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RESUMO

A lipodistrofia é reconhecida primariamente pela perda de gordura do tecido adiposo subcutâneo da face e das regiões periféricas (pernas, nádegas, rosto e braços). Alguns

indivíduos exibem deposição e aumento de gordura ao redor do pescoço, sobre a coluna cervical, nas mamas e na região abdominal. As PVHA apresentam alterações que

impedem o fornecimento ou assimilação adequada de nutrientes pelo organismo e que resulta em perda ponderal, deterioração do estado nutricional, lesões do tubo digestivo,

perda associada à diarréia e lipodistrofia. O projeto visa evitar e/ou minimizar os efeitos da lipodistrofia muscular nos pacientes do AMBES, através do levantamento do estado

nutricional desses pacientes e assim orientá-los adequadamente. O estudo está sendo realizado com pacientes que fazem tratamento no Ambes de Passos – MG e que

aceitaram participar do projeto. É feita a avaliação física e antropométrica e análise da ingestão de nutrientes através de formulário próprio e na seqüência os pacientes são

orientados de acordo com o seu estado nutricional quanto à importância de se ter uma alimentação saudável e praticar atividade física. Até o momento podemos observar que

dos pacientes avaliados 65% são mulheres, com idade predominante de 41 anos. Com relação ao estado nutricional de acordo com o Índice de Massa Corpórea (IMC) 52%

encontram-se eutróficos, 31% sobrepeso, 9% obesos 1, 4% desnutridos e 4% com obesidade 3. As doenças que mais se destacaram foram o diabetes, hipertensão e

dislipidemias. E 74% dos pacientes não praticam atividade física. O projeto contribuirá para que as PVHA percebam que com a orientação e acompanhamento nutricional, a

lipodistrofia muscular pode ser controlada, evitando assim, as deformidades pela perda ou ganho de depósito de gordura muscular, fazendo com que tenham uma melhor

qualidade de vida, resgate da autoestima e identidade, um convívio social sem estigma, preconceito e discriminação, e resgate da vida afetiva e do desejo de viver.
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