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Resumo  

As estimativas indicam que a infecção por VIH já causou cerca de 25 milhões de 

mortes em todo o mundo.  

Um dos determinantes críticos das respostas imunitárias é a nutrição. Sendo a 

desnutrição por sua vez, uma das maiores complicações da infecção por VIH. A 

desnutrição nos indivíduos que vivem com VIH surge por vários factores, 

nomeadamente, ingestão alimentar reduzida, perda de nutrientes, alterações 

metabólicas e interacções entre fármacos e alimentos. O sinal mais comum de 

inadequação nutricional no VIH/SIDA é a perda de peso. 

Neste sentido, o acompanhamento nutricional é um componente fundamental 

para o tratamento dos indivíduos com infecção por VIH e como tal não deverá ser 

visto como uma terapia alternativa mas sim como uma terapia adjuvante, a qual 

deverá incluir três componentes: avaliação, intervenção e seguimento/revisão 

nutricional. A intervenção nutricional deverá incluir as recomendações nutricionais 

para pacientes com VIH, publicadas por diversas agências e organismos. 

Palavras-chave: Vírus da imunodeficiência humana; Síndrome da 

imunodeficiência adquirida; Desnutrição; Recomendações nutricionais; Avaliação 

nutricional; Intervenção nutricional; Revisão/Seguimento nutricional. 
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Abstract  

Estimates indicate that HIV infection has caused approximately 25 million deaths 

worldwide.  

One of the critical determinants of immune responses is the nutrition. In turn, 

undernutrition is one of the major complications of HIV infection. In individuals 

living with HIV, undernutrition occurs by several factors, including reduced food 

intake, loss of nutrients, metabolic changes and interactions between drugs and 

foods. The most common sign of inadequate nutrition in HIV / AIDS is the loss of 

weight.  

Accordingly, the nutritional accompanying is a key component in the treatment of 

individuals with HIV infection and so shouldn’t be seen as an alternative therapy 

but as adjuvant therapy, ������ ���	
�� ���
	�� three components: nutritional 

assessment, intervention and follow-up/revision. The nutritional intervention must 

include the nutritional recommendations for patients with HIV, published by various 

agencies and bodies.  

Keywords: Human immunodeficiency virus; Acquired immunodeficiency 

syndrome; Undernutrition; Nutritionals recommendations; Nutritional evaluation; 

Nutritional intervention; Nutritional revision/follow-up. 
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1. Introdução

Foi no ano de 1986 que o retrovírus que leva ao desenvolvimento da SIDA 

passou a designar-se como VIH, pois até então, coexistiam duas designações: T-

linfotrópico humano tipo III (HTLV-III) e vírus associado a linfadenopatia (LAV).(1, 2)

A primeira fora atribuída por Robert Gallo e a segunda por Montagnier. (2)

Contudo, em 1991 voltou a alterar-se a designação, deixando de ser apenas HIV 

e, diferenciando-se as duas espécies já descobertas, ou seja, passou a utilizar-se 

a terminologia de HIV-1 e HIV-2. (1) Presentemente a designação VIH é um termo 

não taxonómico e histórico que se refere a qualquer uma das espécies. (1)

Os vírus da imunodeficiência adquirida tipo 1 e tipo 2 tiveram origem nos vírus da 

imunodeficiência símia (SIV). (3, 4) O VIH tipo 1 surgiu a partir do SIVcpz presente 

nos chimpanzés (Pan troglodytes) e o VIH tipo 2 a partir do SIVsmm presente nos 

macacos Sooty Mangabeys (Cercocebus atys). (3, 4) Relativamente às suas 

distribuições, o VIH tipo 2 encontra-se amplamente na África Ocidental e em 

pequenas áreas onde os imigrantes desta região residem, por sua vez o VIH tipo 

1 está distribuído em várias regiões do mundo. (4)

A África Subsariana continua a ser a região mais afectada pelo VIH, sendo que 

integra 67% de todos os indivíduos que vivem com VIH e 75% das mortes por 

SIDA ocorridas em 2007. (5)

Apesar das estimativas indicarem que a epidemia consequente da infecção por 

VIH já causou cerca de 25 milhões de mortes em todo o mundo, verifica-se que à 

escala global esta tem estabilizado, embora em níveis elevados de novas 

infecções por VIH e mortes por SIDA. (5)  

A nível da terapia clínica direccionada à infecção pelo VIH, o tratamento médico 

tem revelado melhorias recentes. (6) Contudo, o acompanhamento nutricional 
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permanece um componente chave, pois uma das maiores necessidades dos 

indivíduos que vivem com VIH é a obtenção de uma nutrição adequada. (6, 7)

Devido a vários factores todos os indivíduos com infecção VIH possuem um 

elevado risco de ficarem desnutridos, o que é preocupante pois, segundo vários 

estudos de investigação, sabe-se que as deficiências nutricionais estão 

associadas com a progressão acelerada da infecção por VIH para a fase de SIDA.

(8, 9) Por outro lado, muitos dos problemas nutricionais que ocorriam nos indivíduos 

infectados antes do aparecimento do tratamento anti-retrovírico altamente activo, 

ainda persistem actualmente, nomeadamente, a perda de peso e o wasting. (10)

Estes têm sido considerados por vários investigadores como factores de risco 

independentes para a progressão do VIH e ocorrência de mortalidade, o que 

também leva a que sejam considerados factores inquietantes.(7)

Além destas complicações surgiram novos problemas nutricionais, que se têm 

revelado progressivamente comuns, por exemplo, a lipodistrofia, hiperlipidemia e 

a resistência à insulina. (10)  

Dado que os indivíduos infectados têm maior risco de contraírem doenças com 

origem alimentar e/ou na água, a higiene alimentar torna-se outra questão 

importante. (8)
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2. Nutrição, Sistema Imunitário e Infecção por VIH

A nutrição é um determinante crítico das respostas imunitárias, nomeadamente na 

resposta imunitária à infecção. (11) Nesta, o sistema imunitário do hospedeiro 

activa inicialmente as defesas inatas e, subsequentemente, as defesas 

adquiridas. (12) Por sua vez estes processos envolvem a activação e proliferação 

das células imunitárias, síntese de várias moléculas que exigem a replicação de 

ADN e a expressão de ARN bem como a síntese e excreção proteica. (12) Para 

que tal ocorra é necessário que haja um consumo adicional de energia. (12) Por 

outro lado, devido aos mediadores da resposta inflamatória há um aumento da 

resposta catabólica. (12) Assim, verifica-se que a evolução da infecção vai 

depender do estado nutricional do hospedeiro. (12) Em caso de malnutrição é 

importante distinguir dois tipos: a malnutrição por défice de ingestão energética ou 

nutricional e a malnutrição por excesso de ingestão energética ou nutricional. (13)

Contudo, nos pacientes com infecção por VIH a malnutrição refere-se, 

geralmente, ao estado consequente do défice, energético ou nutricional. (13)

Independentemente da infecção por VIH, a desnutrição, proteico energética e/ou 

de elementos traço e/ou vitamínica, pode levar ao declínio da função imunitária. 

(14) No entanto, estas alterações que ocorrem no sistema imunitário dos pacientes 

desnutridos são semelhantes às observadas em indivíduos com infecção por VIH.

(15) De facto, durante muitos anos, as alterações que ocorrem nas funções 

imunitárias consequentes da desnutrição foram designadas como “síndrome da 

imunodeficiência adquirida nutricionalmente”. (16)

Neste contexto, em situação de desnutrição proteico-energética a maioria dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro são alterados, nomeadamente, as 

respostas de hipersensibilidade cutânea retardada a antigénios ficam 
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marcadamente diminuídas, sendo que não é incomum haver uma completa 

anergia a uma série de antigénios diferentes. (11) Os indivíduos com desnutrição 

proteico-energética também apresentam baixa resposta proliferativa linfocitária a 

mitogénios; síntese de ADN linfocitário reduzida; número de linfócitos T rosetas 

reduzido; alteração da maturação linfocitária; diminuição do factor humoral tímico; 

número reduzido de células CD4+; diminuição da razão CD4+/CD8+; alteração na 

produção de interferão gama e interleucina 2; alteração na actividade do 

complemento (especialmente redução do C3, C5, factor B e actividade hemolítica 

total); resposta humoral secundária a determinados antigénios reduzida; afinidade 

do anticorpo reduzida; resposta secretora de imunoglobulina A (Ig A) alterada; e 

disfunção dos fagócitos. (14)

Geralmente, a desnutrição humana é uma síndrome composta por múltiplas 

deficiências nutricionais. (11) Contudo, também ocorrem deficiências isoladas de 

micronutrientes, nomeadamente, deficiência de vitamina A, B6, C, E, Zinco, Cobre 

e Selénio. (14) As deficiências isoladas agravam frequentemente a desnutrição 

proteico-energética. (11) Neste sentido, a deficiência de vitamina A leva à redução 

do peso do timo, a uma redução da proliferação linfocitária, alterações nas células 

natural killer, alterações nas actividades macrofágicas e aumento da adesão 

bacteriana às células epiteliais. (14) A deficiência de vitamina C altera a fagocitose 

e as reacções imunitárias mediadas por células. (14) A deficiência de zinco leva à 

atrofia linfocitária e à redução da hipersensibilidade retardada da pele. (14) A 

deficiência de cobre e selénio alteram as funções dos linfócitos B e T.(14)

É então possível concluir que a infecção por VIH e a desnutrição podem, 

independentemente, levar a uma debilitação progressiva do sistema imunitário e, 

quando presentes num mesmo indivíduo entrar num ciclo vicioso, ou seja, um 
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indivíduo que está desnutrido e é infectado pelo VIH tem maiores probabilidades 

de que a doença progrida mais rapidamente para SIDA, pois o seu organismo já 

está enfraquecido e não pode, por exemplo, combater co-infecções. (17)

Por outro lado, a desnutrição é também uma das maiores complicações da 

infecção por VIH. (17, 18)

3. Desnutrição 

A etiologia da desnutrição é complexa, existindo vários factores que actuam 

isolada ou, como é mais frequente, simultaneamente ao longo da infecção por 

VIH. (13) Estes factores incluem a ingestão alimentar reduzida, perda de nutrientes, 

alterações metabólicas e interacções entre alimentos e fármacos. (13, 19) Por 

conseguinte, manifesta-se por vários sinais e sintomas, nomeadamente: perda de 

peso, perda de tecido muscular e gordura subcutânea, deficiências de vitaminas e 

minerais, competência imunitária diminuída e aumento da susceptibilidade a 

infecções. (16)

a. Ingestão alimentar reduzida

Nos indivíduos com VIH/SIDA a principal razão para que ocorra um balanço 

energético negativo e posteriormente perda de peso é a ingestão energética 

reduzida consequente da perda de apetite. (20, 21) A perda de apetite deve-se quer 

ao processo metabólico que o reduz em muitas infecções, quer às infecções 

sistémicas e infecções intestinais bem como a certos fármacos anti-retrovirais. (20)

Além da perda de apetite existem muitos outros factores que podem contribuir 

para a diminuição da ingestão alimentar durante a infecção por VIH, por exemplo: 

incapacidade para ingerir ou deglutir devido à presença de lesões na boca e no 

esófago; efeitos laterais da medicação (por exemplo, náuseas, sabor metálico, 
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diarreia, vómitos e dores abdominais); e a uma quantidade e qualidade reduzida 

de alimentos (devido à incapacidade para trabalhar ou aos baixos rendimentos 

consequentes das limitações impostas pelas doenças comuns nos indivíduos 

infectados com VIH). (22) As consequências sociais como resultado da 

estigmatização e discriminação também contribuem para reduzir a disponibilidade 

alimentar e aumentar a ingestão alimentar inadequada nestes indivíduos. (19)  

b. Perda de nutrientes

A infecção por VIH também pode levar a perdas nutricionais e consequentemente 

défice energético. (19, 23) Tais perdas são geralmente consequência da má 

absorção e/ou diarreia. (19) A absorção deficitária pode ocorrer devido à infecção 

das células intestinais por VIH, ao efeito das infecções oportunistas bem como 

devido às deficiências de enzimas específicas na mucosa intestinal. (20, 22)

Por outro lado, a má absorção de determinados nutrientes pode levar à perda de 

outros, como é o caso da má absorção de gorduras, onde, em consequência 

desta há uma reduzida absorção e utilização de vitaminas lipossolúveis, como por 

exemplo a vitamina A e E. (19) Por sua vez, tais perdas levarão ao agravamento do 

comprometimento do estado nutricional e imunitário. (19) Adicionalmente, 

agravando o impacto deste efeito sabe-se que a má absorção das gorduras pode 

ocorrer em qualquer fase da infecção por VIH. (19)

Relativamente à diarreia, esta pode ser consequência de infecções oportunistas 

ou também constituir efeito lateral de medicações administradas no tratamento da 

infecção por VIH. (19, 24)

