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RESUMO 

 

Introdução: HIV/aids permanece como um dos maiores desafios enfrentados pelos sistemas 

de saúde em todo o mundo. No Brasil, as sequelas relacionadas às doenças oportunistas do 

SNC, como neurotoxoplasmose, meningite tuberculosa e neurocriptococose são importantes 

causas de danos cognitivos e psiquiátricos. Evidências apresentam as complicações 

neurológicas como condições frequentes no quadro do HIV/aids, onde a toxoplasmose cerebral 

é a etiologia mais prevalente.  No entanto, existem poucos estudos acerca da capacidade 

funcional dos pacientes acometidos por estas patologias. Objetivos: Caracterizar a evolução da 

independência funcional de pacientes adultos com HIV/aids acometidos por 

neuroinfecções(NI) atendidos em programa de referência em reabilitação no Brasil. Método. 

Estudo transversal, retrospectivo, com abordagem quantitativa, no qual foram avaliados dados 

epidemiológicos, clínicos e laboratoriais obtidos de prontuário eletrônico de pacientes com aids 

e NI admitidos para internação na Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação do Brasil, das 

unidades Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador e São Luis, no período de janeiro de 

2006 a janeiro de 2016. Foram incluídos maiores de 18 anos, com HIV e NI, de ambos os sexos, 

que tivessem concluído internação no programa de reabilitação no referido período. Foram 

excluídos, aqueles prontuários com outras comorbidades associadas como: traumatismo crânio 

encefálico, acidente vascular encefálico, tumor cerebral, como também aqueles que pontuarem 

escore 01 em todos os itens da escala de medida de independência funcional (MIF) de admissão.  

Considerou-se como significante as variáveis com p< 0,05. Resultados: De 573 casos de NI, 

81 tinham HIV/aids; destes, 41 foram incluídos no estudo. O sexo masculino representou 

51,22% dos casos; a média de idade de ocorrência da NI foi 35 anos, e 29,27% tiveram idade 

igual ou menor que 29 anos. O diagnóstico de HIV foi feito no momento da ocorrência da 

neuroinfecção em 58,54 % dos pacientes, e a neurotoxoplasmose foi a etiologia mais prevalente 

em 75% dos casos; 53,7% referiram ocorrência de outras infecções oportunistas associadas, das 

quais 13,6 % eram tuberculose pulmonar. O tempo médio de diagnóstico de HIV até a admissão 

foi de 48 meses e o tempo médio entre o diagnóstico de NI e a internação para reabilitação foi 

de 37 meses. À admissão, 48,78% dos casos tinham dependência com assistência de até 25% 

na tarefa, 31,15% apresentaram dependência com assistência até 50% na tarefa e 17,07% 

tiveram independência modificada a completa na escala MIF. Pacientes com múltiplas 

alterações nos exames de neuroimagem (65,85%; n= 27) apresentaram menor escore total da 

escala MIF de admissão (p<0,005). Após a alta, verificou-se aumento dos escores da MIF 

cognitivo, motor e total em ambos os grupos, dependentes e independentes (p<0,005), apesar 



 

do comprometimento funcional apresentado na admissão. Pacientes que ficaram mais dias 

internados no programa de reabilitação obtiveram maior ganho no MIF motor (p=0,04) e no 

MIF total (p=0,07) e aqueles em uso de maior quantidade de medicações apresentaram maior 

ganho nos escores do MIF cognitivo (p=0,02). Conclusão: Os dados apresentados evidenciam 

que a NI em pacientes com HIV/aids pode ser responsável por significativo comprometimento 

funcional, reduz a atividade e restringe a participação social. Porém foi observado através da 

Medida de Indepedência Funcional (MIF) que a reabilitação foi capaz de produzir ganhos motor 

e cognitivo, independente do escore total na admissão e do período tardio para o início desta 

intervenção. Considera-se assim, fundamental a inclusão da vigilância de incapacidades e de 

programas de reabilitação nas políticas públicas direcionadas às pessoas vivendo com HIV/aids. 

 

Palavras chaves: Aids. HIV. Independência funcional. Infecções oportunistas. Reabilitação. 



 

 ABSTRACT 

 

Background: HIV / AIDS remains one of the greatest challenges facing health systems around 

the world. Among the major organic systems that can be affected by this virus, with 

repercussions on the quality of life of these individuals, the respiratory system, the 

gastrointestinal tract and the nervous system are highlighted, and the latter, leading to serious 

functional complications. In Brazil, sequelae related to opportunistic diseases of the CNS, such 

as neurotoxoplasmosis, tuberculous meningitis and neurocryptococcosis are important causes 

of cognitive and psychiatric damages. Evidence presents neurological complications as frequent 

conditions in the context of HIV / AIDS, where cerebral toxoplasmosis is the most prevalent 

etiology. However, there are few studies about the functional capacity of the patients affected 

by these pathologies. Objectives: To characterize the evolution of the functional independence 

of adult patients with HIV / AIDS affected by neuroinfections seen in a reference program in 

rehabilitation in Brazil. Method. Electronic records and the Functional Independence Measure 

(MIF) scale of neuroinfection patients with HIV / AIDS who completed hospitalization for 

rehabilitation from January 2006 to January 2016 at the SARAH Network of Brazilian 

Hospitals were reviewed. The variables with p <0.05 were considered significant. Results: Of 

573 cases of neuroinfections, 81 had HIV / AIDS; Of these, 41 were included in the study. 

Males accounted for 51.22% of cases, mean age of neuroinfection was 35 years, and 29.27% 

had age equal to or less than 29 years. The diagnosis of HIV was made at the time of 

neuroinfection in 58.54% of the patients, and neurotoxoplasmosis was the most prevalent 

etiology in 75% of cases; 53.7% reported the occurrence of other associated opportunistic 

infections, of which 13.6% were pulmonary tuberculosis. The mean time from HIV diagnosis 

to admission was 48 months and the mean time between NI diagnosis and admission to 

rehabilitation was 37 months. At admission, 48.78% of the patients had dependency with up to 

25% on the task, 31.15% had assisted dependence up to 50% in the task and 17.07% had 

complete independence on the MIF scale. Patients with multiple alterations in the neuroimaging 

tests (65.85%; n = 27) had a lower total MIF admission score (p <0.005). After discharge, 

cognitive, motor and total MIF scores were increased in both dependent and independent groups 

(p <0.005), despite the functional impairment presented at admission. Patients who spent more 

days in the rehabilitation program achieved greater gains in motor FIM (p = 0.04) and total FIM 

(p = 0.07), and those in a higher amount of medication had a higher gain in FIM scores 

Cognitive function (p = 0.02). Conclusions: The data presented evidences that NI in patients 

with HIV / AIDS can be responsible for significant functional impairment, reduces activity and 



 

restricts social participation. However, it was observed through the Functional Independence 

Measure (FIM) that the rehabilitation was able to produce motor and cognitive gains 

independent of the total score at admission and from the late period to the beginning of this 

intervention. The inclusion of disability surveillance and rehabilitation programs in public 

policies aimed at people living with HIV / AIDS is considered fundamental. 

