.   

MEST & HUMBLE (2006) avaliaram 97 pacientes, tratados com injeções de PLA na derme 

profunda-subcutâneo, com seguimento de 12 meses após a última sessão. Os pacientes 

foram submetidos a um mínimo de uma e máximo de seis sessões (12 frascos). A idade 

média foi de 45 anos, os pacientes apresentavam sorologia positiva havia 13,4 anos e faziam 

uso de antirretrovirais havia 9,1 anos. Os pacientes foram avaliados com fotos digitais e 

medida da espessura da pele com adipômetro. A classificação de gravidade foi feita pela 

escala de James e Carruthers e a mediana do número de frascos utilizado foi proporcional à 

gravidade. A espessura da pele aumentou em 73% na avaliação de 12 meses. Os pacientes 

relataram satisfação com o tratamento de 4,6 numa escala de 0 a 5. A maioria dos pacientes 

necessitou de três a seis sessões de tratamento. Quatro pacientes necessitariam de mais 

tratamentos, mas foram limitados pelo desenho do estudo. Os autores afirmam que quanto 

maior o grau de lipoatrofia, maior o número de tratamentos necessário para a correção. 

Seis pacientes necessitaram tratamento adicional antes de 12 meses e o fizeram com 

silicone líquido injetável, enxerto de gordura ou polialquilamida. Não houve eventos 

adversos sérios, apenas hematoma em 30,3% e formação de pequenas pápulas em 13,1%. 

Não houve alterações no nível de lactato venoso e nenhum paciente apresentou acidose 

lática durante o estudo.  

CATTELAN et al (2006) trataram 50 pacientes com lipoatrofia moderada a grave com PLA e 

seguimento por 12 meses. A classificação da lipoatrofia foi realizada por três observadores: 

o médico assistente, o cirurgião plástico e o paciente, comparando fotografias do paciente 

antes de iniciar a TARV e no momento de entrada no estudo e cada um atribuiu escores de 0 

a 3, com a somatória dos três avaliadores totalizando de 0 a 9. Foi realizada US no início, 

após 2 e 12 meses. A idade mediana foi 41 anos, a mediana da contagem de células CD4 foi 

422/mm3, a carga viral 490 cópias/ml e o tempo de uso de antirretroviral foi de 5,6 anos.  
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Cada paciente recebeu 4 a 6 sessões, com dois frascos cada, com intervalos de 15 dias entre 

cada sessão. Os pacientes com escores 6 a 8 receberam 8 frascos no total e os pacientes 

com escore  9 receberam 12 frascos. A US inicial mostrou espessura cutânea de 6,7 e 6,6 

mm nos lados direito e esquerdo, respectivamente. A melhora na aparência do paciente se 

manteve até o final do estudo. A espessura cutânea no mês 2 aumentou 4,3 e 4,4 mm nos 

lados direito e esquerdo e no mês 12 a melhora se mantinha em 3,4 e 3,3 mm, 

respectivamente (p<0,001). Os pacientes responderam ao questionário MOS-HIV, que 

mostrou diferenças em 6 dimensões, incluindo a dimensão que julga a auto percepção de 

bem estar (p<0,01), sem diferenças nos domínios relacionados à função física. Quinze 

pacientes apresentaram edema, 12 apresentaram equimose, oito relataram eritema e 

nenhum paciente apresentou micronódulos.  

CAREY et al (2007) realizaram tratamento imediato com PLA em 50 pacientes e após 24 

semanas em outros 50, com quatro sessões com dois frascos em cada hemiface, em 

intervalos de duas semanas. A gravidade da lipoatrofia foi avaliada através de uma escala 

fotográfica, de 0 a 3, pelo paciente e médico. Os pacientes foram submetidos à tomografia 

computadorizada espiral no início e na semana 24, para quantificar o volume de partes 

moles da face, calculada com um software tridimensional pós-processamento. A 

composição corporal foi avaliada com a DEXA e foram aplicados os questionários SF-36 e 

MBSRQ-AS (Escala de aparência- questionário multidimensional de auto-relações com o 

corpo). No grupo imediato, 49 pacientes receberam 4 tratamentos (8 frascos) e um paciente 

necessitou apenas um tratamento (2 frascos). A idade média foi de 49,8 e 47,7 anos nos 

grupos imediato e tardio, respectivamente, a contagem de células CD4+ foi acima de 500 

células/mm3, a carga viral estava indetectável (<50 cópias/ml) em 84 e 90%. O tempo de 

duração da TARV foi de 11 e 10,3 anos, respectivamente e o índice de massa corporal foi de 

23kg/m2 em ambos os grupos. O grau de lipoatrofia foi grave em 60 e 56% e moderado em 

40 e 44%, segundo o médico e grave em 52 e 50% e moderado em 48 e 50% segundo o 

paciente, nos grupos imediato e tardio, respectivamente. A concordância foi moderada 

(к=0,50). Os preditores significantes de aumento do volume de partes moles e/ou espessura 

cutânea da face foram: diagnóstico de aids (p=0,002), tratamento atual com IP (p<0,0001),  
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fototipos de IV a VI (p=0,035) e aumento da gordura nos membros das semanas 0 a 24. O 

volume de partes moles da face não aumentou após 24 semanas de estudo, embora a 

espessura da pele tenha aumentado e esta melhora tenha sido percebida pelos pacientes e 

médicos. Houve associação significante entre a auto-avaliação de gravidade e a avaliação 

objetiva da espessura da pele no nível da maxila. Os escores de SF-36 dos pacientes tratados 

melhoraram significantemente na semana 24 na função social e saúde mental comparado 

ao grupo tardio. Os eventos adversos foram dor e desconforto (76%), edema localizado 

(64%) e eritema (53%). Na semana 24, 12% apresentaram pápulas ou nódulos subcutâneos 

palpáveis. 

LEVY et al (2008) compararam o tratamento com PLA na lipoatrofia do HIV e no 

envelhecimento, com seguimento máximo de três anos. O grupo portador de HIV era 

composto de 27 pacientes no início, mas nove perderam o acompanhamento e o grupo do 

envelhecimento iniciou com 38, sendo que 35 seguiram até o terceiro ano. O tempo médio 

de seguimento após o último tratamento com PLA foi de 36 semanas. Oito pacientes do 

grupo com HIV completaram o terceiro ano sem necessitar complementação do 

tratamento, assim como 29 pacientes do grupo do envelhecimento. O restante dos 

pacientes recebeu uma complementação entre o segundo e o terceiro ano. Os pacientes 

que não necessitaram de retratamento receberam respectivamente 7,88 e 3,79 frascos de 

PLA. A complicação mais observada foi a formação de pápulas subcutâneas em quatro 

pacientes (6%), acrescido de mais três pacientes cujas pápulas surgiram no final do 

seguimento, aos três anos, totalizando 11%. Os pacientes do grupo com HIV tiveram mais 

pápulas, mas quando ajustado para a quantidade de frascos, esta diferença desapareceu. O 

número de frascos esteve relacionado à incidência de pápulas (p<0,01). Os autores afirmam 

que os fatores relacionados à formação de pápulas foram: quantidade acumulada de PLA, 

diluição total do PLA injetado e localização da injeção, sendo os locais mais propensos a esta 

complicação as regiões temporal e periorbital. 
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Ainda que os estudos sejam heterogêneos com relação à técnica de aplicação, diluição e 

tempo de seguimento, de modo geral o PLA tem se mostrado bem tolerado e com boa 

eficácia. O tempo de seguimento nesses estudos, por vezes tem sido curto, com duração de 

até 96 semanas. Não existem estudos Brasil, relacionado ao uso do PLA na lipoatrofia facial 

do HIV. 

 

9. Métodos de avaliação  

A US tem sido o método de imagem mais utilizado na avaliação da lipodistrofia, tanto 

abdominal, quanto facial. MARTINEZ et al (2000) compararam 60 controles saudáveis com 

60 pacientes soropositivos para o HIV que apresentavam lipoatrofia, obesidade central, 

lipodistrofia mista e sem lipodistrofia. Os valores da gordura abdominal, tanto periumbilical 

quanto intra-abdominal, foram maiores nos homens em relação às mulheres nos controles 

saudáveis e nos pacientes com HIV sem lipodistrofia, mas não nos pacientes com 

lipodistrofia. O grupo de pacientes com HIV sem lipodistrofia apresentou a espessura da 

gordura subcutânea significantemente menor que os controles saudáveis. Os pacientes com 

lipoatrofia e lipodistrofia mista apresentaram menor espessura da gordura facial e do braço, 

enquanto pacientes com obesidade central mostraram gordura intra-abdominal mais 

espessa. A sensibilidade da medida de espessura da gordura cutânea na região malar menor 

que 4 mm para o diagnóstico da lipoatrofia foi calculada em 74% e a especificidade em 87%. 

A medida da espessura da gordura intra-abdominal maior que 15 mm mostrou sensibilidade 

de 91% e especificidade de 73% para o diagnóstico de lipohipertrofia em mulheres com HIV. 

A sensibilidade foi similar (87%) em homens, mas a especificidade foi de apenas 13%. Os 

autores concluíram que a US deve ser considerada como ferramenta adicional para 

quantificar a distribuição regional de gordura em pacientes com HIV e que é um bom 

método para avaliar a gordura periférica, mas não a gordura intra-abdominal. Salientaram 

as vantagens como a simplicidade, não invasividade, rapidez, disponibilidade e baixo custo, 

quando comparado com a DEXA e a outros métodos de imagem como a tomografia 

computadorizada e ressonância magnética.  
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CAREY et al (2005) estudaram a utilidade da US na avaliação da lipoatrofia facial e 

compararam com a massa de gordura nos membros pelo DEXA e a gordura subcutânea da 

coxa e do abdome pela TC. Os autores não encontraram correlação entre a gordura malar e 

a gordura subcutânea abdominal ou da coxa, avaliadas com a TC, nem com a massa de 

gordura dos membros, avaliadas pela DEXA, concluindo que a US não é um bom método 

para avaliar a lipoatrofia. Muitos autores criticaram este estudo pela metodologia (GULIZIA 

et al, 2006) do local escolhido para a medida da espessura cutânea e também a comparação 

da US com a DEXA, pois este não informa sobre a distribuição da gordura regional, 

particularmente da gordura facial. MARTINEZ et al (2006) também o criticaram por 

comparar diferentes regiões, com diferentes técnicas. Salientaram que a DEXA é incapaz de 

distinguir entre a gordura intra-abdominal e subcutânea e de medir a lipoatrofia facial. 

VISKOVIC et al (2009) avaliaram o uso da US na detecção da lipoatrofia em três locais: região 

malar, braquial e crural, em 151 pacientes, na Croácia. O estudo baseou-se na concordância 

do diagnóstico pelo próprio paciente e pelo médico, através de um questionário 

padronizado. A concordância entre as avaliações do paciente e do médico foi de 53% na 

região malar, 59% na região braquial e 56% na região crural. A espessura média da gordura 

do subcutâneo foi de 3,2 mm na região malar, 4,1 mm na região braquial e 3,7 mm na 

região crural. A lipoatrofia foi mais frequente em mulheres (p=0,03) e nos pacientes que 

utilizaram estavudina por mais de seis meses (p<0,001). A duração média do tratamento foi 

de 5,8 anos nos pacientes com lipoatrofia comparados com 4,21 anos nos pacientes sem 

lipoatrofia. A moderada concordância entre a auto-avaliação do paciente e do médico foi 

explicada por vários fatores, como a morfologia da face, a idade do paciente e a qualidade 

da pele, que poderiam afetar como o tecido subcutâneo é percebido.  