A contribuição quantitativa da diarreia e da má absorção para o wasting não tem 

sido descrita. (21)
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c. Alterações metabólicas

O wasting associado ao VIH tem sido relacionado com várias alterações 

metabólicas, das quais aqui se destacam as modificações que ocorrem ao nível 

do metabolismo proteico e lipídico. (13) Refira-se que muitas destas alterações são 

induzidas por citoquinas e particularmente pelo factor de necrose tumoral que a 

nível da infecção por VIH tem sido encontrado em níveis elevados. (13)

Diversas doenças para além da infecção por VIH levam ao wasting. (20) Nestas, 

geralmente a primeira reserva a ser utilizada é a gordura e só, à medida que esta 

vai diminuindo ocorre utilização da massa corporal magra, tornando-se mais 

estrita aquando da inexistência de reservas adiposas. (20) De acordo com 

evidências científicas fundamentadas em estudos transversais realizados sobre a 

composição corporal, na síndrome de wasting associada à infecção por VIH 

parece haver uma perda preferencial de proteína e não de gordura, porém, refira-

se que nem todos os estudos suportam esta hipótese. (20)

Por outro lado, destaque-se também as alterações que ocorrem a nível do 

metabolismo energético. Tal como tem sido referido em relação a muitas 

infecções, também na doença VIH/SIDA a taxa metabólica de repouso é apontada 

como um factor importante para o desequilíbrio energético, porquanto a maioria 

dos estudos com pacientes adultos mostram que a taxa metabólica de repouso é 

cerca de 10% mais elevada que a dos grupos controlo, particularmente naqueles 

com infecções secundárias sistémicas. (20)

Apesar destes dados, as alterações na taxa metabólica de repouso por si só não 

contribuem para a perda de peso, logo, não contribuem para a síndrome do 

wasting, pois existem outros factores que determinam o gasto energético total 

diário, nomeadamente, a actividade física, o crescimento (no caso das crianças) e 
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a termogénese alimentar. (20) Neste contexto, o gasto energético total diário não 

está necessariamente aumentado, antes pelo contrário, sabe-se que indivíduos 

do sexo masculino com VIH/SIDA durante um período de perda rápida de peso 

demonstraram ter um gasto energético total diário diminuído. (20) Tal facto teve 

como causa principal a existência de uma actividade física diminuída. (20)

Também, em pacientes VIH positivos com um peso estável o gasto energético 

total, quando comparado com o estimado noutros estudos para adultos 

saudáveis, não estava significativamente elevado. (21)

d. Interacções entre fármacos e alimentos

Um tratamento médico efectivo pode atrasar a progressão da infecção por VIH, 

reduzir as infecções oportunistas e aliviar os sintomas da doença. (13, 22) Porém, os 

alimentos e os fármacos podem interagir entre si e, de entre vários outros efeitos, 

levar à desnutrição, perda de peso e wasting. (22) Por outro lado, a desnutrição 

pode ser um factor que contribui para agravar estas interacções. (25) Isto é, as 

alterações proteicas, especificamente os baixos níveis de albumina, e as 

alterações na composição corporal secundárias à desnutrição podem alterar a 

disposição do fármaco mediante modificações na ligação proteica e na sua 

distribuição. (25)  

Para além da desnutrição vários outros factores a nível do tracto gastrointestinal 

podem alterar a disposição dos fármacos, nomeadamente, vómitos, diarreia, 

hipocloridria, atrofia da mucosa e alterações na motilidade. (25)

Outro aspecto importante é que diferentes fármacos têm diferentes interacções 

com os alimentos. (26) Neste sentido, o acompanhamento das implicações 

alimentares e nutricionais de um regime terapêutico específico deve ter em 

atenção as interacções alimentares e nutricionais de cada fármaco presente no 
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regime, bem como, qualquer interacção que possa ser diferente devido à 

combinação dos fármacos. (26)

e. Manifestações de desnutrição: perda de peso/síndrome de wasting

A complicação mais visível e significante ao longo da evolução da infecção por 

VIH continua a ser a perda de peso. (13) De acordo com numerosos estudos 

prospectivos e retrospectivos existe uma relação significativa entre a perda de 

peso e a mortalidade e/ou a progressão da doença, independentemente, da 

administração ou não de terapia anti-retrovírica efectiva. (21)

A perda de peso é consequência da depleção de tecido adiposo e tecido magro, 

podendo em parte, depender da severidade da doença e da composição corporal 

inicial, ou seja, a perda de massa gorda pode ser mais acentuada em indivíduos 

com uma maior percentagem base de gordura corporal. (13) Por outro lado, a 

perda de peso não é igual entre indivíduos de sexo diferente, isto é, os homens 

são mais susceptíveis à perda de tecido magro e as mulheres perdem 

proporcionalmente mais gordura. (13)

Note-se que, a uma pequena perda, entre 5% a 1% do peso corporal base pode 

estar associado um risco de morte 2.5 vezes superior ao observado em pacientes 

com infecção VIH que não perderam peso, bem como um aumento do risco de 

infecções oportunistas individuais entre 61% a 176%. (27)

Nos pacientes infectados com VIH têm sido observados dois padrões de perda de 

peso: um padrão caracterizado por uma perda de peso aguda ou rápida, 

decorrente de infecções secundárias ou oportunistas e um segundo caracterizado 

por uma perda de peso crónica ou lenta, decorrente da anorexia e doenças 
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gastrointestinais. (19) Refira-se que, os pacientes com infecção VIH também têm 

períodos de estabilidade e ganho de peso. (21)  

De acordo com estudos recentes não só a perda de peso nos adultos VIH 

positivos está associada com um menor tempo de vida e um maior risco de 

infecções oportunistas, independentemente do seu estado imunitário, como 

também o wasting. (17)

Segundo o CDC, uma perda de peso não intencional de pelo menos 10% na 

presença de diarreia ou fraqueza crónica e registos de febre durante pelo menos 

30 dias que não seja atribuível a outra condição para além da própria infecção por 

VIH define-se como “síndrome de wasting”. (21) Esta, foi reconhecida pelo CDC em 

1987, como uma condição para o diagnóstico da SIDA. (21) Contudo refira-se que 

esta definição não é válida para pacientes com tratamento anti-retrovírico. (28)

Nestes, o wasting define-se como um quadro de desnutrição grave em que há 

uma perda de massa corporal maior que 10% do peso basal na ausência de 

infecção oportunista, doença tumoral, diarreia crónica associada ou qualquer 

outra condição capaz de levar à perda de peso. (28)

Por outro lado, de acordo com a definição actual de wasting, apresentada por 

exemplo, nas recomendações da SPNS/ GEAM/ SENBA/ SENPE/ AEDN/ 

SEDCA/ GESIDA os pacientes devem sentir no mínimo um dos seguintes 

critérios: - perda de peso não intencional> 10% em 12 meses; - perda de peso 

não intencional> 7.5% em 6 meses; - perda de massa celular corporal> 5% em 6 

meses; - nos homens: massa celular corporal <35% do peso corporal total e IMC 

<27 kg/m2; - nas mulheres: massa celular corporal <23% do peso corporal total e 

IMC <27 kg/m2; - independentemente do sexo: IMC <20 kg/m2. (29)
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Esta definição enfatiza que a maioria dos pacientes estão assintomáticos e que 

existem diferenças entre sexos relativamente à distribuição de gordura e massa 

muscular, inclui também um perfil temporal. (28)

O wasting associado à SIDA caracteriza-se por uma redução da massa muscular, 

que convencionalmente é medida por uma redução na massa celular corporal ou 

por uma redução na massa corporal magra (isto é, massa celular corporal mais os 

fluidos extracelulares e os componentes sólidos excepto a gordura). (30) A morte 

nos pacientes com SIDA está mais estritamente correlacionada com a perda de 

massa celular corporal do que com a perda de peso corporal total. (30) Assim, a 

massa celular corporal pode-se considerar um indicador mais precoce e mais 

específico de mortalidade, embora a morte por desnutrição em pacientes com 

SIDA ocorra no mesmo grau de redução quer de peso, quer de massa celular 

corporal. (21) Neste contexto e de acordo com um estudo realizado por Kotler et al

a massa celular corporal no momento da morte é 54% do valor normal e o peso 

corporal no momento da morte é 66% do valor ideal. (31)  

4. Efeito do VIH/SIDA nos Micronutrientes

Os micronutrientes têm um papel crítico no funcionamento apropriado do sistema 

imunitário. (32) Contudo, quando comparados com um indivíduo VIH negativo, os 

indivíduos infectados com VIH têm menores concentrações plasmáticas de muitos 

micronutrientes e mais comummente apresentam deficiências destes. (33)

Neste contexto, vários estudos realizados em indivíduos infectados com VIH têm 

documentado baixos níveis plasmáticos de selénio, vitamina B12 e vitamina C. (32)

Também foram registados baixos níveis plasmáticos de vitamina A, em homens 

homossexuais, utilizadores de drogas injectáveis e em grávidas dos países 
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desenvolvidos. (32) Baixos níveis plasmáticos de carotenóides (beta-caroteno e/ou 

carotenóides totais) e zinco revelaram ser alterações altamente prevalentes na 

infecção por VIH. (32) Estudos recentes revelaram que a deficiência em ferro, bem 

como a anemia por deficiência de ferro são situações comuns nos indivíduos VIH 

positivos, particularmente em utilizadores femininos de drogas injectáveis. (32)

Neste sentido, segundo a OMS é concebível que a síndrome aguda da infecção 

por VIH, com febre, anorexia, náusea e diarreia seguida por uma perda de peso 

possa alterar os níveis de micronutrientes. (34) No entanto, dado que a fase aguda 

é passageira, este efeito torna-se preocupação maior nos indivíduos que já 

possuem um estado nutricional em termos de micronutrientes debilitado ou 

naqueles que não têm uma dieta convalescente adequada. (34) Durante a fase 

assintomática, a ocorrência de uma absorção reduzida pode levar a alterações 

nos níveis de micronutrientes, efeito que se torna preocupante porque esta fase 

pode persistir durante um longo período de tempo. (34) Ao longo da fase 

sintomática da infecção por VIH os efeitos que ocorrem no tracto gastrointestinal 

são mais severos. (34) A frequência de infecções entéricas entre outras leva a 

respostas de fase aguda e lesões localizadas que agravam as alterações dos 

níveis de micronutrientes. (34)

As deficiências de micronutrientes são preocupantes porque podem, 

nomeadamente, afectar a carga viral de indivíduos VIH positivos, sistemicamente 

ou localmente nas secreções genitais e leite materno e deste modo afectar a 

progressão da infecção VIH e a capacidade de infecção do indivíduo VIH positivo. 

(35) Estes efeitos são mediados pelo stress oxidativo e por alterações das funções 

imunitárias. (32) Ou seja, as espécies reactivas de oxigénio podem aumentar a 

replicação viral pela activação de factores de transcrição nuclear que no final 
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levam à expressão de genes virais e as alterações das funções imunitárias podem 

contribuir para a depleção e disfunção das células CD4+ e como tal tornar o 

hospedeiro susceptível a outras infecções. (32, 34)  

Por outro lado, a experimentação a nível laboratorial revela que os antioxidantes 

actuam como inibidores da activação da transcrição viral. (32)

5. Nutrição no tratamento do VIH/SIDA

5.1. Recomendações Nutricionais 

De acordo com o que tem vindo a ser referido, verifica-se que as recomendações 

nutricionais variam em função de diversos factores.  

