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Efeitos do treinamento físico combinado
realizado na intensidade do limiar anaeróbio
sobre a composição corporal e sistema imune
de sujeitos com HIV
Effects of combined physical training performed at anaerobic
threshold intensity on the body composition and immune system of
subjects with HIV
FERNANDES TAB, GARCIA A, TROMBETA JCS, FRAGA GA, VIEIRA JUNIOR
RC, PRESTES J, VOLTARELLI FA. Efeitos do treinamento físico combinado
realizado na intensidade do limiar anaeróbio sobre a composição corporal e sistema
imune de sujeitos HIV+. R. bras. Ci. e Mov 2013;21(4): 5-12.
RESUMO: O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do treinamento físico combinado (TC) de
16 semanas sobre a composição corporal e o sistema imune, bem como velocidade e inclinação da esteira
rolante obtidos na intensidade do limiar anaeróbio (LAn) em indivíduos com HIV. Participaram do estudo
10 indivíduos, sendo 5 homens e 5 mulheres (44,7±8,97 anos; Tempo de Terapia Antirretroviral
Altamente Ativa [HAART]: 8,89±6,21 anos; Tempo Portador: 9,14±5,37 anos; Carga Viral: indetectável),
os quais foram submetidos a 16 semanas de TC. Os dados foram expressos como média±desvio padrão
(p≤0,05). Foram observadas melhoras em relação à massa magra relativa (MMR; %) (Pré: 45,5 [32,8 –
63,0]; Pós: 47,9 [33,7 – 66,3]) e massa magra absoluta (MMA; %) (Pré: 67,0 [55,0 – 75,2]; Pós: 68,8 [56,6
– 75,7]). O índice de massa corporal (IMC; kg/m2) não sofreu alteração pós TC (Pré: 24,2 [21,3 – 28,7];
Pós: 23,7 [21,8 – 30,0]). A carga viral permaneceu indetectável, sendo que houve aumento no número de
linfócitos T CD4+ (Pré: 529 [426,0 – 900,0]; Pós: 694 [381,0 – 1175,0]). Além disso, houve melhora nos
valores de VO2 (ml.kg.min-1) (Pré: 16,2±4,9; Pós: 21,2±3,2), velocidade (km/h) (Pré: 5,7±0,9; Pós:
6,3±1,0) e inclinação (%) (Pré: 3,8±1,2; Pós: 4,9±1,0) obtidos na intensidade do LAn. Conclui-se que o
TC melhorou o VO2 na intensidade do LAn e induziu a aumentos de MMR e de MMA. Finalmente, o TC
promoveu aumento no número de linfócitos T CD4+, sem efeito negativo sobre a carga viral. Estes
resultados são de extrema importância para a qualidade de vida dos pacientes com HIV.
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ABSTRACT: The aim of the present study was to evaluate the effects of combined physical training (CT)
on body composition and immune system, as well as, speed and inclination obtained at the intensity of
anaerobic threshold (AT) in subjects with HIV. Ten individuals, 5 men and 5 women, united in a single
group (44.7±8.97 years of age; Highly Active Antiretroviral Therapy [HAART] time: 8.89±6.21 years;
HIV-Bearer Time: 9.14±5.37 years; Viral Load: undetectable), were subjected to 16 weeks of CT. Data
were expressed as mean±standard deviation (p ≤ 0.05). Both relative lean mass (RLM; %) (Pre: 45.5
[32.8-63.0]; Post: 47.9 [33.7-66.3]) and absolute lean mass (ALM; %) (Pre: 67.0[55.0-75.2]; Post: 68.8
[56.6-75.7]) were improved after CT. The body mass index (BMI; kg/m2) did not change post-CT (Pre:
24.2 [21.3 – 28.7]; Post: 23.7 [21.8 – 30.0]). The viral load remained undetectable, while the number of
CD4+ T lymphocytes was increased (Pre: 529 [426.0-900.0]; Post: 694 [381.0-1175.0]). In addition, VO2
(ml.kg.min-1) (Pre: 16.2 ± 4.9; Post: 21.2 ± 3.2), speed (km/h) (Pre: 5.7 ± 0.9; Post: 6.3 ± 1.0) and
inclination (%) (Pre: 3.8 ± 1.2; Post: 4.9 ± 1.0), obtained at AT intensity, were improved. It was concluded
that CT was able to improve the VO2 at the intensity of AT and induced increases in RLM and
ALM. Finally, the CT increased the number of CD4 + T lymphocytes, with no negative effect on the viral
load. These results are extremely important for the quality of life of patients with HIV.
Keywords: HIV; AIDS; Physical Training; Anaerobic Threshold Oxygen Consumption.
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mudança do estilo de vida, especificamente a prática de

