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Strength training for people living with HIV: a narrative review 
 

ABSTRACT Part of the collateral effects of antiretroviral therapy (ART) for people living with HIV (PLHIV) is lipodystrophy, 

muscle atrophy, inflammation, metabolic syndrome, among others, which affect the quality of life of this public. Muscle 

strength training serves as a relevant strategy, but it is necessary to understand the physiological impact mechanisms 

of this strategy. Therefore, the objective of this work was to carry out a narrative review of the literature to contribute 

to this elucidation. For this, a search for original articles was carried out in the databases PubMed, Scielo, Bireme, Lilacs, 

and Google Scholar, with the descriptors: HIV, training, strength, and AIDS and the same in the English language (HIV, 

training, strength, AIDS). Thirteen original articles were found related to the proposal of this work. Note that studies 

have shown positive results for muscle strength training applied to PLHIV, in terms of anthropometry, body composition, 

immunity, and physical capabilities, which are related to the quality of life. It is understood that strength training must 

be coherent to result in the quality of life for PLHIV. 
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RESUMO Fazem parte dos efeitos colaterais da terapia com antirretrovirais (TARV) para pessoas vivendo com HIV 

(PVHIV) a lipodistrofia, atrofia muscular, inflamação, síndrome metabólica, entre outros, que afetam a qualidade de 

vida desse público. O treinamento de força muscular serve como uma estratégia relevante, porém se faz necessário 

compreender os mecanismos impactos fisiológicos desta estratégia. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar 

uma revisão narrativa da literatura para contribuir com essa elucidação. Para isso, foi realizada busca de artigos 

originais nas bases de dados PubMed, Scielo, Bireme, Lilacs e Google Acadêmico, com os descritores: HIV, 

treinamento, força e AIDS e os mesmos na língua inglesa (HIV, training, strength, AIDS). Foram encontrados 13 

artigos originais relacionados com a proposta desse trabalho. Nota-se que os estudos evidenciaram resultados 

positivos para o treinamento de força muscular aplicado à PVHIV, quanto à antropometria, à composição corporal, 

na imunidade, e nas capacidades físicas, que estão relacionados à qualidade de vida. Compreende-se que o 

treinamento de força deva ser coerente para que se resulte em qualidade de vida de PVHIV. 
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Introdução 
 

A presença do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), com diagnóstico de soropositivo, é por vezes tido como 

uma sentença que pode levar o indivíduo a pensar como uma condenação à morte (O’brien et al 2010), uma vez que 

esta é caracterizada pela imunossupressão acentuada, crônica e por processos degenerativos do sistema nervoso 

central, além de processos infecciosos oportunistas (Oliveira et al 2013; Zanetti et al 2016). 

Os baixos níveis de instrução e de educação estão relacionados com a infecção por HIV e a consequente Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Em contrapartida, o avanço na terapia medicamentosa, conhecida como Terapia 

Antirretroviral (TARV), na década de 1990, tem apresentado resultados positivos, principalmente na sobrevida dos 

pacientes vivendo com o vírus (Ezema et al 2014; Tiozzo et al 2015). 

Contudo, o uso destes medicamentos que possuem o efeito de neutralizar a proliferação e ação do vírus no 

organismo, somado à perda de massa muscular originada de ordem multifatorial, potencializada pela inatividade física, 

levam a quadros que podem alterar as medidas antropométricas e funcionais do paciente, dentre os quais pode-se citar 

a lipodistrofia e a síndrome metabólica (SM) (Oliveira et al 2013; O’brien et al 2010; O’brien et al 2017; Pinto et al 2013; 

Shepard 2015; Tiozzo et al 2015). 

A mudança de hábitos sedentários por parte dos indivíduos e sua adesão a programas de exercícios físicos podem 

beneficiar e minimizar os efeitos colaterais provocados pela TARV como fator de promoção de qualidade de vida, em 

virtude de aspectos fisiológicos, bioquímicos e psíquicos (Oliveira et al 2019). 

O treinamento de força muscular pode ser uma boa alternativa terapêutica para PVHIV, porém é necessário 

compreender quais os impactos nos três aspectos supracitados, e, portanto, como organizar a prescrição desta 

modalidade de exercício físico (O’brien et al 2017). 

Dada a necessidade de compreensão sobre os benefícios do treinamento de força muscular para PVHIV para 

possibilitar uma prática mais eficiente e benéfica às pessoas que vivem com HIV, este trabalho tem como objetivo 

verificar na literatura científica publicações sobre os efeitos do treinamento de força muscular em PVHIV, e com isso 

adquirir um entendimento de modelos de prescrição. 