Keywords: Aids. HIV. Functional independence. Opportunistic infections. Rehabilitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Panorama da Aids  

A epidemia de aids nos últimos anos, já acometeu mais de 36 milhões de indivíduos 

em todo o mundo e foi responsável por efeitos devastadores em famílias, comunidades e países. 

Após mais de 30 anos, está afecção continua a ser um dos mais sérios desafios mundiais à saúde 

e globalmente continua a ser a quinta principal causa de morte entre adultos. Em 2016, estimou-

se que cerca de 2,1 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV, cerca de 18,2 (16,1-19,0) 

milhões tiveram acesso ao tratamento e 1,1 milhões de pessoas morreram por doenças 

relacionadas a esse vírus no mundo. Dentre as várias barreiras enfrentadas pelas pessoas 

vivendo com HIV/aids (PVHA), e que interferem na capacidade para iniciar e aderir aos 

regimes de tratamento cita-se: o medo, o estigma e a discriminação, falhas nos sistemas de 

saúde, a pobreza e a iniquidade de gênero (UNAIDS, 2016). 

A epidemia de aids mostra-se heterogênea ao redor do mundo, a região da África 

subsaariana continua sendo a mais atingida, o Caribe, o Leste europeu e a Ásia central são 

também áreas fortemente afetadas pela epidemia. A América Latina encontra-se em quarto lugar 

em número de casos e a América do Norte e Europa Ocidental ocupam as últimas posições. As 

áreas mais atingidas são regiões mais desfavorecidas, pois apresentam um menor nível 

econômico e de desenvolvimento. O Brasil se destaca na América Latina por seu programa de 

combate a epidemia, o qual utiliza a oferta do tratamento para todos infectados independente 

do comprometimento imunológico (TEVA et al, 2012; MARTINS et al, 2014).  

Ainda é relevante a proporção de indivíduos que realizam o diagnóstico 

tardiamente. De acordo com a recente meta-análise realizada por Ford et al, (2015) na qual 

obtiveram dados de 106 coortes, com causas relatadas de admissão hospitalar para 313.006 

adultos e 6182 crianças vivendo com HIV, concentrando no período de 2007 à 2015 mostrou 

que um terço da população infectada pelo HIV em todo o mundo descobriram o seu status de 

HIV na admissão hospitalar. Onde as principais causas de internação hospitalar dos adultos 

foram as doenças relacionadas com a aids (25 119 pacientes, 46%) e infecções bacterianas 

(14034 pacientes, 31%). 

Em dezembro de 2013, a Junta de Coordenação de Programa (PCB) solicitou à 

UNAIDS apoio aos esforços liderados pelos países, para estabelecer novas metas para 

intensificar o tratamento do HIV depois de 2015. Em todas as regiões do mundo foram 

realizadas consultas sobre novas as metas com os diversos seguimentos da sociedade. As 
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consultas temáticas tiveram enfoque na sociedade civil, na medicina laboratorial, no tratamento 

do HIV em crianças e adolescentes e outras questões-chave. Assim, foi estabelecida uma meta 

definitiva, conhecida como meta 90/90/90: até 2020, 90% de todas as pessoas vivendo com 

HIV saberão que têm o vírus; 90% de todas as pessoas com infecção pelo HIV diagnosticada 

receberão terapia antirretroviral ininterruptamente e 90% de todas as pessoas recebendo terapia 

antirretroviral terão supressão viral (UNAIDS,2015). 

Estima-se que, ao final de 2015, haviam 827 mil PVHA no Brasil, das quais 715 

mil (87%) estavam diagnosticadas; 82% (677 mil) haviam sido vinculadas a algum serviço de 

saúde; e 68% estavam retidas nesse serviço, com uma cobertura antirretroviral de 55% e 

supressão viral de 50% entre todos os indivíduos infectados pelo HIV. Até outubro de 2016, 

25% das pessoas diagnosticadas apresentaram primeiro CD4 inferior a 200 células/mm³. 

Evidenciando claramente dificuldades ainda enfrentadas pelas políticas de saúde para garantir 

o seguimento clínico e a adesão ao tratamento de forma contínua ao longo do tempo 

(MINISTÉRIO DA SAUDE, 2016a).  

Aproximadamente 842.710 pessoas estavam vivendo com HIV/aids no Brasil até 

junho de 2016. As regiões Sudeste e Sul apresentam a maior concentração de casos 

identificados, no entanto, são as únicas com tendência de queda significativa nos últimos dez 

anos; de modo diferente, as regiões Norte, Nordeste e Centro – Oeste apresentam uma tendência 

linear de crescimento da taxa de detecção. A maior prevalência está entre os indivíduos com 

idade entre 25 e 39 anos, em ambos os sexos. No final do ano de 2016, os dados mostraram um 

crescimento do número de casos entre jovens (15 – 24 anos), entre homossexuais e maior 

concentração da epidemia nos centros urbanos. Estes dados caracterizam a epidemia brasileira, 

que é centrada em populações chave: homossexuais; homens que fazem sexo com homens; 

travestis; transexuais; pessoas que usam drogas e profissionais do sexo, que representam a 

maioria de casos novos de HIV/aids no País (GRANGEIRO; CASTANHEIRO; NEMES, 2015; 

PINTO et al, 2015; MINISTÉRIO DA SAUDE, 2016b). 