Neste sentido, os pacientes necessitam de uma dieta que proporcione todos os 

nutrientes essenciais para a satisfação das suas necessidades nutricionais 

acrescidas e assim contribua quer para a prevenção da perda de peso ou 

manutenção deste, quer para o combate à infecção bem como para o 

desenvolvimento ou manutenção da massa muscular. (24)

5.1.1. Macronutrientes

Diversas agências e organismos têm publicado recomendações nutricionais para 

pacientes com VIH. Nomeadamente a “Association of Nutrition Services Agencies” 

- ANSA; Organização Mundial de Saúde - OMS; e “Food and Nutrition Technical 

Assistance” - FANTA. (36)

a) Energia

A OMS categoriza a infecção por VIH em quatro estadios, um assintomático e três 

sintomáticos (anexo 1). (17) Neste contexto e segundo a OMS, as necessidades 

energéticas dependem do facto de os indivíduos infectados serem sintomáticos 
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ou assintomáticos. (24) Assim, se um adulto VIH positivo for assintomático, 

necessita de aumentar o consumo de energia em 10% relativamente ao nível 

recomendado para indivíduos saudáveis da mesma faixa etária, sexo e com o 

mesmo nível de actividade física, a fim de manter o peso corporal. (36)  

Evidência científica sugere, que no sentido de preservar a qualidade de vida e 

manter o tecido muscular é desejável manter o nível de actividade física. (36) Por 

conseguinte a estimativa das necessidades energéticas foi realizada de forma a 

permitir que os pacientes realizem actividade física em níveis normais mesmo que 

o gasto energético em repouso esteja no nível máximo. (36)  

Se o indivíduo for sintomático é necessário aumentar a ingestão de energia em 

20% a 30% relativamente ao nível recomendado para pessoas saudáveis da 

mesma faixa etária, sexo e com o mesmo nível de actividade física (exemplo de 

aplicação no anexo 2). (24) Este aumento tem em consideração o acréscimo que 

ocorre no gasto energético em repouso consequente de infecções associadas à 

infecção VIH. (36) Refira-se que a recomendação de uma ingestão alimentar 

aumentada tem como base a energia que é necessária para suportar a 

recuperação do peso durante e depois da ocorrência de doenças associadas ao 

VIH, sendo que, durante a fase de recuperação a ingestão deve ser a maior 

possível, tendo como objectivo máximo os 30% acima da ingestão normal durante 

a fase aguda. (36)  

As recomendações do projecto FANTA são semelhantes a estas uma vez que se 

baseiam nas recomendações da OMS. (28)

Actualmente a ANSA oferece dois modelos de recomendações nutricionais. (6) O 

primeiro modelo baseia-se nos estadios da infecção VIH definidos pelo CDC 

(anexo 3) e o segundo oferece recomendações gerais de macronutrientes para os 
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indivíduos que vivem com VIH/SIDA. (6) Assim, as necessidades estimadas para 

cada categoria são:  

− Categoria clínica A: 35kcal/kg; (6)

− Categoria clínica B: 35-40kcal/kg; (6)

− Categoria clínica C: 40-50kcal/kg; (6)

− Categoria clínica C (severamente desnutrido): dado que inicialmente as 

necessidades energéticas podem ser menores, as necessidades estimadas são 

20kcal/kg no início, com aumentos graduais de acordo com a tolerância. (6)

De acordo com o segundo modelo, a ingestão energética diária para pacientes 

com VIH/SIDA cujo objectivo é manter o peso é 1.3 vezes da energia necessária 

para satisfazer o metabolismo basal (calculado a partir da equação de Harris-

Benedict). (6) Em caso de anabolismo adicionam-se 5-10 kcal/kg. (6) Dependendo 

do indivíduo, factores como estilo de vida, actividade física, presença de febre 

entre outros, poderão ter que ser considerados no cálculo. (6)

b) Proteínas 

Segundo a OMS os estudos realizados sobre as necessidades proteicas em 

indivíduos com VIH/SIDA são poucos, contudo, evidências sugerem que os 

indivíduos VIH positivos necessitam da mesma quantidade de proteínas que as 

pessoas saudáveis da mesma faixa etária, sexo e com o mesmo nível de 

actividade física. (24) Neste sentido, o consumo de proteínas recomendado para 

um adulto saudável não infectado é 12 a 15 % das necessidades energéticas 

totais (exemplo de aplicação no anexo 2); ou 0,8g/kg da massa corporal para os 

indivíduos do sexo feminino e 0,85g/kg da massa corporal para os indivíduos do 

sexo masculino. (24)
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As recomendações do projecto FANTA são semelhantes a estas pois baseiam-se 

nas recomendações da OMS. (28)

Segundo a ANSA, as necessidades estimadas em termos de necessidades 

proteicas para cada categoria clínica definida pelo CDC são: 

− Categoria clínica A: 1.1-1.5g/kg; (6)

− Categoria clínica B: 1.5-2.0g/kg; (6)

− Categoria clínica C: 2.0-2.5g/kg; (6)

− Categoria clínica C (severamente desnutrido): devem seguir-se as 

recomendações gerais para indivíduos severamente desnutridos, evitando que 

ocorra hiperalimentação. (6)

De acordo com o segundo modelo da ANSA as necessidades proteicas para a 

manutenção do peso são 1.0 - 1.4 g/kg e 1.5 - 2.0 g/kg em situações de 

anabolismo. (6) Dependendo do indivíduo, factores como insuficiência renal, 

pancreatite ou encefalopatia hepática poderão ter de ser considerados aquando 

do cálculo das necessidades proteicas. (6)

c) Gorduras

Segundo a OMS, o consumo de gorduras recomendado para um indivíduo VIH 

positivo é o mesmo que para um indivíduo saudável não infectado, ou seja, 30 – 

35% das necessidades totais de energia (exemplo de aplicação no anexo 2). (24)

Contudo, indivíduos em terapia anti-retrovírica ou com diarreia persistente podem 

ser necessários conselhos específicos. (36) As recomendações do projecto FANTA 

são semelhantes a estas pois baseiam-se nas recomendações da OMS. (28)

Na ANSA não existem referências. (28)
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5.1.2. Micronutrientes

De acordo com as recomendações da OMS, os adultos infectados com VIH 

devem obter a quantidade de micronutrientes correspondente às recommended 

dietary allowances (RDA’s) através da alimentação. (36) Contudo, refira-se que 

esta pode não ser suficiente para corrigir as deficiências nutricionais. (36)

Por outro lado, em relação à suplementação de micronutrientes nestes pacientes 

existem opiniões diversas e dados confusos, quando não contraditórios. (28)  

Neste sentido a Cochrane Collaboration realizou uma revisão sistemática. (28) Esta 

tinha como objectivo primário avaliar se os suplementos com micronutrientes são 

eficazes em reduzir a mortalidade de adultos e crianças com infecção VIH. (28)

Algumas das conclusões desta revisão revelam que não existe evidência 

conclusiva no que diz respeito ao facto da suplementação com micronutrientes 

reduzir a morbilidade e mortalidade em adultos infectados, incluindo mulheres 

gestantes e lactantes, e que na ausência de evidência, o razoável é seguir as 

recomendações actuais da OMS. (28)

O projecto FANTA baseando-se nas recomendações da OMS, não estabelece 

diferenças entre o consumo de micronutrientes por parte dos indivíduos 

infectados e a população saudável da mesma idade, sexo e com o mesmo nível 

de actividade física. (17) Este refere que uma boa nutrição se obtém pelo consumo 

de uma alimentação variada, com alimentos ricos em micronutrientes, 

especialmente vitaminas A, B6, B12, selénio, ferro e zinco (anexo 4), referindo 

ainda que, se o sujeito infectado apresenta sinais de deficiência de um ou mais 

micronutrientes esta deve ser tratada segundo os protocolos padrão. (17)

A ANSA também refere que não existem recomendações claras para a 

suplementação de nutrientes na doença por infecção VIH. (6) Contudo, menciona 
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que existe um consenso geral de que todos os indivíduos com doença por 

infecção VIH beneficiam de um multivitamínico de largo espectro uma vez por dia. 

(6) Assim, muitos nutricionistas e médicos têm recomendado um suplemento 

multivitamínico e mineral balanceado, em níveis de aproximadamente 100% das 

RDA’s. (6) Porém, é salientado que a administração de vitaminas e minerais em 

doses elevadas não deve ser realizada, pois se tal ocorrer pode intensificar 

alterações gastrointestinais prévias ou anorexia, bem como em alguns casos 

provocar toxicidade, por exemplo, aquando da administração de doses elevadas 

de suplementos de vitamina A. (6)

5.2. Rastreio de avaliação do risco nutricional

Com o objectivo de avaliar o risco nutricional do doente com o diagnóstico recente 

de VIH positivo, a primeira abordagem deverá incluir a realização de um rastreio 

nutricional. (37)  

De acordo com as recomendações da SPNS/ GEAM/ SENPE/ AEDN/ SEDCA/ 

GESIDA um método de rastreio do risco de desnutrição a ter em consideração é o 

MUST (anexo 5), recomendado pela European Society of Parenteral and Enteral 

Nutriton (ESPEN). (28)

No mesmo sentido as recomendações da SPNS/ GEAM/ SENPE/ AEDN/ SEDCA/ 

GESIDA referem um outro método de rastreio nutricional, designado como: 

“Avaliação Subjectiva Global adaptada ao VIH” (anexo 6). (28) Este pode ser 

utilizado em pacientes hospitalizados ou em ambulatório e classifica-os em três 

grupos: A- Bem nutrido; B- Moderadamente desnutrido ou em risco de 

desenvolver desnutrição; ou C- Severamente desnutrido. São classificados como 

desnutridos os pacientes que apresentam risco de complicações médicas 
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derivadas do seu estado nutricional e que previsivelmente beneficiariam de apoio 

nutricional. (28)

Idealmente, todos os pacientes infectados com VIH deveriam ter acesso a um 

nutricionista. (28) Contudo, quando tal não é possível, é útil a aplicação de uma 

ferramenta de rastreio que permita categorizar o risco nutricional individual e 

determinar o período de tempo em que o nutricionista deverá ver o doente. (28)

Neste sentido, existem publicadas categorias baseadas nas da “American Dietetic 

Association” e da “Los Angeles County Commission on HIV Health Services” 

(anexo 7), que agrupam vários factores que podem comprometer o estado 

nutricional do paciente, levando à classificação em alto, moderado e baixo risco. 

(13, 37) Assim, se por exemplo o estado nutricional do paciente for classificado 

como em alto risco, este deverá ser visto por um nutricionista no período de uma 

semana. (37)

5.3. Acompanhamento nutricional

O acompanhamento nutricional inclui três componentes: a avaliação, intervenção 

e o seguimento/revisão nutricional. (22) Devido ao risco elevado de complicações 

nutricionais, a intervenção baseada nos dados recolhidos por uma avaliação 

completa, deverá ocorrer logo após o diagnóstico de infecção por VIH.(13, 38) Por 

outro lado, é importante salientar que o seguimento, tal como a avaliação 

nutricional, são procedimentos essenciais para que haja uma óptima prestação de 

cuidados por parte do nutricionista. (38)
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5.3.1. Avaliação Nutricional

A avaliação nutricional deverá ser parte integrante do desenvolvimento de um 

plano de cuidados multidisciplinares. (38)  

De acordo com as guidelines actuais da ADA deve realizar-se a avaliação 

nutricional base o mais precocemente possível após o diagnóstico de VIH. (39)

Esta fornecerá a base para o estabelecimento de objectivos e será o suporte para 

o raciocínio de desenvolvimento de um plano de cuidados nutricionais 

individualizados. Adicionalmente, permitirá que nas sessões de avaliação 

seguintes se possa avaliar a eficácia da intervenção. (13)

Neste sentido, a avaliação nutricional base deverá incluir parâmetros 

antropométricos, bioquímicos, clínicos e alimentares (avaliação “ABCD”: 

anthropometric, biochemical, clinical, e dietary parameters). (38)

a) Parâmetros da avaliação antropométrica

Com o objectivo de identificar pequenas perdas de peso e casos de wasting, é 

fundamental que haja a monitorização do peso e se proceda ao cálculo do índice 

de massa corporal (IMC). (38) A percentagem de perda de peso pode ser calculada 

através da seguinte fórmula: Percentagem de perda de peso = [(Peso habitual - 

Peso actual) / Peso habitual] x100. (28) Por sua vez o índice de massa corporal 

pode ser calculado através da fórmula: IMC= Peso (Kg) / (Altura (m)) 2. (28)

Segundo a OMS, um IMC abaixo de 18.50Kg/m2 é considerado como magreza; 

entre 17.00Kg/m2- 18.49Kg/m2 magreza leve; 16.00Kg/m2 - 16.99Kg/m2 moderada 

e <16.00Kg/m2 severa. (40)

A avaliação do peso corporal deve ser realizada em cada visita clínica, 

preferencialmente pelo mesmo profissional utilizando o mesmo instrumento 

calibrado e procedimentos padronizados. (13) O valor obtido deverá ser registado 
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num gráfico referente a cada paciente, de modo a permitir a monitorização da 

respectiva tendência. (41) Saliente-se que a pesagem deve ser feita no mínimo 

trimestralmente. (41)  

Outra questão importante a ter em consideração é que durante o tratamento da 

infecção por VIH o paciente pode experimentar perda de músculo, perda de 

gordura subcutânea ou hipertrofia adiposa e não se verificar no peso corporal total 

do paciente. (42) Por esta razão é também essencial avaliar regularmente a 

composição corporal. (42)

A avaliação da composição corporal permite medir os componentes do corpo, 

nomeadamente, a massa corporal magra (músculos, órgãos, e ossos) e a massa 

gorda. (10) Esta pode ser feita utilizando várias técnicas como a análise de 

bioimpedância eléctrica, tomografia computorizada, absorciometria de raio-X de 

dupla energia, imagem por ressonância magnética ou utilizando calibradores 

cutâneos. (42) A medição das pregas cutâneas tem sido frequentemente utilizada 

para estimar a massa gorda e a massa sem gordura, contudo, o seu uso 

necessita que haja padronização e um treino rigoroso do medidor. (10) Por outro 

lado, a utilização da análise de bioimpedância eléctrica para medir a gordura 

corporal e a massa corporal magra é uma ferramenta de simples utilização e com 

baixos custos. (10)  