BICKEL et al (2007) propuseram um protocolo padronizado para quantificar a lipodistrofia 

com a RM. Estudaram 100 pacientes com HIV, 79 com alguma alteração da gordura (41 com 

lipodistrofia do tipo misto, 23 com lipohipertrofia e 14 com lipoatrofia) e 21 sem alterações, 

incluindo 15 sem história prévia de uso de antirretrovirais. Os pacientes que relataram 

aumento do abdome apresentavam aumento significante da gordura abdominal visceral e  
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total, avaliado ao nível do umbigo, maior índice de massa corporal (IMC), circunferência da 

cintura, circunferência do quadril e relação cintura-quadril. Houve também associação com 

o uso atual de IP e ITRN, mas não de ITRNN, nem com a idade. O acúmulo da gordura dorso-

cervical foi significantemente maior comparado ao dos pacientes que não relatavam 

alterações. Este achado correlacionou-se com o uso de IP e ITRN, mas não de ITRNN ou com 

o IMC. Os pacientes com lipoatrofia facial apresentavam quantidade de gordura 

significantemente menor que os pacientes que não se queixavam de alteração na face. Este 

achado foi associado ao uso de ITRN, mas não com a idade, IMC, ou o uso de IP e ITRNN. A 

perda de gordura nas pernas foi relatada por 53 pacientes. A RM mostrou volume da coxa 

significantemente menor, assim como menor quantidade absoluta e percentual da gordura 

por corte. Em contraste com a lipoatrofia facial, a lipoatrofia nos membros inferiores estava 

significantemente associada com maior idade, menor IMC, menor circunferência da coxa e 

uso de ITRN, mas não com o uso de IP ou ITRNN. Os autores concluíram que este protocolo 

demonstrou excelente correlação com os sintomas clínicos de lipodistrofia e que a RM é um 

método conveniente, quantitativo, preciso, unificado e altamente reprodutível para analisar 

a lipodistrofia associada ao HIV.  

PADILLA et al (2004) avaliaram o uso da TC e da análise da prega cutânea feita com 

adipômetro em 61 pacientes recebendo TARV. A classificação da lipodistrofia foi 

padronizada em lipoatrofia subcutânea facial e/ou lipoatrofia periférica e/ou obesidade 

central e a classificação de gravidade foi feita pelo clínico, de 1 a 4. A composição da 

gordura facial foi estimada através da área de tecido adiposo na hemiface direita e calculada 

com um software do fabricante do aparelho da TC, em centímetros quadrados. Foi realizado 

um corte único de 7 mm ao nível do lábio superior e a área de tecido total, a área de tecido 

adiposo e suas proporções foram calculadas automaticamente. A lipodistrofia estava 

presente em 31 pacientes (50,8%). A medida da prega cutânea menor ou igual a 10 mm 

apresentou sensibilidade de 58% e especificidade de 77% para o diagnóstico de lipoatrofia 

facial. A TC apresentou sensibilidade de 71% e especificidade de 71%. Os autores 

salientaram as vantagens potenciais da TC, como a objetividade, precisão e  
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reprodutibilidade. As potenciais desvantagens incluem a exposição à radiação, custo e 

disponibilidade limitada. 

YANG et al (2004) compararam duas máquinas de DEXA para medir as alterações de 

distribuição da gordura na lipodistrofia associada ao HIV e concluíram que aparelhos de 

fabricantes diferentes proporcionam grandes diferenças nas medidas de conteúdo e 

distribuição da gordura e isso poderia afetar a capacidade de distinguir pacientes com e sem 

lipodistrofia. 

SCHERZER et al (2008 a) compararam o uso de DEXA e RM na avaliação de pacientes 

portadores do HIV e controles soronegativos e concluiu que ambos os métodos 

correlacionaram-se com os depósitos de gordura, mas que existia uma diferença que 

aumentava na medida em que a gordura média aumentava, particularmente para a gordura 

dos membros. A DEXA pode estimar uma maior prevalência de lipoatrofia periférica que a 

RM em pacientes com HIV.  

SCHERZER et al (2008 b) também relataram que as medidas antropométricas simples, como 

a medida da circunferência da cintura e a relação cintura-quadril correlacionavam-se 

fortemente com a medida da gordura corporal pela RM, tanto em pacientes portadores do 

HIV quanto em controles. Os autores afirmaram que a circunferência da cintura 

correlacionava-se mais com o nível de HOMA e colesterol HDL, enquanto a relação cintura-

quadril correlacionava-se melhor com os níveis de triglicérides. 
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1. Casuística 

Este foi um estudo de intervenção terapêutica, prospectivo. Foram incluídos 61 pacientes 

com duas sorologias de imunoensaio enzimático positivas para o HIV mais um teste 

confirmatório (imunoblot ou imunofluorescência indireta ou western blot), acompanhados 

no Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS-SP (CRTA). Todos os pacientes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CRTA (079/2001) e da Universidade Federal de São 

Paulo (0771/07) (ANEXOS 3 e 4).  

A coleta de dados teve início em outubro de 2002 e foi encerrada em fevereiro de 2008. A 

entrada de novos pacientes se encerrou em outubro de 2004. 

1.1. Critérios de inclusão 

 - idade acima de 18 anos; 

 - presença de lipoatrofia facial nas regiões malares, moderada, grave ou muito grave; 

 - ausência de preenchimento cutâneo anterior na região malar; 

 - estar em uso de terapia antirretroviral. 
 

1.2. Critérios de exclusão 

 - infecção oportunista debilitante no momento da avaliação; 

 - presença de soluções de continuidade no local da aplicação. 

1.3. Diagnóstico de lipoatrofia facial 

O diagnóstico de lipoatrofia facial foi realizado pelo médico infectologista e os pacientes que 

demonstraram interesse em se submeter ao preenchimento facial foram encaminhados 

para avaliação dermatológica. Uma vez confirmado o diagnóstico de lipoatrofia e 

preenchido os critérios de inclusão para o estudo, o paciente foi orientado sobre o 

tratamento e foi solicitado o seu consentimento, através da assinatura do TCLE. 
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2. Método 

2.1. Classificação da lipoatrofia facial: Índice de lipoatrofia facial adaptado (ILA) 

O Índice de Lipoatrofia Facial (índice adotado pelo Ministério da Saúde, Anexo 2) foi 

adaptado para este estudo, sendo considerada apenas a região malar (local do 

preenchimento). Este índice prevê escores de 0 a 4 para a profundidade, onde 0=ausência, 

1=leve, 2=moderado, 3=grave e 4=muito grave, e de 0 a 5 para a área acometida, onde 

0=ausência, 1<20%, 2 = 20 a 50%, 3 = 51 a 70%, 4 = 71 a 90% e 5> 91%. Estes dois valores 

são multiplicados e o resultado totaliza de 0 a 20. 

Através do ILA, foram considerados: 

 - Lipoatrofia malar leve: escore entre 1 e 5 

 - Lipoatrofia malar moderada: escore entre 5,1 e 10 

 - Lipoatrofia malar grave: escore entre 10,1 e 15 

 - Lipoatrofia malar muito grave: escore entre 15,1 e 20 

Dois dermatologistas independentes e a autora deste estudo avaliaram fotografias nas 

posições de frente, perfil direito e perfil esquerdo, de acordo com o ILA. Para a classificação, 

foi utilizada a média destes três resultados. Foram incluídos neste estudo os pacientes com 

classificação de lipoatrofia moderada, grave e muito grave. Foram avaliadas as fotografias 

pré e pós-preenchimento. As fotografias pós-preenchimento foram obtidas um mês após o 

último preenchimento. 

Todos os pacientes foram fotografados com a câmera fotográfica Sony Cybershot DSC 

F707®. 

2.2. Medida da prega cutânea 

A medida da prega cutânea da região malar foi realizada tomando como base uma linha 

imaginária que se inicia na porção inferior da asa nasal até a porção inferior do lóbulo da 

orelha. A prega cutânea foi medida a 1,0 cm lateral à asa nasal.  

36 



Casuística e método 

 
Foram tomadas três medidas em cada lado da face e feita a média aritmética das três 

medidas. Para a análise dos resultados, foi calculada a média aritmética dos lados direito e 

esquerdo. Foi utilizado o adipômetro científico Cescorf®. 

 

2.3. Preenchimento com ácido poli-l-láctico (PLA) 

O PLA é comercializado em frascos contendo 150 mg, sob a forma liofilizada (New 

Fill®/Sculptra®) pela empresa Sanofi-Aventis.  

2.3.1. Diluição do PLA  

Cada frasco de PLA foi diluído em 3,0 ml de água destilada, com pelo menos quatro horas de 

antecedência e deixado em repouso até o momento do preenchimento, quando se 

acrescentava 1,0 ml de lidocaína sem vasoconstritor e o frasco era agitado vigorosamente. 

 2.3.2.Técnica de injeção 

As injeções de PLA foram realizadas na transição entre a derme profunda e tecido celular 

subcutâneo. Através da técnica de retroinjeção, o preenchimento foi feito em quatro 

direções, cobrindo toda a região malar lipoatrófica. 

2.3.3. Quantidade de PLA 

Foram utilizados dois frascos por sessão, um em cada hemiface, sendo que na última sessão 

alguns pacientes necessitaram somente um frasco.  

2.3.4. Número e frequência das sessões de preenchimento  

Os intervalos entre as sessões foram de quatro semanas, até obtenção de um resultado 

satisfatório tanto para o paciente quanto para o médico.  

Os pacientes foram fotografados e foi realizada a medida da prega cutânea em todas as 

consultas, antes da realização de cada preenchimento.  
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2.4. Avaliação após o preenchimento 

Após a obtenção do resultado satisfatório, o seguimento foi feito através da avaliação a 

cada dois meses no primeiro ano e posteriormente a cada seis meses, até que houvesse 

consenso entre o médico e o paciente da necessidade de novo preenchimento. 

2.5. Parâmetros de caracterização da população e de eficácia do tratamento: 

1. Sexo 

 2. Idade 

 3. Tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV 

 4. Tempo de história de lipoatrofia 

 5. Tempo de uso de terapia antirretroviral (em especial a estavudina) 

 6. Contagem de células CD4+ antes do início da terapia antirretroviral e no início do 

preenchimento 

 7. Carga viral no início do preenchimento 

 8. Índice de massa corporal (IMC) 

 9. Número de frascos de PLA utilizados  

 10. Continuidade ou não da TARV durante o período de observação 

 Todos estes parâmetros foram analisados separadamente para caracterização da 

população. Para determinar sua possível influência na eficácia do preenchimento, esses 

resultados foram correlacionados com: 

 a.  Grau de melhora da lipoatrofia, pela comparação pré e pós-tratamento do ILA e 

medidas da prega cutânea  

 b. Tempo decorrido até a necessidade de nova aplicação 

2.6. Final do protocolo 

O estudo foi finalizado quando houve a indicação de novo preenchimento ou, no caso dos 

pacientes que mantinham os resultados, em fevereiro de 2008, quando foi encerrado o 

prazo para coleta de dados. O tempo decorrido foi considerado como a duração da resposta 

ao preenchimento.  
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2.7. Análise estatística 

Foram utilizados os seguintes testes estatísticos: 

Teste de ANOVA (Análise de Variância) na comparação de 3 ou mais grupos de informações 

com nível de mensuração numérica com amostras independentes e/ou pareadas para 

determinar, em médias, se os grupos eram diferentes.  

Coeficiente de correlação de Pearson (c), medindo o grau de associação entre duas 

variáveis de mensuração numérica. 

Teste t-independente na comparação de dois grupos de informações com nível de 

mensuração numérica com amostras independentes e para determinar, em médias, se os 

dois grupos eram diferentes. 

Teste t-pareado na comparação de dois grupos de informações com nível de mensuração 

numérica, com amostras pareadas e para determinar, em médias, se os dois grupos eram 

diferentes. 

Teste não paramétrico dos sinais na comparação de dois grupos de informações com nível 

de mensuração categorizada e/ou numérica, com amostras pareadas. Esse teste foi aplicado 

não para considerar a grandeza da informação, mas apenas para avaliar o sinal da diferença 

original. 

Teste não paramétrico de Mann-Whitney na comparação de dois grupos de informações 

com nível de mensuração numérica com amostras independentes e sem a intenção de 

assumir suposições acerca das amostras analisadas.  

Os testes foram aplicados com nível de significância de 0,05. 

 

 

 

39 



Resultados 

 
1. População estudada 

1.1. Sexo 

A amostra apresentou 53 pacientes do sexo masculino e 8 do sexo feminino, 

correspondente a 86,9% e 13,1% respectivamente (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Distribuição do sexo entre os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV. 

 

 

 

 

 

 

 

Em decorrência do pequeno número de indivíduos do sexo feminino incluídos neste estudo, o 

cálculo da significância da comparação entre sexo e grau de lipoatrofia não foi possível (tabela 1). 

 

Tabela 1: Comparação entre sexo e grau de lipoatrofia nos pacientes com diagnóstico de infecção 
pelo HIV.  

  

Grau 

Total Moderado Grave Muito grave 

N % N % N % N % 

Sexo Masc 19 79,2% 19 86,4% 15 100,0% 53 86,9% 

Fem 5 20,8% 3 13,6% 0 0,0% 8 13,1% 

Total 24 100,0% 22 100,0% 15 100,0% 61 100,0% 
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1.2. Idade 

A idade dos pacientes variou de 30 a 71 anos, com média de 44,6 anos, mediana de 42 anos 

e desvio padrão de 9,3. A maioria dos pacientes tinha entre 30 e 49 anos (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Distribuição da idade (em anos) dos pacientes com diagnóstico de infecção pelo 

HIV. 