Introdução
O vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana

exercícios físicos2. Um programa de exercícios físicos

adquirida) é um membro do gênero Lentivírus da família

bem orientado, respeitando as individualidades dos

Retroviridae, sendo este o agente causador da AIDS

pacientes vivendo com HIV/AIDS e os estágios da

1

(Acquired Immune Deficiency Syndrome) .

doença, pode trazer inúmeros benefícios, como por

A terapia antirretroviral de alta atividade (HAART,

exemplo: elevação e manutenção do consumo máximo de

Therapy)

oxigênio, a identificação de limiares de intensidade,

representa a principal estratégia farmacológica disponível,

aumento das resistências anaeróbia e aeróbia, aumentos

sendo empregada no tratamento do quadro de infecção

da massa e força musculares, bem como redução do

gerado pelo vírus HIV. A HAART inclui classes de

percentual de gordura 2,9.

do

inglês

Highly

Active

Antiretroviral

drogas compostas por inibidores de transcriptase reversa

Inexistem na literatura estudos a respeito dos

análogos de nucleotídeos e/ou não análogos (ITRN),

efeitos do treinamento combinado (TC) sobre o aumento

inibidores de protease (IPs) e, ainda, inibidores de fusão

e/ou manutenção do consumo de oxigênio (VO2)

1,2

mensurado na intensidade do limiar anaeróbio (LAn) em

.
A infecção pelo vírus HIV, assim como o uso

pessoas vivendo com HIV/AIDS.

prolongado de medicamentos antirretrovirais os quais
compõem

a

HAART,

parece

promover

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi

alterações

avaliar os efeitos do TC de 16 semanas sobre a

negativas e deletérias ao organismo desses sujeitos, tais

composição corporal e o sistema imune, bem como

como: alterações no perfil lipídico, redução da massa

velocidade e inclinação da esteira rolante obtidos na

magra, diminuição da capacidade cardiorrespiratória,

intensidade do LAn em indivíduos com HIV.

lipodistrofia, resistência à insulina, síndrome metabólica,
entre outras

3,4

.

Sob esse aspecto, a hipótese do presente estudo é
que a aplicação do protocolo por nós proposto permitirá a

Muito embora tenha possibilitado a reconstituição

identificação de limiares (como por exemplo, o limiar

imunológica e aumento da sobrevida, os efeitos colaterais

anaeróbio), o qual será utilizado no sentido de melhor

provocados pelo uso prolongado da HAART tem enorme

prescrever e controlar o exercício, e, consequentemente,

repercussão inter-sistêmica e eleva a susceptibilidade à

impactará positivamente sobre o consumo de oxigênio, o

toxicidade mitocondrial, redução da atividade das

qual é de grande importância no sentido de promover uma

enzimas oxidativas, aumento na produção de espécies

boa qualidade de vida a essa população.

reativas de oxigênio (EROs) e ocorrência de lipodistrofia.
Este processo torna o indivíduo mais propenso à síndrome
metabólica

e

a

fatores

de

risco

para

doenças

cardiovasculares podendo, assim, interferir na capacidade
3-6

cardiorrespiratória do mesmo .

ocorrer redução na força muscular, na capacidade de
no

consumo

de

oxigênio

O presente estudo é parte integrante do Projeto
+

HIV VIDA, sendo este pioneiro no que se refere ao
estudo dos efeitos do treinamento físico sobre diversos

Em indivíduos infectados pelo vírus HIV é comum

esforço,

Materiais e Métodos

e

quadro

parâmetros

fisiológicos

em

pessoas

vivendo

com

HIV⁄AIDS no Estado de Mato Grosso.

