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1. INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO 

A introdução da terapia antirretroviral combinada (TARV) em 1996 para o tratamento da 
infecção pelo HIV se destaca como um marco para a epidemia da aids. A dramática redução da 
morbidade e grande impacto na mortalidade dos pacientes com HIV levou, de imediato, tanto ao 
aumento da expectativa de vida como a melhora da qualidade de vida desses indivíduos.  

Todavia, em um período médio de dois anos após o início da TARV, especialmente do 
uso dos inibidores da protease, observou-se que cerca de 40 a 50 % dos pacientes começaram a 
apresentar alterações corporais e complicações metabólicas, concomitantes ou não, sendo 
coletivamente descritas como síndrome lipodistrófica associada ao HIV. Apesar das drogas 
antirretrovirais (ARV) terem participação fundamental no desenvolvimento da síndrome 
lipodistrófica, havia pacientes sem uso prévio de TARV que também demonstravam 
anormalidades do tecido adiposo, sugerindo que outros fatores estavam envolvidos na gênese 
desses distúrbios anatômicos e metabólicos, incluindo a presença do HIV e aspectos próprios do 
hospedeiro. 

Lipodistrofia, por definição, é uma alteração do metabolismo dos lipídeos que resulta em 
anormalidades na distribuição de gordura no organismo. A lipodistrofia associada ao HIV 
consiste em alterações no tecido adiposo com redistribuição anormal da gordura, havendo perda 
de gordura (lipoatrofia) e/ou ganho de gordura (lipohipertrofia) em diferentes partes do corpo.  

As alterações metabólicas componentes da síndrome lipodistrófica são: dislipidemia 
(elevação de triglicerídeos, colesterol total e LDL colesterol, redução do HDL colesterol), 
resistência à insulina, menos frequentemente hiperglicemia e raramente acidose lática. Alguns 
desses distúrbios apresentados pelos pacientes com HIV/aids, como acúmulo de gordura visceral 
com aumento da circunferência abdominal, hipertrigliceridemia, hiperglicemia e baixos níveis de 
HDL-colesterol, são integrantes da síndrome metabólica, onde o desenvolvimento de resistência 
à insulina está associado ao aumento de risco de doença cardiovascular (DCV) nesses indivíduos.  

Uma definição para lipodistrofia associada ao HIV é difícil de estabelecer por diversas 
razões, como: ausência de referência de normalidade na população geral, variabilidade de 
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apresentação clínica, falta de padronização e reprodutibilidade de métodos de medida da gordura 
regional, dentre outras. Várias tentativas de definição objetiva de caso tem sido feitas baseando-
se em dados demográficos (sexo, idade), variáveis relacionadas ao HIV (duração e estágio da 
infecção), variáveis antropométricas (relação cintura/quadril), variáveis laboratoriais (HDL 
colesterol), medidas por tomografia computadorizada (TC) e por absormetria por dupla emissão 
de raio-X de corpo inteiro (DEXA). Para auxiliar o diagnóstico clínico uma definição mais 
subjetiva atualmente é usada considerando a concordância dos achados de exame médico e auto-
avaliação do paciente.  

As alterações anatômicas, além de todas as repercussões clínicas, tem grande impacto na 
qualidade de vida dos pacientes, uma vez que são estigmatizantes, particularmente a lipoatrofia 
de face, e podem tornar-se reveladoras da soropositividade, abalar a autoestima, interferir nas 
relações socioafetivas e comprometer a adesão dos pacientes ao tratamento afetando sua eficácia.  

 

2. PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA 

 Diversos estudos, particularmente relacionados às anormalidades anatômicas em 
pacientes com HIV recebendo TARV com inibidores de protease, apresentaram taxas de 
prevalência entre 10 a 83 %. Baseando-se na auto-avaliação dos pacientes, 50% deles referiam 
lipodistrofia após 10 meses de terapia. A ausência de um consenso quanto a maneira mais 
apropriada em definir as alterações na distribuição da gordural corporal, utilizando-se 
essencialmente de critérios clínicos como o relato do paciente confirmado pela avaliação médica, 
associada ao tempo de diagnóstico e de uso de TARV, contribuem para essa variação. Menores 
prevalências vem sendo demonstradas em estudos mais recentes com novos agentes 
antirretrovirais compondo a TARV, evitando uso de inibidores da transcriptase reversa análogos 
timidínicos. A incidência de alterações corpóreas tende a aumentar com o tempo de uso da 
TARV, como observado após 6 meses (5%), 12 meses (9%), 24 meses (26%) de tratamento.  

 

3. ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO 

Fatores de risco relacionados ao paciente (idade, sexo, etnia, contagem de células CD4 e 
índice de massa corpórea), à terapia antirretroviral (uso prévio, duração e tipo de ARV) e 
diretamente ao HIV (duração da infecção, carga viral RNA HIV-1) interferem de forma 
independente no desenvolvimento de lipohipertrofia e/ou lipoatrofia e são, na maioria, comuns a 
ambas condições (Tabela 1). Avaliação de pacientes sem uso de ARV tem evidenciado a ação 
direta do virus no tecido adiposo subcutâneo e evolução de lipoatrofia, demonstrando aumento 
da expressão de genes anti-adipogênicos e proinflamatórios, através de adipocitocinas 
(adiponectina e leptina). Maior replicação do HIV está associada a maior risco de lipodistrofia.  