No início da epidemia no Brasil, foi implantada uma rede de cuidado às pessoas 

infectadas pelo HIV, baseada nos princípios da integralidade e interdisciplinaridade, o que 

possibilitou a realização de avaliações da qualidade dos serviços prestados, com evidencia de 

estruturas e processos de trabalho relativamente satisfatórios.  No entanto, ressalta-se que nos 

últimos anos verifica-se um enfraquecimento da resposta à aids no País; conjuntamente com a 

crise do Sistema Único de Saúde (SUS), que vem refletindo de forma relevante na prevenção, 

diagnóstico e tratamento desta infecção (GRANGEIRO, CASTANHEIRO; MENES, 2015). 
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1.2 Infecção pelo HIV e a doença 

O vírus responsável pela aids pertence ao gênero Lentivirinae e família 

Retroviridae. Foram descritos dois tipos distintos de vírus da imunodeficiência humana (HIV):  

HIV 1 e HIV 2. O HIV 1 é a forma predominante encontrada em todo o mundo e é 

geneticamente categorizado em vários grupos diferentes. O tempo médio entre o contágio e o 

aparecimento da doença em indivíduos não tratados é estimado em torno de dez anos. Este 

retrovírus é responsável pelo déficit primário da imunidade celular, que favorece a ocorrência 

de infecções oportunistas, neoplasias e o comprometimento do sistema nervoso central (SNC) 

(MODI et al, 2007; PIERI; LAURENTI, 2012; MINISTÉRIO DA SAUDE,2013a). 

Na infecção aguda pelo HIV os sinais e sintomas são inespecíficos e geralmente 

autolimitados, por isso raramente é reconhecida. Há uma perda progressiva e rápida de células 

TCD4+, associada a elevada viremia, que juntamente com o aparecimento dos anticorpos anti-

HIV (soroconversão), desencadeia em cerca de 50% dos indivíduos infectados, a Síndrome 

Retroviral Aguda (SRA), caracterizada por um conjunto de manifestações clínicas (febre, 

mialgias, linfodenopatia, paralisia muscular ascendente) que geralmente ocorre entre a primeira 

e terceira semana após a infecção. A maior parte dos sinais e sintomas desaparecem em três a 

quatro semanas, mas linfodenopatia, letargia e astenia podem persistir por vários meses (SILVA 

et al., 2010; MINISTÉRIO DA SAUDE ,2013a; COFFIN; SWANSTROM,2013). 

Após a recuperação clínica e laboratorial (que é variável) o paciente entra na fase 

crônica, na qual pode estar presente linfodenopatia persistente. A duração desse período é 

variável e se associa ao controle da replicação viral realizado pela resposta imune do hospedeiro 

ao vírus. Dentro os achados laboratoriais dessa fase, podem existir plaquetopenia e anemia 

(normocrômica e normocítica) e leucopenia leves. A contagem de linfócitos TCD4+ ainda 

mantém-se acima de 350 células/mm³ e podem ocorrer infecções bacterianas, principalmente 

respiratórias e inclusive tuberculose. Com a progressão da infecção, são mais frequentes os 

sintomas constitucionais (febre baixa, perda ponderal, sudorese noturna e fadiga), diarreia 

crônica, cefaleia, alterações neurológicas, infecções bacterianas (pneumonia, sinusite e 

bronquite) e lesões orais, como a leucoplasia oral pilosa, além de herpes-zoster. Nesta etapa a 

contagem de linfócitos TCD4+ pode situar-se entre 200 e 300 células/mm³ (MINISTÉRIO DA 

SAUDE ,2013a). 

A aids é definida pela presença das infecções oportunistas e ou neoplasias, quando 

o número de células TCD4 + declina até o ponto abaixo de 200 células /mm³, concomitante a 
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elevação da viremia. A infecção por HIV-1 se não tratada, é uma das doenças infecciosas de 

maior letalidade já descrita, com uma taxa de mortalidade bem superior a 95% (COFFIN; 

SWANSTROM, 2013). 

O tratamento com antirretroviral visa reduzir a morbimortalidade, com consequente 

melhora da qualidade de vida e aumento da expectativa de vida. Em 2013, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) passou a recomendar o tratamento precoce em pacientes com 

contagem de TCD4+ acima de 500 células/mm³. Estudos também vem estabelecendo a 

importante relação entre o início precoce da TARV e a redução da transmissão do vírus. O 

Ministério da Saúde brasileiro recomenda o início precoce da terapia antirretroviral para todas 

as PVHA independente da contagem dos linfócitos TCD4+ (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; 

UNAIDS,2015). Os avanços da medicina tornaram esta doença antes considerada letal, em 

tratável e seus sintomas possivelmente controlados, ocasionando ainda o aumento da 

expectativa de vida. De tal forma que a infecção pelo HIV deixa de ser uma ameaça de morte 

eminente e passou a configurar-se como uma condição crônica (PASSOS; SOUZA, 2015). 

Estudo realizado por Cohen et al. (2011) produziu um grande avanço no controle 

da epidemia pela implicação direta que seus resultados produziram nas decisões 

governamentais. Demonstrou-se que o início precoce da terapia antirretroviral foi capaz de 

reduzir as taxas de transmissão sexual do HIV-1, evidenciando benefícios pessoais e de saúde 

pública dessa medida. A supressão sustentada do HIV-1 nas secreções genitais decorrente do 

uso da terapia antirretroviral é o mecanismo mais provável para a prevenção da transmissão do 

vírus. Existem evidencias que o tratamento não só é eficaz para o controle da doença e melhoria 

da qualidade de vida a nível individual, mas também coletivo.  

Conforme a OMS, o termo “condições crônicas” engloba todos os problemas de 

saúde que persistem no tempo e requerem algum grau de gerenciamento do sistema de saúde, 

como: diabetes, problema cardíaco, depressão, esquizofrenia, HIV/aids e deficiências físicas 

permanentes. Enfatiza ainda que a principal causa de incapacidade no mundo, até o ano 2020, 

serão as condições crônicas, configurando-se como relevante problema de saúde pública. Isto 

reforça a necessidade do seu adequado gerenciamento, pois poderão representar um problema 

mais dispendioso para os sistemas de saúde, como também, uma ameaça a todos os países sob 

uma perspectiva econômica e da saúde (OMS, 2003). 

Assim, desde a inclusão da aids como doença crônica, verificou-se uma mudança 

no direcionamento dos estudos, levando a uma busca da promoção da qualidade de vida pelas 

políticas públicas e órgãos de saúde. Como também, procuram compreender os aspectos 



17 

 

biopsicossociais associados a viver com HIV/aids neste cenário de aumento da sobrevida 

advindo do uso terapia antirretroviral (MEDEIROS; SILVA; SALDANHA, 2013). 