de

Os sujeitos de nosso estudo foram contatados via

incapacidade funcional, levando a situações de fragilidade

Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM/UFMT) e

e dependência, baixa qualidade de vida e risco de

Serviço de Assistência Especializada (SAE), ambos

mortalidade 7, 8.

localizados no município de Cuiabá-MT, entre os meses

Dentre as intervenções não medicamentosas para

de julho e novembro de 2011. Para serem incluídos no

evitar as consequências negativas advindas da infecção do

projeto, os indivíduos deveriam ser fisicamente inativos e

vírus HIV associadas ao uso dos fármacos, está a

apresentarem atestado médico liberando-os para a prática
R. bras. Ci. e Mov 2013;21(4): 5-12.
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de atividade física. Foram excluídos os indivíduos que

com 50% de 1RM estimada (de acordo com a capacidade

apresentavam doenças inflamatórias agudas ou crônicas

de cada participante verificada no período de adaptação

(artrites,

limitações

de duas semanas), seguida de um minuto de intervalo; 3)

ortopédicas, acidente vascular cerebral (AVC), infarto

Três repetições com 70% de 1RM estimada, seguida de

agudo do miocárdio, câncer, contagem de linfócitos T

três minutos de intervalo. As tentativas para encontrar a

lesões

músculo-articulares),

3

CD4+ menor que 200 células/mm ; anemia; infecções

1RM foram separadas por descanso de 3-5 minutos com

secundárias e gravidez.

cargas progressivamente mais pesadas até que a 1RM

Participaram do estudo 10 indivíduos, sendo 5

fosse determinada em três tentativas 10.

homens e 5 mulheres, apresentando as seguintes
características: 44,7±8,97 anos de idade; Tempo de
HAART: 8,89±6,21 anos; Tempo de Portador: 9,14±5,37
anos.

Consumo de oxigênio (VO2)
O teste ergoespirométrico para a verificação do
VO2 foi efetuado por meio do protocolo de Rampa. O

Todos os participantes assinaram um Termo de

equipamento utilizado para essa mensuração foi a esteira

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto de

ergométrica da marca Inbramed Master® (Brasil) e, para

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa

a análise de gases, foi utilizado o VO2000 da

do Hospital Universitário Júlio Muller (Processo número

Medgraphics® (Software Ergomet 13, USA).

673/ CEP-HUJM/09).

O protocolo de Rampa foi efetuado por meio de
um teste de esforço e não consistiu de estágios; os

Avaliações

incrementos de carga e a inclinação ocorreram de maneira

As avaliações foram realizadas no início e ao final

contínua (a cada 3 minutos) e gradual durante todo o

do período de TC, o qual teve duração total de 16

tempo de esforço até a exaustão, respeitando o

semanas. As mensurações referentes ao VO2 e ao LAn

condicionamento físico do indivíduo, assim como idade e

foram realizadas em uma clínica particular, especializada

sexo. No caso do presente estudo, não avaliamos o

neste procedimento, localizada na cidade de Cuiabá-MT,

consumo máximo de oxigênio (VO2máx), mas, sim, o VO2

e contaram com o acompanhamento de um médico

na intensidade do LAn.

cardiologista. Os testes de carga máxima e prescrição
foram aplicados na Academia de Musculação da
Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do
Mato Grosso – Campus Cuiabá.

Determinação do LAn
O LAn foi determinado pela método denominado
de V slope, cujo cálculo é realizado pela plotagem do
VCO2 (y) contra o VO2 (x). Tal método utiliza a média de

Teste de 1RM
Após duas semanas (seis sessões de treino) de
adaptação aos exercícios de força, foram realizados os
testes de carga máxima (1RM). Para garantir a
fidedignidade dos resultados os testes de 1RM foram
realizados duas vezes em cada exercício, procedimento

cinco a oito respirações ou 10 a 15 segundos e despreza as
medidas iniciais do exercício e as obtidas após o ponto de
compensação respiratória. Feito isso, traça-se a melhor
reta a partir dos pontos à esquerda e outra a partir dos
pontos mais à direita; a intersecção das duas retas
identifica o ponto equivalente ao LAn 11.

em quatro dias distintos com no mínimo 48h entre as
sessões. Todos os testes foram realizados no mesmo
horário do dia com no mínimo 10 minutos de intervalo
entre os exercícios. O procedimento de testagem foi
precedido de um aquecimento geral e específico: 1) 10
minutos de esteira em intensidade leve; 2) Oito repetições