A idade avançada está associada significativamente tanto com a lipoatrofia quanto a 
lipohipertrofia, bem como com as anormalidades metabólicas.  Aparentemente as mulheres 
evoluem mais com acúmulo de adiposidade e os homens com perda de gordura periférica. 
Pacientes com níveis de células CD4 baixos tendem ao desenvolvimento de lipoatrofia, ao passo 
que valores mais elevados de células CD4 aumentam o risco de lipohipertrofia. A redistribuição 
anormal de gordura parece ser menos frequente em hispânicos e afroamericanos e mais evidente 
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nos caucasianos. Há controvérsias quanto a influência do estado nutricional basal para a 
evolução de lipodistrofia, embora seja sugerido que pacientes com índice de massa corpórea 
(IMC) acima do normal (> 25 kg/m2) apresentem menor risco de lipoatrofia e grande risco de 
lipohipertrofia.  

A exposição aos inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (ITRN) 
timidínicos, especialmente a estavudina (d4T), mas também a zidovudina (AZT), está associada 
a grande risco de desenvolver de lipoatrofia. A estavudina também colabora nas alterações do 
metabolismo dos lipídeos. De uma forma geral, à classe dos inibidores da protease (IP), 
inicialmente representada pelo indinavir (IDV), seguido pelo nelfinavir (NFV) e ritonavir (RTV), 
é atribuída a relação de risco para lipohipertrofia, além das alterações metabólicas. O efavirenz 
(EFZ), inibidor da transcriptase reversa não análogo (ITRNN), mais recentemente vem sendo 
implicado à lipoatrofia, como também a alterações metabólicas como queda do HDL-colesterol.  

 

4. QUADRO CLINICO 

A lipodistrofia associada ao HIV manifesta-se clinicamente através de redistribuição 
anormal da gordura corporal e alterações metabólicas, podendo as anormalidades ocorrerem de 
forma isolada ou concomitantes com intensidades variáveis. Os distúrbios no metabolismo dos 
lipídeos e especialmente da glicose podem preceder o aparecimento dos sinais físicos da 
lipodistrofia, embora haja referência de que as desordens metabólicas sejam encontradas com 
maior frequência nos pacientes com mudanças anatômicas. 

Redistribuição anormal da gordural corporal: 

Essas alterações consistem em acúmulo de gordura central (lipohipertrofia) em algumas 
regiões e perda de gordura periférica (lipoatrofia) em outras áreas especificamente 
determinadas. Geralmente são notadas entre 12 a 18 meses de uso da TARV. Podem ocorrem de 
forma independente ou evoluirem simultaneamente. Quando há associação das duas condições, 
parece mais frequente a perda de gordura anteceder o acúmulo. Podem estar associadas as 
dislipidemias e a resistência à insulina, o que eleva o risco de doenças cardiovasculares, em 
especial quando há aumento de adiposidade abdominal e estão presentes outros fatores de risco 
clássicos (p ex. tabagismo). 

Alguns estudos comparando pacientes portadores de HIV com e sem evidência clínica de 
lipodistrofia a sujeitos sem infecção pelo HIV tem achado significante redução de gordura 
subcutânea em extremidades (20 – 30%) naqueles portadores sem manifestações visíveis 
clinicamente, o que foi denominado de lipoatrofia subclínica. Essa redução de gordura começa 
precocemente em ambiente molecular, provavelmente pouco tempo após o início da TARV 
composta por ITRN, especialmente os timidínicos. 

A descrição das principais áreas comprometidas segue abaixo: 

Lipohipertrofia: lipoacúmulo e aumento de volume em regiões: tronco - abdome 
(principalmente às custas de gordural visceral), dorso, dorsocervical (giba), mamas 
(incluindo ginecomastia); submentoniana; pubiana; lipomatoses em membros, tronco e 
axilas. A ginecomastia relacionada à lipodistrofia é associada ao uso do EFZ, apontado 
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como fator desencadeante  do acúmulo de tecido adiposo mamário em homens com HIV, 
embora haja discussão de outras possíveis causas como hipogonadismo. (Figura 1) 

Lipoatrofia: seletiva perda de gordura em face, glúteos, membros superiores e inferiores 
com evidenciação das veias e da arquitetura muscular, e adelgaçamento da pele. (Figura 
2) 

 

Alterações Metabólicas: 

Distúrbios no metabolismo da glicose: resistência à insulina evoluindo ou não para 
diabetes mellitus. 

Dislipidemias: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia   (elevação de colesterol total e 
LDL-colesterol), queda do HDL-colesterol. 

 

5. PATOGENIA  

A lipodistrofia associada ao HIV é uma síndrome de natureza multifatorial, onde 
acontece uma complexa combinação entre eventos diretamente relacionados aos antirretrovirais, 
à presença do HIV, características do hospedeiro, com a participação de lipotoxicidade. Essa 
combinação tem como resultado alterações corporais e/ou metabólicas que serão percebidas 
geralmente após algum tempo de infecção e início da TARV, mas que tem o começo de seu 
desenvolvimento precocemente, muito antes de serem notadas pelo paciente e pelo médico. 

Os possíveis mecanismos envolvidos na origem das alterações corporais ainda não são 
completamente compreendidos.  

 

PAPEL DOS ANTIRRETROVIRAIS: 

É comprovado o papel dos antirretrovirais exercendo efeito direto na lipodistrofia, 
variando sua ação de acordo com a classe de antirretrovirais, drogas específicas de uma mesma 
classe ou a combinação dessas drogas levando a efeitos agregados de suas toxicidades.  

Inibidores da Transcriptase Reversa Análogos Nucleosídeos (ITRN): 

Os ITRN estão altamente implicados na lipodistrofia, especialmente na atrofia de tecido 
adiposo subcutâneo. Os ITRN análogos timidínicos, em particular o d4T e o AZT, são 
diretamente responsáveis pela toxicidade mitocondrial que ocorre nos adipócitos.  