 

Métodos 
 

Foram utilizadas as bases de dados PubMed, SciELO, Bireme, Lilacs e Google Acadêmico, com busca por meio 

dos descritores: HIV, treinamento, força e AIDS e os mesmos na língua inglesa (HIV, training, strength, AIDS). A busca 

de artigos ocorreu entre janeiro e março de 2020 e foram considerados artigos com publicações entre 1996 e 2020. 

 

Resultados 
 

Foram encontrados 149 artigos pela Pubmed, cinco pela Scielo, 82 pelo Bireme, 24 pela Lilacs e 16 pelo Google 

Acadêmico, com total de 276 artigos. Após a utilização de filtros e exclusão de artigos de conteúdo fora dos objetivos 

desta revisão narrativa, foram aproveitados desta busca 13 artigos originais acerca do tema “HIV e treinamento de 

força” para compor este trabalho, que foi complementado por outras publicações. 

 

Discussão  
 

As diretrizes da American College of Sports Medicine (ACSM) sobre treinamento de força para adultos saudáveis 

é de que organize os exercícios em três séries de oito a 10 repetições a 80% de 1RM, com intervalos entre séries de um 

minuto, porém variações são encontradas, tanto nas séries (duas a três), quanto nas repetições (entre 10 a 15), o que 

denota que as diretrizes não são rígidas, e permite-se uma flexibilização conforme a conveniência (ACSM 2009).  

Portanto, a regularidade da prática de exercícios físicos é algo relevante, para isso é possível e recomendado que 

se manipule volume e intensidade conforme as necessidades e contextos. 
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Estas diretrizes da ACSM têm sido aplicadas para além de indivíduos saudáveis, como por exemplo em PVHIV 

submetidos à terapia antirretroviral, cujos efeitos colaterais já foram mencionados, mas que levam ao consequente 

envelhecimento precoce, inclusive com a presença de osteopatias, com taxa de 1,2 à 6,2 vezes maior nesta população 

(Hsieh et al 2014; Shepard 2015). 

Brito (2013) estudou o impacto do treinamento de força muscular, tanto na força quanto na hipertrofia muscular, 

bem como em parâmetros metabólicos de PVHIV em um período de 24 semanas. Para isso foram utilizados 45 

voluntários submetidos à TARV, divididos em grupo controle (n=22) e grupo experimental (n=23) com aplicação do 

protocolo de atividade física para PVHIV preconizado pelo ACSM. Os resultados evidenciaram melhora em todos os 

parâmetros de PVHIV do grupo experimental. 

Yarasheski (2001) identificou em seu estudo com duração de 16 semanas, aumento significativo sobre a massa 

magra e força muscular, enquando houve redução significativa na massa corporal e nos níveis de triglicérides, utilizando 

o treinamento de força com periodização linear e uma frequência semanal de quarto vezes. 

Resultados semelhantes relacionados ao ganho de massa magra e redução de massa gorda também foram 

apontados por Roubenoff e Wilson (2001), após intervenção de 8 semanas que utilizou apenas 8 repetições por série 

no treinamento de força. 

Um estudo dirigido por Dudgeon (2006) sobre como neutralizar a síndrome de Wasting em PVHIV por meio do 

treinamento de força, investigou três modelos de aplicação de protocolos por períodos diferentes: o primeiro de 12 

semanas de treinamento envolveu 36 PVHIV com mais de 50 anos de idade; outro de 2 anos com 31 PVHIV; o último 

com 8 semanas com 21 PVHIV. Os resultados evidenciaram aumento na força muscular e na composição corporal dos 

indivíduos. 

Souza (et al 2008) aplicaram o modelo de progressão de cargas de treino de resistência da força (periodização 

linear) durante um ano, em 14 PVHIV e os resultados evidenciaram redução nos fatores de risco associadas a 

enfermidades relacionadas ao envelhecimento como: osteoporose, câncer, doenças cardíacas e diabetes.  

Santos (et al 2013) avaliaram o efeito do treinamento de força progressivo nos parâmetros antropométricos em 

18 PVHIV submetidos à TARV, em que os resultados evidenciaram redução na gordura corporal e aumento da massa 

magra. 

Guerra (et al 2016) avaliaram os padrões funcionais, morfológicos e a qualidade de vida de PVHIV por meio da 

aplicação de um programa de exercícios de força por 16 semanas a quinze indivíduos entre 35 e 51 anos de idade, 11 

homens e quatro mulheres. Os resultados evidenciaram discreto aumento de massa corporal, porém com notória 

diminuição do percentual de gordura.  

Hsieh (2014) conduziu um estudo transversal com 263 PVHIV com idade média de 38.4 (±9.8) anos, sendo 76% 

deles homens (n=200) e 24% de mulheres (n=63), através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) e 

verificou com isso que a redução da densidade mineral óssea (DMO) destes indivíduos estava associada à nenhuma ou 

baixa atividade física - sobretudo ao treinamento de força - e baixa ingestão de cálcio em sua alimentação. 