Composição corporal
Para a obtenção das seguintes variáveis referentes
à composição corporal: Massa Total (MT), Massa gorda
absoluta (MGA), Massa gorda relativa (MGR), Massa
magra absoluta (MMA), Massa magra relativa (MMR) e
R. bras. Ci. e Mov 2013;21(4): 5-12.
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Índice de Massa Corporal (IMC) foi utilizado o método

Wilk. Para as variáveis não paramétricas os dados foram

da Absorciometria por dupla emissão de Raios X (DEXA)

analisados pelo teste de Wilcoxon e expressos como

(GE DPX NT Encore, versão 12.10, USA). Esse método,

mediana

além de ser padrão ouro, é considerado não invasivo e

paramétricas os dados foram analisados pelo teste t-

com mínima dose de radiação (normalmente inferior a

Student e expressos como média ± desvio padrão

10µSv).

(p≤0,05).

(mínimo

e

máximo).

Para

as

variáveis

Tabela 1. Programa de treinamento combinado (TC)
Determinação da carga viral e dos linfócitos T CD4+ e T
CD8+
A carga viral foi feita por meio do Kit b-DNA Kit:
HIV 3.0 RNA (Bayer® System 340 bDNA Analyzer,
Germany). A contagem de linfócitos T CD4+ e T CD8+
foi realizada por meio

da Citometria de Fluxo

Anaeróbio
Circuito (voltas)
Repetições
Trabalho
Aeróbio
Caminhada (%)/duração

1–8
2
15
40

Semanas
9 – 16
3
15
60

60/30

75/30

(FACScalibur Flow Cytometer, BD Biosciences®, USA).

Os percentuais de trabalho foram calculados a partir de 1-RM e VO2ma

Programa de treinamento combinado

Resultados

O programa de TC foi composto por exercícios de
força:

agachamento,

abdominal,

remada

supino

reto,

sentada,

leg
mesa

No que se refere às variáveis da composição

45º,

corporal dos indivíduos, foram observadas melhoras em

flexora,

relação à MMR e MMA após o TC. Ainda, houve

press

desenvolvimento, abdominal, tríceps na polia, rosca

tendência de redução da MGA (Tabela 2).

bíceps, flexão plantar sentada e abdominal reto, conforme
sequência do circuito de treinamento. O circuito era
realizado com séries simples, ou seja, uma única série
com

15

repetições,

somando-se

12

exercícios

ininterruptos ao final do circuito, com intervalo de
recuperação de 90 segundos. Posteriormente, repetia-se a
sequência, podendo ser realizada, no máximo, três vezes.
Imediatamente após o treinamento de força, os sujeitos
iniciavam o treinamento aeróbio, o qual consistiu de

Tabela 2. Composição corporal dos sujeitos nos períodos
pré e pós-treinamento físico combinado
Pré-treinamento Pós-treinamento
p-valor
68,3 (53,6 – 90,1) 69,2 (53,7 – 94,8) 0,20
MT
MGR 20,5 (14,5 – 26,7) 19,6 (14,0 – 26,5) 0,37
MGA 30,9 (21,7 – 42,6) 28,9 (21,1 – 41,0) 0,06
MMR 45,5 (32,8 – 63,0) 47,9 (33,7 – 66,3) 0,007*
MMA 67,0 (55,0 – 75,2) 68,8 (56,6 – 75,7) 0,05*
24,2 (21,3 – 28,7) 23,7 (21,8 – 30,0) 0,58
IMC
Massa Total (MT, kg); Massa gorda relativa (MGR, %); Massa gorda absoluta (MGA, kg);
Massa magra relativa (MMR, %) Massa magra absoluta (MMA, kg); Índice de Massa Corporal
(IMC, kg/m²); * Para os valores de p≤0,05

caminhada em pista de atletismo (400 metros) por 30
minutos; tal treinamento foi prescrito com base nos
valores de VO2max obtidos antes do início do treinamento.
As seções tiveram duração de uma hora, com frequência

Não houve alteração na carga viral e linfócitos T
CD8+. Além disso, foi observado aumento significativo
no número de linfócitos T CD4+ (Tabela3).
No que concerne aos parâmetros obtidos durante o teste

de três vezes na semana, durante 16 semanas (Tabela 1).

ergoespirométrico, houve aumento significativo do VO2
mensurado na intensidade do LAn. Além disso, foram

Análise estatística
Os dados foram analisados mediante o pacote
estatístico

BioEstat®

5.0

(Belém-PA,

Brasil).