De forma marcante o d4T, mais também o AZT, tem a habilidade de inibir a mitocondria 

DNA polymerase γ, enzima essencial para a replicação e reparação do DNA mitocondrial. A 
inibição do DNA mitocondrial leva a dano na produção de adenosina trifosfato (ATP) e no 
armazenamento de energia pela célula adiposa. A progressiva depleção do DNA mitocondrial e 
consequente disfunção mitocondrial interferem na diferenciação dos adipócitos desde suas 
células precursoras até as maduras (adipogênese) e em funções do tecido adiposo, como a 
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estocagem de lipídeos (triglicerídeos) dimunuindo seu conteúdo em depósito celular, a síntese de 
ácidos graxos (lipogênese), a secreção de adipocinas - a adiponectina, relacionada à homeostase 
glicêmica, e a leptina, ligada a regulação do balanço energético, além de ambas elevarem a 
sensibilidade dos adipócitos à insulina.  

Entretanto, para que a toxicidade mitocondrial desencadeie os efeitos observados parece 
ser necessária uma extensa depleção do DNA mitocondrial a ponto de comprometer o seu 
metabolismo oxidativo, levando a produção elevada de espécies reativas de oxigênio (ROS) com 
aumento do stress oxidativo, inibição da diferenciação do adipócitos, lipotoxicidade e dano 
celular.  

Além da toxicidade mitocondrial, outros mecanismos propostos para a lipoatrofia 
relacionada à exposição aos análogos timidínicos são a apoptose (morte celular) e a aceleração 
da lipólise (hidrólise dos triglicerídeos armazenados e liberação de ácidos graxos livres - AGL) 
das células adiposas. Como resultado desses eventos o tecido adiposo subcutâneo (SAT) 
apresenta adipócitos de formas e tamanhos variados, geralmente menores do que o normal, o que 
clinicamente corresponde ao aspecto lipoatrófico periférico observado nos pacientes. (Figura  3) 

Estudos demonstram que desde o começo da TARV, entre o primeiro e sexto mês, há 
uma disfunção mitocondrial precoce induzida pelas drogas, o que poderia levar inicialmente ao 
aumento do tecido adiposo subcutâneo, antes da perda da gordura associada a severa e avançada 
disfunção mitocondrial.  

Outras evidências sugerem que ITRN também estão ligados ao desenvolvimento de 
hipertrofia de gordura em depósito visceral, sendo verificado acúmulo inicial de tecido adiposo 
visceral (VAT) em pacientes infectados pelo HIV não experimentados com tratamento que 
haviam começado TARV com análogos timidínicos. Foi proposto que esse ganho inicial poderia 
estar relacionado à produção de ROS consequente a uma disfunção mitocondrial precoce. 
Pacientes com lipoatrofia em uso de d4T, e em menor proporção de AZT, apresentam redução da 
expressão de genes que regulam a função mitocondrial e a adipogênese e, de forma inversa, 
demonstram maior expressão de genes para o stress oxidativo e a apoptose. 

O d4T, reconhecido como participante fundamental nas severas alterações lipoatróficas, 
também é considerado parcialmente responsável pela deteriorização do perfil metabólico dos 
lipídeos. 

Inibidores da transcriptase reversa mais recentes – abacavir (ABC - análogo de 
nucleosídeo) e tenofovir (TDF - análogo de nucleotídeo) parecem não estar relacionados a 
fenômenos de toxicidade do tecido adiposo e são recomendados para a substituição dos análogos 
timidínicos dos esquemas de terapia antirretroviral combinada para pacientes com lipodistrofia. 

Inibidores da Transcriptase Reversa Não Análogos de Nucleosídeos (ITRNN):  

Os ITRNN até recentemente não apresentavam ligação com a lipodistrofia. Contudo, 
dados do estudo ACTG A5142 inferiram que o EFZ pode estar intimamente associado com a 
perda de gordura periférica. Nesse estudo, verificou-se que a lipoatrofia foi mais frequente com 
EFZ do que com o lopinavir/ritonavir (LPV/r), quando combinados a terapia otimizada de base 
composta por AZT ou d4T, sugerindo uma toxicidade aditiva do EFZ aos análogos timídinicos 
na gordura subcutânea em prolongado tempo de uso dessa combinação. Parece haver 
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concordância desses achados com efeito anti-adipogênese demonstrado em cultura de adipócitos 
apresentado em outro estudo. 

Inibidores da Protease (IP): 

A participação dos IP na lipodistrofia está mais relacionada à lipohipertrofia central e às 
alterações metabólicas, como dislipidemias e resistência à insulina. Os IP interferem de forma 
intensa na adipogênese, mas também induzem a toxicidade e disfunção mitocondrial dos 
adipócitos. Estudo experimental que avaliou a disposição intracelular dos ARV demonstrou o 
extenso acúmulo dos IP nos adipócitos, produzindo efeito citotóxico, inibição da diferenciação 
celular, aceleração da lipólise, comprometimento da síntese proteíca e apoptose dos pré-
adipócitos, com maior envolvimento do NFV, menor impacto do IDV, tendo o saquinavir (SQV) 
e o RTV atuações intermediárias.  

A ação direta dos IP nas células de gordura (exceto amprenavir - APV e atazanavir - 
ATV) promove o aumento do stress oxidativo mitocondrial levando a maior produção de ROS 
nos adipócitos de tecido subcutâneo. Os IP levam também a diminuição da secreção de 
adiponectina e leptina com danos na absorção de insulina e a depleção do conteúdo lipídico 
celular (triglicerídeos), que é liberado para a circulação com a redução do tamanho dos 
adipócitos, ocorrendo limitação na estocagem de gordura pelo SAT, inclusive a proveniente da 
dieta alimentar, com desvio do conteúdo adiposo para o VAT. 