Nas situações em que os pacientes com VIH/SIDA tomam e respondem à terapia 

anti-retrovírica geralmente há recuperação do peso perdido, porém tem vindo a 

observar-se que ocorre uma redistribuição da gordura. (20) Isto é, há perda de 

gordura a nível facial cuja consequência é o surgimento de uma aparência de 

magreza facial clinicamente evidente e por outro lado há acumulação de gordura 
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a nível visceral, do pescoço (“the buffalo hump”) e cinta, designando-se então 

como síndrome da lipodistrofia. (20)

Neste contexto, devido ao reconhecimento da ocorrência de redistribuição da 

gordura a medição da composição corporal total e regional tornou-se ainda mais 

importante e mais difícil. (10) Assim, o método corrente mais prático para avaliar a 

redistribuição da gordura é a medição do perímetro da cinta, do perímetro da anca 

e o cálculo da relação cintura-anca. (10)

A medição do perímetro da cinta efectua-se no ponto médio entre a última costela 

e a crista ilíaca na linha média axilar, sendo considerados valores normais os 

inferiores a 94cm nos homens e a 80cm nas mulheres. (43) Por sua vez, o 

perímetro da anca deve ser medido na circunferência máxima das nádegas. (43)

Relativamente à relação cintura-anca um valor acima de 1.0 nos homens e acima 

de 0.85 nas mulheres é indicativo de acumulação de gordura abdominal e de um 

risco aumentado de doença cardiovascular. (43) Adicionalmente no caso das 

mulheres VIH positivas é indicativo de lipodistrofia, sendo que, no caso dos 

homens VIH positivos tal indicação ocorre a partir do valor 0.95. (10)  

No que diz respeito à altura é importante referir que nas situações onde não é 

possível que os indivíduos se coloquem de pé para efectuar a medição deve 

recorrer-se a medidas indirectas que estão altamente correlacionadas com esta, 

por exemplo, a medição da altura do joelho e medição do comprimento do 

antebraço.(28)  

A medição da altura do joelho é realizada com o indivíduo deitado (face voltada 

para cima).(43) Posteriormente, coloca-se a perna esquerda numa posição em que 

esta e o joelho façam um ângulo de 90o (confirma-se com um triângulo recto). 

(43)Após a confirmação do ângulo deve-se colocar a parte horizontal fixa da 
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craveira debaixo do calcanhar esquerdo e a parte horizontal móvel na parte 

anterior da superfície do joelho esquerdo (sobre os côndilos do fémur e próximo 

da rótula), por sua vez a parte vertical fixa da craveira deve ser posicionada 

paralelamente à tíbia (anexo 8).(43) Em seguida, aplica-se uma pequena pressão 

sobre as partes horizontais da craveira e faz-se a leitura. (43) Após no mínimo duas 

medições consecutivas com valores de concordância inferiores a 5mm e cálculo 

da respectiva média procede-se à determinação da estatura através das 

seguintes fórmulas, consoante seja homem ou mulher: Estatura (homem, 

caucasiano, cm) = 2.08 x altura joelho + 59.01; Estatura (mulher, caucasiano, cm) 

= (1.91 x altura joelho) – (0.17 x idade) + 75.00. (43)

Para se proceder à medição do comprimento do antebraço deve ter-se a seguinte 

conduta: solicitar ao paciente que coloque o membro superior esquerdo de modo 

a que a palma da mão esteja sobre o tórax e os dedos direccionados para o 

ombro oposto; posteriormente, com uma fita métrica procede-se à medição do 

cúbito, isto é, coloca-se uma ponta da fita próxima do ponto marcado ao nível do

olecrânio e a outra ponta da fita na apófise estilóide (anexo 9). (44) Regista-se o 

valor do comprimento do cúbito e procede-se à estimativa da altura (anexo 9).(44, 

45)

b) Parâmetros da avaliação bioquímica

A avaliação bioquímica pressupõe medições laboratoriais que permitem avaliar o 

estado nutricional geral e identificar deficiências nutricionais específicas, 

nomeadamente medições das proteínas plasmáticas, níveis de micronutrientes 

plasmáticos e lípidos plasmáticos bem como parâmetros imunológicos. (39)

Contudo, dado que a infecção por VIH interfere directamente com o sistema 
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imunológico, os parâmetros imunológicos tornam-se um mau indicador do estado 

nutricional, sobretudo em indivíduos gravemente doentes. (28)

Existem valores laboratoriais relacionados com a nutrição que são indicadores 

das complicações e do prognóstico da doença, nomeadamente, a albumina, pré-

albumina, transferrina, hemoglobina, hematócrito, creatinina, ureia, glicose, 

vitamina B12 e proteína C reactiva. (38) Contudo, deve ter-se em atenção que a 

presença de respostas inflamatórias e não necessariamente o comprometimento 

nutricional pode levar à alteração dos valores laboratoriais. (38)

Por exemplo, relativamente à albumina, a sua longa vida média (14-21dias) e a 

grande variedade de situações em que o seu valor pode estar afectado limitam a 

sua utilização como parâmetro nutricional, no entanto, apresenta uma boa 

correlação com o prognóstico dos pacientes. (28) Por outro lado, a vida média da 

transferrina (8-9 dias) e da pré-albumina (2-3dias) permitem a utilização destes 

parâmetros como marcadores mais rápidos do estado proteico visceral. (28)

Para que o profissional de saúde tenha uma visão contínua e extensa do estado 

nutricional deve ter acesso a avaliações bioquímicas regulares incluindo os 

valores de albumina, hemoglobina, ferro plasmático, magnésio, níveis de 

vitaminas, lípidos plasmáticos, da função renal e níveis de enzimas hepáticas. (42)

No sentido de monitorizar eventuais complicações como a hiperglicemia ou 

hiperlipidemia a realização do teste da glicose sanguínea em jejum e a avaliação 

do perfil lipídico, respectivamente, também são procedimentos úteis. (22)

c) Parâmetros da avaliação clínica 

Este componente inclui a recolha de informações respeitantes à história médica e 

ao exame físico (42) , dos quais se destacam: 
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− Existência de alguma doença relacionada com a nutrição, nomeadamente, 

hepatite, diabetes, obesidade, doença renal, doença cardiovascular, cancro, 

doença neurológica, aspectos da saúde oral e alterações ósseas; (42)

− História familiar de doenças relacionadas com a nutrição; (42)

− História do peso do paciente; (42)

− Presença de infecções oportunistas que possam afectar a ingestão ou o 

metabolismo; (42)

− Existência de complicações gastrointestinais; (42)

− Potenciais interacções entre fármacos e alimentos; (42)

− Informação relativa ao uso de qualquer terapia complementar; (42)

− Efeitos adversos das medicações, relacionados com a nutrição; (42)

− Nível habitual de actividade física. (38, 42)

É importante determinar o nível de actividade física usual no sentido de que este 

pode influenciar a prevenção/tratamento do wasting, alterações na deposição de 

gordura corporal e outras complicações a longo termo da infecção e tratamento 

para o VIH. (38) Deve ser tida em atenção a possível existência de limitações, por 

exemplo, a neuropatia periférica e a fadiga, que podem estar relacionadas com 

problemas nutricionais, nomeadamente, anemias, alterações da vitamina B12, 

deficiência e toxicidade de vitamina B6. (38)  

d) Parâmetros da avaliação da ingestão alimentar

A avaliação da ingestão alimentar analisa aspectos quantitativos e qualitativos, (28, 

42) abordando questões como:  

− Análise da composição da dieta actual em termos de micro e 

macronutrientes; (39)
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− Recolha de informação relativamente a mudanças alimentares 

perceptíveis; (38, 42)

− Recolha de informação relativa a intolerâncias/alergias alimentares; (38, 42)

− Recolha de informação relativa a práticas e preferências alimentares 

dependentes de aspectos culturais e étnicos; (38, 42)

− Identificação de limitações no acesso aos alimentos e/ou na sua 

preparação; (38, 42)

− Identificação de limitações no acesso a alimentos e água 

microbiologicamente seguros; (43)

− Recolha de informação relativa ao uso de suplementos de micro e/ou 

macronutrientes; (38, 42)

Para uma estimativa apropriada da ingestão alimentar tanto o método de recolha 

das 24h anteriores como o de recolha da história alimentar são adequados. (39)

Note-se que, devido ao facto de actualmente ainda não existir cura para a SIDA, 

os indivíduos que vivem com VIH podem ser particularmente susceptíveis a 

informações fraudulentas ou infundamentadas relacionadas com a nutrição. (42)

Por esta razão, o profissional de saúde deverá avaliar qualquer uso de produtos 

relacionados com a nutrição considerados fraudulentos ou da moda e fornecer 

informação baseada na investigação corrente e princípios de nutrição seguros. (42)

e) Outros parâmetros a avaliar

Adicionalmente à avaliação nutricional, vários outros aspectos devem ser 

debatidos com o paciente. Nomeadamente, deverão abordar-se aspectos 

relacionados com a organização de vida do paciente, práticas culturais bem como 

condições socioeconómicas. (42) Esta abordagem permitirá ao profissional de 

nutrição ajudar mais efectivamente o paciente, no sentido de desenvolver um 
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plano nutricional ajustado. (42) Esta abordagem deve também ser realizada em 

conjunto com a equipa de cuidados de saúde. (38)

O profissional de nutrição deverá também ter em consideração aspectos 

psicológicos relacionados com o estado nutricional, por exemplo, a história de 

distúrbios alimentares ou preocupações com a imagem corporal. (42)  

As provas funcionais também são importantes pois permitem avaliar a 

repercussão da perda de massa muscular, mediante por exemplo,

dinamometria.(28)

5.3.2. Intervenção Nutricional

A intervenção nutricional tem como base a informação recolhida na avaliação 

nutricional. (22) Os nutricionistas deverão trabalhar cooperativamente com os 

outros membros da equipa multidisciplinar no sentido de assegurar que os 

objectivos da intervenção nutricional são congruentes com outros elementos do 

plano de saúde. (38)   

Neste sentido, os objectivos da terapia nutricional nos pacientes infectados com 

VIH podem subdividir-se em gerais e específicos: 

� Objectivos gerais:  

− Melhorar a qualidade de vida do paciente; (29)  

− Reduzir a incidência e/ou atrasar o aparecimento de complicações 

 associadas ao VIH; (29)  

− Reduzir os efeitos laterais da terapia anti-retrovírica altamente activa; (29)  

− Atrasar o aparecimento da SIDA; (46)

� Objectivos específicos:  

− Prevenir a desnutrição; (29)  



28 

− Repor as perdas de vitaminas e minerais; (46)

− Manter os valores ideais de massa celular corporal e peso de cada 

 paciente;(29)

− Melhorar a função imune; (29)

− Ajudar a controlar as alterações metabólicas e morfológicas consequentes 

 da terapia anti-retrovírica altamente activa e a reduzir o risco cardiovascular 

 associado aos mesmos (anexo 10); (29)  

− Minimizar as consequências das alterações gastrointestinais causadas por 

 infecções oportunistas ou pelo próprio tratamento. (29)

Note-se que os objectivos nutricionais devem ser ajustados a cada caso (exemplo 

de aplicação no anexo 2). (28)

Após o estabelecimento de objectivos procede-se à intervenção nutricional 

propriamente dita. Assim, dependendo da fase em que o doente está, isto é, se 

está na fase assintomática ou sintomática, a intervenção nutricional deverá 

abordar os seguintes itens: 

� Fase assintomática - Aconselhamento Nutricional:

− No sentido de manter o peso e a massa corporal magra deve-se enfatizar 

 ingestões saudáveis, o planeamento das refeições e o consumo de uma 

 dieta nutritiva; (47)

− Educar o paciente em relação à segurança dos alimentos e da água 

 (compra, manipulação, preparação e armazenamento alimentar) (anexo 

 11);(47)

− Educar o paciente em aspectos relacionados com o orçamento e confecção 

 alimentar; (47)

− Promover a prática de actividade e exercício físico; (47)
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− Gerir informação errada ou características do estilo de vida (fumar, 

 ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas) e explicar como estes 

 comportamentos afectam a ingestão, absorção e utilização alimentar. (47)

� Fase sintomática - Gestão nutricional de sintomas relacionados com o VIH

 e medicações:

− Prevenir a perda de peso e o potencial wasting; (47)

− Fornecer aconselhamento alimentar que ajude o paciente a alcançar a 

 ingestão nutricional recomendada para indivíduos sintomáticos; (47)

− Fornecer aconselhamento alimentar que ajude a aumentar a efectividade 

 do tratamento anti-retrovírico e a controlar os efeitos laterais deste. (47)

− Fornecer aconselhamento alimentar que ajude o paciente a contornar 

 alguns factores que possam interferir com a ingestão alimentar e 

 nutricional, nomeadamente, diarreia, perda de apetite, problemas na 

 mastigação e deglutição, náuseas e vómitos (anexo 12); (47)

Neste sentido verifica-se que o aconselhamento nutricional é um método 

essencial em qualquer fase da doença. (47)  Adicionalmente é um método 

economicamente viável que pode ser fornecido em múltiplos locais, 

nomeadamente hospitais, centros de saúde e domicílios. (47) Porém, também 

existem várias barreiras potenciais consequentes de diversos aspectos, 

nomeadamente capacidades literárias limitadas. (38)  

Por outro lado, os profissionais de saúde também devem estar preparados para 

trabalhar com pacientes pertencentes a grupos populacionais específicos, 

nomeadamente, grupos de refugiados, de imigrantes, de homossexuais, de 

transexuais e de utilizadores de drogas intravenosas. (38) Face ao estigma e 

discriminação que pode existir é crucial que o aconselhamento, como deve 
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sempre pautar-se, seja conduzido sem julgamentos, com respeito e atenção ao 

paciente bem como, promova o desenvolvimento de uma relação de confiança. 

