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MÉTODOS

O monitoramento clínico da gordura troncular é uma etapa
importante da triagem do estado nutricional para a identificação de
possíveis alterações associadas como por exemplo, as modificações
metabólicas, estabelecimento de intervenções clínicas e nutricionais
fidedignas e ações de saúde voltadas para a melhoria da qualidade de
vida de pessoas vivendo com HIV (PVHIV)1. A determinação da
quantidade de gordura pode ser realizada por técnicas e métodos com
diferentes níveis de sensibilidade, especificidade, acurácia e
praticidade clínica1. A absorciometria de raios-x de dupla energia
(DXA) é um dos métodos padrão-ouro para determinar a quantidade
de gordura troncular1. Em comparação às técnicas alternativas, a
realização e a manutenção dos métodos padrão-ouro necessitam do
despendimento de tempo maior para execução e são financeiramente
inviáveis, especialmente para Serviços de Saúde com recursos
escassos2. A antropometria é uma das técnicas alternativas
empregadas para a determinação da quantidade de gordura devido à
maior simplicidade, menor custo e ao menor tempo de execução2.
Diante deste contexto, este trabalho objetivou validar fórmulas
antropométricas para medida de gordura troncular em PVHIV,
considerando a DXA como método de referência (padrão-ouro).

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Para a avaliação basal, 90 PVHIV com idade média de 31 anos participaram deste
estudo. A perda de seguimento foi de 15%. Dos 76 indivíduos acompanhados, 25, 22 e
29 adultos vivendo com HIV foram avaliados por um período de seis, doze e dezoito
meses após o início da terapia antirretroviral (TARV), respectivamente. Na análise basal,
o diagnóstico da infecção pelo HIV variou entre 4 dias a 25 anos e as medianas de carga
viral e linfocito-CD4+ foram iguais a 35.792 e 441 células/mm3

A comparação entre as estimativas de gordura do tronco avaliada pelos índices
antropométricos e a DXA em PVHIV demonstrou significativos coeficientes de
determinação (R2>0,84) em diferentes estágios do tratamento ARV (Tabela 1). Para
estimar a gordura troncular dos indivíduos avaliados, a diferença entre as medidas de
gordura troncular estimadas pela DXA e pela antropometria é apresentada pela Figura 2.

Tabela 1 - Correlações entre a quantidade de gordura do tronco por antropometria e DXA em
PVHIV do Sudeste do Brasil

Figura 2- Validação entre a gordura troncular estimada pela DXA e por antropometria em PVHIV do
Sudeste do Brasil
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Estudo longitudinal realizado com PVHIV sem exposição prévia à
terapia antirretroviral (TARV), alocados por conveniência em um
Centro de Treinamento e Referência em Doenças Infecto-Parasitárias
no Sudeste do Brasil.

Os critérios de inclusão foram: infecção pelo HIV confirmada; idade ≥
18 e <55 anos; não ter sido exposto à TARV (profilaxia ou tratamento)
e ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido.
Gestantes, indivíduos que não possuíam a intenção de continuar o
acompanhamento por pelo menos seis meses, ou que possuíam
diagnóstico de doenças crônico-degenerativas foram excluídos do
estudo.

Os pacientes incluídos foram submetidos à avaliação clínica e coleta
de exames bioquímicos (triglicérides, colesterol e frações). Na
avaliação das medidas antropométricas foram aferidos peso, altura,
circunferência abdominal (CA), circunferência da cintura (CC) e
circunferência do quadril (CQ). A partir destas medidas, o índice de
massa corporal (IMC), razão cintura-quadril (RCQ), relação cintura-
estatura (RCE), índice indicativo de gordura corporal (IGC) e índice de
conicidade (IC) foram calculados (Figura 1). O coeficiente de
correlação linear de Pearson foi empregado para avaliar a
colinearidade entre a gordura troncular avaliada pela antropometria e
DXA. Para obter os modelos de equações antropométricas, utilizou-se
a análise de regressão linear múltipla, Por fim, os limites de
concordância entre a quantidade de gordura foram avaliados pela
plotagem das diferenças médias entre ambos os métodos por meio do
Gráfico de Bland & Altman3.

Figura 1 – Cálculo dos índices antropométricos

Índices Fórmula

IMC4
peso (kg)

altura (m)2

RCQ4
circunferência da cintura (cm)                                                   
circunferência do quadril (cm)

RCE5
circunferência da cintura (cm)

estatura (cm)

IGC6
circunferência abdominal (m)

0,109 √ Massa Corporal (kg) Estatura(m)

IC7
0,004 (circunferência abdominal)2 – 0,036 (peso) – 13,862

altura (m)

Nota: IMC – Índice de Massa Corporal; RCQ – razão cintura-quadril; RCE – relação cintura-estatura;  
IGC – índice  indicativo de gordura corporal; IC – índice de conicidade

Gordura do 

Tronco (g) 

Homens Mulheres

Sem exposição 
TARV

Com exposição 
TARV

Sem 
exposição 

TARV

Com exposição 
TARV

R p R p R p R p

IGC 6 m. 0.91 <0.01 0.86 <0.01 0.99 <0.01 0.94 0.05

IGC 12 m. 0.90 <0.01 0.92 <0.01 0.99 <0.01 0.94 <0.01

IGC 18 m. 0.87 <0.01 0.85 <0.01 0.93 0.05 0.84 0.05

Nota:  IGC – índice  indicativo de gordura corporal; m – meses; R- fator de determinação; p - probabilidade 

Gordura do tronco ♂ sem TARV= 2099,2 + (893,6 x IGC) Gordura do tronco ♂ com TARV = 1719,1+ (985,7 x IGC)

Gordura do tronco ♀ sem TARV= 3393,6 + (877,2 x IGC) Gordura do tronco ♀ com TARV = 4400,7+ (760,5 x IGC)

Concluímos, por meio das análises de Bland & Altman que as equações matemáticas
permitiram estimar a quantidade de gordura troncular de homens e mulheres vivendo
com HIV na fase adulta.
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