A absorção da glicose sofre efeito dos IP que, com exceção do ATV, bloqueiam a 
proteína transportadora de glicose (GLUT 4), tendo papel no desenvolvimento da resistência à 
insulina (IDV > SQV > RTV > NFV).  

Estudos clínicos evidenciaram que a primeira geração dos IP, além de estar relacionada 
com as alterações dos metabolismos lipídico/glicídico e com a lipohipertrofia central, também 
podem amplificar os efeitos deletérios dos ITRN análogos timidínicos. 

Novas drogas e outras classes de ARV:  

Dados de ensaios clínicos com novos antirretrovirais, como a etravirina (ITRNN), o 
darunavir (IP), o maraviroque (inibidor do CCR5) ou o raltegravir (inibidor da integrase), 
observando o metabolismo dos lipídeos ou da glicose, até as últimas análises, não tem associado 
o uso desses medicamentos a distúrbios metabólicos ou de redistribuição de gordura. (Tabela 2). 

 

PAPEL DO HIV: 

O HIV é amplamente reconhecido como importante fator na patogênese da lipodistrofia. 
Estudos de pacientes sem uso de terapia antirretroviral já demonstravam o HIV como causa de 
alterações no metabolismo dos lipídeos, mesmo sem evolução para aids. A presença do HIV 
favorece um estado proinflamatório do tecido adiposo e de outros órgãos. Nesse ambiente com 
baixo grau de inflamação crônica é estabelecida uma complexa ligação entre adipócitos, pré-
adipócitos, células inflamatórias recrutadas (magrófagos e linfócitos), todos presentes dentro de 
compartimentos adiposos, com expressão de genes anti-adipogênicos e liberação de citocinas 

proinflamatórias - TNF α, IL-6, MCP-1 (proteína quimiotática do monócito 1).  
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Desde o início da infecção pelo HIV há maior secreção de citocinas a partir da ativação 
de macrófagos pelos lipopolissacárides (LPS) circulantes que resultam da translocação 
bacteriana através do intestino. A secreção dessas citocinas também se encontra aumentada na 
presença de IP e análogos timidínicos, corroborando ainda mais para o estado inflamatório. 

Pacientes com infecção pelo HIV e lipoatrofia apresentam TNF α e IL-6 elevados em SAT, 
alterando a função e diferenciação dos adipócitos, inibindo a produção e expressão de 
adiponectina/leptina com comprometimento  da sua ação antiinflamatória, interferindo na 
oxidação dos ácidos graxos e contribuindo para a resistência a insulina. 

Outra constatação da atuação direta do HIV é o achado de proteínas virais (vrp e nef) 
liberadas por macrófagos infectados pelo vírus em tecido adiposo afetando a diferenciação de 
adipócitos adjacentes. O HIV, através do gen vpr estimula a ativação de glicocorticóide – cortisol 
nas células do tecido adiposo visceral colaborando para a hipertrofia de depósitos de gordura em 
região central. A hipertrofia de VAT central a partir da ativação do cortisol também está 
relacionada aos ARV, em especial os IP. 

 

PAPEL DO HOSPEDEIRO: 

Características individuais devem ser levadas em consideração na avaliação da 
susceptibilidade em desenvolver lipodistrofia, associadas aos efeitos dos antirretrovirais e do 
HIV. Dentre elas a idade parece ter papel importante. Fisiologicamente, com o avançar da idade 
observa-se redistribuição de gordura corporal, dano mitocondrial com aumento do stress 
oxidativo e um estado de baixo grau de inflamação crônica com expressão de citocinas 
proinflamatórias. Fatores genéticos também interagem nesse processo e podem influenciar no 
desenvolvimento de lipoatrofia e lipohipertrofia. Do mesmo modo, a toxicidade dos ARV pode 
depender do metabolismo do paciente, o qual é geneticamente determinado. Fatores 
comportamentais, como o mau hábito alimentar e o sedentarismo, vem ganhando especial 
importância no desenvolvimento da lipohipertrofia nesses indivíduos, tendo destaque as medidas 
preventivas que devem ser adotadas desde o diagnóstico da infecção pelo HIV. 

 

LIPOTOXICIDADE:  

A lipotoxicidade caracteriza-se como fenômeno adicional na patogênese da lipodistrofia. 
A ativação da lipólise em tecido subcutâneo, independente da exposição a ARV, desencadeia a 
liberação de altos níveis de ácidos graxos livres (AGL) e a progressiva perda de gordura em 
depósitos adiposos. Os AGL são mediadores de toxicidade em tecidos sensíveis à insulina e 

podem ativar a secreção de citocinas (ex.: TNF α) pelos macrófagos promovendo inflamação 
local. Desse modo, é possível instalar-se um processo proinflamatório constantemente ativado 
nos depósitos adiposos de pacientes com lipodistrofia.  

O dano no armazenamento de gordura nos depósitos subcutâneos acarreta em desvio da 
estocagem de lipídeos para outros sítios, seja compartimento visceral (fígado – esteatose 
hepática), como outros não adiposos (musculatura esquelética). O acúmulo lipídico nesses locais 
contribui para o desenvolvimento de resistência à insulina. O pâncreas também pode ter seu 
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funcionamento comprometido devido aos elevados níveis de AGL que, somados à ação direta 
dos ARV, leva a dano na secreção e ação da insulina. 

 

TECIDO ADIPOSO SUBCUTÂNEO E TECIDO ADIPOSO VISCERAL: 

Ao contrário das alterações em SAT, para as quais se tem maior compreensão dos 
fenômenos envolvidos, não está claro como se dá o acúmulo de gordura visceral. Hipotetiza-se 
que as células adiposas dos depósitos de gordura do SAT e as áreas viscerais tenham respostas 
intrincicamente diferentes frente aos danos causados pela presença do HIV e ação do ARV, 
resultando em atrofia em uma região e acúmulo em outras.  