 

1.3. Duração da lipoatrofia 

Os pacientes se queixavam dos sinais da lipoatrofia em média há 30,6 meses, mediana de 24 meses 

e desvio padrão de 14,6 meses. O tempo mínimo de queixa foi de 6 meses e o máximo foi de 72 

meses (gráfico 3). 
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Gráfico 3: Distribuição dos pacientes com infecção pelo HIV, de acordo com o tempo de 

história de lipoatrofia (em meses). 

 

1.4. Duração da infecção pelo HIV 

A média do tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV foi de 111,3 meses, mediana de 96 meses e 

desvio padrão de 42,6. A maioria soube do diagnóstico entre 5 e 10 anos antes de ser inserido neste 

estudo (gráfico 4). 

Gráfico 4: Distribuição dos pacientes, de acordo com o tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV 

(em meses). 

4

37

18

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1-60 meses 61-120 meses 121-180 
meses

acima de 180 
meses

Tempo de infecção pelo HIV

 

0

5

10

15

20

25

30

Tempo de lipoatrofia

42 



Resultados 

 
1.5. Parâmetros imunológicos e virológicos 

A média da contagem sérica de linfócitos T CD4+ antes do inicio da TARV foi de 176,3 células/mm3, 

considerando os valores disponíveis de 55 pacientes. O desvio padrão foi 156,7. A mediana foi 114 

células/mm3. A maioria apresentava contagem abaixo de 200, sendo que em 24 pacientes, a 

contagem era menor de 100 células/mm3 (gráfico 5). 

No início do protocolo, a média da contagem de linfócitos T CD4+ séricos foi de 490,3 células/mm3 e 

a mediana 462,0 células/mm3. O desvio padrão foi 241,8. Apenas 6 pacientes apresentavam 

contagem abaixo de 200 células/mm3 (gráfico 6). 

No início do protocolo, a carga viral estava abaixo de 400 cópias/ml em 33 pacientes (54,1%). Em 15 

pacientes com carga viral detectável, os valores estavam abaixo de 10.000 cópias/ml (24,6%). Entre 

os pacientes com carga viral detectável, a média foi de 37.669 cópias/ml e a mediana 8005 

cópias/ml. 

 

Gráfico 5: Distribuição dos pacientes, de acordo com a contagem de células CD4+ séricas 

(em células/mm3) antes do início da TARV. 
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Gráfico 6: Distribuição dos pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV, de acordo com 

a contagem de células CD4+ séricas (em células/mm3) no início do protocolo. 

 

1.6. Tempo de uso da TARV 

A média do tempo de uso da estavudina foi de 44,4 meses, mediana de 46 meses e desvio padrão de 

18,4 meses. Todos os pacientes, com exceção de um, haviam utilizado ou estavam em uso desta 

medicação por um tempo que variou de dois a 75 meses (gráfico 7). 
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Gráfico 7: Distribuição dos pacientes com infecção pelo HIV, de acordo com o tempo de 

uso da estavudina – d4T (em meses). 

 

 

1.7. Fototipo (Anexo 5) 

Trinta e cinco pacientes possuíam pele do fototipo IV da classificação de Fitzpatrick (57,4%), 

seguidos de 18 pacientes do fototipo III (29,5%), seis do fototipo V (9,8%) e dois do fototipo II (3,3%) 

(tabela 2). Poucos pacientes eram dos fototipos II e V, o que não permitiu verificar relação 

significante.  

Tabela 2: Comparação entre o fototipo de pele (de acordo com a classificação de Fitzpatrick) e 

grau de lipoatrofia, nos pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV. 

  

Grau 

Total Moderado Grave Muito grave 

N % N % N % N % 

Fototipo  
de pele 

II 2 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,3% 

III 6 25,0% 7 31,8% 5 33,3% 18 29,5% 

IV 14 58,3% 13 59,1% 8 53,3% 35 57,4% 

V 2 8,3% 2 9,1% 2 13,3% 6 9,8% 

Total 24 100,0% 22 100,0% 15 100,0% 61 100,0% 
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1.8. Tempo de acompanhamento dos pacientes 

Os pacientes tiveram seguimento por um tempo médio de 31,7 meses, após o término do 

preenchimento, com variação de 5 a 58 meses, mediana de 32 meses e desvio-padrão de 10,6. Três 

pacientes não o completaram, um por ter abandonado o acompanhamento no serviço, outro por 

angina instável e o último por depressão (pacientes 36, 39 e 56 respectivamente). O índice de 

abandono foi de 4,9% (gráfico 8). Um paciente evoluiu para óbito cinco meses após o término do 

preenchimento, causado por infarto agudo do miocárdio. Um paciente teve o diagnóstico de 

neoplasia de reto após 29 meses da última sessão de preenchimento, quando mantinha os 

resultados. Um paciente foi submetido a preenchimento com PMMA após nove meses da última 

sessão de PLA. Uma paciente teve o diagnóstico de insuficiência renal, nove meses após o final do 

preenchimento, não retornando às consultas e um paciente mudou de cidade após 22 meses de 

acompanhamento, quando mantinha os resultados. Estes pacientes não foram incluídos na avaliação 

da duração da resposta ao preenchimento.  

Gráfico 8: Distribuição dos pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV, de acordo com 

o tempo de seguimento (em meses). 

 

1.9. Antropometria 

O IMC médio foi de 22,7, com desvio padrão de 2,9, indicando que os pacientes estavam eutróficos. 

Não houve diferenças no IMC em relação à gravidade da lipoatrofia (p=0,273). 
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A medida da prega cutânea das regiões malares com o adipômetro antes do início do preenchimento 

mostrou valores de 3,25 mm a 11,35 mm, com média de 6,12 mm, quando consideramos todos os 

pacientes que iniciaram o estudo, com mediana de 6,1 mm e desvio-padrão de 1,72 mm. 

Considerando os pacientes que completaram o preenchimento, a média inicial foi de 6,09 mm, 

mediana de 6,0 mm e desvio padrão de 1,69 mm. Ao final do preenchimento, a medida da prega 

cutânea variou de 6,5 mm a 16,2 mm, com média de 11,03 mm, mediana 10,8 mm e desvio padrão 

1,87 mm, mostrando aumento médio de 81%. O teste t pareado mostrou melhora significante pós-

preenchimento (p<0,001) (tabela 3). 

Tabela 3: Tabela comparativa entre a medida da prega cutânea (em mm) pré e pós-preenchimento 

dos pacientes com infecção pelo HIV. 

  Prega cutânea teste t-pareado 

  Pré Pós (p) 

Média 6,09 11,03  

Desvio-padrão 1,69 1,87 <0,001 * 

Tamanho 58 58   

 

O pico de aumento da medida da prega cutânea das regiões malares ocorreu após 15,9 meses do 

final do preenchimento, com a média da medida máxima de 12,47 mm, correspondendo à melhora 

de 105% (mediana = 17 meses e 12,5 mm; desvio-padrão = 8,9 meses e 2,13 mm). 

 

1.10. Avaliação do índice de lipoatrofia facial adaptado (ILA) 

O ILA antes do início do preenchimento variou de 5,3 a 20,0, com média de 12,0, mediana de 11,7 e 

desvio padrão de 4,0. Se considerarmos apenas os pacientes que completaram o estudo, o ILA 

variou de 5,3 a 20,0, com média de 11,9, mediana de 11,8 e desvio padrão de 3,9. Ao utilizarmos a 

classificação de gravidade, tivemos 24 pacientes com lipoatrofia malar moderada (39,3%), 22 com 

lipoatrofia malar grave (36,1%) e 15 com lipoatrofia malar muito grave (24,6%) (gráfico 9). Dos 58 

pacientes que completaram o preenchimento, 23 pacientes apresentavam lipoatrofia malar 

moderada (39,7%), 21 grave (36,2%) e 14 muito grave (24,1%). 
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Gráfico 9: Classificação do grau da lipoatrofia de acordo com o ILA (em números 

absolutos) 

 

Houve boa correlação inversa entre a medida da prega cutânea e o ILA pré-preenchimento 

(correlação de Pearson = - 0,675; p<0,001) (gráfico 10). 

Gráfico 10: Correlação entre a prega cutânea (em mm) e ILA pré-preenchimento nos 

pacientes com infecção pelo HIV. 
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2. Resultados do preenchimento facial com PLA 

2.1. Quantidade de PLA utilizado 

O número de frascos de ácido poliláctico injetado em cada paciente, considerando como parâmetro 

de suspensão a satisfação do paciente e do médico, variou de 4 a 13, com a média de 7,9 frascos, 

mediana de 8,0 e desvio padrão de 1,9, para os 58 pacientes que completaram o tratamento (gráfico 

11). 

Gráfico 11: Distribuição dos pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV, de acordo 

com o número de frascos de PLA utilizados no preenchimento da lipoatrofia facial. 
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Houve correlação significante entre o ILA pré-preenchimento e a quantidade de PLA utilizado 

(coeficiente de correlação de Pearson=0,609; p<0,001) (gráfico 12). 

 

 

 

 

 

49 



Resultados 

 
Gráfico 12: Correlação entre o número médio de frascos de PLA utilizado no 

preenchimento da lipoatrofia facial e o ILA pré-preenchimento. 

 

Não houve correlação entre a medida da prega cutânea pré-preenchimento e a quantidade de PLA 

utilizado (coeficiente de correlação de Pearson= - 0,359; p=0,06) (gráfico 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 



Resultados 

 
Gráfico 13: Correlação entre o número médio de frascos de PLA utilizado no 

preenchimento da lipoatrofia facial e a medida da prega cutânea (em mm) pré-

preenchimento. 

 

2.2. Resultado do preenchimento 

Todos os pacientes apresentaram melhora após o preenchimento com PLA (tabelas 4 e 5). 

Apresentamos 2 formas de análise, uma quantitativa pelo teste t-pareado e outra pelo teste do sinal 

na forma categorizada. A significância para o teste do sinal foi de p< 0,001 *. 

 

Tabela 4: Tabela comparativa entre o ILA pré e ILA pós dos pacientes que completaram o 

preenchimento.  

 

  ILA teste t-pareado 

  Pré Pós (p) 

Média 11,9 4,2  

Desvio-padrão 3,9 2,5 <0,001 * 

Tamanho 58 58   
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Os valores de ILA no momento pós-preenchimento foram significantemente menores. 

Na forma categorizada a tabela 5 mostra que, dos 14 pacientes muito graves, restaram apenas dois 

graves, com o ILA próximo ao limite inferior da categoria (10,7) e os outros evoluíram para 

lipoatrofia moderada (8 pacientes) e leve (4 pacientes). Dos 21 pacientes graves, 10 evoluíram para 

lipoatrofia moderada e 11 para lipoatrofia leve. Dos 23 pacientes com lipoatrofia moderada, todos 

evoluíram para lipoatrofia leve (tabela 5), com o ILA médio de 2,2.  

 

Tabela 5: Tabela comparativa entre a gravidade da lipoatrofia pré e pós-preenchimento. 

  

Grau pós-preenchimento 

Total Leve Moderado Grave 

N % N % N % N % 

Grau 

pré 

Moderado 23 39,7% 0 0,0% 0 0,0% 23 39,7% 

Grave 11 19,0% 10 17,2% 0 0,0% 21 36,2% 

Muito grave 4 6,9% 8 13,8% 2 3,4% 14 24,1% 

Total 38 65,6% 18 31,0% 2 3,4% 58 100,0% 

 

Houve correlação significante entre a quantidade de PLA utilizado e o ILA pós-preenchimento 

(coeficiente de correlação de Pearson=0,592; p<0,001) (gráfico 14). 
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Gráfico 14: Correlação entre a quantidade de PLA utilizado (em frascos) e o ILA pós-

preenchimento. 

 

Houve forte correlação positiva entre o ILA pré e pós-preenchimento (coeficiente de 

correlação de Pearson=0,740; p<0,001 (gráfico 15). 
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Gráfico 15: Correlação do ILA pós e pré-preenchimento da lipoatrofia facial. 

 

Observamos melhora nas medidas da prega cutânea em todos os pacientes, quando classificados de 

acordo com a gravidade pré-preenchimento (tabela 6; gráfico 16). Para tanto aplicamos testes de 

Análise de Variância (ANOVA) com nível de significância de 5%. 