(47)  

O aconselhamento nutricional deve não só, ser individualizado e envolver o 

paciente no processo de tomada de decisões, como também, fornecer sugestões 

e recomendações práticas. (47)  

No sentido de que o paciente alcance alterações comportamentais sustentáveis, 

os profissionais de saúde podem basear as suas intervenções no modelo “estadio 

por estadio” (anexo 13). (47) Este modelo identifica seis estadios que os indivíduos 

vão atravessando à medida que mudam de comportamento: pré-contemplação, 

contemplação, preparação, acção, manutenção e terminação. (38) Quando o 

paciente está nas fases de pré-contemplação ou contemplação os profissionais 

de saúde devem estar preparados para promover a auto-eficácia em relação à 

mudança; caso o paciente esteja na fase de preparação, acção e manutenção os 

profissionais devem estar preparados para apoiar as alterações no 

comportamento e responder com um aconselhamento flexível e plano de 

cuidados dinâmico. (38)

Na maioria dos casos, os adultos aprendem melhor quando estão envolvidos 

activamente no processo de educação nutricional. (47) Neste sentido, as 

mensagens de educação nutricional podem ser divulgadas através de uma 

abordagem individualizada, sessões de educação em pequenos grupos, 

informação por escrito, etc. (47)

a) Recomendações alimentares

Um indivíduo infectado com VIH/SIDA e assintomático não necessita ter uma 

alimentação diferente, contudo, deve fazer o possível para seguir as 
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recomendações alimentares de modo a satisfazer as suas necessidades 

aumentadas e a manter o seu estado nutricional. (46)  

Assim, de acordo com o “Manual sobre cuidados y apoyo nutricionales a los 

enfermos de VIH/SIDA” da OMS e FAO as recomendações alimentares (exemplo 

de aplicação no anexo 2) são: 

1. Ingerir alimentos básicos em todas as refeições

Dos alimentos básicos fazem parte os cereais como o arroz, milho, trigo e cevada; 

as raízes amiláceas como as batatas e mandioca; e as frutas amiláceas como as 

bananas. (46)

2. Ingerir leguminosas, se possível todos os dias

As leguminosas incluem os feijões, ervilhas, lentilhas, amendoins (incluindo 

manteiga de amendoim) e soja. Quando consumidas com alimentos básicos 

aumentam a qualidade da proteína e comparativamente às proteínas de origem 

animal são uma fonte proteica mais barata. (46)

3. Ingerir, regularmente, produtos animais e lácteos

 A carne e o peixe devem ser consumidos tão frequentemente quanto seja 

possível. Este grupo inclui todas as formas de carnes, peixes, ovos e produtos 

lácteos como leite, iogurte, queijo, etc. (46)

4. Ingerir, diariamente, vegetais e frutas

Os vegetais e as frutas são alimentos especialmente importantes neste tipo de 

pacientes pois, estes são fontes de vitaminas e minerais que têm um papel crucial 

no combate a infecções. (46) Neste sentido, deve ser consumida uma grande 

variedade de cada grupo de modo a obter diferentes vitaminas e minerais. (46)
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5. Utilizar gorduras e óleos bem como alimentos açucarados e açúcar 

As gorduras sólidas e líquidas, bem como o açúcar são boas fontes de energia e 

podem ajudar a aumentar o peso corporal. Por outro lado, aumentam o sabor dos 

alimentos estimulando assim o apetite. (46)

As gorduras incluem por exemplo, a manteiga, a margarina, azeite de confecção, 

natas e maionese. 45) Também se encontram em abacates, sementes oleaginosas 

(girassol, amendoim e sésamo), carne e peixes, queijos e coalhada. Os açúcares 

e alimentos açucarados incluem o mel, compotas, açúcar de mesa, bolos e 

bolachas. (46)

Porém refira-se que apesar dos açúcares de adição constituírem uma boa fonte 

de energia não são ricos noutros nutrientes, pelo que o seu consumo deve ser 

como complemento de outros alimentos e não em substituição destes. (46)

6. Beber quantidades abundantes de água segura e limpa

O consumo de água deve ser diário e abundante, especialmente, em situações de 

muito calor, durante o trabalho, períodos de suores, diarreia, vómitos ou febre. (46)

Adicionalmente, esta também pode provir de, por exemplo, sopas, hortaliças e 

frutas. (46)  

Dado que o chá ou café diminuem a assimilação de ferro, o consumo destes com 

alimentos que contenham este mineral deve ser evitado. (46)  

Por outro lado, o consumo de bebidas alcoólicas também deve ser limitado, não 

só porque podem interagir com a medicação mas também porque eliminam a 

água do organismo. (46)
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5.3.3. Indicações para suporte nutricional

Existem situações em que os pacientes não conseguem consumir de forma 

intencional a quantidade adequada de energia e proteínas, por conseguinte, 

nestes casos é indicada a administração de alimentação entérica. (48) No entanto, 

tal como ocorre noutras patologias, em determinados pacientes (por exemplo, 

com má absorção) a nutrição entérica também não é possível. (48) Assim, a 

nutrição parentérica constitui a única alternativa. (48)  Aquando da decisão de 

administrar suporte nutricional em pacientes com SIDA o raciocínio nutricional 

base é o mesmo que é utilizado noutras doenças crónicas, bem como os 

pressupostos em que se baseia, nomeadamente, que os défices nutricionais 

podem alterar a função imunitária e o estado funcional geral do paciente; e que 

podem ocorrer melhorias no estado de desnutrição. (48)

5.3.4. Avaliações de seguimento

As avaliações nutricionais de seguimento, segundo a ADA, devem realizar-se 

uma a duas vezes por ano no paciente assintomático e duas a seis vezes por ano 

no paciente sintomático ou com diagnóstico de SIDA. (39) Porém, a infecção VIH 

não evolui de forma igual em todos os pacientes e como tal alguns poderão 

requerer uma monitorização mais frequente, isto é, mensalmente até 

estabilizar.(39)
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6. Análise Crítica

A Nutrição tem um papel indiscutivelmente benéfico em várias patologias, 

incluindo a infecção por VIH. No acompanhamento dos pacientes com esta 

infecção o nutricionista tem de estar preparado para lidar frequentemente com a 

desnutrição e por conseguinte a perda de peso não intencional.  

O acompanhamento nutricional destes pacientes constitui um desafio único para 

os nutricionistas. Logo na abordagem inicial é importante que se faça uma 

avaliação nutricional extensa, onde se recolham vários parâmetros, 

nomeadamente, antropométricos, bioquímicos, clínicos e alimentares. Com base 

nesta avaliação, procede-se à intervenção nutricional, aqui, a delineação de um 

plano alimentar individualizado exige que o nutricionista tenha em atenção não só 

os factores nutricionais mas também os factores sociais, económicos e 

psicológicos, pois frequentemente estão associadas a estes pacientes barreiras 

deste nível. Por outro lado, o nutricionista tem de conseguir transpor a informação 

nutricional em alimentar de forma concebível, isto é, os indivíduos infectados têm 

necessidades nutricionais e energéticas aumentadas, como tal, as 

recomendações alimentares incluirão grandes quantidades de alimentos. Neste 

sentido uma das possíveis abordagens poderá passar por aumentar a frequência 

das refeições. 

Além da delineação do plano alimentar, o nutricionista deverá, de modo a prevenir 

o consumo de alimentos contaminados, transmitir conhecimentos acerca de como 

o doente deve comprar, manipular e armazenar os alimentos/água. 

Adicionalmente, é importante que o nutricionista acompanhe a evolução do 

doente e todas as situações que possam surgir, pois esta é uma doença com 

diferentes efeitos, ao longo do tempo, no estado nutricional e cujo tratamento 
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poderá levar a complicações que também exigem um acompanhamento 

nutricional regular, nomeadamente o aumento do risco de doença cardiovascular 

ou efeitos laterais como perda de apetite. 

Neste contexto, verifica-se que um dos pilares do tratamento da infecção por VIH 

e consequentemente do aumento da qualidade e do tempo de vida dos pacientes 

é o acompanhamento nutricional. Adicionalmente, ao melhorar a qualidade de 

vida destes pacientes a Nutrição estará a contribuir para que, as consequências 

sociais, económicas e psicológicas frequentemente associadas a esta patologia 

sejam menos graves. 

7. Conclusões 

A intervenção nutricional em pacientes que vivem com VIH/SIDA é fundamental, 

pois esta contribui para três aspectos essenciais: atrasar a progressão da doença; 

(24, 41) melhorar a qualidade de vida dos indivíduos; (41, 49) e aumentar o tempo de 

vida destes. (41)  

Porém, a intervenção nutricional deverá ter início logo após o diagnóstico de VIH 

positivo, pois os efeitos da infecção por VIH no estado nutricional ocorrem 

aquando do começo da infecção, possivelmente, mesmo antes do indivíduo saber 

que está infectado. (8, 50) Estes efeitos podem ser consequência de vários factores, 

os quais influenciam as necessidades nutricionais do paciente VIH positivo. (28) No 

entanto, vários estudos apontam a baixa ingestão energética juntamente com um 

aumento das necessidades energéticas como os principais factores contribuintes 

para a perda de peso e wasting associados à infecção VIH.(36)  

Neste contexto, dada a importância da intervenção nutricional, esta não deverá 

ser vista como uma terapia alternativa, mas sim como uma terapia adjuvante, 

essencial para optimizar o tratamento médico da doença. (8)
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Anexo 1:  

Sistema de Classificação Clínica do VIH, segundo a 
OMS. 

Tradução pessoal
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Estadio 1(17)�

� Assintomático (17)

− Persistência de edema generalizado dos nódulos linfáticos. (17)

� Estadio 2 (17)

� Sintomático (17)

− Perda de peso < 10% do peso corporal; (17)

− Manifestações muco cutâneas menores (dermatite seborreica, prurido, 

onicomicose, úlceras orais recorrentes, queilite angular); (17)

− Infecções por Herpes Zooster, nos últimos 5 anos; (17)

− Infecções bacterianas recorrentes do tracto respiratório superior tais  como 

sinusite bacterial; (17)

� Estadio 3  (17)

� Sintomático (17)

− Acamado por < 50 % do dia durante o último mês e (17)

− Perda de peso > 10% do peso corporal; (17)

− Diarreia crónica inexplicada > 1 mês; (17)

− Febre prolongada (intermitente ou constante) inexplicada > 1 mês; (17)

− Candidíase oral; (17)

− Leucoplasia pilosa oral; (17)

− Tuberculose pulmonar; (17)

− Infecções bacterianas severas (pneumonia ou piomiosite); (17)

� Estadio 4  (17)

� Sintomático (17)

− Acamado por > 50 % do dia durante o último mês e (17)
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− “Wasting syndrome” associado ao VIH; (17)

− Candidíase do esófago, traqueia, brônquios ou pulmões; (17)

− Criptococcus, extra pulmonar; (17)

− Criptosporidioses com diarreia por  > 1 mês; (17)  

− Doença por Citomegalovirus, de qualquer órgão que não seja o fígado, 

baço ou gânglios; (17)

− Infecção pelo vírus Herpes simplex, muco cutânea por > 1 mês ou visceral 

durante qualquer duração; (17)

− Encefalopatia por VIH; (17)

− Sarcoma de Kaposi; (17)

− Linfoma; (17)

− Tuberculose extra pulmonar; (17)

− Micobacterioses atípicas, disseminada ou pulmonares; (17)

− Qualquer micose endémica disseminada; (17)

− Pneumonia por Pneumocystis carinii; (17)

− Leucoencefalopatia multifocal progressiva; (17)  

− Septicemia por salmonela (não tifóidal); (17)

− Toxoplasmose do cérebro; (17)
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Anexo 2:  

Caso Prático. 