Para Nobre, Costa e Bernardes (2008) o processo infeccioso no HIV/aids envolve 

três principais sistemas orgânicos: o sistema respiratório (SR), o trato gastrintestinal (TGI) e o 

sistema nervoso (SN). Assim, o comprometimento destes sistemas interfere na qualidade de 

vida dos pacientes e em se tratando do SNC, podem ocorrer também sérias complicações 

funcionais. 

 

1.3 HIV/Aids e o sistema nervoso central 

Globalmente as infecções do sistema nervoso que apresentam significativa 

morbidade incluem as de causa viral (HIV, raiva, vírus da encefalite japonesa, vírus do herpes 

simples, vírus da varicela zoster, citomegalovírus, vírus da dengue e vírus chikungunya), 

bacterianas (tuberculose, sífilis, meningite bacteriana e sepse), fúngica (meningite criptocócica) 

e parasitária (malária, neurocisticercose, neuroesquistossomose, ancilostomíase). Milhões de 

crianças e adultos com HIV em países de baixa e média renda são afetados por problemas 

neurológicos, cognitivos, comportamentais ou mentais. As complicações neurológicas podem 

ocorrer em até 40% dos pacientes com aids e em quase 25% das pessoas infectadas pelo HIV 

que não tenham clinicamente evoluido para aids (CARVOUR et al., 2015). No entanto, 

estimativas precisas de morbidade são escassas para a maioria destas patologias, e as 

informações são limitadas acerca da patogênese da lesão do sistema nervoso advinda das 

mesmas ( JOHN et al, 2015).  

Apesar dos avanços no tratamento e dignóstico do HIV/aids, as infecções 

oportunistas ainda continuam a acometar esta população mesmo na era após a introdução da 

terapia antirretrovial, principalmente entre aqueles que ainda não conhecem seu diagnósticos e 

entre os que não realizam o tratamento de forma efetiva. Estas infecções podem ser 

consideradas um dos principais fatores para risco de morte em pacientes afetados pelo HIV / 

aids. Estudos observam que em até 90% de exames patológicos de pacientes com aids foram 

encontradas lesões neurológicas (XAVIER et al., 2013; ZANONI; GANDI,2015). 

No estudo realizado por Iroezindu (2016), que analisou artigos publicados PubMed, 

Google, Google Scholar e African Journal on-line, em inglês desde o início da epidemia de HIV 

até dezembro de 2013 evidenciou que Pneumonia por Pneumocystis jirovecii, candidíase, 

doença por citomegalovirus, doença do Complexo Mycobacterium avium  e sarcoma de Kaposi 

foram as infecções oportunistas mais frequentes em países de alta renda, enquanto a 
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tuberculose, candidíase, diarreia crônica e criptococose foram predominantes em países de 

baixa e média renda. A introdução da HAART levou a uma redução significativa na incidência 

de infecções oportunistas, com mais expressividade do declínio nos países de alta renda. 

  A África Subsaariana é a região com a maior carga global de infecção pelo HIV e 

onde as complicações neurológicas da infecção por este vírus, também são comuns. Isto pode 

associar-se ao fato que frequentemente os pacientes procuram a assistência médica em estágios 

mais avançados da doença e ao uso de medicamentos neurotóxicos, como isoniazida e 

estavudina. Ressalta ainda que os recursos terapêuticos na maioria dos países em 

desenvolvimento são escassos, assim, a capacidade para o diagnóstico destas manifestações é 

precária. 

 A neurotoxicidade antirretroviral pode contribuir para ocorrência das 

complicações neurocognitivas, que continuam a afligir uma proporção substancial de pessoas 

infectadas com HIV que tomam terapia antirretroviral. O efavirenz (EFV) está associado à 

toxicidade do sistema nervoso central (SNC) a curto prazo, mas são poucos os conhecimentos 

sobre os efeitos a longo prazo. Ma et al., (2016) comparou complicações neurocognitivas de 

pacientes em uso de EFV a longo prazo com aqueles em uso de lopinavir-ritonavir (LPV / r), 

em uma coorte com 445 de adultos.  Observaram que os usuários de EFV tiveram piores 

resultados em velocidade de processamento de informação (p = 0,04), fluência verbal (p = 0,03) 

e memória de trabalho (p = 0,03), ou seja, comprometimento em várias habilidades cognitivas.  

Sabe-se que são múltiplos os mecanismos associados a doenças neurológicas no 

paciente com HIV, que podem ser assim classificadas: 1) segundo a topografia: no Sistema 

Nervoso Central (SNC) ou no Sistema Nervoso Periférico (SNP); 2) segundo o estágio clínico-

imunológico evolutivo da infecção pelo HIV-1: pode acontecer no momento da soro conversão, 

na fase crônica, ou na fase tardia; 3) de acordo com a etiologia da disfunção: pode ocorrer ação 

direta do HIV-1; ou secundárias, advindas de várias outras etiologias, favorecidas pela 

imunossupressão. No entanto, sabe-se que com o avançar da imunossupressão aumenta a 

frequência da maioria dessas complicações (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; JOHN et al., 

2015).  

Ho e Jay (2010) também concordam que os pacientes infectados pelo HIV são 

vulneráveis a estas manifestações, devido a uma série de razões, como: os efeitos do próprio 

HIV, a disfunção imunológica que acompanha, doença sistêmica associada, comorbidades 

psiquiátricas e complicados regimes de medicação. Afirma também que a TARV diminuiu a 

incidência das infecções oportunistas no SNC , assim como da demência associada ao HIV, 

mas os seus benefícios ainda não são absolutos.  
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Múltiplos mecanismos parecem contribuir para o estresse neuronal e lesões 

subjacentes aos distúrbios neurocognitivos associados ao HIV (HAND-HIV Associated 

Neurocognitive Disorders), são ainda prevalentes (50%), apesar da introdução bem sucedida de 

TARV. Há evidência de que os componentes da TARV  podem ser neurotóxicos, após a 

exposição a longo prazo. Além disso, o abuso de psicoestimulantes, como a metanfetamina, 

parece comprometer a TARV e agravar a HAND. No entanto, o efeito combinado de vírus e 

drogas recreativas e terapêuticas no cérebro ainda não está completamente compreendido. No 

entanto, várias linhas de evidência sugerem um papel crítico compartilhado do estresse 

oxidativo, comprometimento da homeostase da energia neuronal e autofagia na promoção e 

prevenção de disfunção neuronal associada à infecção por HIV-1, uso de TARV e de 

psicoestimulantes (SANCHES; KAUL, 2017) 