 

Tabela 6: Tabela comparativa entre os graus da lipoatrofia facial para as medidas inicial e final da 

prega cutânea (em mm).  

Grau   Medida inicial Medida final 

5,1 - 10,0 (moderado) 
Média 7,24 11,77 
DP 1,48 1,98 
N 23 23 

10,1 - 15,0 (grave) 

Média 6,03 10,86 

DP 1,3 1,56 

N 21 21 

15,1 - 20,0 (muito grave) 

Média 4,3 10,06 

DP 0,69 1,71 

N 14 14 
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Para melhor visualizar os resultados apresentamos o seguinte gráfico descritivo: 

Gráfico 16: Comparativo entre os graus de lipoatrofia para as medidas inicial e final da prega 

cutânea (em mm). 

  

Legenda: Intervalo de confiança para a média: média ± 1,96 * desvio-padrão / √ (n-1) 

 

Houve fraca correlação inversa entre a medida da prega cutânea pós-preenchimento e o ILA pós-

preenchimento (coeficiente de correlação de Pearson= -0,269, p=0,041) (gráfico 17). 
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Gráfico 17: Correlação da medida da prega cutânea pós-preenchimento (em mm) e ILA 

pós-preenchimento da lipoatrofia facial. 

 

Houve correlação inversa entre a medida da prega cutânea inicial e o ILA ao final do 

preenchimento (coeficiente de correlação de Pearson= -0,589; p<0,001) (gráfico 18). 
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Gráfico 18: Correlação entre o ILA pós-preenchimento da lipoatrofia facial e a medida da 

prega cutânea inicial (em mm). 

 

Cinquenta e três pacientes completaram o período de acompanhamento, até a necessidade de novo 

preenchimento. Cinco dos 58 pacientes que completaram o tratamento não puderam ser 

acompanhados até o final do estudo (8,6%). Estes pacientes não foram incluídos na avaliação da 

duração do preenchimento. A duração da resposta ao preenchimento variou de 13 a 58 meses, com 

média de 33,4 meses, mediana de 33 meses e desvio padrão de 8,9 meses. O tempo máximo de 

seguimento foi de 58 meses (gráfico 19).  
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Gráfico 19: Distribuição dos pacientes com infecção pelo HIV, de acordo com a duração da 

resposta ao preenchimento (em meses). 
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3. Parâmetros que podem ter influenciado na duração da resposta ao preenchimento 

3.1. Tempo de suspensão da TARV 

Para avaliar a correlação entre a duração da resposta ao preenchimento e o tempo de suspensão da 

TARV, esta variável em muitos casos tinha valor igual a 0 (zero), por isso optamos por classificar em: 

0 (zero) e >0 (maior que zero). Para tanto aplicamos teste t-independente, com nível de significância 

de 5% (tabela 7). 

 

Tabela 7: Tabela comparativa entre o tempo de suspensão da TARV e a duração da resposta ao 

preenchimento (em meses). 

  Tempo suspensão TARV teste t 

  0 >0 (p) 

Média 32,3 36,7  

DP 7,8 10,9 0,122 

Tamanho 38 15   
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Não houve relação significante entre a duração da resposta ao preenchimento e tempo de 

suspensão da TARV, quando comparamos os pacientes que suspenderam a TARV e os que não 

suspenderam.  

Considerando somente os 15 casos em que o tempo de suspensão da TARV foi maior que zero, 

podemos dizer que há uma forte correlação entre a duração da resposta ao preenchimento e o 

tempo de suspensão da TARV (coeficiente de correlação de Pearson = 0,771; p<0,001) (gráfico 20). 

 

Gráfico 20: Correlação entre o tempo de reaplicação e o tempo de suspensão da TARV (em 

meses). 

 

 

3.2. Carga viral 

Para efeito de análise neste estudo, dividimos os pacientes, de acordo com a carga viral, em: menor 

ou igual a 400 cópias por ml e acima de 400 cópias por ml. 

Não houve diferença significante entre as 2 classes de carga viral (CV) quanto à duração do 

preenchimento (tabela 8). Para tanto aplicamos teste t-independente, com nível de significância de 

5%. 
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Tabela 8: Tabela comparativa entre as 2 classes de carga viral (em cópias/ml) para a duração da 

resposta ao preenchimento da lipoatrofia facial.  

  CV teste t 

  <=400 >400 (p) 

Média 34,8 31,8  

Desvio-padrão 8,2 9,5 0,219 

Tamanho 29 24   

 

3.3. Fototipo  

Devido à baixa frequencia dos fototipos II e V, não foi possível a aplicação de teste estatístico nesses 

grupos. Optamos por comparar os grupos de fototipos III e IV quanto à duração da resposta ao 

preenchimento e número de frascos de PLA. Para tanto aplicamos o teste de Mann-Whitney, com 

nível de significância de 5%. 

Não houve diferença significante entre os fototipos III e IV quanto à duração da resposta ao 

preenchimento aplicado na lipoatrofia facial (tabela 9). 

Tabela 9: Tabela comparativa dos fototipos (classificação de Fitzpatrick) e a duração da resposta 

ao preenchimento (em meses). 

 

Duração Tipo de Pele Teste Mann-Whitney 

  III IV (p) 

Média 36,7 32,1   

Desvio-padrão 11,2 7,7 0,405 

N 16 30   

 

Não houve diferença significante entre os fototipos III e IV quanto à quantidade de PLA utilizado 

(tabela 10). 
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Tabela 10: Tabela comparativa dos fototipos (classificação de Fitzpatrick) e o número de frascos de 

PLA utilizado para o tratamento da lipoatrofia facial. 

N. frascos Tipo de Pele Teste Mann-Whitney 

  III IV (p) 

Média 8,1 7,6   

Desvio-padrão 1,5 2,1 0,234 

N 18 33   

 

3.4. Outros parâmetros  

Alguns parâmetros, como o índice de massa corporal, tempo de diagnóstico de infecção pelo HIV, 

tempo de lipoatrofia, contagem de células CD4+ antes do início da TARV e tempo de uso de d4T não 

apresentaram correlação com a duração da resposta ao preenchimento. A idade e a contagem sérica 

de células CD4+ no início do protocolo apresentaram correlação fraca com a duração da resposta ao 

preenchimento, com significância para p<0,05. O número de frascos de PLA, o ILA pré-

preenchimento e o ILA pós-preenchimento, por outro lado, apresentaram maior correlação em 

relação à duração da resposta ao preenchimento (tabela 11). 
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Tabela 11: Correlações de Pearson para duração da resposta ao preenchimento e as variáveis 

analisadas. 

  Duração da resposta ao preenchimento 

IMC Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

0,150 
0,283 
53 

Idade (anos) Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

-0,275(*) 
0,047 
53 

Tempo de diagnóstico 
 do HIV (meses) 

Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

-0,199 
0,152 
53 

Tempo de lipoatrofia 
(meses) 

Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

-0,118 
0,406 
53 

CD4+ antes do início 
 da TARV (células/mm3) 

Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

0,163 
0,275 
47 

CD4+ no início do protocolo 
 (células/mm3) 

Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

0,342(*) 
0,013 
53 

Número de frascos Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

-0,356(**) 
0,009 
53 

ILA pré-preenchimento Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

-0,525(**) 
<0,001 
53 

ILA pós-preenchimento Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

-0,420(**) 
0,002 
53 

Tempo de d4T (meses) Correlação de Pearson 
Sig, (p) 
N 

-0,047 
0,739 
53 

(*) Significante a 0,05  (**) Significante a 0,01 

 

A contagem sérica de células CD4+ antes do início da TARV e o tempo de uso da estavudina não 

influenciaram na gravidade da lipoatrofia, avaliada através do ILA pré-preenchimento. A idade, por 

outro lado, apresentou correlação fraca com a gravidade da lipoatrofia (tabela 12). 

 

 

62 



Resultados 

 
Tabela 12: Correlações de Pearson para a gravidade da lipoatrofia (ILA pré-preenchimento) e as 

variáveis analisadas.  

  ILA pré-preenchimento 

CD4+ antes do início da 
TARV (células/mm3) 

Correlação de Pearson 

Sig (p) 

N 

-0,240 

0,078 

55 

Idade (anos) Correlação de Pearson 

Sig (p) 

N 

0,271(*) 

0,034 

61 

Tempo de uso de d4T 
(meses) 

Correlação de Pearson 

Sig (p) 

N 

0,194 

0,134 

61 

 (*) Significante a 0,05. 

 

Após a classificação dos pacientes de acordo com a gravidade da lipoatrofia, observamos que não 

houve diferenças em relação à contagem de células CD4+ no início do protocolo, IMC, tempo de 

lipoatrofia ou tempo de diagnóstico do HIV. Para tanto aplicamos teste de Análise de Variância 

(ANOVA) com nível de significância de 5%. Algumas variáveis apresentaram comparações 

significantes, como a contagem de células CD4+ antes da TARV, que foi maior nos pacientes com 

lipoatrofia moderada e o tempo de uso da estavudina, que foi maior nos pacientes muito graves. Em 

relação à medida da prega cutânea pré-preenchimento, observamos diferenças significantes entre 

todos os graus de lipoatrofia. O número de frascos injetado foi maior e a duração da resposta ao 

preenchimento foi menor nos pacientes muito graves (tabela 13).  
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Tabela 13: Comparação entre os graus de lipoatrofia facial para as variáveis quantitativas.  

 

  

Grau ANOVA Resultado 

Moderado Grave Muito grave (p)   

Medida da 
prega pré-
preenchimento 
(mm) 

Média  7,28 6,12 4,26   
Desvio-
padrão 1,47 1,34 0,69 <0,001* 

Moderado > Grave 
> Muito Grave 

N 24 22 15   

CD4+ no início 
do protocolo 
(células/mm3) 

Média 563,8 443,8 441,1     

Desvio-
padrão 254,7 253,5 179,7 0,162 

Moderado = Grave 
= Muito Grave 

N 24 22 15     

CD4+ antes da 
TARV 
(células/mm3) 

Média 251,2 136,4 129,1   
Desvio-
padrão 171,4 126,2 145 0,024*  

Moderado > Grave 
= Muito Grave 

N 20 21 14   

IMC Média 23,4 22,4 21,9     

Desvio-
padrão 3,3 2,9 1,9 0,273 

Moderado = Grave 
= Muito Grave 

N 24 22 15     

Número de 
frascos 

Média 6,9 7,8 9,6   
Desvio-
padrão 1,6 1,5 1,8 <0,001 * 

Moderado = Grave 
< Muito Grave 

N 23 21 14   

Tempo de 
lipoatrofia 
(meses) 

Média 29,4 28,5 35,9   

Desvio-
padrão 15,4 10,6 17,9 0,289 

Moderado = Grave 
= Muito Grave 

N 24 22 14   

Duração da 
resposta ao 
preenchimento 
(meses) 

Média 
37,6 33,1 26,5  

Moderado = 
Grave> 

Desvio-
padrão 7,5 8,4 7,9 0,001 * Muito Grave 
N 22 19 12   

Tempo de 
diagnóstico 
HIV (meses) 

Média 102,5 105,4 134,3   

Desvio-
padrão 38,4 45,7 38 0,051 

Moderado = Grave 
= Muito Grave 

N 24 22 15   

Tempo de uso 
de d4T (meses) 

Média 40,7 41,5 54,5     
Desvio-
padrão 20,3 16,7 14,4 0,046* 

Moderado = Grave 
< Muito Grave 

N 24 22 15     
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1. Análise da população 

1.1. Sexo 

A amostra deste estudo é constituída em sua maioria por indivíduos do sexo masculino 

(86,9%) em relação ao sexo feminino (13,1%). Em revisão da literatura, LICHTENSTEIN 

(2003) mostrou que não existem diferenças na prevalência da lipoatrofia isolada entre os 

sexos. Por outro lado, WIERZBICKI et al (2008), afirmaram que os homens apresentam maior 

probabilidade de depleção de gordura em relação às mulheres. Existem relatos controversos 

a respeito da maior incidência de lipodistrofia em mulheres, embora a maioria dos dados se 

refira a lipohipertrofia (BONFANTI et al, 2003; JACOBSON et al, 2005).  