A

normalidade dos dados foi analisada com o teste Shapiro-

observados aumentos

na

velocidade

e

inclinação,

denotando melhora na performance dos sujeitos avaliados
(Tabela 4).

R. bras. Ci. e Mov 2013;21(4): 5-12.
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Tabela 3. Carga viral e contagem de linfócitos T CD4+ e T CD8+ nos períodos pré e pós-treinamento combinado
Pré-treinamento
Pós-treinamento
p-valor
Indetectável
Indetectável
------Carga viral
(<50 cópias/ml)
529,0 (426,0 – 900,0)
694,0 (381,0 – 1175,0)
0,03*
TCD4+
(contagem)
833,5 (356,0 – 2071,0)
1016,0 (473,0 – 2451,0)
0,07
TCD8+
(contagem)
* Para os valores de p<0,05,

Tabela 4. Avaliação do consumo de oxigênio (VO2) na intensidade do LAn nos momentos pré e pós-treinamento
combinado
Variáveis*
Pré-treino
Pós-treino
p-valor
16,2±4,9
21,2±3,2
0,002*
VO2 (ml.kg.min-¹)
5,7±0,9
6,3±1,0
0,03*
Velocidade (km/h)
3,8±1,2
4,9±1,0
0,003*
Inclinação (%)
231,1±40,3
274,0±44,7
0,07
Tempo (s)
Dados expressos em média ± desvio padrão (Teste t-student). * Para os valores de p<0,05

perda de massa magra como à distribuição anormal de

Discussão
O presente estudo contava, no início das

gordura, conforme já relatado por outros estudos25, 26. No

atividades, com um número total de 25 sujeitos, porém,

presente estudo, o TC induziu a um aumento da MMA e

chegou ao final com 10 participantes e não contou com

MMR; esses resultados corroboram outros estudos os

um grupo controle. Essas ocorrências caracterizam-se

quais utilizaram treinamento aeróbio de curta duração16,

como limitações de nosso trabalho. No entanto, estudos

musculação18, musculação associada ao uso do hormônio

realizados com esta população normalmente relatam essa

testosterona26 e treinamento aeróbio para pessoas obesas

clássica dificuldade12-15. Além disso, sabe-se que a

vivendo com HIV/AIDS 27.

exclusão de sujeitos visando a obtenção de um grupo

Sabe-se que indivíduos com HIV possuem

controle pode comprometer a participação dos mesmos e

condicionamento aeróbio insatisfatório. Essa afirmação

de outros 12, 13.

pode ser comprovada pelos baixos valores de VO2max

Uma das principais preocupações ao se trabalhar

comumente apresentados23,

28

. Dessa forma, vê-se a

com portadores do vírus HIV é a possibilidade de

necessidade da prática de exercícios físicos com o intuito

supressão do sistema imunológico, sendo o exercício

de reverter esse quadro, ao passo que a otimização desse

físico agudo um dos possíveis agentes causadores

16-18

.

parâmetro melhora a qualidade de vida dessa população.

Contudo, o TC seguiu as recomendações existentes na

Alguns autores tem sugerido que a queda nos valores

literatura para esta população

19-22

. Assim sendo, o

treinamento aplicado não causou alterações na carga viral

desta variável tem relação com a toxicidade mitocondrial
induzida pela terapia antirretroviral 2,29.

dos pacientes, permanecendo a mesma indetectável pós-

Um ponto importante a se destacar é que não

treinamento. No que se refere ao número de Linfócitos T

foram encontrados na literatura estudos que analisaram o

CD4, o TC foi capaz de aumentá-lo. Os estudos de

VO2 (não o VO2máx) de indivíduos com HIV na

PERNA, et al.

23

e SCHLENZIG et al.