HAND é uma condição neurodegenerativa caracterizada por alterações cognitivas, 

motoras e comportamentais e que tem se tornando mais comuns com o aumento do HIV em 

pessoas com idade acima de 50 anos. Enquanto a demência associada ao HIV (HAD- HIV- 

Associated Dementia), que é a forma mais grave destes distúrbios, tem diminuído após uso da 

TARV. As versões mais leves de HAND, que são a deficiência cognitiva assintomática (ANI-

Asymptomatic Neurocognitive Impairment) e o transtorno cognitivo leve (MND-Mild 

Neurocognitive Disorder) continuam predominando. Estes distúrbios em sua apresentação 

sintomática podem levar ao desemprego, exclusão social, a não adesão à medicação e má 

qualidade de vida. Desta forma, pode ocorrer um ciclo vicioso, no qual a não adesão à 

medicação resulta em viremia detectável e subsequente declínio cognitivo, o qual converge para 

dificuldades em manter o tratamento de forma regular (CROSS et al. , 2013; JOHN et al., 2015).  

As manifestações neurológicas mais comuns são os transtornos cognitivo e motor 

menor e a demência associada ao HIV. No entanto, no Brasil, danos cognitivos e psiquiátricos 

também ocorrem devido às doenças oportunistas do SNC, como a neurotoxoplasmose (NT), a 

meningite tuberculosa (MTB) e a neurocriptococose. Portanto, o correto e precoce diagnóstico 

destas condições e a pronta intervenção terapêutica podem minimizar as complicações 

neurocognitivas. No entanto, mesmo comprovada a redução da mortalidade por aids e da 

ocorrência de certas infecções oportunistas, verifica-se que no campo das doenças que atingem 

o SN, as informações disponíveis ainda são insuficientes para maior compreensão acerca do 

envolvimento do SN (OLIVEIRA et al, 2006; CHRISTO, 2010). 

No estudo retrospectivo de pacientes com infecção pelo HIV ou aids admitidos 

durante 20 anos (janeiro 1992 a março de 2012) na  Unidade de Doenças Infecciosas da 

Universidade de Verona , verificou que entre 1.043 pacientes com infecção pelo HIV ou aids, 
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114 apresentaram lesão do SNC. As seguintes patologias foram encontradas:  

neurotoxoplasmose (NT), leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP), linfoma primário 

do sistema nervoso (LPSNC), forma severa de distúrbio neurocognitivo associado ao HIV, 

encefalite criptocócica (EC) e lesões de origem indeterminada. As lesões cerebrais foram 

detectadas em 53/243 pacientes (21,8%) na era pré-HAART e em 61/801 pacientes (7,6%) na 

era HAART. A maioria dos pacientes que desenvolveram uma complicação neurológica no 

período da HAART (40/59, 67,8%) não realizava o tratamento ou desconhecia ser infectado 

pelo HIV( MATINELLA et al, 2015).  

No contexto de pessoas que vivem com a aids, em um estudo realizado no HUGG-

UNIRIO (Hospital Universitário Gaffrée e Guinle- Universidade Federal do Rio de Janeiro) , 

entre agosto e outubro de 2000, aproximadamente 14% dos pacientes apresentavam 

complicações neurológicas, sendo verificadas como condição frequente na abertura do quadro 

clínico (40,9%). Neste estudo a toxoplasmose cerebral foi a manifestação neurológica mais 

frequente (59% dos pacientes), seguida da neuropatia periférica por drogas do tratamento 

(22,7%), meningite por Criptococcus (9,09%), demência (9,09%) e neuropatia por 

citomegalovírus (4,54%). Dentre os sinais e sintomas, o mais frequentemente encontrado foi 

déficit motor (predominantemente hemiparesia) em 40,9% dos pacientes estudados, seguido 

das crises convulsivas (31,81%), déficit sensitivo (27,27%), síndrome de hipertensão 

intracraniana (13,63%), síndrome meníngea (9,09%) e síndrome de compressão medular 

(4,54%) (LEON; ZIMMERMAN; MOTA, 2007). 

A mortalidade intra-hospitalar de pacientes com manifestações neurológicas da aids 

no Brasil foi de 32% nos pacientes admitidos no Hospital Alvaro Guilhermino no período de 

1996 a 1997(FRAGOSO et al., 1998). No estudo realizado no Tikur Anbesa Hospital na Etiópia, 

com pacientes admitidos com manifestações neurológicas no período de 2002 a 2009, a 

letalidade para os principais distúrbios neurológicos foi: meningite tuberculosa (53,8%), 

meningite criptocócica (48,1%), toxoplasmosiss cerebral (44,1%) e meningite bacteriana 

(33,3%) ( BERHE; MELKAMU; AMORE, 2012). 

Trabalho de Lasso et al, (2009) comparou duas séries históricas de pacientes com 

neurossífilis no Chile, entre 1995 e 2008. Um grupo de 28 pacientes com HIV e outro com 15 

pacientes soronegativos. No período de 11 anos (julho de 1997 a junho de 2008), haviam 1.562 

pacientes infectados com HIV / aids na Unidade de doenças infecciosas. Destes, 127 pacientes 

tinham um VDRL (+) durante a evolução, dos quais 28 (22%) desenvolveram neurossífilis e 

encontrou que 54,2% dos casos com HIV apresentaram sequelas neurológicas irreversíveis. 

Vidal e Oliveira (2013) ressaltam também que após a introdução da terapia 
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antiretroviral ocorreu importante redução das taxas de prevalência e letalidade da 

neurotoxoplasmose. No entanto, em seu estudo no Estado de São Paulo, observou que esta 

redução foi mais significativa logo após a introdução de tais medicações e nos últimos anos não 

houve uma redução relevante. Para estes autores, este cenário reflete a persistência do 

diagnóstico tardio de HIV, a não adesão a HAART e / ou falha terapêutica antirretroviral, em 

um subconjunto dos pacientes infectados pelo HIV. Portanto, reinteram quanto à necessidade 

de determinar o impacto das infecção oportunista no futuro. 