Outra possibilidade seria o SAT atuar como o principal alvo dos danos da lipodistrofia do 
HIV, onde a disfunção mitocondrial é mais severa, a adipogênese é mais prejudicada e há mais 
expressão de citocinas proinflamatórias, enquanto o VAT funcionaria apenas como um 
repositório de gordura que não pode ser armazenada em áreas subcutâneas. Entretanto, alguns 
autores são enfáticos ao afirmar que o acúmulo de gordura, especialmente em tronco, ocorre 
como resultado da toxicidade das drogas antirretrovirais e contribui para o aumento do risco 
metabólico nos pacientes. 

 

6. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico de lipodistrofia, no que se refere às alterações corporais, é limitado devido 
a ausência de uma definição de caso objetiva e sua correlação com o que possa ser considerado 
padrão de normalidade de distribuição de gordura em população saudável.   

Na prática clínica leva-se em consideração o relato de mudanças no corpo observadas 
pelo paciente em concordância com os achados do exame médico. As regiões referidas pelo 
paciente e avaliadas clinicamente são: face (bochechas próximo ao nariz e areas laterais do 
rosto), pernas, braços, glúteos, abdome (areas frontal e laterais com aumento da cintura), costas, 
pescoço (areas dorsocervical e submentoniana), mamas, região pubiana, bem como a referência 
de proeminências das veias ou “pseudovarizes”. Para essas areas o relato é de perda de 
gordura/afinamento (lipoatrofia) ou ganho de gordura/aumento de volume (lipohipertrofia), 
incluindo os casos onde as manifestações são mistas.  

É importante associar a esses dados informações como: hábitos alimentares, prática de 
exercícios físicos, tabagismo, etilismo, características fenotípicas familiares, além da presença de 
distúrbios metabólicos observados laboratorialmente (glicose, colesterol total e frações, 
triglicerídeos) e do histórico e tempo de uso dos esquemas antirretrovirais. 

A valorização da queixa do paciente é fundamental, pois subestimá-la implica em retardo 
nas estratégias de abordagem, principalmente quando se trata de reavaliar as drogas que compõe 
a TARV. Por outro lado, há realmente maior dificuldade em identificar os casos em que as 
alterações são mais sutis.  
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A lipoatrofia facial (LF), deformidade das mais estigmatizantes, merece melhor 
detalhamento da sua avaliação. Ocorre a diminuição progressiva das gorduras malar (Bichat) e 
temporal, surgimento de sulcos cutâneos mais acentuados, enrugamento da face, areas de 
depressão e evidenciação do arcabouço ósseo, dando ao rosto o aspecto de envelhecimento 
precoce. Atualmente pode-se contar com um instrumento objetivo desenvolvido no Brasil para 
avaliação diagnóstica e orientação terapêutica da lipoatrofia facial.  

O índice de lipoatrofia facial (ILA), criado por especialistas brasileiros em preenchimento 
facial em pacientes com infecção pelo HIV, avalia o grau de gravidade ou profundidade (P) da 
região da face envolvida – malar (M), temporal (T) e pré-auricular (A), o multiplica pela 
extensão da area acometida e por um fator de correção estipulado para cada região. Dessa 
equação chega-se ao ILA, que pode variar de 0 a 20, e ao grau de lipoatrofia facial, classificado 
da seguinte forma: Grau I – LF leve com ILA de 0 a 5,9; Grau II – LF moderada com ILA de 6,0 
a 10; Grau III – LF grave com ILA de 10,1 a 15; Grau IV – LF muito grave com ILA de 15,1 a 

20. Com indicação de tratamento incluem-se os pacientes com ILA ≥ 6,0. 

Quanto aos demais métodos diagnósticos disponíveis para medir as mudanças da 
composição corporal, ainda não se alcançou uma técnica ideal que, dentre alguns critérios, possa 
ter melhor precisão ao avaliar parâmetros de distribuição de gordura subcutânea e visceral e 
diferenciação entre lipoatrofia e lipohipertrofia. 

As medidas antropométricas são amplamente utilizadas por serem de fácil manuseio e 
baratas, e deveriam ser introduzidas como rotina desde o início do seguimento clínico. Contudo, 
é necessário que o avaliador seja treinado para obter resultados precisos e reprotutíveis. Com o 
cálculo do índice de massa corpórea (IMC), feito a partir dos valores de peso e altura (IMC = 
Peso (kg)/Altura2 (m)), chega-se ao estado nutricional dos pacientes (IMC normal: 18,5 – 24,9); 
para identificação do padrão de distribuição de massa adiposa utiliza-se a medida antropométrica 
relação cintura/quadril, que consiste na razão das circunferências dessas areas, onde valores 
superiores a 0,90 no sexo masculino e 0,85 no sexo feminino representam fator de risco 
cardiovascular e estão relacionados com lipodistrofia;  a soma das dobras cutâneas (bíceps, 
tríceps, subescapular e suprailíaca) determina a porcetagem de gordura corporal. Uma 
dificuldade observada na prática é a aplicação de parâmetros antropométricos, como o IMC, para 
os casos de lipodistrofia com distúrbios mistos de distribuição de gordura, onde não se evidencia 
ou há pouca mudança nesse índice. 