Nesta amostra, em relação à gravidade da lipoatrofia, cinco mulheres são classificadas como 

lipoatrofia moderada, três mulheres como grave e nenhuma como muito grave. Poucas 

mulheres foram incluídas, o que não permitiu avaliar correlação significante com os 

parâmetros adotados. No Brasil, atualmente, a incidência dos casos novos de aids no sexo 

masculino em relação ao feminino é de 1,5:1 (Boletim Epidemiológico Aids, 2008). No início 

da epidemia da aids e durante vários anos, havia uma desproporção grande entre os 

pacientes do sexo masculino e feminino. Como um dos fatores que favorecem a lipoatrofia é 

o tempo de infecção (LICHTENSTEIN et al, 2001; WIERZBICKI et al, 2008), a maioria dos 

pacientes acometidos são aqueles infectados há vários anos, ou seja, numa época em que 

havia maior incidência de casos do sexo masculino. Neste estudo, a seleção de pacientes foi 

feita de acordo com a procura e/ou encaminhamentos e não se buscou representação da 

população do serviço. 

Outros estudos realizados com o PLA no tratamento da lipoatrofia facial também envolvem 

maior porcentagem de pacientes do sexo masculino (CAREY et al, 2007) 

1.2. Idade e tempo de lipoatrofia 

Na amostra estudada a idade média foi 44,6 anos com mediana de 42 anos. LICHTENSTEIN 

et al (2001) relatam maior risco de lipoatrofia acima dos 40 anos de idade e posteriormente, 

o mesmo autor (2003) revisa a literatura e encontra risco aumentado acima dos 35 anos.  
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Os pacientes relatam o início dos sinais de lipoatrofia em média 30,6 meses antes e mediana 

de 24 meses. Embora esta queixa seja subjetiva, podemos dizer que estes pacientes 

começaram a perceber a lipoatrofia por volta dos 40 anos de idade. A lipodistrofia foi 

inicialmente descrita em 1998 por CARR et al e foi bastante divulgada na imprensa leiga 

direcionada aos pacientes com aids no início dos anos 2000. Uma característica dos 

pacientes atendidos no CRTA é o alto nível de informação acerca de sua doença e muito 

provavelmente estes pacientes passaram a prestar mais atenção em si próprios em relação 

à lipoatrofia, o que os fez buscar tratamento precocemente.  

Observamos uma tendência dos pacientes mais graves serem mais velhos (coeficiente de 

correlação de Pearson: (c) = 0,271, p=0,034), o que é significante se considerarmos p<0,05. 

O envelhecimento cronológico promove lipoapoptose (UGER & ORCI, 2002), levando a 

diminuição da gordura facial que, somada a lipoatrofia do HIV, poderia levar a um grau mais 

avançado de lipoatrofia.  

Em relação ao tempo de história de lipoatrofia relatado pelos pacientes, não há diferenças 

significantes entre os pacientes com lipoatrofia moderada, grave e muito grave (p=0,289). 

Este é um dado subjetivo, que demanda a precisão da informação fornecida pelo paciente, 

bem como a atenção que o mesmo tem com a sua aparência. 

1.3. Tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV 

O tempo médio de diagnóstico de infecção pelo HIV foi de 111,3 meses e o tempo mediano 

é de 96 meses, o que demonstra um tempo relativamente longo desde a infecção até o 

desenvolvimento da lipoatrofia. Muitos pacientes relatam mais de 10 anos de infecção. Isto 

está de acordo com LICHTENSTEIN et al (2001) que afirmam que a duração e a gravidade da 

infecção pelo HIV seriam fatores de risco para a lipoatrofia. Observamos uma tendência ao 

maior tempo de diagnóstico do HIV quanto maior o grau de lipoatrofia, mas não significante 

do ponto de vista estatístico (p=0,051). 
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1.4. Situação imunológica e virológica 

A maioria dos pacientes estudados apresentava um comprometimento importante da 

imunidade quando iniciaram a TARV. A contagem média de linfócitos T CD4+ basal antes do 

início da TARV foi 176,3 células/mm3 e a contagem mediana foi 114 células/mm3. 

LICHTENSTEIN et al (2001) relatam maior risco de lipoatrofia nos pacientes com baixa 

contagem basal de linfócitos T CD4+. Alguns pacientes, porém, iniciaram a TARV com a 

contagem de células CD4+ em níveis relativamente preservados. Em 1995, HO sugeriu que o 

ideal, na abordagem da infecção pelo HIV, seria iniciar o tratamento precocemente e com 

medicações potentes, surgindo o conceito de terapia antirretroviral altamente ativa, através 

da associação de antirretrovirais com diferentes mecanismos de ação. Muitos pacientes 

iniciaram a TARV nesta época com a imunidade relativamente preservada. Atualmente, os 

vários consensos indicam o início da TARV quando o CD4+ está abaixo de 350 células/mm3 

(AIDSinfo, 2008; British HIV Association, 2008; European Aids Clinical Society, 2008; 

Ministério da Saúde, 2008).  

Os pacientes com lipoatrofia moderada apresentaram a contagem média de células CD4+ 

antes do início da TARV maior que aqueles com lipoatrofia grave ou muito grave (p=0,024). 

Não houve, porém, correlação significante pelo coeficiente de Pearson (c= -0,240; p=0,078). 

Podemos inferir que os pacientes com menor comprometimento imunológico tendem a 

apresentar menor gravidade da lipoatrofia. Isto provavelmente está associado ao menor 

tempo de infecção pelo HIV. 

A contagem de linfócitos T CD4+ no início do estudo, por outro lado, mostrava sinais de 

melhora da imunidade, com a contagem média de 490,3 células/mm3. A maioria dos 

pacientes apresentava a contagem acima de 350 células/mm3. LICHTENSTEIN et al (2001) 

sugeriram que a lipoatrofia está associada ao controle efetivo da infecção pelo HIV ou ao 

uso da TARV na doença mais avançada. Não houve, porém, diferenças significantes em 

relação à gravidade da lipoatrofia.  
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A carga viral no início do protocolo estava abaixo dos valores de detecção de 400 cópias/ml 

em 54,1% e a mediana dos valores detectáveis foi de 8005 cópias/ml, indicando um controle 

relativo da supressão viral na maioria dos pacientes. WIERZBICKI et al (2008) referem maior 

risco de lipoatrofia nos pacientes com maior grau de supressão viral. 

1.5. Uso da estavudina (d4T) 

Todos os pacientes estudados, com exceção de um (paciente 38), fizeram uso da estavudina 

por um tempo médio de 44,4 meses e mediana de 46 meses. A maioria dos pacientes estava 

em uso há mais de 36 meses. O paciente 38, que nunca usou d4T, estava em uso de TARV 

incluindo o ITRN zidovudina havia 61 meses. LICHTENSTEIN (2003), BONFANTI et al (2003) e 

JACOBSON et al (2005) relataram o tempo de uso de ITRN, em particular o d4T, como um 

fator de risco para o desenvolvimento de lipoatrofia. Observamos que o tempo de uso da 

estavudina foi igual entre os pacientes com lipoatrofia moderada e grave, mas foi maior nos 

pacientes muito graves (p=0,046). Ao calcularmos o coeficiente de correlação de Pearson, 

porém, esta correlação não foi confirmada (c= 0,194; p=0,134). Atualmente, os consensos 

de utilização da TARV contraindicam o início de tratamento com a estavudina, devido à 

maior toxicidade mitocondrial, incluindo a neuropatia periférica e a lipoatrofia (AIDS info, 

2008; British HIV Association, 2008), deixando esta medicação para esquemas de resgate, 

desde que orientada pela genotipagem (Ministério da Saúde, 2008). 

1.6. Fototipo  

A maioria dos pacientes era do fototipo IV, de acordo com a classificação de Fitzpatrick 

(57,4%) e do tipo III (29,5%). Devido à baixa incidência dos fototipos II e V, não foi possível a 

aplicação de teste estatístico confiável. Aparentemente, o fototipo não parece influir nos 

graus de lipoatrofia.  

1.7. Tempo de acompanhamento 

Cinquenta e oito pacientes completaram o tratamento e três pacientes o interromperam 

antes do final, o que equivale a 4,9% de abandono. Nenhum destes pacientes abandonou o 

tratamento por motivos relacionados ao preenchimento. Os pacientes foram  
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acompanhados por um período que variou de 5 (paciente que evoluiu para óbito) a 58 

meses após o final do preenchimento. A média de seguimento foi de 31,7 meses, tempo 

esse superior ao da maioria dos trabalhos encontrados na literatura. VALANTIN et al (2003) 

seguiram os pacientes por 96 semanas após o preenchimento. BURGESS E QUIROGA (2005) 

acompanharam por dois anos, mas fizeram sessões complementares de PLA após um ano. 

LEVY et al (2008) seguiram os pacientes por um tempo máximo de 3 anos, mas com tempo 

médio após a última sessão de preenchimento de 36 semanas. Todos os pacientes deste 

estudo foram acompanhados sem aplicações complementares de PLA. 

1.8. Antropometria 

O índice de massa corporal médio no início do estudo foi de 22,7, indicando eutrofia. A 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 2006) define eutrofia como índice de massa corporal 

entre 18,50 e 24,99, emagrecimento leve entre 17 e 18,49, moderado entre 16 e 16,99 e 

severo quando abaixo de 16. Na amostra estudada, havia apenas quatro pacientes 

considerados magros, sendo dois com emagrecimento leve, um moderado e um severo. Não 

houve diferenças do IMC em relação à gravidade da lipoatrofia (p= 0,273). Podemos assim 

afirmar que a perda de gordura na face não foi decorrente de prejuízo no estado 

nutricional. 

Os dados antropométricos, como o peso, índice de massa corporal e medida da espessura 

das pregas cutâneas são considerados métodos de campo na avaliação da composição 

corporal. Dentre estes métodos, há um consenso de que a medida das pregas cutâneas é a 

melhor das técnicas para a avaliação da gordura de um indivíduo (NORGAN, 2005). Ao 

contrário das medidas corporais, porém, não existe padronização para a medida das pregas 

cutâneas da face. PADILLA et al (2004) realizaram medidas com adipômetro, traçando uma 

linha imaginária entre o ângulo da mandíbula direita e o ângulo do lábio à direita e a prega 

cutânea foi medida entre estes dois pontos com o aparelho na posição horizontal. Segundo 

estes autores, a medida da prega cutânea menor ou igual a 10 mm apresenta 58% de 

sensibilidade e 77% de especificidade para o diagnóstico de lipoatrofia facial. MEST & 

HUMBLE (2006) a mediram na intersecção de uma linha imaginária cujo eixo vertical passa  
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pelo canto lateral do olho e o eixo horizontal pelas narinas. Neste estudo, foi utilizada a 

medida a 1 cm lateral a asa nasal, sobre uma linha imaginária entre a porção inferior da asa 

nasal e a porção inferior do lóbulo da orelha, por observarmos que esta área corresponde à 

porção mais acometida pela lipoatrofia malar.  

Entre os pacientes que completaram o seguimento, a medida da prega cutânea da região 

malar mostrou a média de 6,09 mm antes do início do preenchimento, mediana de 6,0 mm 

e desvio-padrão 1,69 mm. Os pacientes com lipoatrofia moderada tiveram a medida da 

prega cutânea pré-preenchimento de 7,28 mm, os graves mediram em média 6,12 mm e os 

muito graves 4,26 mm, mostrando diferenças significantes entre os diferentes grupos (p< 

0,001). 

1.9. Índice de lipoatrofia facial adaptado (ILA) 

O ILA foi criado por médicos dermatologistas brasileiros com o intuito de avaliar a 

lipoatrofia facial como um todo, analisando as regiões malar, temporal e pré-auricular 

(Arakaki et al, 2004). Neste estudo, foi realizado o preenchimento somente na região malar, 

por ser a área que apresenta grande impacto na aparência de um indivíduo. Por este 

motivo, optou-se por adaptar o índice para uso apenas na região malar. Os pacientes foram 

classificados em lipoatrofia malar leve, moderada, grave e muito grave. Incluímos neste 

estudo os pacientes com lipoatrofia da região malar moderada, grave e muito grave.  

O ILA pré-tratamento dos pacientes estudados variou de 5,3 a 20, com a média de 11,9, ou 

seja, na média eles apresentavam lipoatrofia grave. Os pacientes com lipoatrofia moderada 

(39,3%) e grave (36,1%) predominaram em relação aos muito graves (24,6%). 