(Situação hipotética)
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Exemplo de caso prático

No dia 20 de Janeiro de 2009 o Sr. A. S. dirigiu-se à consulta externa do Hospital 

da “Sr.ª dos Aflitos” através da qual foi encaminhado para a consulta de Nutrição, 

com a seguinte informação: 

Nome: A. F. T. S. 

Sexo: Masculino

Idade: 46 anos

Profissão: Professor

Situação familiar: casado, 1 filho

História Clínica do paciente: 

Paciente ex-toxicodependente desde há 10 anos com antecedentes pessoais 

de infecção por VIH conhecida desde há 3 anos. Assintomático até há 3 meses 

altura em que manifesta perda de peso. Em termos médicos não há motivo 

identificado que o justifique. Sem medicação habitual. 

Segundo o Sistema de Classificação Clínica do VIH da OMS: o paciente 

encontra-se no estadio 2, sintomático. 

Da história clínica pregressa, refere exérese cirúrgica do rim esquerdo há 2 

anos, sem intercorrências. Dos antecedentes familiares, refere pai com 

diabetes mellitus tipo II. 

Agradeço observação e orientação nutricional do doente. 

Motivo para solicitação de acompanhamento nutricional:�perda de peso�

Aspectos clínicos:  

Valores bioquímicos sem alterações consideradas significativas. 

�
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Dados recolhidos na avaliação nutricional  
(para uma melhor percepção a abordagem será dividida em partes) 

Parte 1

� Altura =1.72m

� Peso Habitual (antes da infecção) = 71 Kg 

� Índice de massa corporal (habitual) = 24.0 Kg/m2 – Normoponderal 

� Peso Actual = 68 Kg

� Índice de massa corporal (actual) = 23 Kg/m2 – Normoponderal 

� % De perda de peso = aproximadamente 4%

� Peso de Referência = 71Kg 

Gráfico que permite avaliar a evolução do peso do paciente ao longo de um 

ano: 

Ano: ����������������
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� % De Massa magra: Perto dos valores mínimos;

� % De Massa gorda: Dentro dos valores normais;

� Em termos renais não é necessário ter cuidados alimentares;

� Sem intolerâncias/alergias alimentares;

� Sem limitações no acesso aos alimentos e/ou na sua preparação; 

� Não toma suplementos de micro e/ou macronutrientes;

� Interacções entre alimentos e fármacos a ter em atenção: no momento não 

toma fármacos;

� Valor da relação cintura-anca: 0.90 logo o doente não apresenta risco de 

doença cardiovascular;

Parte 2

� Nível de actividade física: sedentário;

� Hábitos alimentares: sem alteração dos hábitos alimentares, embora 

refira perda de apetite;

� História Alimentar: procedeu-se à recolha da história alimentar seguida da 

respectiva quantificação em termos de macronutrientes, verificando-se deste 

modo que o paciente consumia cerca de 2200 kcal, sendo 10% de proteínas, 35% 

gordura, 55% de hidratos de carbono.

� As necessidades energéticas de um indivíduo não infectado com VIH do 

sexo masculino com 71 Kg, 172cm e sedentário são: 2130 Kcal por dia. 
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Parte 3

� As recomendações da OMS em termos energéticos dizem que, 

Se o indivíduo for sintomático é necessário aumentar a ingestão de energia em 

20% a 30% relativamente ao nível recomendado para pessoas saudáveis da 

mesma faixa etária, sexo e com o mesmo nível de actividade física.  

Assim é possível proceder ao seguinte raciocínio: 

Sendo o paciente normoponderal, não apresentando infecções oportunistas ou 

outro tipo de doença normalmente associada à infecção por VIH a recomendação 

energética a utilizar será o valor de 20% superior às necessidades. Então, neste 

caso as orientações energéticas serão baseadas em 2556 Kcal por dia 

(2130*0.20= 426; 2130+426=2556 Kcal). 

Conclusão: Do ponto de vista nutricional, verifica-se que a ingestão alimentar em 

termos calóricos está abaixo das suas necessidades, sendo com grande grau de 

probabilidade a razão para a perda de peso. 

� Segundo as recomendações da OMS: 

Os indivíduos VIH positivos necessitam da mesma quantidade de proteínas que 

as pessoas saudáveis da mesma faixa etária, sexo e com o mesmo nível de 

actividade física, ou seja, 12% a15 % das necessidades energéticas. O mesmo 

raciocínio aplica-se às gorduras, sendo por isso recomendado que estas 

representem 30 – 35% das necessidades totais de energia.  
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Neste contexto, houve a preocupação de aumentar o valor proteico para os 12% e 

manteve-se o valor de gordura em 35%, satisfazendo-se desta forma as 

necessidades nutricionais do paciente, sem alterar substancialmente a ingestão 

de alimentos, dado haver também perda de apetite. Pelo que a percentagem de 

hidratos de carbono corresponde a 53% das necessidades energéticas diárias. 

Valor este que se situa dentro do intervalo recomendado para este 

macronutriente.

Parte 4

Neste contexto, de acordo com a avaliação nutricional, os objectivos gerais e 

específicos para este doente são: 

� Objectivos gerais:  

� Melhorar a qualidade de vida do paciente;  

� Atrasar o aparecimento de complicações associadas ao VIH;  

� Atrasar o aparecimento da SIDA;  

� Objectivos específicos:  

� Prevenir a desnutrição;  

� Aumentar o peso ou pelo menos manter o peso actual; 
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Parte 5

Aspectos a ter em atenção aquando da delineação do plano alimentar:

− Inclusão dos alimentos preferidos do paciente desde que sejam 

nutricionalmente adequados às suas necessidades energéticas e nutricionais; 

− Realização de pequenas refeições e de modo mais frequente, no sentido 

de atenuar os efeitos da perda de apetite; 

− Realçar a importância de ingestões alimentares saudáveis inseridas num 

padrão alimentar nutritivo; 

− Realçar a importância do planeamento das suas refeições; 

− Educar o doente em relação a conceitos de higiene alimentar (anexo 8), 

salientando que apesar de serem conceitos que se aplicam a todo o indivíduo é 

fundamental que este as cumpra com maior rigor devido à sua imunodeficiência 

consequente da infecção. 

Tendo por base as recomendações alimentares da OMS e da FAO e respeitando 

ao máximo os hábitos alimentares do paciente bem como os seus horários 

apresenta-se um exemplo de plano alimentar para o paciente em questão: 
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Exemplo de plano alimentar

Pequeno-almoço (7h00m): 
120 ml (meia chávena almoçadeira) de leite meio-gordo ou um iogurte sólido 

meio-gordo (125g) +  

2 Pacotes de açúcar +
100 g - maçã ou pêra ou laranja ou tangerina ou ameixa ou pêssego ou ananás 

ou 200 g – melão (duas fatias médias) ou melancia (duas fatias médias) ou 

morangos (12)  ou 50 g – banana (pequena tipo madeira) ou uvas (8 a 10 

bagos) ou 125ml de sumo de fruta natural ou 200ml de sumo de fruta + 
Um pão ou 8 bolachas de água e sal redondas ou 4 bolachas tipo cream 

cracker ou 6 bolachas do tipo Maria ou Torrada ou 4 tostas ou 2 fatias de pão 

de forma + 
Duas colheres de chá (5g cada) de manteiga ou margarina 

Meio da manhã 1 (8h30m):
240 ml (uma chávena almoçadeira) de leite meio-gordo ou um iogurte líquido 

meio-gordo (200 ml) ou dois iogurtes sólidos meio-gordos (125g cada) +
2 Pacotes de açúcar 

Meio da manhã 2 (10h00m): 
100 g - maçã ou pêra ou laranja ou tangerina ou ameixa ou pêssego ou ananás 

ou 200 g – melão (duas fatias médias) ou melancia (duas fatias médias) ou 

morangos (12)  ou 50 g – banana (pequena tipo madeira) ou uvas (8 a 10 

bagos) ou 125ml de sumo de fruta natural ou 200ml de sumo de fruta + 
Meio pão ou 4 bolachas de água e sal redondas ou 2 bolachas tipo cream 

cracker ou 3 bolachas do tipo Maria ou Torrada ou 2 tostas ou 1 fatia de pão de 

forma +
Uma colher de chá (5 g) de manteiga ou margarina 
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Almoço (12h30m): 
Sopa para 1 pessoa para duas refeições: 

300g em cru (3 chávenas almoçadeiras) de legumes e hortaliças a gosto 

(abóbora, cenoura, cebola, penca, couve branca, aipo, feijão verde…) +  

Uma batata pequena (80 g) ou 3 colheres de sopa rasas de arroz ou massa 

cozinhados (20 g em cru) ou 4 colheres de sopa rasas de feijão ou grão 

cozinhados (30 g em cru) ou 4 colheres de sopa rasas de favas ou lentilhas 

cozinhados (80 g em cru) 

Prato: 

Um pão ou 2 batatas pequenas ou 6 colheres de sopa rasas de arroz ou massa 

ou milho cozinhados ou 8 colheres de sopa rasas de feijão ou grão cozinhados 

ou 8 colheres de sopa rasas de favas ou lentilhas cozinhados + 
60 g de carne ou peixe limpos de peles e gorduras visíveis ou dois ovos 

pequenos ou 1 lata de atum bem escorrido ou 2 fatias finas de fiambre (30 g 

cada uma) ou 2 fatias finas de queijo (30 g cada uma) +
100g de legumes em cru (1 chávena almoçadeira) ou 50g confeccionados 

(meia chávena almoçadeira)

Bebida: 

Água 

Sobremesa: 

100 g - maçã ou pêra ou laranja ou tangerina ou ameixa ou pêssego ou ananás 

ou 200 g – melão (duas fatias médias) ou melancia (duas fatias médias) ou 

morangos (12)  ou 50 g – banana (pequena tipo madeira) ou uvas (8 a 10 

bagos) ou 125ml de sumo de fruta natural ou 200ml de sumo de fruta 

Gordura de confecção/adição:  

4 Colheres de chá (5g cada) de azeite 
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Meio da tarde 1 (15h00m): semelhante ao meio da manhã 1 

Meio da tarde 2 (17h30m): semelhante ao meio da manhã 2 

Jantar (20h00): semelhante ao almoço (sopa+prato+sobremesa), 

procurando alternar entre carne e peixe sempre que possível 

Ceia (00h00m):  
120 ml (meia chávena almoçadeira) de leite meio-gordo ou um iogurte 

sólido meio-gordo (125g) +  

2 Pacotes de açúcar +
Um pão ou 8 bolachas de água e sal redondas ou 4 bolachas tipo 

cream cracker ou 6 bolachas do tipo Maria ou Torrada ou 4 tostas ou 2 

fatias de pão de forma +
Duas colheres de chá (5g cada) de manteiga ou margarina 
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Anexo 3: 

Categorização da infecção por VIH em três estadios, 
segundo o CDC.  

Tradução pessoal 
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Estadios do HIV/SIDA 

Um sistema de classificação originalmente criado pelo Walter Reed Army Medical 

Center em 1986 e revisto pelo CDC em 1993 categoriza a infecção por VIH em 

três estadios clínicos. (6) De acordo com a publicação da ANSA para se proceder 

às recomendações nutricionais não foram incluídos os três subgrupos que 

incluem as três categorias linfócitos T CD4+. (6) Neste contexto tem-se: 

Categoria Clínica A – VIH Assintomático, Linfadenopatia generalizada 

persistente, VIH agudo; (6)

Categoria Clínica B – VIH sintomático, complicações pelo VIH; (6)

Categoria Clínica C – presença de uma condição definidora de SIDA e/ou 

infecção oportunista. (6)
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Anexo 4: 

Exemplos de alimentos ricos em vitamina A, B6, B12, 
Ferro, Selénio e Zinco. 
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Vitamina/Mineral Principais fontes alimentares 

Vitamina A 

Retinol: fígado; leite gordo; queijo 
e manteiga. (51)

Carotenóides: leite; cenoura; 
vegetais de cor verde-escuro e 
folhosos; vegetais e frutos de cor 
laranja. (51)

Vitamina B6 Carne bovina, peixe, carne de 
aves, ovos, cereais integrais e 
alguns vegetais. (51)

Vitamina B12 Peixe, moluscos, carne e produtos 
lácteos. (52)

Ferro 

Feijão seco; fruta seca; ovos; 
fígado; carne bovina; carne de 
aves; carne vermelha escura; 
salmão; cereais integrais e atum. 
(53)

Selénio Vísceras; Mariscos; Cereais; 
Carne. (54, 55)  

Zinco Carnes vermelhas; crustáceos e 
cereais. (54)

Tabela 1 – Exemplos de alimentos ricos em vitamina A, B6, B12, Ferro, Selénio 

e Zinco.
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Anexo 5: 

MUST– Malnutrition Universal Screening Tool.  