A tomografia computadorizada (TC) tem se mostrado um importante método para 
avaliação do tecido adiposo subcutâneo e visceral de abdome, com realização de corte axial com 
cerca de 3-10 mm de espessura obtido em espaço entre a quarta e quinta vértebra lombar (L4 – 
L5), podendo se estabelecer uma relação entre a distribuição de gordura nos compatimentos 
SAT/VAT. (Figura 4) Entretanto, vem sendo questionado se somente o corte entre L4 – L5 seria 
suficiente para essa avaliação na população com HIV, mediante outras localizações de 
hiperacúmulo de gordura em região abdominal que não se encontram nessa topografia. A 
ultrassonografia de abdome apresenta boa comparação com os resultados de TC ao examinar 
gordura intra-cavitária e parece ser útil para avaliar tecido adiposo em membros inferiores. A 
ressonância magnética (RNM), menos que a TC, tem sido usada para medir gordura abdominal 
também em nível de L4, sendo ambos os métodos considerados com valor preditivo para tecido 
adiposo total. 
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A absormetria por dupla emissão de raio-X de corpo inteiro (DEXA) é a mais recente 
tecnologia radiológica para diagnóstico de lipodistrofia, tida como padrão ouro para avaliar 
composição de gordura total (total de massa magra e percentual de gordura) e composição de 
gordura regional (tronco e extremidades), mas há limitação em estabelecer a medida dos 
diferentes componentes (visceral/subcutâneo) de gordura abdominal (Figura 5) 

O cálculo da gordura total através da bioimpedância elétrica é menos preciso em relação 
aos outros métodos de referência, utilizando informações pouco específicas a respeito dos 
distintos compartimentos adiposos. 

Quanto a lipoatrofia, permanence a dificuldade em correlacionar com precisão medidas 
objetivas (ex.: DEXA) com dados mais subjetivos referidos pelos pacientes ou observados ao 
exame, uma vez que na maioria dos casos as mudanças clínicas se tornam aparentes somente 
após perda de gordura de pelo menos 35%. 

 

7. TRATAMENTO 

O manejo das alterações corporais da lipodistrofia associada ao HIV constitui um dos 
grandes desafios no acompanhamento dos pacientes na atualidade, já que essa população 
encontra-se mais prolongadamente exposta ao virus e às medicações antirretrovirais, principais 
fatores de risco desses distúrbios. A constante busca de estratégias terapêuticas passa por 
diversas formas de intervenção, algumas com sucesso já demonstrado para certos tipos de 
deformidades.  

Os tipos de abordagem variam entre medidas relacionadas ao estilo de vida, que 
impactam também na prevenção das alterações, substituição de ARV reconhecidamente tóxicos, 
tratamento farmacológico e cirurgias e/ou procedimentos reparadores. 

Intervenção no estilo de vida:  

• A prática de atividade física regular traz benefícios não somente de forma preventiva para 
as alterações cardiovasculares, metabólicas e anatômicas, como também tornou-se uma 
medida terapêutica associada a outras intervenções, sendo os exercícios físicos aeróbicos 
recomendados para diminuição da massa corporal gorda e lipoacúmulo central. Já os 
exercícios de resistência muscular utilizando pesos auxiliam no aumento de volume de 
massa muscular nas regiões com lipoatrofia (membros e glúteos), sempre contando com 
orientação de profissional especializado. E os benefícios de exercícios físicos com 
regularidade são ampliados quando se inserem a uma proposta de realização conjunta 
com outras pessoas que vivem ou não com HIV, pois promove também a socialização. 
Entretanto, é preciso atenção quanto a indicação de cada modalidade, pois programas 
intensos de exercícios aeróbicos como de aumento de massa muscular podem acentuar a 
aparência lipoatrófica. 

• Adequada orientação alimentar com programa nutricional de baixa calória, reduzido teor 
de gorduras saturadas e colesterol, equilibrada em proteínas e carboidratos e rica em 
fibras, combinada com exercícios ajuda a diminuir a gordura visceral e lipídeos na 
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circulação. O ideal é que junto com o seguimento clínico se faça avaliações nutricionais 
periódicas. 

Substituição de ARV tóxicos (Switch): 

Como os quadros iniciais de lipodistrofia foram associados ao uso de IP, mais 
precisamente o IDV, uma das estratégias pioneiras com o objetivo de reverter ou estabilizar os 
consequentes efeitos anatômicos e metabólicos da droga foi a sua substituição por um ITRNN, 
na maioria das vezes o EFZ. Contudo, essa medida não levou a nenhuma mudança no corpo dos 
pacientes, tão pouco queda significante de lipídeos. 

A mesma estratégia vem sendo aplicada em relação aos ITRN análogos timidínicos (d4T 
e AZT), comprovadamente associados a grande toxicidade mitocondrial e lipoatrofia, adotando 
sua substituição por drogas menos tóxicas e observando o resultado dessa intevenção quanto a 
estabilização da perda e recuperação de tecido adiposo.  

Uma série de estudos clínicos demonstraram resultados positivos dessa medida, tanto 
para esquemas iniciais em pacientes virgens de TARV, como para aqueles em tratamento. 
Nesses estudos os análogos timidínicos foram substituidos por TDF e ABC. O estudo ABCDE 
analisou d4T versus ABC associados a 3TC + EFZ em pacientes virgens de TARV e ao final de 
96 semanas mostrou maior incidência de lipoatrofia clínica (em membros) com d4T (38.3%) 
comparado ao ABC (4.8%), dados esses confirmados por medidas antropométricas e DEXA 
(feita para um subgrupo). O estudo GS903E (extensão do GS903) demonstrou após 7 anos de 
seguimento dos pacientes do GS903 (2 grupos - d4T/3TC/EFZ x TDF/3TC/EFZ, pacientes 
virgens de tratamento onde ao final de 144 semanas aqueles do grupo do d4T passaram a receber 
TDF), ganho de gordura significante em membros após 2 anos da troca no grupo que 
previamente usava d4T. Entre o basal da troca de d4T para TDF até o final de quatro anos de 
seguimento houve um ganho de 3.8 para 5,2 Kg. Já para os pacientes que apenas continuaram 
com o TDF o ganho de gordura nos membros chegou a 8,0 Kg na análise de sete anos. 