Tanto o ILA quanto a medida da prega cutânea da região malar são métodos não 

padronizados de mensuração da lipoatrofia facial. Não existe padrão-ouro na avaliação da 

lipoatrofia facial e por esse motivo, vários autores têm proposto diferentes métodos, seja 

através da antropometria (PADILLA et al, 2004) ou de métodos de imagem, mais 

comumente a US (MARTINEZ et al, 2000; CAREY et al, 2005; VISKOVIC et al, 2009), a RM 

(BICKEL et al, 2007) e a TC (PADILLA et al, 2004). 
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Utilizamos o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson para o ILA e a medida da prega 

cutânea pré-preenchimento e observamos correlação inversa significante (c= -0,675; 

p<0,001). Podemos afirmar que ambos os parâmetros podem ser utilizados na avaliação da 

lipoatrofia facial. 

 

2. Análise dos resultados do preenchimento 

2.1. Quantidade de PLA utilizado 

Não existe uma quantidade ideal de PLA estabelecida para a utilização em cada paciente, 

tanto na lipoatrofia facial do HIV, quanto na lipoatrofia do envelhecimento. A determinação 

da quantidade de PLA é baseada na experiência de cada autor e da satisfação do paciente 

(LEVY et al, 2008). Neste estudo, utilizamos a satisfação do paciente e do médico como 

parâmetro para a suspensão das sessões de preenchimento. Os pacientes utilizaram uma 

média de 7,9 frascos de PLA, ou seja, uma média de quatro sessões de preenchimento. O 

número total de frascos variou de 4 a 13, correspondendo ao total de 2 a 7 sessões. A 

maioria utilizou entre 6 a 9 frascos.  

Na literatura existe uma grande variação na metodologia utilizada, não somente em relação 

à quantidade de PLA, mas também em relação à forma de diluição. Os relatos vão desde 

apenas 3 ml até 8 ml de água destilada, alguns autores acrescentam lidocaína sem 

vasoconstritor e outros não especificam o volume de diluição (VALANTIN et al, 2003; MOYLE 

et al, 2004; BORELLI et al, 2005; LAFAURIE et al, 2005; CATTELAN et al, 2006; MEST e 

HUMBLE, 2006; LEVY et al, 2008). Quando iniciamos este estudo, em 2002, a recomendação 

do fabricante era a diluição em 3,0 – 4,0 ml de água destilada e optamos por utilizar 3,0 ml 

de água destilada, acrescentando 1,0 ml de lidocaína sem vasoconstritor, para maior 

conforto dos pacientes em relação à dor. A quantidade de PLA injetado em cada sessão 

também varia muito na literatura, desde menos de um frasco para toda a face até dois 

frascos em cada sessão. Utilizamos dois frascos em cada sessão, um em cada hemiface,  
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exceto na última sessão, quando julgávamos necessária apenas uma complementação, com 

meio frasco em cada hemiface.  

MEST e HUMBLE (2006) utilizaram uma quantidade de PLA proporcional à gravidade, de 

acordo com a escala de James e Carruthers. Para a lipoatrofia fosse grau 1, utilizavam uma 

mediana de 3 tratamentos, para grau 2, 4 tratamentos, grau 3, 5 tratamentos e grau 4, 6 

tratamentos, que foi o máximo estipulado pelo desenho do estudo. Os autores ressaltaram 

que em dois pacientes poderia ter sido utilizada uma quantidade maior de PLA. Alguns 

autores sugerem que o cálculo da quantidade de PLA a ser utilizado se baseia na gravidade 

da lipoatrofia, mas acabam por utilizar o necessário até a obtenção de um resultado 

satisfatório (BURGESS e QUIROGA, 2005). Outros autores não associam a gravidade com a 

quantidade de PLA utilizado (MOYLE et al, 2004). VALANTIN et al (2003) incluíram em seu 

estudo apenas pacientes com lipoatrofia severa e utilizaram de 6 a 10 frascos de PLA, 

aplicados em 3 a 5 sessões. Alguns autores utilizaram quantidades aparentemente 

insuficientes para obter resultados duradouros, como BURGESS & QUIROGA (2005), que 

injetaram em média três a quatro frascos, com duração dos resultados por seis meses na 

maioria dos pacientes, embora para alguns tenha persistido por dois anos ou mais. Outros 

autores não obtiveram resultados satisfatórios por limitar o desenho do estudo a utilização 

de no máximo seis frascos (MOYLE et al, 2004). BORELLI et al (2005) realizaram 5 a 9 sessões 

com no máximo um frasco em cada sessão, sem resposta nos pacientes com lipoatrofia 

grave. A maioria dos estudos utilizou entre 5 e 10 frascos de PLA (GUARALDI et al, 2005; 

LAFAURIE et al, 2005; NEGREDO et al, 2006). LEVY et al (2008) utilizaram quantidade 

semelhante à utilizada neste estudo, com a média de 7,88 frascos e duração acima de dois 

anos. Há dificuldade em comparar os diversos estudos devido às diferentes metodologias e 

diferentes tempos de seguimento.  

Observamos uma tendência para a necessidade de menor quantidade de PLA nos pacientes 

com lipoatrofia moderada (6,9 frascos) em relação aos com lipoatrofia grave (7,8 frascos), 

porém sem diferença estatisticamente significante. Para os pacientes com lipoatrofia muito 

grave foi necessário maior número de frascos (9,6; p<0,001). Quando calculamos o  
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coeficiente de correlação de Pearson entre o número de frascos utilizados e o ILA pré-

preenchimento, observamos correlação significante (c= 0,609; p<0,001). MEST & HUMBLE 

(2006) também afirmaram que quanto maior o grau de lipoatrofia, maior o número de 

tratamentos necessários para a correção. Podemos afirmar que quanto mais grave a 

lipoatrofia, maior a quantidade de PLA necessária.  

A medida da prega cutânea pré-preenchimento não se correlacionou com a quantidade de 

PLA da mesma maneira que o ILA (0,359; p=0,06). A medida da prega cutânea engloba a 

epiderme, derme e tecido celular subcutâneo. Como existe variação na espessura da derme 

e epiderme entre diferentes indivíduos (LEE e HWANG, 2002), pode haver pacientes com a 

mesma medida e diferentes graus de lipoatrofia.  

2.2. Índice de lipoatrofia facial adaptado 

Ao analisarmos o ILA, observamos que os pacientes evoluíram de um índice médio pré-

tratamento de 11,9 para 4,2 pós-tratamento (p<0,001), ou seja, de uma lipoatrofia grave 

para leve. Todos os pacientes apresentaram melhora, observada pela mudança de categoria 

pelo ILA (p<0,001).   

Ao calcularmos o coeficiente de correlação de Pearson, observamos uma correlação 

significante entre o ILA pré-preenchimento e o número de frascos utilizados, já citado no 

item anterior.  

Em relação ao ILA pós-preenchimento, também observamos correlação entre a quantidade 

de PLA utilizado e o ILA (c= 0,592; p<0,001), fato que suscita discussões. Poderíamos esperar 

que quanto maior a quantidade de PLA utilizado, menor seria o ILA resultante, mas isso não 

ocorreu. Ao calcularmos o coeficiente de correlação de Pearson entre o ILA pré e pós-

preenchimento, observamos forte correlação positiva (c= 0,740; p<0,001). Os pacientes com 

ILA pré-preenchimento alto e, portanto com maior gravidade, terminaram o tratamento 

com escores também altos de ILA pós-preenchimento, ou seja, com menor grau de melhora. 

Não houve viés nesta análise, que foi aleatória, pois os pacientes foram classificados pelos 

três observadores sem se comparar as apresentações pré e pós-tratamento. BORELLI et al  

73 



Discussão 

 
(2005) também sugeriram que os pacientes com severa perda de gordura não respondem 

bem ao tratamento com PLA e que o tratamento precoce traria melhores resultados. 

Podemos afirmar que quanto maior a gravidade inicial da lipoatrofia, maior a quantidade de 

PLA utilizado e que mesmo utilizando uma quantidade maior, o grau de melhora é menor. 

2.3. Antropometria – Medida da prega cutânea 

A medida da prega cutânea da região malar evoluiu de uma média de 6,09 mm antes do 

preenchimento para 11,03 mm ao final do preenchimento, denotando um aumento médio 

de 81%. Esta melhora foi significante do ponto de vista estatístico (p<0,001). Quando 

separamos os grupos de acordo com a classificação de gravidade baseada no ILA, também 

confirmamos esta melhora. Observamos também que o pico de aumento da espessura da 

prega cutânea ocorreu após 15,9 meses do final do preenchimento, com a média da medida 

máxima de 12,47 mm, correspondendo à melhora de 105% (mediana = 17 meses e 12,5 

mm; desvio-padrão = 8,9 meses e 2,13 mm). Esta melhora foi superior à observada por 

MEST & HUMBLE (2006), que relataram aumento na espessura da prega cutânea de 65,1% 

ao final do preenchimento e de 73% após 12 meses do final do preenchimento. Em seu 

estudo, estes autores determinaram a quantidade de PLA injetada de acordo com a 

classificação de gravidade da lipoatrofia, com o máximo de 12 frascos, o que pode ter 

influenciado no aumento da espessura final da pele, uma vez que dois pacientes poderiam 

ter recebido sessões de tratamento adicionais.  

O momento do aumento máximo da medida da prega cutânea nesta amostra foi muito 

variável, desde um mês do final do preenchimento até 35 meses depois. Muitos pacientes 

mudaram sua medicação antirretroviral no decorrer do período de estudo, substituindo a 

estavudina por tenofovir ou outros esquemas menos causadores de lipoatrofia (AIDS info, 

2008; British HIV Association, 2008; Ministério da Saúde, 2008). Apesar da dificuldade de 

avaliar o impacto desta mudança, acreditamos que esses pacientes que tiveram um 

aumento tardio da espessura da pele possam ter recuperado uma parte da gordura do 

tecido celular subcutâneo (MOYLE et al, 2006). 
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Ao calcularmos a correlação de Pearson entre a medida da prega cutânea e o ILA no final do 

preenchimento (c= -0,269; p=0,041), observamos uma correlação fraca quando 

comparamos com os mesmos dados pré-preenchimento (c= -0,675; p<0,001). Não sabemos 

o motivo para que isso ocorra, mas podemos supor que o grau de espessamento da pele 

nem sempre corresponde ao grau de melhora clínica do aspecto lipoatrófico. Observando-se 

os resultados, a maioria dos pacientes teve aumento da prega cutânea até certo limite de 

espessura, com uma proporção de pacientes que não melhoram o aspecto clínico, 

mantendo um ILA alto. BORELLI et al (2005) também observaram aumento da espessura da 

pele em duas a três vezes, medidas pela US, mas sem melhora clínica da lipoatrofia. Quando 

analisamos os dois pacientes que tiveram a resposta menos satisfatória, evoluindo da 

lipoatrofia muito grave para grave (paciente 41 e 61), observamos que eles receberam 

grande quantidade de PLA (13 e 12 frascos, respectivamente), tiveram uma boa resposta de 

espessamento da pele, confirmado pela medida da prega cutânea (de 3,25 para 12 e de 4,75 

para 12,25, respectivamente), mas o aspecto visual da lipoatrofia melhorou pouco. 

Observamos também que quanto menor a medida da prega cutânea inicial, pior o ILA final 

(c= 0,589; p<0,001), ou seja, pior a avaliação clínica pós-preenchimento. Podemos afirmar 

que quanto mais fina a pele, pior a resposta ao preenchimento com PLA.  

A combinação das medidas da prega cutânea e o ILA, além da satisfação do paciente, são 

importantes parâmetros que ajudam a determinar quando suspender o preenchimento. A 

prega cutânea poderia ser adotada como parâmetro para se determinar o limite máximo de 

frascos a serem utilizados em cada paciente, pois se nos basearmos exclusivamente no ILA, 

podemos estimular o uso indiscriminado do PLA, com efeitos inestéticos, dada a alteração 

da textura da pele provocada pelo exagero na estimulação da síntese de colágeno.  