Santos (2015) investigou o impacto do treinamento de força sobre a DMO de 20 indivíduos adultos sedentários 

com idade entre 35 a 70 anos, que faziam uso de TARV, submetendo-os a 36 sessões de TF no modelo de periodização 

linear crescente de volume e intensidade e apresenta que os resultados desta aplicação, induzem a um grande efeito 

osteogênico, além de sinalizar positivamente nos aspectos de biomarcadores CD4+/CD8+ e redução na contagem de 

carga viral. 

Zanetti (2016) selecionou 30 PVHIV sedentárias entre 18 a 60 anos e que faziam uso da TARV há pelo menos um 

ano, e, dividindo-as igualmente em 15 para um grupo controle e 15 para um grupo experimental de treinamento de 

força não-linear (TFNL). Após 12 semanas os resultados evidenciaram que houveram alterações positivas na 

antropometria e no perfil de biomarcadores, em que as citocinas pró-inflamatórias (IL-1 β, IL-6, IL-8, e TNF-α) sofreram 

uma redução, já a contagem de células CD4+, CD8+ e citocina anti-inflamatória (IL-10) tiveram elevação. 

O estudo de Bessa (2016) submeteu 16 indivíduos a treinamento físico de força em PVHIV para análise de 

aspectos bioquímicos como a contagem de células CD4+, aumento de força, frequência cardíaca. O estudo teve duração 

de três meses. Os resultados evidenciaram alterações positivas na contagem de células CD4+, diminuição na Frequência 
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Cardíaca em Repouso e redução na carga viral para os pacientes submetidos ao treinamento de força, mitigando os 

efeitos deletérios da TARV. 

Brito-Neto (2019) avaliou o efeito do treinamento de força como forma de melhorar a composição corporal, 

força muscular e o aumentar os níveis de linfócitos CD4+ em PVHIV. O estudo contou com 19 sujeitos divididos em 

grupo experimental (n=9) e grupo controle (n=10). Após 12 semanas de treinamento de força com duas sessões 

semanais e carga de treino sendo prescrita pela percepção subjetiva de esforço e ajustada semanalmente, houve 

aumento na contagem de linfócitos CD4+, bem como na massa magra e diminuição no percentual de massa gorda, além 

de ganho médio de força máxima de ≅27,7% quando considerados todos os exercícios. 

O estudo de caso de Simões e Gomes (2006) também tratou das respostas fisiológicas, hematológicas e 

bioquímicas derivadas do treinamento de força aplicado a uma PVHIV por oito semanas. Os resultados sugerem que o 

treinamento agiu positivamente para o quadro de lipodistrofia e bem-estar psicológico de PVHIV. Contudo, houve uma 

redução na contagem de linfócitos e de monócitos, revelando um feedback negativo, pois a infecção pelo HIV tem como 

marcador de imunodeficiência o número de linfócitos, especificamente os linfócitos T CD4+. 

Existe um forte indicativo que a melhora do estado imune de PVHIV, sinalizado principalmente pelo aumento de 

linfócitos T CD4+ submetidas ao treinamento de força, possa estar associada a capacidade de promoção do aumento 

na expressão de interleucina-2 (IL-2), que apresenta papel fundamental na proliferação de linfócitos T (Lancaster 2016). 

Além disso, existe a possibilidade de que as alterações morfológicas provenientes da redução do percentual de 

gordura promovidas pelo exercício físico, podem de maneira indireta potencializar a resposta imune, otimizando a 

circulação de células imunes entre tecidos e órgãos, desta forma inibindo a produção de hormônios relacionados ao 

estresse, que estão associados ao estado imunossuprimido, melhorando a sinalização de linfócitos T (Lancaster 2016). 

 

Considerações finais 
 

Com as evidências apresentadas, é possível considerar o treinamento de força como uma forma de tratamento 

complementar para PVHIV, por seus efeitos positivos na antropometria, composição corporal, na imunidade e nas 

capacidades físicas, que são parâmetros biológicos que por consequência afetam a qualidade de vida desta população, 

principalmente considerando o estado imune. 

Podemos concluir, com os achados desta revisão, que um programa de treinamento de força deve ser realizado 

conforme periodização, em que se inicia com cargas moderadas e posteriormente, conforme tolerância, progredir para 

cargas mais altas, respeitando períodos de recuperação adequados. 

No entanto, faz-se necessária a realização de mais estudos direcionado a prática do treino de força para 

população que vive com HIV, objetivando a elucidação de questões quanto à frequência, intensidade, duração, tipo e 

progressão do programa de treinamento. 
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