Outro ensaio com resultados interessantes (estudo RAVE) avaliou por 48 semanas a troca 
dos análogos timídinicos da TARV para ABC (n=53) ou TDF (n=52) em indivíduos 
virologicamente suprimidos com sinais de lipoatrofia, sendo o TDF também testado como uma 
alternativa ao ABC para os casos de substituição. DEXA e TC examinaram a gordura total, em 
membros e tronco, SAT e VAT. Ao final do estudo observou-se significativa, embora lenta, 
recuperação da gordura total e em membros nos dois grupos, sendo mais marcante naqueles 
pacientes que previamente usavam d4T. Ainda nesse estudo, a troca dos análogos timídinicos 
não modificou de forma significativa a gordura visceral.  

Mais um exemplo dos vários estudos que tem verificado impacto satisfatório na 
estabilização da perda e no ganho parcial de gordura com troca de timídinicos é o estudo 
MITOX, no qual a substituição por ABC recuperou a gordura em membros em torno de 35% 
após 2 anos, sugerindo redução da severidade do quadro ao longo do tempo. Mais estratégias de 
switch são experimentadas em estudos poupando o uso da classe de ITRN como integrante da 
TARV. O ACTG 5142 é um dos ensaios que mostrou menos lipoatrofia no grupo de pacientes 
virgens de ARV que recebeu LPV/r + EFZ comparado aos grupos com 2 ITRN + LPV/r ou 2 
ITRN + EFZ. Entretanto, houve maior elevação de lipídeos no grupo poupador de ITRN. Ainda 
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não há dados suficientes para recomendação de esquemas que poupem ITRN nem que permitam 
evitar ou substituir ITRNN (EFZ), no caso de lipoatrofia. 

Com a interrupção dos análogos timídinicos mais breve há uma rápida recuperação dos 
níveis de DNA mitocondrial e das alterações de gordura antes das modificações clínicas mais 
evidentes. A troca para moléculas menos tóxicas, com pouco ou nenhum potencial de induzir 
disfunção mitocondrial, geralmente permite uma lenta restauração da gordura periférica – cerca 
de 400-500 gramas/ano. Esse benefício pode ser limitado quando já há exaustão do pool de 
células precursoras. Assim, a estratégia de substituição dos análogos timidínicos, enfaticamente o 
d4T, por TDF ou ABC, é recomendada, diante dos resultados que tem sido expostos quanto a 
estabilização e recuperação da perda de gordura e até mesmo prevenção da lipoatrofia. O d4T 
também já não é mais recomendado como componente do esquema  TARV para início de 
tratamento. A medida de substituição dos análogos timidínicos precisa ser cuidadosamente 
avaliada, levando em consideração cada caso de forma individualizada, analisando inicialmente 
esquemas ARV prévios e perfil de resistência, antecedentes ou fatores de risco que possam 
potencializar toxicidades do TDF ou ABC, manutenção da supressão virológica e estabilidade 
imunológica. 

 

Tratamento farmacológico: 

Várias possibilidades terapêuticas medicamentosas vem sendo experimentadas com o 
intuito de reverter as deformidades físicas consequentes à redistribuição de gordura, todavia sem 
o sucesso esperado e associadas a complicações. 

• Propostas para a lipoatrofia:  

Tiazolidinedionas – o uso desses sensibilizadores de insulina (rosiglitazona e pioglitazona) 
como potencial tratamento para lipoatrofia foi avaliado em vários estudos clínicos. Essas 

medicações são ligantes para o receptor ativado por proliferadores de peroxissoma γ (PPARγ), 
encontrado predominantemente em tecido adiposo e associado a aumento da sensibilidade a 
insulina e ao desenvolvimento de adipócitos. Pacientes com lipoatrofia tem diminuição da 

expressão gênica de PPARγ. Os benefícios de ambas as drogas foram mais notáveis quanto a 
sensibilidade à insulina, embora favoráveis também à pioglitazona quanto a recuperação de 
gordura em membros. Entretanto, em estudo onde indivíduos com HIV e lipoatrofia receberam 
rosoglitazona após retirada de ITRN da TARV tiveram uma melhor recuperação de gordura 
periférica comparados àqueles que mantiveram essa classe de ARV. Os efeitos colaterais são um 
fator de restrição ao seu uso generalizado de tiazolidinedionas para lipoatrofia. 

Uridina – estudos in vitro tem demonstrado a prevenção e reversão da toxicidade mitocondrial 
do d4T e AZT em cultura de células na presença do nucleosídeo uridina. Um suplemento 
nutricional que eleva os níveis de uridina no plasma, aumentou a gordura em membros de 
pacientes lipoatróficos  recebendo d4T ou AZT para 0.9 kg cerca de 3 meses. Maiores 
informações são necessárias para confirmar os efeitos benéficos dessa estratégia para a 
lipoatrofia. Em casos onde os analógos timidínicos não fazem parte da TARV, esse benefício não 
foi assegurado.  
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Pravastatina – estatina indicada para tratamento de hipercolesterolemia, a pravatatina 
apresentou resultado terapêutico para a lipoatrofia com ganho de gordura significante em 
membros e mais rapidamente do que as estratégias de substituição de timidínicos. O mecanismo 
para essa ação não é conhecido.  

 

• Propostas para a lipohipertrofia:    

Metformina - estudos com esse sensibilizador de insulina observaram impacto na diminuição de 
depósitos de gordura visceral, além de resultados positivos sobre a glicose, insulina, colesterol 
total e LDL colesterol, peso e pressão arterial. Entretanto, uso prolongado e altas doses estão 
associados a risco de toxicidade mitocondrial com efeitos como evolução ou piora de lipoatrofia 
e acidose lática, devendo seu uso com o objetivo de redução de gordura visceral ser monitorado 
quanto a esses aspectos.  