2.4. Análise da duração da resposta ao preenchimento 

Cinquenta e três pacientes deste estudo foram acompanhados até que houvesse 

necessidade da realização de novo preenchimento, determinada de comum acordo entre 

paciente e dermatologista. Cinco pacientes interromperam o acompanhamento após o final 

do preenchimento, por motivos diversos (8,6%). Nenhum deles deixou o acompanhamento  
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por falta de adesão ou por insatisfação com os resultados. Observamos uma boa 

durabilidade do preenchimento nos pacientes acompanhados até que houvesse a 

necessidade de novo tratamento, com média de 33,4 meses. A maioria dos pacientes teve a 

duração do preenchimento entre 25 e 48 meses, tempo considerado superior ao tempo de 

ação do PLA. O tempo máximo de seguimento foi de 58 meses e o estudo foi encerrado em 

fevereiro de 2008. Nesta ocasião, um paciente, com seguimento de 58 meses (paciente 8), 

teve a indicação de repreenchimento, enquanto outros dois mantinham-se bem, sem a 

necessidade de novo tratamento (pacientes 33 e 53) (Anexo 6). A maioria dos estudos com 

o PLA realizados em pacientes com HIV e lipoatrofia facial tem seguimento de seis (MOYLE 

et al, 2004; BORELLI et al, 2005; GUARALDI et al, 2005), doze (LAFAURIE et al, 2005; 

NEGREDO et al, 2006; MEST e HUMBLE, 2006; CATTELAN, 2006; CAREY et al, 2007) ou 

dezoito meses (BURGESS e QUIROGA, 2005), com o máximo de 96 semanas no mais longo 

(VALANTIN et al, 2003). LEVY et al (2008) seguiram alguns pacientes por três anos, mas não 

especificaram quantos. Nenhum estudo com PLA no tratamento da lipoatrofia facial 

associada ao HIV publicado até o momento possui acompanhamento de 58 meses ou mais.  

2.4.1. Fatores que influenciaram a durabilidade do preenchimento 

Observamos uma grande variabilidade no tempo de duração da resposta ao preenchimento 

com PLA neste estudo e várias hipóteses podem ser levantadas para explicar este fato. 

a. Suspensão da medicação antirretroviral 

Quinze pacientes tiveram a medicação antirretroviral suspensa no decorrer deste estudo, 

por um período que variou de dois a 51 meses, por vários motivos: toxicidade 

medicamentosa (levando à suspensão temporária até a introdução de outro esquema 

medicamentoso), adesão inadequada e interrupção estruturada do tratamento. Em alguns 

pacientes, a medicação foi introduzida muito precocemente, sem os critérios atuais de 

indicação de início de tratamento (AIDS info, 2008; British HIV Association, 2008; European 

Aids Clinical Society, 2008; Ministério da Saúde, 2008) e optou-se pela suspensão da mesma. 

Quando comparamos os pacientes que suspenderam a medicação em algum momento com  
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aqueles que nunca a suspenderam, não observamos diferença significante (p=0,122). Ao 

avaliarmos, porém, somente os casos que tiveram a TARV suspensa, observamos uma boa 

correlação significante entre o tempo de suspensão da TARV e a duração da resposta ao 

preenchimento (c= 0,771; p<0,001). KIM et al (2007) mostraram que há reversibilidade nas 

alterações do tecido gorduroso após seis meses de suspensão da medicação, mas esta 

melhora não foi perceptível clinicamente. Quando analisamos os três pacientes com 

duração do preenchimento acima de 48 meses, constatamos estes haviam iniciado a TARV 

muito precocemente, com contagem de células CD4+ acima de 350 células/mm3 e que eles 

tiveram a medicação suspensa por um período que variou de 21 a 51 meses. Podemos 

afirmar que a suspensão da TARV favorece a manutenção dos resultados do preenchimento. 

Isto poderia estar relacionado com a melhora da lipoatrofia, ou seja, com a recuperação, 

ainda que parcial, da gordura do paciente nas áreas lipoatróficas, como demonstrado por 

SKIEST et al (2008), uma vez que a duração do preenchimento com o PLA não ultrapassa 30 

e 40 meses nos estudos em que este aspecto foi avaliado (VLEGGAAR & BAUER, 2004; 

ENGELHARD et al, 2005). 

b. Sexo 

A influência do sexo na duração da resposta ao preenchimento não pode ser avaliada 

devido ao pequeno número de pacientes do sexo feminino.  

c. Idade 

O mecanismo de ação do PLA se baseia na neocolagênese. WERSCHLER e SMITH (2007) 

encontraram níveis aumentados de colágeno tipo I em secções histológicas de pele tratada 

com PLA.  

O envelhecimento cronológico está associado à perda progressiva de fibroblastos dérmicos, 

aumento do espaço e afinamento entre os feixes de tecido conectivo e desorganização das 

fibras de colágeno. Os níveis de metaloproteinases de matriz estão aumentados com a 

idade, incluindo a MMP-1 (colagenase intersticial), MMP-9 (gelatinase de 92 kDa) e MMP-2 

(gelatinase de 72 kDa) e a expressão de pró-colágeno tipos I e III está diminuída. Todas estas  
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alterações se traduzem na diminuição da capacidade da pele de produzir colágeno, assim 

como no aumento de sua degradação, com a idade (VARANI et al, 2000; CHUNG et al, 2000). 

Seria, então, esperada uma menor duração do resultado em pacientes mais idosos. 

Observamos essa tendência, porém com correlação inversa fraca, através do coeficiente de 

Pearson (c= -0,275; p=0,047).  

d. Tempo de história de lipoatrofia 

Não houve correlação entre o tempo de história de lipoatrofia e a duração da resposta ao 

preenchimento (c= -0,118; p=0,406). Este é um dado subjetivo, conforme já discutido e por 

este motivo, pode não corresponder ao tempo exato do início dos sinais de lipoatrofia, 

tornando esta análise questionável. 

e. Tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV 

Não houve correlação entre o tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV e a duração da 

resposta ao preenchimento (c= -0,199; p=0,152). O tempo de diagnóstico, ou seja, aquele 

decorrido desde que o paciente realizou a sorologia confirmatória, não corresponde 

exatamente ao tempo em que o paciente adquiriu a infecção pelo HIV. Neste item da coleta 

de dados, provavelmente estão pacientes que realizaram o teste pouco tempo depois do 

contágio, outros que estavam infectados há muito tempo e realizaram a sorologia quando 

adoeceram e os casos intermediários entre esses dois extremos. Por este motivo, o valor 

desta análise também pode ser questionável. 

f. Contagem de células CD4+ antes do início da TARV 

Não houve correlação entre a contagem inicial de células CD4+ e a duração da resposta ao 

preenchimento (c= 0,163; p=0,275). Esta medida indica o grau de comprometimento 

imunológico quando o paciente iniciou a TARV. A duração da resposta ao preenchimento 

independe da gravidade da infecção pelo HIV no início do quadro. 
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g. Contagem de células CD4+ no início do estudo 

Em relação à contagem de células CD4+ no momento da inclusão no estudo, houve fraca 

correlação positiva (c= 0,342; p=0,013). Os pacientes com melhor imunidade tendem a 

responder melhor ao preenchimento com PLA. A contagem mais alta de células CD4+ 

poderia ser um indicador indireto de menor tempo de infecção pelo HIV, mas este 

parâmetro perde seu valor após a introdução da TARV. Nesta amostra observamos que os 

pacientes tinham CD4+ baixo antes de iniciar a TARV e o tempo de diagnóstico da infecção 

era longo na maioria dos pacientes. Podemos afirmar que estes pacientes apresentaram boa 

resposta à TARV.  

h. Carga viral no início do estudo 

Não observamos diferença estatisticamente significante na duração do preenchimento 

entre os pacientes com carga viral detectável e indetectável, considerando o limite de 

detecção de 400 cópias por mm3. O controle viral não influencia a duração da resposta ao 

preenchimento. 

i. Índice de massa corporal 

Não houve correlação entre o índice de massa corporal e a duração da resposta ao 

preenchimento (c= 0,150; p= 0,283). Analisando os quatro pacientes com IMC abaixo do 

normal separadamente, a duração estava dentro da média (28, 29, 33 e 34 meses, 

respectivamente). Podemos afirmar que o IMC não influenciou a duração da resposta ao 

preenchimento. 

j. Fototipo 

Poucos trabalhos avaliam os fatores preditores de boa resposta ao tratamento com PLA. 

CAREY et al (2007) referem que os fototipos de Fitzpatrick IV a VI tiveram maior grau de 

espessamento na região malar. Na amostra estudada, a maioria dos pacientes possuía pele 

do fototipo IV, mas havia poucos com fototipos II e V, o que não permitiu verificar relação 

significante. Aplicamos o teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparação da  
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duração dos resultados do preenchimento entre os pacientes com fototipos III e IV e não 

observamos significância estatística entre eles. Também não observamos diferença 

estatisticamente significante entre a quantidade de PLA utilizado e os fototipos III e IV. 

k. Gravidade da lipoatrofia 

Ao classificarmos os pacientes de acordo com a gravidade, observamos que aqueles com 

lipoatrofia moderada tendem a apresentar maior duração da resposta ao preenchimento 

em relação aos com lipoatrofia grave, mas sem significância estatística. Os pacientes com 

lipoatrofia muito grave, porém, apresentaram menor duração da resposta (p=0,001). Ao 

calcularmos o coeficiente de correlação de Pearson, observamos correlação inversa entre a 

gravidade inicial da lipoatrofia malar e a duração da resposta ao preenchimento (c= -0,525; 

p<0,001). Podemos afirmar que quanto mais grave a lipoatrofia, menor a duração dos 

resultados. A duração também se correlacionou inversamente com o ILA ao final do 

preenchimento (c= -0,420; p=0,002). Podemos então afirmar que quanto maior a gravidade 

da lipoatrofia da região malar, pior a resposta ao preenchimento com PLA. BORELLI et al 

(2005) também relataram pior resposta nos pacientes com lipoatrofia mais grave. 

l. Tempo de uso da estavudina 

Não houve correlação entre o tempo de uso da estavudina e a duração da resposta ao 

preenchimento (c= -0,047; p=0,739). A análise do tempo de uso da estavudina diz respeito 

ao uso no passado, até o momento da inclusão no do estudo. Por este motivo, acreditamos 

ser pequena a influência deste parâmetro na duração do preenchimento. 

m. Quantidade de PLA utilizado 

Houve fraca correlação negativa entre o tempo de duração da resposta ao preenchimento e 

o número de frascos utilizados (c= -0,356; p= 0,009). Os pacientes que receberam maior 

quantidade de frascos tiveram menor duração dos resultados, ao contrário do que seria 

esperado. Quanto maior a gravidade da lipoatrofia, mensuradas através do ILA e da medida 

da prega cutânea, maior a quantidade de PLA utilizada e mesmo os pacientes que 

receberam maior número de frascos tiveram menor grau de melhora após o tratamento.  
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Provavelmente existe um limite para o aumento da espessura da pele, após o qual não há 

melhora na aparência clínica. LAFAURIE et al (2005) utilizaram a mediana de 5 frascos e em 

19,5% dos pacientes, a duração foi pequena, com necessidade de retratamento após três 

meses da última injeção. É possível que, uma vez atingida certa quantidade de PLA utilizada, 

características inerentes ao paciente sejam limitantes tanto do grau de melhora quanto do 

tempo de duração do preenchimento. Outra possibilidade é que os pacientes com maior 

gravidade da lipoatrofia respondem pior ao tratamento com PLA. 

 

3. Considerações finais 

A quantidade de PLA utilizada relacionou-se com a gravidade da lipoatrofia. No entanto, a 

quantidade de PLA utilizada esteve relacionada inversamente com o grau de melhora final, 

assim como à duração da resposta ao preenchimento. Ressaltamos, ainda, que alguns 

pacientes melhoram muito e por tempo prolongado, mesmo recebendo relativamente 

pouca quantidade de PLA. 

Não observamos efeitos adversos importantes. Os efeitos imediatos, tais como equimoses, 

dor e edema, não foram considerados. O efeito adverso tardio mais relatado na literatura é 

a formação de nódulos ou pápulas. Neste estudo não observamos esta complicação em 

nenhum paciente. Existe associação destas complicações tardias com a diluição, sendo mais 

frequentes quando se utilizavam menores volumes de água destilada para o preparo do 

PLA, assim como com o preenchimento em áreas de pele mais fina, como a região 

periorbital e temporal, não incluídas neste estudo. Outro fator predisponente provável é o 

preenchimento com intervalo pequeno, de duas semanas entre as aplicações (BORELLI et al, 

2005; MEST & HUMBLE, 2006; CATTELAN et al, 2006; LEVY et al, 2008).  

Até o presente momento, este é o estudo de uso do PLA para tratamento de lipoatrofia 

facial com o maior tempo de acompanhamento. O grau de satisfação dos doentes foi muito 

alto, apesar de não mensurado.  
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A ausência de complicações, a satisfação dos pacientes e a duração prolongada, mas não 

permanente, faz do PLA uma boa alternativa para o tratamento da lipoatrofia do HIV 

associada à TARV.  
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Este estudo sobre o uso do ácido poliláctico no tratamento da lipoatrofia facial associada ao 

HIV permitiu as seguintes conclusões: 

1. O preenchimento na região malar com o ácido poliláctico melhora o aspecto lipoatrófico 

na face do paciente com o vírus da imunodeficiência humana, submetido à terapia 

antirretroviral. 

