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Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma das mais
importantes epidemias que vêm aumentando nos últimos 20 anos. Apesar dos avanços
alcançados, a desnutrição é uma das principais complicações da AIDS, servindo como
parâmetro mensurável no diagnóstico da doença. Ela é influenciada por um conjunto
de fatores de risco, como a diminuição da ingestão alimentar, os sintomas decorrentes
do tratamento medicamentoso, a síndrome consumptiva e o próprio processo
catabólico da doença. Objetivo: Discutir os fatores que levam ao quadro de
desnutrição, bem como a síndrome consumptiva, a avaliação nutricional, as
recomendações nutricionais e a intervenção nutricional que deverá ser realizada em
pacientes portadores do vírus HIV. Metodologia: Realizou-se um levantamento
bibliográfico em bases de dados eletrônicos como o Scielo, Bireme, Pubmed, Google
Acadêmico e no acervo bibliográfico da Faculdade Pitágoras do Vale do Aço, através
de trabalhos e livros publicados no período de 2000 a 2011. A revisão de literatura foi
realizada utilizando-se para a base de dados eletrônica os termos “AIDS”,
“desnutrição”, “desnutrição na AIDS”. Resultados: O presente estudo discutiu os
diversos fatores que podem levar a presença de desnutrição em pacientes portadores do
vírus da AIDS. Dentre eles, destacam-se a ocorrência de náuseas, as lesões orais, a
disfagia, a anorexia e a diarréia associada à má absorção de nutrientes, como efeitos
colaterais do tratamento antiretroviral (TARV). Acrescenta-se a todas esses fatores, o
estado psicológico do paciente, que interfere diretamente em sua ingestão alimentar
satisfatória, bem como o próprio processo catabólico da doença. Ressalta-se que a
desnutrição pode acometer o indivíduo logo no início da fase infecciosa, antes mesmo
de atingir um quadro de imunodeficiência.Assim, através da associação de vários
métodos de avaliação nutricional é possível identificar deficiências de micronutrientes,
o que possibilita classificar em níveis ponderados o estado nutricional, quando
realizada precocemente e periodicamente. Discutiu-se ainda as recomendações
nutricionais, as orientações nutricionais específicas para os fatores desencadeantes da
desnutrição e a abordagem dietoterápica que tem como tem como objetivos reverter o
quadro de desnutrição no paciente portador do vírus HIV e minimizar os efeitos da má
absorção e do uso da TARV, além de contribuir para a manutenção do peso e para a
promoção da qualidade de vida. Conclusão: Conclui-se que, apesar dos avanços
científicos alcançados, a desnutrição ainda é muito frequente em pacientes portadores
do vírus da AIDS. Assim, sugere-se a necessidade de se continuar investindo em
iniciativas que previnam e tratem os desvios nutricionais nessa população, bem como a
realização de mais estudos que abordem medidas dietoterápicas.
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