24

também

intensidade do LAn, caracterizando, dessa forma, o

encontraram aumento significativo na contagem de

caráter inédito do presente estudo. Nesse sentido, surgiu,

linfócitos T CD4+ no grupo exercitado, demonstrando

então, a ideia de analisarmos esta variável tão relevante

que o exercício físico regular pode ter sido, pelo menos

para a prescrição de exercícios, principalmente para esse

em parte, responsável por este aumento no presente

tipo de população tão específica. Vale destacar que a

estudo.

escolha pela técnica “V slope” para determinação do LAn

O indivíduo com HIV usualmente apresenta

deu-se pelo fato de que esse método, quando aplicado em

alterações corporais e metabólicas associadas tanto à

pacientes apresentando baixos valores de consumo de

R. bras. Ci. e Mov 2013;21(4): 5-12.
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oxigênio, como no caso dos nossos sujeitos, sofre menor

exercício com o intuito de melhorar a capacidade aeróbia

influência

de um indivíduo39, 40.

das

oscilações

ventilatórias,

por

vezes

características desses indivíduos 30.

Estudos os quais abordam os efeitos do TC sobre a

Houve aumento no valor de VO2 determinado na

capacidade aeróbia e sua relação com marcadores

intensidade do LAn após o período de treinamento físico;

metabólicos, como por exemplo, a concentração de

o mesmo ocorreu em relação aos valores de velocidade e

lactato sanguíneo, vem sendo realizados pelo nosso grupo

inclinação da esteira rolante. Tais melhoras relacionadas

de pesquisa. Tais estudos contribuirão sobremaneira tanto

ao condicionamento aeróbio dos sujeitos podem ser

para o melhor entendimento das questões levantadas no

relacionadas, em parte, à aplicação do TC, o qual aumenta

presente estudo como para o desenvolvimento de

o gasto energético durante o exercício e na condição de

protocolos de exercícios adequados para pessoas vivendo

repouso

os

com HIV/AIDS, uma vez que a intensidade do exercício

parâmetros relacionados à mecânica ventilatória e ao

pode promover diferentes respostas sobre a mobilização

funcionamento do sistema cardiovascular 12, 13, 25, 31, 32.

de substratos, a qual possui forte correlação com as

bem

como

melhora

substancialmente

Além disso, é possível que o TC possa ter

alterações cardiorrespiratórias (ex. hiperlactacidemia;

melhorado a funcionalidade mitocondrial desses sujeitos,

hiperamonemia; hiperproteinemia; versus alteração do

os quais normalmente apresentam disfunção dessa

débito cardíaco; elevação do consumo de oxigênio;

importante organela cito/sarcoplasmática

33,34

. Além disso,

ventilação pulmonar).

sabe-se que o uso prolongado da HAART pode aumentar
a formação de EROs35, podendo ser este fenômeno uma

Conclusões

consequência de tal disfunção. Para confirmar essa
hipóteses,

seriam

necessárias

as

mensurações

De acordo com os resultados obtidos, pode-se

de

concluir que, na população avaliada, o TC foi capaz de

marcadores (bioquímicos, proteicos e/ou gênicos) de

melhorar o consumo de oxigênio na intensidade do LAn.

funcionalidade mitocondrial e de algumas formas de

No que se refere à composição corporal, o TC promoveu

EROs; no entanto, tais determinações não foram

aumento na massa magra absoluta e relativa. Ainda, o TC

efetuadas.

induziu aumento no número de linfócitos T CD4+ e não

Como limitação do presente estudo, não efetuamos

exerceu efeito negativo sobre a carga viral, a qual

ajustes de carga ao longo das 16 semanas. Tal fato pode

permaneceu indetectável. Estes resultados denotam que a

ter, hipoteticamente, prejudicado ganhos maiores pela

realização do TC não apresentou riscos ao sistema

ausência do ajuste; no entanto, para minimizar tal

imunológico dessas pessoas e promoveu diversos efeitos

ocorrência, foi mantido um número alvo de repetições

benéficos às mesmas.

durante todo o período experimental.
A preservação de mecanismos funcionais mínimos,
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ainda, possibilitar o rápido retorno às atividades diárias .
Vale ressaltar que o exercício físico moderado parece
melhorar os mecanismos de defesa do organismo,
enquanto que o de natureza intensa pode deprimi-los 36-38.
A determinação do VO2 no LAn é uma ferramenta
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