2. O índice de lipoatrofia facial adaptado (ILA) pode ser utilizado para a mensuração da 

lipoatrofia facial. 

3. O adipômetro pode ser utilizado para a avaliação da lipoatrofia facial. Existe, porém, a 

necessidade de novos estudos para determinação dos parâmetros de normalidade. A 

medida da prega cutânea pode ser utilizada para comparação intrapaciente pré e pós-

preenchimento, porém não é um bom método para avaliar a resposta ao tratamento com 

PLA interpacientes. 

4.1. A duração dos resultados do preenchimento com PLA independe da gravidade da 

infecção pelo HIV antes do início da TARV.  

4.2. O controle da carga viral não influencia a duração do preenchimento. 

4.3. O índice de massa corporal não influencia a duração do preenchimento. 

4.4. Quanto menor a espessura da pele, pior a resposta ao tratamento com PLA. 

4.5. A suspensão da TARV favorece os resultados do preenchimento com PLA. 

4.6. Os pacientes com melhor imunidade na ocasião do tratamento tendem a responder 

melhor ao preenchimento com PLA.  

4.7. Quanto maior a gravidade da lipoatrofia da região malar, pior a resposta ao 

preenchimento, maior a quantidade de PLA utilizada e menor a durabilidade dos resultados. 

O preenchimento com PLA em pacientes com lipoatrofia malar muito grave não é uma boa 

indicação. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Classificação de James e Carruthers, 2002 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grau Descrição 

1 Lipoatrofia facial leve e localizada, com aparência praticamente normal 

 

2 Atrofia mais profunda e extensa, com a musculatura facial (especialmente o 

zigomático maior) começando a aparecer 

3 A área atrófica é ainda maior e mais profunda, com os músculos claramente 

visíveis 

4 A atrofia cobre uma área grande e se estende até a órbita. A pele da face repousa 

diretamente sobre os músculos  
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Anexos 

 
Anexo 2: INDICE DE LIPOATROFIA FACIAL  

 

SCORE PROFUNDIDADE (P) 

0  1  2  3  4 

Nenhum  Leve   Moderado  Grave   Muito grave  

SCORE ÁREA: 

SCORE    0    1       2             3                    4                 5  

AREA (%)  0   < 20  21 < 50          51< 70           71< 90            91 < 100  

 

REGIÃO:   MALAR (M)   TEMPORAL (T)   PRÉ-AURICULAR (A)  

PROFUNDIDADE  

ÁREA  

PROF X AREA 

                                           (   ) x 0,7=   (   ) x 0,2 =   (   ) x 0,1  

 

 

M |_______|  

T |_______|  

A |_______|  

M + T + A + = TOTAL:  

|________|  
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Anexos 

 
Anexo 3: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do CRTA 
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Anexo 4: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (Unifesp) 
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Anexos 

 
Anexo 5. Classificação de Fitzpatrick* 

 

Fototipo 
História de 

queimadura solar e 
bronzeamento 

Pigmentação 
imediata 

Sensibilidade à 
UV 

Cor da pele não 
exposta 

I 
Queima facilmente, 
nunca bronzeia 

Nenhuma (–) Muito sensível Branca 

II 

Queima facilmente, 
bronzeia 
minimamente e com 
dificuldade 

Traços   Muito sensível  Branca  

III 

Queima 
minimamente, 
bronzeia 
gradualmente e 
uniformemente 

Presente + Sensível  Branca  

IV 
Queima 
minimamente, 
sempre bronzeia 

Moderada ++ 
Moderadamente 
sensivel 

Castanho claro 

V 
Raramente queima, 
bronzeia 
profusamente 

Intensa 
(castanha) +++ 

Minimamente 
sensível  

Castanho moderado  

VI 
Nunca queima, 
bronzeia 
profusamente 

Intensa 
(castanho 
escuro) +++ 

Insensível ou 
menos sensível  

Castanho escuro ou 
negro 

* Adaptado de Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. McGraw-Hill Professional; 4a edição. 
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Anexos 

 
Anexo 6: Tabela geral 

 

Paciente Idade Sexo CD4 atual CD4 inicial CV IMC Fototipo N frascos T seguim Duração

1 39 1 568 355 24200 21,3 4 4 34 34

2 65 1 279 90 2400 23,35 3 8 20 20

3 42 1 508 50 1050 24,34 2 8 38 38

4 37 1 451 104 823 21,8 4 6 41 41

5 42 1 409 nd <80 28,63 4 8 38 38

6 57 2 299 157 277000 20,82 4 7 32 32

7 30 1 851 170 <50 24,84 5 6 28 28

8 40 1 763 619 <80 24,06 3 7 58 58

9 37 1 838 285 5410 24,76 5 7 32 32

10 53 1 391 31 <400 22,74 3 9 30 30

11 44 1 964 260 <80 19,59 4 7 39 39

12 38 1 372 1 25000 22,72 4 7 20 20

13 32 2 710 108 <400 23,73 3 7 41 41

14 59 1 850 80 <80 23,66 3 10 27 27

15 67 1 362 137 15200 27,31 4 8 25 25

16 35 1 486 85 428 23,03 4 6 41 41

17 39 2 363 91 3620 17,77 3 6 28 28

18 41 1 507 150 <80 19,37 4 10 28 28

19 41 1 484 nd 7900 26,18 4 6 41 41

20 40 1 265 12 <400 21,3 4 9 29 29

21 38 1 337 14 <400 21,63 3 6 36 36

22 33 1 336 300 1370 24,69 4 5 29 perda

23 43 1 549 311 <400 25,28 5 7 27 27

24 53 1 298 34 <400 20,93 3 9 30 30

25 39 1 512 34 <400 25,21 4 6 46 46

26 42 1 340 8 <400 21,45 3 9 41 41

27 41 1 456 297 2500 23,88 2 9 40 40

28 35 1 557 237 <400 23,03 4 6 25 25

29 40 1 575 58 <400 23,38 4 6 39 39

30 57 1 471 159 <400 23,1 5 10 35 35

31 46 1 453 114 <400 26,33 3 9 37 37

32 71 2 723 nd 268 18,03 4 6 29 29

33 50 1 712 349 <400 28,51 3 5 53 53

34 46 1 9 145 257000 24,34 4 9 34 34

35 35 1 570 367 4860 24,86 3 8 57 57

36 38 1 295 30 3620 25,76 4 perda perda perda

37 34 2 426 108 24200 19,92 3 10 30 30

38 53 1 332 446 <400 23,88 3 10 27 27

39 56 1 405 92 <400 21,3 4 perda perda perda

40 35 1 1440 587 <400 19,03 3 7 41 41

41 41 1 350 592 59400 21,01 4 13 13 13

42 44 1 142 nd 35600 24,91 4 11 32 32

43 38 2 545 92 <400 14,41 4 7 34 34

44 48 1 478 294 <400 27,68 4 9 28 28

45 39 1 399 438 8110 25,95 3 8 31 31

46 47 1 112 15 151000 21,46 3 8 5 obito

47 39 1 308 177 46900 20,05 4 8 23 23

48 37 1 620 51 <400 20,55 4 9 38 38

49 42 1 518 49 25900 21,96 4 12 35 35

50 45 1 186 123 <400 18,59 4 8 6 perda

51 55 2 450 66 <400 19,33 4 8 6 perda

52 58 1 442 nd 41100 25,51 4 8 34 34

53 60 2 521 331 1220 20,77 4 5 33 33

54 50 1 644 244 <50 16,82 4 10 33 33

55 50 1 552 51 <400 20,76 3 10 22 perda

56 48 1 462 325 22700 22,58 5 perda perda perda

57 36 1 764 146 <400 21,88 4 5 32 32

58 37 1 1095 99 <400 20,02 4 8 39 39

59 41 1 490 69 5170 26,51 4 9 15 15

60 42 1 175 60 1040 24,84 4 6 34 34

61 60 1 142 nd <400 21,07 5 12 22 22
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Paciente T lipoatrofia T HIV T d4T T susp TARV ILA pré ILA pós Medida 0 Medida final T máximo Medida máx

1 6 176 4 0 5,3 0,7 104 153 1 153

2 nd 138 55 0 17,3 6,3 46,5 92 17 100,5

3 18 90 21 0 9,3 1,3 113,5 123,5 21 145

4 18 31 23 0 8,3 2 75,5 96,5 35 139,5

5 42 180 20 0 10 5 68,5 102,5 24 106

6 40 144 44 8 10,3 2,7 80,5 108,5 11 129,5

7 24 79 53 0 12,3 1,7 40 90 4 90,5

8 18 132 45 21 7,3 1,3 61 110 9 115

9 26 68 50 26 7,7 1,7 68,5 108 2 108

10 60 204 55 0 16 7,3 43,5 65 8 69,5

11 48 80 62 27 15 4 54,5 107,5 19 113,5

12 33 180 41 0 11,7 2,7 59 117 6 123,5

13 16 180 46 0 7 2 68 108 20 118

14 36 92 41 7 17,3 9,3 46,5 94 23 112

15 33 90 50 0 15 8 48 88,5 1 88,5

16 34 44 19 0 11 3,7 78,5 95 20 106

17 36 80 60 2 12,7 5,3 35 75 10 91,5

18 52 119 67 4 16,7 6 43,5 93,5 9 104,5

19 48 89 30 0 8 5 53,5 101 20 120,5

20 36 84 35 0 13,3 7,3 53,5 134 20 136,5

21 18 174 38 0 11,3 2,3 71,5 124,5 24 137

22 24 92 68 0 7 1,7 71 102,5 25 124,5

23 24 157 54 6 14,7 4,7 49,5 102 17 123,5

24 24 168 42 0 16 5 37,5 85 4 92,5

25 30 51 41 0 7,3 4 56,5 105 20 129

26 8 72 28 0 14,7 8 63,5 114 25 138,5

27 24 108 64 5 8 2,7 74,5 121 25 135

28 48 120 61 0 16 5 34 88 25 99,5

29 60 100 69 0 6,7 2,3 65,5 124,5 25 148,5

30 43 124 49 0 16 3 57,5 125 11 153

31 24 80 20 0 11 3,7 64,5 131,5 9 143

32 24 84 75 7 7,3 1,3 69 113 10 125

33 18 78 44 34 8 2,3 82,5 126,5 16 153

34 18 88 28 0 8 2 79,5 119 24 138

35 36 72 44 51 12 6,3 54,5 99 1 99

36 18 90 24 0 11 perda 80,5 111 perda perda

37 60 73 42 1 7,3 3 75,5 162 18 170,5

38 24 64 0 0 14,7 3,3 66,5 124,5 9 135,5

39 42 108 53 0 20 perda 36,5 perda perda perda

40 18 120 52 0 8,7 2 58,5 113,5 24 125

41 36 164 16 0 17,3 10,7 32,5 120 7 140

42 48 146 47 0 13,3 7 49,5 134 8 140,5

43 36 96 63 20 6,7 3 54 115 9 133,5

44 48 80 23 0 9,7 2,7 92,5 160 24 176,5

45 24 94 2 0 10 2 65,5 92 31 115

46 18 92 36 0 12 4,3 70 106 perda perda

47 18 89 40 0 14,7 6,7 57,5 110,5 1 110,5

48 18 168 57 0 16 6 37,5 122,5 26 134,5

49 18 120 70 0 16 5,7 41,5 100 17 113,5

50 72 168 72 0 18,7 6,7 49,5 103,5 perda perda

51 16 129 73 0 10,3 6,7 85,5 104,5 perda perda

52 26 156 24 0 9,7 0,7 77,5 144 9 144

53 19 97 60 13 6 1,7 62 99,5 33 136

54 38 48 35 0 13 6 51,5 95 9 111,5

55 24 69 67 0 16 2,7 48,5 102 19 139

56 60 111 32 0 9,7 perda 83 perda perda perda

57 24 85 52 0 7,3 1,3 68,5 106 22 112,5

58 28 108 55 0 14,7 1,7 63,5 111 16 137,5

59 12 85 65 0 20 8 36,5 95,5 15 96

60 24 216 55 0 13,3 6 69,5 108,5 25 135,5

61 18 168 48 0 18,7 10,7 47,5 122,5 3 144
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Anexo 7: Fotos 
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