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Introdução: O HIV/Aids configura-se um importante problema de saúde pública. O pulmão vem sendo apontado 
como um dos órgãos mais afetados tanto pela evolução natural da doença quanto pelos efeitos deletérios da Terapia 
Antirretroviral. Outra característica importante são as alterações da composição corporal, sendo a principal a lipodis-
trofia. Objetivo: Analisar a associação entre a composição corporal e a função pulmonar de indivíduos vivendo com 
HIV/Aids. Metodologia: Estudo transversal descritivo, de abordagem quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa parecer nº1.233.363 Foram recrutados 58 voluntários que realizavam acompanhamento ambulatorial no 
Hospital São José de Doenças Infecciosas. Após aceitarem participar do estudo e assinarem o TCLE, os participantes 
foram inicialmente submetidos a uma avaliação inicial com dados de idade, gênero, peso, altura e circunferências da 
cintura e do quadril. Após foi aplicado um questionário respiratório sugerido pela SBPT contemplando a presença de 
sintomatologia respiratória. A avaliação da função pulmonar foi realizada por meio da espirometria e os resultados 
dos testes foram comparados com os valores preditos de função pulmonar e derivados daqueles para a população 
brasileira. O percentual de gordura foi calculado a partir da equação de Deurenberg. As variáveis categóricas foram 
analisadas pelo teste qui-quadrado e as numéricas pelos testes paramétricos, sendo considerado estatisticamente 
significante quando p<0,05. Resultados: Os participantes apresentavam idade média de 44,9±11,1 anos, altura 
média de 1,62±0,10m, peso médio de 65,8±12,2kg e índice de massa corpórea (IMC) médio de 24,9±4,1kg/m2. Os 
valores da relação cintura/quadril apresentaram média de 0,94±0,07cm, enquanto para os valores de percentual de 
gordura, a média foi de 28,28±7,96%. No que se refere ao questionário respiratório foi observado que mais da metade 
(56,9%) não apresentam histórico de doenças pulmonares, enquanto houve a frequência de 20,7% de participantes 
que já apresentaram pneumonia e 22,4% já tiveram diagnóstico de tuberculose. Quanto aos dados espirométricos os 
valores da CVF dos participantes da amostra apresentaram uma redução estatisticamente significante entre o reali-
zado e o predito (p<0,001). O mesmo aconteceu com o VEF1 (p=0,003) e com o PFE (p=0,024). O percentual de gor-
dura apresentou correlação significativa com o VEF1 encontrado na amostra (p=0,017). Também foi observada uma 
correlação entre a relação cintura/quadro e o percentual de gordura (p=0,015). Conclusão: Embora dentro do inter-
valo de normalidade, a função pulmonar dos sujeitos que vivem com HIV/Aids apresentou valores significativamente 
inferiores aos preditos. Essas alterações relacionam-se com a composição corporal e seu percentual de gordura.
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