Tradução pessoal de “Malnutrition Universal Screening Tool”. 2004. Disponível em: 
www.bapen.org.uk.
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“Malnutrition Universal Screening Tool” – MUST

  

  

  

Etapa 4 – Risco geral de malnutrição 

Etapa 5 – Linhas de orientação

Etapa 5 – Orientação a seguir

for 3 days if subject in 
hospital or care home 
If improved or adequate 
intake – little clinic 
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Esquema 1 – Ferramenta de rastreio nutricional traduzida a partir de: 

“Malnutrition Universal Screening Tool”, publicada pela British Association for 

Parenteral and Enteral Nutrition.(45)

Para todas as categorias de risco:

− Tratar a condição subjacente e fornecer ajuda bem como conselhos 

acerca das escolhas alimentares, ingestão de sólidos ou líquidos quando 

necessário: 

− Registar a categoria de risco de malnutrição 

− Registar a necessidade para dietas especiais e seguir a política local. 
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Anexo 6:

Avaliação Subjectiva Global adaptada ao VIH. 

Tradução e adaptação pessoal de “Valoración Global Subjetiva adaptada al VIH”. 
Disponível em: Recomendaciones de SPNS/GEAM/SENPE/AEDN/SEDCA/GESIDA sobre 

nutrición en el paciente con infección por VIH 
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Avaliação Global Subjectiva adaptada ao HIV (28)

a) História 

1 Alterações no peso. Altura

� Perda de peso nos últimos 6 meses: _____ Kg ______% 

� Alterações nas 2 últimas semanas: diminuição ____; aumento ____; sem 

alterações ____;  

2 Alterações na ingestão alimentar (comparando com a normalidade)

� Alterações: Não ______; Sim ______; Duração da alteração em nº de semanas 

_____.  

� Se a resposta é sim: dieta sólida deficitária________; dieta líquida________; 

líquidos hipocalóricos_______; jejum_________. 

� Suplementos:vitaminas__________;minerais____________;incluir 

doses/frequência. 

3 Sintomas Gastrointestinais que persistam durante mais de 2 semanas

� Nenhum________; 

� Náuseas________;Vómitos________;Diarreia________; Anorexia________.     

4 Capacidade funcional

� Sem diminuição (em plena capacidade) ________;  

� Disfunção: duração________ semanas, tipo____________, trabalha de forma 

subóptima; 

� Com capacidade de cuidados ambulatórios 

__________acamado____________. 
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Esquema 2 – Método de Avaliação Global Subjectiva (AGS) adaptado ao VIH . 
(28)

.

.

.

.

5 Estadio HIV:__________;Doença oportunista:______;Tumor associado: _________; 

Exigências metabólicas (stress): Nenhum_________;Stress baixo__________;Stress 

moderado:____________;Stress elevado:____________. 

b)  Exame Físico (especificar: 0 = normal; 1 = leve; 2 = moderado; 3 = grave)
Atrofia muscular (quadricípite, deltóide, temporal) ________ 

Edemas maleolares _________ 

Edemas no sacro _________ 

Perda de tecido adiposo subcutâneo (tríceps, tórax) _________ 

Lesões da mucosa _________ 

Lesões cutâneas ___________, Alterações no cabelo __________ 

Ascite _________ 

c) AGS (seleccionar um)
Bem nutrido _____________ 

Moderadamente desnutrido _______________ 

Severamente desnutrido __________________ 
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Anexo 7:

Categorização dos pacientes por risco nutricional;
Estabelecimento de prioridades para intervenção 

nutricional. 
Tradução pessoal das categorias publicadas in "General nutrition management in patients 

infected with human immunodeficiency virus” (Referência Bibliográfica 37)



a26 

Ta
be

la
 2

 –
 C

at
eg

or
iz

aç
ão

 d
os

 p
ac

ie
nt

es
 p

or
 r

is
co

 n
ut

ric
io

na
l e

 r
es

pe
ct

iv
o 

es
ta

be
le

ci
m

en
to

 d
e 

pr
io

rid
ad

es
 p

ar
a 

in
te

rv
en

çã
o 

nu
tri

ci
on

al
. (3

8)



a27 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anexo 8: 

Imagem que ilustra a posição em que a medição da 
altura do joelho deve ser realizada.
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Figura 1 – Medição da altura do joelho. (43)
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Anexo 9: 

Imagem que ilustra a posição em que a medição do 
comprimento do cúbito deve ser realizada;  

Tabela com os valores que permitem estimar a altura a 
partir do valor obtido nesta medição. 
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     Figura 2: Medição do comprimento do cúbito. (45)

Tabela 3 – Tabela que permite estimar a altura mediante o valor obtido na 

medição do comprimento do cúbito. (44, 45)
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Anexo 10: 

Recomendações alimentares e nutricionais para o 
tratamento de algumas alterações metabólicas que 
podem ocorrer no paciente com infecção VIH e sob 

tratamento anti-retrovírico.
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Alterações metabólicas que surgem nos pacientes com infecção VIH sob 

tratamento anti-retrovírico: 

− Com maior frequência: dislipidemia como perfil aterogénico; alterações do 

 metabolismo de hidratos de carbono/resistência à insulina; (56)

− Complicação infrequente porém muito grave: acidose láctica; (56)

− Ultimamente tem-se observado uma alta incidência de osteopenia e 

 osteoporose. (56)

Dislipidemia

Objectivo Geral: reduzir o risco de doença cardiovascular; (56)

Objectivos da intervenção nutricional: 

− Reduzir a quantidade de gordura da dieta para aproximadamente 30 % da 

energia total; Sendo 10% de gordura saturada; 8 -10% sob a forma de gordura 

polinsaturada; e aproximadamente 10 % sob a forma de gordura monoinsaturada. 

Deve restringir-se o aporte dos ácidos gordos trans.� (56) Para reduzir o aporte de 

gordura para aproximadamente 30% da energia total recomenda-se: 

� Consumir habitualmente leite e derivados sob a forma magra; (56)

� Consumir carnes preferencialmente magras como a galinha, peru, 

 coelho, etc. (56)

� Eliminar em cru as peles e a gordura visível de todas as carnes; limitar as 

rações a 80-100g; (56)

� Limitar o consumo de enchidos e fumados, quando consumir, que 

 sejam com pouca gordura; (56)
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� Favorecer o consumo de peixe em vez de carne, especialmente peixe 

azul (atum, salmão, truta, arenque, sardinha, etc.); No mínimo 3 vezes por 

semana; (56)  

� Utilizar moderadamente o azeite, como tempero e na confecção; (56)

� Escolher preferencialmente formas de preparação culinárias com pouca 

gordura; (56)

− Em caso de hipercolesterolemia: aumento do aporte da fibra solúvel e 

restrição do colesterol a 300 mg por dia; (56)

− Em caso de hipertrigliceridemia: redução no aporte de hidratos de carbono 

simples; aumento do consumo de ácidos gordos ómega 3 e restrição no consumo 

de álcool. (56)

− Adicionalmente deve-se: 

� Limitar a ingestão calórica para alcançar e/ou manter um peso óptimo; (56)

� Ingerir 5 porções de frutas e/ou vegetais por dia, bem como a ingestão de 

leguminosas 2 a 3 vezes por semana; no sentido de assegurar um aporte 

adequado de vitaminas, minerais e fibras (especialmente solúveis). (56)

Notas:

− A adição de esteróis vegetais (aproximadamente 2 g/d) pode ajudar a 

diminuir os níveis de colesterol; (56)

− Recentemente um estudo do Dr. Jenkins em pacientes com VIH e 

dislipidemia demonstrou que a inclusão, numa dieta pobre em gordura, de 

proteína de soja, rica em esteróis e fibra solúvel diminui os níveis de colesterol e 

de proteína C reactiva; (56)
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− Alguma evidência sugere que em casos de hipertrigliceridemia a 

suplementação da dieta com ácidos gordos ómega 3 reduz os níveis plasmáticos 

de lípidos. (56)

Hiperglicemia

Intervenção alimentar/nutricional com base nas recomendações da American 

Dietetic Association (56):  

− Diminuir a ingestão calórica total no sentido de reduzir o excesso de peso e 

consequentemente melhorar a glicemia e a resistência à insulina; (56)

− As proteínas devem representar 15-20% da energia total da dieta; (56)

− Anteriormente recomendava-se que os hidratos de carbono 

representassem 50-60% da energia e a gordura 30-35%. (56) No entanto, 

actualmente os hidratos de carbono e gordura monoinsaturada podem 

representar 60-70% da energia da dieta em função do controlo metabólico do 

paciente. (56)

− Pacientes com hipertrigliceridemia e valores baixos de colesterol HDL 

podem beneficiar de quantidades de gordura total superior a 35% da energia total, 

sob a forma de gordura monoinsaturada. (56) Recomenda-se que a gordura 

saturada não exceda 10% da energia total, sendo <7% se os valores de colesterol 

LDL forem superiores a 100 mg/dl e a gordura polinsaturada represente menos de 

10 % da energia total. (56) Mesmo assim, recomenda-se diminuir a ingestão de 

colesterol para valores menores que 300 mg/dl ou menores que 200 mg/dl se os 

valores de colesterol LDL forem superiores a 100 mg/dl; (56)

− A ingestão de fibra deve ser 30-35g por dia (especialmente fibra solúvel);(56)

− A ingestão de sacarose deve ser inferior a 10% da energia total; (56)
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− Distribuir os alimentos que contenham hidratos de carbono e sejam ricos 

em fibra (pão, cereais, batata, arroz, legumes, leite, iogurte e frutas) nas várias 

refeições do dia. (56)

Alterações ósseas  

Objectivo: alcançar um aporte adequado de cálcio e de vitamina D no sentido de 

assegurar uma óptima densidade óssea; (56)

Alimentos ricos em cálcio: leite e derivados como os iogurtes, queijos e outros 

produtos preparados à base de leite como as sobremesas lácteas; frutos secos, 

peixes em que se consomem a espinha (anchovas, etc.); e alguns legumes; (56)

Evitar na dieta elementos que possam aumentar as perdas de cálcio, 

nomeadamente: consumo em quantidades excessivas de proteínas, cafeína, 

fósforo e sódio; (56)

Vitamina D: a produção de vitamina D ocorre devido à exposição solar. (56) No 

entanto também existe em fontes alimentares como margarinas preparadas com 

adição de vitamina D; (56) alimentos preparados a partir de cereais enriquecidos 

com vitamina D; peixes azuis e alguns produtos lácteos; (56)

Prática de exercício físico: é recomendável no sentido de ajudar a preservar a 

massa óssea (meia hora por dia a caminhar ligeiro, dançar, etc.). (56)
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Anexo 11: 

Alguns conselhos gerais sobre higiene dos alimentos. 
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Antes do consumo

No momento da 
compra  

No momento do 
armazenamento  

No momento de 
preparação  

• Verificar os prazos 
de validade. Não 
consumir caso não 
esteja dentro desta;�:�+;

• Seleccionar os 
alimentos frios e 
congelados no final das 
compras. Aconselhável 
transportá-los em 
sacos que mantenham 
a temperatura;�:�+;

• Rever 
periodicamente os 
alimentos conservados 
no frigorífico no sentido 
de verificar o prazo de 
validade dos alimentos;�
:�+;

• Rejeitar as 
embalagens e pacotes 
deteriorados.�:�+;

• Após a compra, 
guardar no frigorífico ou 
no congelador os 
alimentos frios ou 
congelados o mais 
rapidamente possível; :�+;

• Os alimentos frescos 
devem ser armazenados 
a 4ºC ou menos e os 
congelados no 
congelador a -18ºC ou 
mais; :�+;

• Colocar etiquetas nos 
alimentos com a data de 
compra ou congelação; 
Respeitar as instruções 
sobre o tempo de 
armazenamento; :�+;

• Descongelar os 
alimentos/preparações 
no frigorífico ou no 
microondas, nunca à 
temperatura ambiente; :�+;

• Utilizar os alimentos 
refrigerados no tempo 
indicado; :�+;

• Manter o congelador e 
frigorífico limpos; :�+;

• Os produtos 
empacotados uma vez 
abertos devem ser 
tratados como frescos; :�+;

• Separar os alimentos 
crus dos outros; :�+;

• Rejeitar os alimentos 
com bolor. :�+;

• Antes de manipular 
os alimentos lavar 
sempre as mãos com 
sabão, bem como 
depois de tocar nos 
alimentos crus e antes 
de os cozinhar; :�+;

• Após a utilização de 
tábuas de cortar e 
utensílios em carnes, 
aves e peixe cru, lavar 
bem e a temperatura 
suficiente (60ºC). :�+;

• Desinfectar a tábua 
de cortar durante 10 
minutos com água 
morna e umas gotas de 
lixívia; :�+;

• No caso de 
reaquecimento de um 
alimento fazê-lo a 
temperatura alta e só 
uma vez; Se possível 
usar o microondas, 
assegurando que o 
aquecimento é 
completo. :�+;

     Tabela 4 – Conselhos gerais sobre higiene dos alimentos antes do consumo.
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Alimentos específicos

Carnes, peixe e 
marisco  

Ovos  Leite e produtos 
lácteos  Frutas e legumes  

• Não consumir 
em cru; :�+;

• Confeccionar 
assegurando a 
temperatura 
necessária e que o 
centro da peça esteja 
bem cozido; :�+;

• Descongelar 
o alimento na parte 
inferior do frigorífico, 
no sentido de evitar 
que os sucos caiam 
sobre outros 
alimentos; :�+;

• Uma vez 
confeccionados, 
consumir 
imediatamente, não 
se devem deixar à 
temperatura 
ambiente mais de 2h. 
:�+;�Se necessário, 
posteriormente 
colocar no frigorífico. 
:�+;

• No 
momento da 
compra, verificar o 
estado das 
cascas; Conservar 
no frigorífico; :�+;

• Não 
consumir ovos crus 
ou mal 
confeccionados, 
que constituem 
parte total ou 
parcial de pratos 
como maionese, 
gelados caseiros 
ou mousses; :�+;

• Utilizar 
preparações de 
ovos 
pasteurizados, nos 
casos em que a 
receita inclua ovos 
sem cozinhar; :�+;

• Especial 
atenção a estes 
parâmetros em 
refeições 
realizadas fora de 
casa. :�+;

• Comprar 
apenas leite e 
produtos lácteos 
pasteurizados e 
esterilizados; :�+;

• Verificar os 
prazos de 
validade, não 
consumir em 
caso de 
invalidade; :�+;

• Conservar no 
frigorífico. :�+;

• Seleccionar 
frutas e legumes 
frescos com a pele 
intacta; :�+;

• Lavar bem as 
frutas e os 
legumes em água 
com umas gotas 
de lixívia. :�+;

Tabela 5 – Conselhos gerais sobre higiene de alimentos como a carne, o peixe, o 

marisco, os ovos, o leite, os produtos lácteos, as frutas e os legumes.