 

1.4 Aids, Incapacidade e Reabilitação 

 

O Relatório Mundial sobre Deficiência, intitulado World Report on Disability, da 

OMS, em conjunto com o Banco Mundial, revelou que cerca de 15% da população mundial, ou 

seja, mais de um bilhão de pessoas tem algum tipo de deficiência e que 20% dessas enfrentam 

grandes dificuldades em sua vida cotidiana. Em novembro de 2011, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) publicou os resultados preliminares do Censo Demográfico de 

2010, relacionados à deficiência. Considerando-se a população identificada em 2010 em sua 

totalidade de 190.755.799, verificou-se que 45.623.910 (23,9%) referiram ao menos uma das 

deficiências investigadas, enquanto 145.084.578 (76,1%) não o fizeram. Assim, as necessidades 

especiais destas pessoas tornam-se uma preocupação mundial face à tendência de crescimento 

para as próximas décadas (CRUZ; EMMEL, 2013). 

Atualmente a Classificação Internacional de Funcionalidade, Saúde e Incapacidade 

(CIF) é o modelo da OMS para saúde e incapacidade, utilizada como a base conceitual para 

definição, mensuração e formulação de políticas nesta área. Foi publicada em 2001, como um 

sistema de classificação multidimensional e interativo. Busca padronizar e estabelecer uma 

linguagem comum para descrição da funcionalidade e incapacidades relacionadas às condições 

de saúde. Possibilita a comparação de dados referentes a essas condições entre países, serviços, 

setores de atenção à saúde, como também permite acompanhar a evolução ao longo do tempo 

(MORETTIN et al, 2013; DI NUBILA, 2010).  

A CIF descreve as diversas dimensões do funcionamento humano afetados por uma 

condição de saúde, incluindo ambas as preocupações biomédicas e sociais. Considera também 

o impacto dos diagnósticos em três níveis: estrutura e função do corpo, atividade e participação. 

Prejuízos em qualquer um desses níveis podem ser conceituados como formas de deficiência. 

A CIF também considera os fatores contextuais pessoais e ambientais, modulando as 

experiências nestes três níveis, e a partir da interação dinâmica destes com os problemas de 
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saúde permite compreender a funcionalidade e a deficiência. A incapacidade é apresentada 

como uma experiência abrangendo qualquer um dos componentes: deficiência no nível do 

corpo, limitação às atividades e restrição à participação. Já a funcionalidade compreende todas 

as funções corporais, atividades e participação (SUCKTI et al, 2008; WHO, 2011; NIXON et 

al, 2011). 

A capacidade funcional refere-se à capacidade do indivíduo em manter as 

habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma. Portanto, a 

incapacidade funcional pode interferir na realização das atividades de vida diária de forma 

independente, como também, restringir a participação nas atividades sociais, culturais e 

laborais, e assim causar impacto relevante na qualidade de vida (CARDOSO et al, 2012). 

Um aspecto diferenciado da CIF é sua preocupação não só com diagnósticos, mas 

com a forma como estas condições podem afetar a vida das pessoas e seus meios de 

subsistência. Engloba também o conceito de "fatores contextuais ambientais" que permite 

associar as forças sociais, políticas e econômicas como moduladores da experiência da 

deficiência relacionada com o HIV de um indivíduo, assim como o papel importante de atitudes 

estigmatizantes na criação e / ou agravamento da deficiência (NIXON et al, 2011). 

Ainda no contexto do impacto das incapacidades na vida do indivíduo, destaca-se 

o uso de indicadores de saúde, dos quais ao longo do tempo a mortalidade e a expectativa de 

vida têm sido os mais utilizados para se mensurar a carga das doenças. No entanto, com o 

aumento da expectativa de vida, verificou-se a necessidade de uso de medidas que avaliassem 

o impacto das causas de mortalidade sobre a qualidade de vida da população.Assim foram 

criadas as medidas de saúde compostas, em que as perdas de saúde através de mortalidade e 

morbidade são combinadas. Uma destas é os anos de vida ajustados por incapacidade (DALY- 

Disability-Adjusted Life Year), que é um indicador mais abrangente, calculado a partir da soma 

do número de anos de vida perdidos (YLL - Years of Potential Life Lost) prematuramente, e o 

número de anos vividos com incapacidade (YLD - Years Lived with Disability). O uso desta 

medida reitera a relevância das incapacidades no atual cenário das condições de saúde das 

populações (MURRAY, 1994; MELSE et al., 2000; DA SILVA et al., 2015).  

Bocchi e Angelo (2005) chamam a atenção para o fato de que a presença de 

incapacidade implica na necessidade de períodos longos de supervisão, observação e cuidado. 

Como também, ocasiona a perda de autonomia/independência que leva a necessidade da 

assistência dos membros da família e ou cuidadores para atividades físicas, contatos sociais, 

apoio emocional e ajuda financeira. 

 Para a recuperação funcional é fundamental a habilidade familiar em oferecer 
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apoio ao portador dessas deficiências. No entanto, a rotina de cuidados e apoio a estes 

indivíduos, frequentemente, transforma-se em uma sobrecarga significativa para a família, em 

decorrência do comprometimento funcional, que é a dificuldade para realização das atividades 

de vida diária (AVD). Assim, fica evidente a importante relação entre o estado funcional e a 

saúde (GOLDMAN; AUSIELLO, 2010). 

De acordo com a OMS, com o advento da utilização da TARV implica que mais 

pessoas viverão mais tempo com HIV/aids.  Ressalta que algumas destas apresentarão limitação 

de atividade ou restrição de participação como consequência do progresso da doença ou efeitos 

dos medicamentos usados no tratamento. Estas podem ser de caráter permanente ou temporário. 

Assim, evidencia a importância da reabilitação na prestação dos cuidados as PVHA com 

objetivo de retardar os danos ao indivíduo, como também de favorecer a manutenção de sua 

independência no autocuidado e nas atividades de vida diária para minimizar o impacto do vírus 

na sua saúde (UNAIDS;WHO, 2009).  

No estudo de Da Silva et al (2015) com PVHA na cidade de Tubarão (Santa 

Catarina) a partir dos dados de mortalidade por aids do Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) e os casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN), foram utilizados os anos vividos com incapacidade, representada pelo 

componente YLD do DALY. Nesse estudo,  a faixa etária de 30-44 anos foi a mais afetada, em 

ambos os sexos, e os autores ressaltaram a relevância da busca de estratégias para avalição e 

prevenção, como também de adpatações às condições dos indivíduos vivendo com estas 

limitações/restrições. O fato, ainda nesse estudo, dessas pessoas encontrarem-se na fase mais 

produtiva da vida e terem que conviver com deficiência e aids poderia levar a perdas a médio e 

longo prazo, tanto para o indivíduo como para a sociedade.  

