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O excesso de gordura corporal é um dos fatores de risco para

o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas,

principalmente quando a distribuição de gordura corporal está

centralizada na região superior do corpo, com repercussões

negativas no metabolismo e sistema cardiovascular. Além dos

parâmetros antropométricos: peso, altura, índice de massa

corporal, e medidas da circunferência da cintura e quadril

majoritariamente utilizados nos estudos epidemiológicos para

avaliar a adiposidade abdominal e estimar a obesidade, a

circunferência do pescoço (CP) apresenta-se como possível

medida antropométrica para avaliação da gordura corporal,

com baixo custo financeiro e alta praticidade clínica. Diante o

exposto, o objetivo deste trabalho foi descrever o perfil

nutricional e a relação entre diferentes indicadores

antropométricos de excesso de peso em pessoas vivendo

com HIV (PVHIV).

INTRODUÇÃO

A CP apresentou correlação significativa com a CC e o IMC,

indicadores bem estabelecidos de adiposidade, podendo identificar

o excesso de peso e risco cardiovascular em PVHIV.

CONCLUSÃO

• Ao total, 31 indivíduos foram avaliados (54,8% eram homens);

• A média de CP foi significativamente maior para homens em

comparação às mulheres (36,86cm versus 32,71cm; p=0,001);

RESULTADOS
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CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO COMO INDICADOR DA ADIPOSIDADE EM PESSOAS VIVENDO COM HIV

MÉTODOS

Estudo transversal realizado com 31 indivíduos infectados

pelo HIV, assistidos pela Policlínica Municipal de Ouro

Preto-MG, no período de outubro de 2017 a março de

2018. Como critérios de exclusão foram utilizados os

seguintes parâmetros: voluntários com idade < 18 anos ou

gestantes. O atendimento nutricional foi realizado de

maneira individualizada e a avaliação antropométrica foi

conduzida de acordo com critérios da Organização

Mundial de Saúde (2015). Foram coletados informações

de peso, altura, índice de massa corporal (IMC),

circunferência do pescoço (CP); circunferência da cintura

(CC) e relação cintura-quadril (RCQ). Este projeto

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal de Ouro Preto, sob o parecer
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• Dezoito PVHIV apresentaram circunferência do pescoço elevada

(mulheres ≥ 34cm e homens≥37cm);

• O índice RCQ apontou 10 indivíduos no ponto de corte de risco

cardiovascular, e seis foram classificados em risco pela CP;

• Quatorze PVHIV apresentavam CC ≥ 80cm e 81,8% foram

classificados com excesso de peso segundo IMC;

• Foi encontrada correlação positiva entre a CP e IMC (r=0,47;

p<0,01), a CP e CC (r=0,62; p<0,01) e a CP e RCQ (r=0,47;

p<0,01);

• Os indivíduos com valores elevados de CP apresentaram

maiores prevalências de excesso de peso (9%), elevada CC

(14%) e elevada RCQ (6%).

Variáveis
População CP normal CP elevada

p
n % n % n %

CP normal 13 41,9 13 41,9 - -
-

CP elevada 18 58,1 - - 18 58,1

CC < 80 11 35,5 7 63,6 4 36,4
0,069

CC ≥ 80 20 64,5 6 30,0 14 70,0

IMC ≥ 25 11 35,5 2 18,2 9 81,8 0,059

RCQ risco 10 32,2 4 40,0 6 60,0 0,880

Tabela 1. Características antropométricas das PVHIV, Ouro Preto, MG. 2018