Hormônio do crescimento humano recombinante (GHr) - várias pesquisas consistentemente 
apresentaram que o GHr leva a redução de adiposidade visceral de forma significativa. Os efeitos 
colaterais podem ser frequentes, como artralgia, retenção líquida e intolerância a glicose. O uso 
prolongado também está relacionado a perda de gordura subcutânea. A reversão dos resultados 
alcançados após a interrupção e o alto custo são fatores que ponderam o seu uso generalizado.  

Análogo do fator liberador do hormônio do crescimento (GHRf) – conhecido como 
tesamorelin, age nas células pituitárias estimulando a produção e secreção de hormônio do 
crescimento endógeno. As expectativas para o tratamento da lipohipertrofia central estão 
concentradas nessa nova opção terapêutica, aprovada pelo The US Food and Drug 
Administration (FDA) no final de 2010, tendo como primeira e única indicação a redução do 
excesso de gordura abdominal em pacientes infectados pelo HIV com lipodistrofia. A aprovação 
está pautada nos resultados de 2 grandes estudos multicêntricos, os quais demonstraram redução 
de VAT em 18% comparado com aumento de 2% no grupo placebo em 26 semanas, além da 
diminuição da relação cintura/quadril. Esses resultados foram mantidos até 52 semanas, 
melhorando a imagem do corpo, diminuindo risco cardiovascular, apresentando boa 
tolerabilidade, melhora dos níveis de triglicerídeos e sem significativos efeitos colaterais 
referentes ao metabolismo da glicose. 

 

Cirurgias e/ou procedimentos reparadores: 

Vem crescendo nos últimos anos a experiência da cirurgia plástica como alternativa 
reparadora para algumas deformidades corporais da lipodistrofia associada ao HIV. Atualmente 
as principais opções de procedimentos cirúrgicos disponíveis e respectivos sítios, indicados de 
forma criteriosa, são:  

Lipoaspiração ultrassônica - para acúmulo em região dorsocervical (giba), 
ginecomastia/pseudoginecomastia, aumento de gordura subcutânea abdominal (anterior e/ou 
dorso) e lipomas. Essa técnica parece apresentar resultados mais satisfatórios do que o 
procedimento convencional (igualmente utilizado), no que se refere às complicações pós-
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operatórias, embora sejam referidas recídivas. A lipoaspiração tradicional é realizada para a 
região submentoniana. 

Mastoplastia redutora – para hipertrofia das mamas às custas de tecido adiposo, que muitas 
vezes se tornam gigantes. 

Lipoenxertia – utilização de gordura autóloga, geralmente retirada de area dorsocervical ou 
depósito subcutâneo abdominal, para ser enxertada em face ou glúteos. A indicação para região 
glútea se estabelece para as situações de perda de volume com atrofia grave e/ou exposição 
perianal. Com relação à face o procedimento é indicado para a perda de coxins gordurosos e 
acentuação do sulco naso-geniano e outras pregas faciais. 

Reconstrução com implante de próteses de silicone – para glúteos, podendo ser 
complementada por lipoenxertia e/ou aplicação de polimetilmetacrilato (PMMA). 

Preenchimento Facial – uma vez estabelecida a indicação do procedimento através de avaliação 
especializada, sendo que atualmente se dispõe do ILA como ferramenta mais objetiva, alguns 
produtos podem ser utilizados. Dentre eles tem-se os produtos conhecidos como temporários - 
ácido polilático, ácido hialurônico, colágeno bovino e humano, além da gordura autóloga 
(lipoenxertia); permanentes – silicone, politetrafluoroetileno expandido, hidroxiapatita de cálcio, 
gel de poliacrilamida e polimetilmetacrilato (PMMA). (Figura 6) 

O Ministério da Saúde do Brasil desde de 2004 vem trabalhando em prol de viabilizar o 
acesso dos pacientes portadores de HIV com lipodistrofia a procedimentos reparadores. 
Atualmente são disponibilizados no sistema único de saúde (SUS), em serviços que estejam 
credenciados, procedimentos reparadores mediante indicação criteriosa, como: preenchimento 
facial com PMMA, lipoaspiração de giba, parede abdominal e dorso, redução de mamas, 
reconstrução de glúteos com prótese de silicone e preenchimento perianal com gordura ou 
PMMA e tratamento da ginecomastia.  

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas constituti um serviço de referência credenciado 
oficialmente em 2010. 

 

8.PREVENÇÃO 

Medidas preventivas visando evitar o desenvolvimento das alterações lipodistróficas 
associadas ao HIV se concentram inicialmente em incentivar o paciente, se possível desde o 
diagnóstico da infecção, a adotar hábitos saudáveis ao estilo de vida, como alimentação 
equilibrada entre as fontes de nutrientes, rotina de exercícios físicos regulares, inclusive nas 
atividades cotidianas, para de fumar para os tabagistas. No momento de iniciar TARV, buscar o 
esquema ARV mais adequado ao perfil metabólico do paciente, seguindo as diretrizes de terapia 
ARV.  

A recomendação para evitar os análogos timidínicos ou substituí-los mediante evidências 
clínicas de lipoatrofia deve ser seguida, sempre estando atento ao histórico de resistência das 
drogas eleitas, correlacionando os possíveis efeitos colaterais aos antecedentes patológicos do 
paciente. Finalmente, não desvalorizar a queixa do paciente, pensando que a evolução das 
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deformidades pode atingir caráter de difícil reparação, interferindo na autoestima, qualidade de 
vida e consequentemente na eficácia do TARV. 
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