Para a avaliação de novos tratamentos, acompanhamento de evolução clínica e 

tomada de decisões terapêuticas utilizam-se as escalas de comprometimento neurológico. O 

Índice de Barthel, a escala de Rankin modificada (MRS- Modified Rankin Scale) e a Medida de 

Independência Funcional (MIF) tem sido comummente utilizadas para avaliação de 

incapacidade e da dependência na realização das atividades de vida diárias (AVD) (SULTER; 

STEEN, KEYSER,1999; RIBERTO et al, 2001). O índice de Barthel avalia o desempenho em 

10 atividades do cotidiano. Possui dois grupos: o de atividades de autocuidado e o da 

mobilidade. A pontuação máxima é de 100 pontos (totalmente independente) e a mínima de 

0(totalmente dependente). A MRS avalia a independência em tarefas específicas, considerando 

a adaptação motora e cognitiva aos déficits neurológicos. A pontuação varia de 0 (nenhum 

sintoma) a 05 (severa incapacidade) (SULTER; STEEN, KEYSER,1999).     
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No Brasil, a MIF foi validada em 2000, por Riberto et al, demonstrando boa 

equivalência cultural e boa reprodutibilidade. Ela tem por objetivo medir o que o indivíduo com 

incapacidade faz, na realidade e não aquilo que ele deveria ou poderia fazer em circunstâncias 

diferentes. Ressaltando que a MIF não apresenta nenhuma restrição e é aplicável em todos os 

casos (BENVEGNU et al, 2008).  

Segundo a pontuação total nesta escala, os resultados são subdivididos em quatro 

grupos: a) até 18 pontos – dependência completa; b) 19 a 60 pontos - dependência modificada 

(assistência de até 50% na tarefa); c) 61 a 103 pontos - dependência modificada (assistência de 

até 25% na tarefa) e d) 104 a 126 pontos - independência modificada a completa.  

Nas incapacidades presentes em pacientes com HIV/aids, apesar de em muitos 

casos poderem ocorrer certo grau de recuperação motora e funcional, muitos sobreviventes 

apresentam sequelas crônicas, que resultam em problemas em vários domínios da 

funcionalidade. Portanto, é relevante a adoção de estratégias de avaliações efetivas, com 

objetivo de elaborar programas de tratamento adequados e assim gerar necessidades de 

reabilitação (NOBRE; COSTA; BERNARDES, 2008).  

Portanto, faz-se necessário definir reabilitação no contexto ampliado, pois são 

inúmeras as definições encontradas na literatura para este termo. Para Andrade et al. (2010) é 

descrita como um processo, que permitirá a restauração das capacidades, otimizando as funções 

físicas, psicológicas e sociais ao nível anterior da lesão de uma pessoa com deficiências.  

No entanto Pontes e Hubner (2008) apresentam um conceito mais abrangente, para 

o qual a reabilitação tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares 

e para tanto otimizar e buscar as funções total ou parcialmente preservadas, utilizando-se do 

ensino de estratégias compensatórias, aquisição de novas habilidades e a adaptação às perdas 

permanentes. Segundo a OMS este processo deve ser feito de forma integrada com o tratamento 

do paciente, diminuindo as morbidades que atingem essa população (WHO, 1993). 

No Canadá em 1998 foi fundado o Grupo de Trabalho Canadense sobre HIV e 

Reabilitação (CWGHR) constituído por ativistas, profissionais de reabilitação, representantes 

políticos do governo e da indústria de seguros com o objetivo de analisar e responder às 

necessidades emergentes das pessoas vivendo com HIV neste novo contexto. Com base neste 

trabalho e CIF, foi criado um quadro conceitual de reabilitação 

que delineia os vários domínios da vida afetados pelo HIV e tratamentos associados. 

Assim, forneceu uma definição para o trabalho de reabilitação no contexto do HIV (NIXON et 

al, 2011). 

John et al. (2015) afirmam que a reabilitação física, ocupacional e cognitiva para os 



25 

 

indivíduos com sequelas de infecções do SNC são de rotina em países desenvolvidos, mas que 

nos países de baixa renda tais intervenções são limitadas, devido à falta de pessoal treinado e 

custos elevados. Reforçam que é necessária a realização de pesquisas sobre como construir 

capacidade para a reabilitação e como apoiá-la no contexto destes países. 

A Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência 

(CDPD) em seu artigo 26, Habilitação e Reabilitação, recomenda que sejam aplicadas medidas 

apropriadas, visando o alcance e manutenção da independência máxima das pessoas com 

deficiência, assim como a mais completa capacidade física, mental, social e vocacional, como 

também a inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Este artigo também recomenda 

que sejam organizados, reforçados e ampliados pelos países, serviços e programas de 

reabilitação, sendo preconizados que iniciem o mais cedo possível, com base em avaliações 

multidisciplinares das necessidades e capacidades dos indivíduos, devendo incluir dispositivos 

e tecnologias assistivas (WHO, 2011). 

No Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos 

a ser garantido pelo Estado, onde pessoas com deficiência têm o direito à habilitação e à 

reabilitação garantida por lei federal. Portanto, compreender o impacto das políticas de saúde 

no Brasil e colocar o direito à reabilitação das pessoas portadoras de deficiência como eixo 

principal de análise, é fundamental para o entendimento acerca do significado do sistema de 

saúde para esta população. No entanto, verifica-se uma escassez de estudos sobre programa e 

políticas de reabilitação no Brasil (RIBEIRO et al, 2010). 

Em nosso país predominam os serviços de reabilitação de atendimentos 

ambulatoriais em que o acesso aos mesmos geralmente ocorre em períodos tardios. Este cenário 

diverge daquele descrito nas fontes de literatura de outros países, onde a reabilitação ocorre 

predominantemente na fase aguda e em ambiente intra-hospitalar. Existem serviços em unidade 

de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) que já na fase aguda disponibilizam 

fisioterapia, mas o enfoque é direcionado à manutenção de amplitude articular e prevenção de 

complicações respiratórias. No entanto, verifica-se que dificilmente pacientes e cuidadores 

recebem orientações de reabilitação direcionadas a funcionalidade, como a mudança de 

decúbito regular visando à prevenção de úlceras de decúbito, treinamento para a realização de 

transferências e cuidados com a higiene (RIBERTO et al., 2007). 