Cuidados a ter nas refeições realizadas fora de casa (57):
1. Seleccionar um estabelecimento de confiança; :�+;

2. Assegurar que os utensílios, copos e mesa estão limpos; :�+;

3. Quando não é seguro que os legumes e as frutas tenham sido 
correctamente lavadas evitar o consumo; :�+;

4. Pedir a carne e o peixe bem confeccionados; :�+;

5. Em caso de insegurança relativamente aos ingredientes do prato, não 
pedir. (57)
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Anexo 12: 

Controlo de condições comummente associadas ao VIH:
Algumas recomendações alimentares/nutricionais; 

Alguns conselhos práticos. 
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Tabela 6 – Algumas recomendações para o tratamento de alguns sintomas e 

doenças associadas à infecção por VIH em adultos.

Doença/
Sintoma

Dieta e alguns aspectos práticos

Anorexia 
� Ingerir os alimentos preferidos no sentido de tentar estimular o apetite; 
(17)

� Ingerir frequentemente pequenas quantidades de alimentos; (17)

� Seleccionar alimentos densamente energéticos; (17)

� Evitar alimentos com aromas fortes. (17)

Diarreia 

� Para evitar a desidratação: beber abundantemente líquidos sob a 
forma de, por exemplo, sopas, sumos de frutos diluídos, água fervida e 
chás de ervas; (17)

� Para evitar irritação a nível do estômago: evitar citrinos, por 
exemplo, laranja e limão; (17)

� Para reter os fluidos: consumir alimentos ricos em fibras solúveis 
por exemplo, banana, ervilhas e lentilhas. (17)

� Ingerir alimentos feculentos como arroz, milho, pão, batata e 
mandioca; (17)

� Consumir alimentos fermentados como iogurte; (17)

� Fazer ingestões em pequenas quantidades e de forma frequente, 
durante e, no sentido de recuperar o peso e a perda de nutrientes, 
após a diarreia; (17)

� Ingerir frutas e vegetais. (17)

Alimentos a evitar /reduzir:
� Alguns lacticínios; (17)

� Alimentos com cafeína, por exemplo, café e chás; (17)

� Bebidas com álcool; (17)

� Alimentos gordos, incluindo fritos; (17)

� Alimentos que aumentam a produção de gases por exemplo, 
couves, cebola e bebidas gaseificadas. (17)

Prevenção da diarreia:
� Beber abundantemente água, limpa e fervida; (17)

� Lavar as mãos com sabão e água antes de manusear, preparar, 
servir ou guardar os alimentos; (17)

� Lavar as mãos com sabão e água depois de usar a casa de banho. 
(17)
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Doença/
Sintoma

Dieta e alguns aspectos práticos

Anemia 

� Ingerir mais alimentos ricos em ferro, nomeadamente, 
produtos animais (por exemplo, ovos, peixe, carne, fígado); 
(17)

� Ingerir mais alimentos ricos em ácido fólico, 
nomeadamente, vegetais com folhas verdes (por exemplo, 
couves, espinafres); (17)

� Alimentos ricos em ferro e ácido fólico, nomeadamente, 
leguminosas (por exemplo, feijões, lentilhas, amendoim) e 
cereais fortificados; (17)

� Consumir alimentos ricos em vitamina C (por exemplo, 
citrinos, vegetais com folhas verdes) pois aumentam a 
absorção de ferro; (17)

� Não beber chá, café, leite ou cacau à hora das refeições, 
pois diminuem a absorção de ferro. (17)

Wasting 
syndrome 

� Melhorar a qualidade e aumentar a quantidade de 
alimentos proporcionando uma alimentação variada; (17)

� Aumentar a quantidade de alimentos ingeridos bem 
como a frequência de consumo; (17)

� Aumentar o consumo proteico através da ingestão de 
produtos animais, cereais e leguminosas; (17)

� Aumentar a ingestão de alimentos ricos em amido, em 
cereais e outros alimentos básicos; (17)

� Ingerir alimentos fortificados; (17)

� Fazer exercício regularmente. (17)

Obstipação 
� Ingerir mais alimentos ricos em fibras tais como, milho, 
pão integral, vegetais e frutos com casca lavados; (17)

� Beber muitos líquidos, incluindo água fervida; (17)

� Evitar alimentos processados ou refinados. (17)

� Fazer exercício regularmente. (17)

Tabela 7 – Algumas recomendações para o tratamento de alguns sintomas 

e doenças associadas à infecção por VIH em adultos.
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Doença/sintoma Dieta e alguns aspectos práticos 

Febre 
� Ingerir sopas ricas em alimentos como batata e a 
cenoura; (17)

� Realizar refeições pequenas e de forma frequente; (17)

� Ingerir líquidos de forma abundante, mesmo sem sentir 
sede; (17)

Náuseas e 
Vómitos 

� Realizar refeições pequenas e de forma frequente; (17)

� Ingerir líquidos, como por exemplo, água fervida limpa; 
(17)

� Evitar alimentos muito condimentados e gordos; (17)

� Evitar alimentos com cafeína, por exemplo, café e chá; 
(17)

� Evitar bebidas com álcool; (17)

� Evitar alimentos excessivamente doces. (17)

� No sentido de evitar o vómito: evitar deitar-se 
imediatamente após a refeição; (17)

� Descansar entre as refeições; 
� Evitar ter o estômago vazio pois as náuseas pioram 
nestas situações. (17)

Candidíase oral 

� Ingerir alimentos em puré; (17)

� Ingerir alimentos frios ou à temperatura ambiente;
� Ingerir líquidos abundantemente; (17)

� Evitar alimentos muito picantes ou salgados pois podem 
irritar as lesões; (17)

� Evitar alimentos açucarados pois podem contribuir para 
o desenvolvimento dos fungos; (17)

� Evitar citrinos e sumos fortes que possam irritar as 
lesões; (17)

� Evitar bebidas com álcool. (17)

� Após as refeições, bochechar a boca com água salgada 
morna, no sentido de reduzir a irritação e manter as áreas 
infectadas limpas; contribuindo assim para a prevenção do 
desenvolvimento do fungo; (17)

� Uma técnica para ajudar a deglutir poderá ser inclinar a 
cabeça para trás; (17)

� Se disponível, usar uma colher ou chávena para ingerir 
pequenas quantidades de alimentos. (17)

Tabela 8 – Algumas recomendações para o tratamento de alguns sintomas e 

doenças associadas à infecção por VIH em adultos.
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Tabela 9 – Algumas recomendações para o tratamento de alguns sintomas e 

doenças associadas à infecção por VIH em adultos.

. 

. 

.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Inchaço/ 
Ardor no 
estômago 

� Fazer refeições pequenas e frequentes; (17)

� Evitar alimentos que favoreçam a formação de gases (por 
exemplo, couves, refrigerantes) e alimentos picantes; (17)

� Fazer as refeições nocturnas a horas que permitam que a 
digestão ocorra antes de dormir; (17)

Tuberculose � Consumir alimentos ricos em proteínas, energia, ferro e 
vitaminas. (17)

Perda de 
paladar e/ou 

paladar 
anormal 

� Utilizar intensificadores de sabor (por exemplo, sal, 
condimentos, ervas, limão). (17)

� Mastigar bem os alimentos; (17)

� Promover o contacto dos alimentos com os receptores 
sensoriais existentes na boca; (17)
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Anexo 13: 

“Alterações estadio por estadio” – Estabelecer 
prioridades nas estratégias a utilizar no sentido de 
promover a adesão ao aconselhamento alimentar. 
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Fase Descrição Objectivo Estratégia 

Pré-contemplação(47)

• O indivíduo não 
tem consciência do 
problema e não 
costuma pensar na 
mudança; :<+;

• O indivíduo não 
tem intenção de 
alterar o 
comportamento 
num futuro 
próximo. :<+;

• Aumentar a 
consciência da 
necessidade de 
mudar; :<+;

• Personalizar 
informação acerca 
dos riscos e 
benefícios. :<+;

• Avaliar os 
conhecimentos, 
atitudes e crenças;�
:<+;

• Trabalhar a partir 
do conhecimento 
existente; :<+;

• Discutir aspectos 
pessoais e as 
consequências 
para a saúde de 
uma dieta 
nutricionalmente 
pobre. :<+;

Contemplação(47)

• O indivíduo 
reconhece a 
necessidade de 
mudar mas ainda 
encontra-se numa 
fase de 
ambivalência; :<+;

• Por vezes o 
indivíduo 
preocupa-se com a 
sua dieta; :<+;

• Aumentar a 
motivação e a 
confiança em 
realizar o 
comportamento 
recomendado; :<+;

• Explorar a 
ambivalência; :<+;

• Identificar 
comportamentos 
problemáticos e 
estabelecer 
prioridades 
relativamente aos 
comportamentos 
para a mudança; 
:<+;

• Explorar a 
motivação; :<+;

• Identificar 
barreiras 
perceptíveis e 
possíveis soluções; 
:<+;

• Sugerir pequenos 
e alcançáveis 
passos; :<+;

(continua na página seguinte)
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Preparação(47)

• O indivíduo quer 
melhorar a sua 
dieta; :<+;

• O indivíduo tem 
algum grau de 
confiança 
relativamente à 
sua capacidade 
para mudar a dieta; 
:<+;

• Pretende no 
futuro iniciar a 
mudança (dentro 
dos próximos 30 
dias) e pode ir 
tomando algumas 
decisões nesse 
sentido; :<+;

• Iniciar a mudança 
estabelecendo um 
compromisso firme 
e desenvolvendo 
um plano de acção 
específico; :<+;

• Negociar 
pequenos 
objectivos; :<+;

• Apoiar no 
desenvolvimento 
de um plano de 
acção concreto; :<+;

• Elogiar pequenas 
mudanças que o 
paciente já tenha 
realizado; :<+;

• Explorar 
pequenos passos a 
seguir; :<+;

Acção:<+;

• Já mudou o 
comportamento e 
tem vindo a 
realizá-lo há 
menos de seis 
meses; :<+;

• Realizar a 
mudança; :<+;

• Reforçar a 
decisão e a auto-
confiança; :<+;

• Discutir falhas e 
estratégias; :<+;

• Fornecer 
informação ou 
competências para 
suportar a 
mudança. :<+;

Manutenção(47)

• Já mantém o 
comportamento há 
mais de seis 
meses; :<+;

• Continua a fazer 
esforços no sentido 
de manter a 
ingestão alimentar 
de acordo com o 
plano instituído; :<+;

• Reforçar o 
compromisso e 
continuar as 
alterações ou 
novos 
comportamentos; 
:<+;

• Reforçar os 
benefícios do plano 
nutricional; :<+;

• Ajudar a prevenir 
recaídas; :<+;

• Planear o 
seguimento no 
sentido de suportar 
as alterações; :<+;

Terminação(47)
• Último objectivo 
:<+;

  
• Auto-eficácia; :<+;

• Auto-controlo; :<+;

Tabela 10 – “Estadios de mudança” – um modelo para auxílio na organização 

das estratégias a utilizar no sentido de promover a adesão ao aconselhamento 

nutricional. 