 Nobre, Costa e Bernades (2008) afirmaram que existe o consenso entre vários 

autores acerca das repercussões clínicas da sintomatologia da aids, porém são poucos os relatos 

sobre a efetividade do tratamento de reabilitação para com estes pacientes, o que seria 

fundamental para se ampliar os horizontes, para que novas pesquisas fossem realizadas nesta 
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área com objetivo de fornecer subsídios para as políticas de saúde direcionadas a este grupo. 

 Sonneville et al (2011) realizaram uma coorte retrospectiva (2000 - 2011) de 

pacientes com toxoplasmose cerebral internados na unidade médica de terapia intensiva (UTI) 

de 5 hospitais universitários da França. Na qual, após três meses, foi aplicada a MRS para 

avaliação do prognóstico funcional. Foram incluídos no estudo 100 pacientes, dos quais 51 

tiveram uma pontuação MRS de 0-2 (independência funcional); 30 tiveram uma pontuação 

MRS de 3-5 (deficiência grave) e 19 tiveram uma pontuação de MRS 6 (morte). A taxa de 

mortalidade na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e hospitalar foi de 18% e 24% , 

respectivamente. 

Na revisão sistemática realizada por Banks et al (2015) sobre a prevalência e risco 

de deficiência entre as crianças e adultos que vivem com o HIV na África subsaariana, foram 

analisados artigos no período de 1980 até junho de 2013. Inicialmente 12.867 registros foram 

identificados, mas apenas 61 trabalhos foram considerados elegíveis para inclusão. Verificaram 

que a prevalência de incapacidade foi alta e que as evidências sugerem que a aids está ligada a 

deficiência, afetando uma série de estruturas e funções do corpo. Reforçam que mais pesquisas 

devem ser realizadas para melhor compreensão acerca das implicações da deficiência 

relacionada com o HIV para indivíduos, suas famílias, bem como para aqueles que trabalham 

nas áreas de deficiência e HIV, para que as intervenções apropriadas possam ser desenvolvidas. 

Lima, Bernal-Cano e Clifford, (2010) descreveram o resultado clínico de 24 

pacientes com LMP (01 soronegativo para HIV) cuja sobrevivência excedeu 5 anos e foram 

acompanhados em média por 94,2 meses. No final do período de observação, 33% dos pacientes 

não apresentavam deficiência significativa apesar dos sintomas persistentes (MRS = 1); 25% 

apresentavam pequena incapacidade e viviam independentemente (MRS = 2); 21% estavam 

moderadamente incapacitados, exigindo alguma ajuda durante as atividades da vida diária 

(MRS = 3) e (21%) tiveram incapacidade grave, exigindo ajuda constante ou institucionalização 

(MRS = 4). Afirmam que pacientes com lesões cerebelares tendem a ter um pior resultado 

clínico. 

Estudo de Zonta et al, (2003) que avaliou 120 pacientes com aids internados no 

Hospital das Clínicas do Paraná por diferentes complicações, encontrou um grau significativo 

de incapacidade em pacientes hospitalizados com aids. Verificou que 49 (58%) foram 

considerados independentes e 36 (42%) dependentes, com base na escala MIF. Os itens que 

mais frequentemente necessitaram de assistência foram subir escadas, caminhar e realizar 

transferências. Houve uma correlação estatística entre o envolvimento do sistema nervoso na 

causa de internação e com estar desempregado.  
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Cobbing, Hanass-Hancock e Myezwat (2015) reiteram que a cronicidade do 

HIV/aids torna estes pacientes mais propensos a apresentarem deficiências e estas geram 

necessidades de reabilitação. Huang et al. (2015) utilizando dados dos Medical Monitoring 

Project and the National Health Interview Survey em 2009, verificaram que adultos vivendo 

com HIV nos Estados Unidos apresentavam nove vezes mais probabilidades de receber 

benefícios por incapacidades que adultos da população em geral. Portanto, enfatizam a 

necessidade do diagnóstico e tratamento precoce para prevenção de incapacidades. 

Resultados de reabilitação são bem descritos na literatura, principalmente para 

traumatismo crânio encefálico (TCE) e acidente vascular encefálico (AVE). Porém, para outras 

condições neurológicas existem poucos estudos. Modelos prognósticos têm sido propostos para 

auxiliar os profissionais a determinar resultados dos indivíduos com TCE. Esses modelos 

evidenciaram a idade, a gravidade da lesão e a pressão arterial sistólica na admissão como 

importantes preditores de resultados em pacientes com TCE (MCLAFFERTY et al, 2016). 

Murray et al., (2007) avaliaram o valor prognóstico de uma ampla gama de fatores 

prognósticos na admissão, após lesão cerebral traumática. A medida de resultado foi o escore 

da escala de coma de Glasgow (ECG) aos 6 meses após a lesão. Os dados individuais dos 

pacientes foram obtidos de uma coorte de 8.686 pacientes advindos de oito ensaios clínicos 

randomizados e três estudos observacionais. As variáveis prognósticas independentes mais 

poderosas foram: idade, classificação motora e resposta ocular da ECG, tomografia 

computadorizada (TC), incluindo a classificação Marshall e a hemorragia subaracnóide 

traumática. 

De acordo com a revisão sistemática realizada por Turner-Stocks et al. (2015b), há 

evidência que reabilitação ambulatorial pode ser eficaz até mesmo tardia (pelo menos um ano) 

após o acidente vascular encefálico em adultos jovens (16-65 anos) e que há evidências 

limitadas que indicam que começar a reabilitação logo após a lesão, ainda na urgência ou fase 

aguda, resulta em melhores resultados. De modo semelhante, Bender et al. (2016), em seu 

estudo randomizado avaliou 53 pacientes com lesão cerebral adquirida (AVE isquêmico e 

hemorrágico, TCE), ocorrida há seis meses ou mais antes de iniciar a reabilitação em Munique. 

Estes foram submetidos a tratamento por um mês, reavaliados após dois meses e 

posteriormente, após um ano da intervenção, verificou-se que eles obtiveram ganhos funcionais 

mesmo após 4 anos da lesão aguda, após participarem de um programa de reabilitação 

ambulatorial durante quatro semanas. 

 Um outro estudo realizado com pacientes com TCE na Dinamarca, que teve o 

objetivo de identificar todos os pacientes hospitalizados que sobrevivem a TCE grave e 
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comparar esses pacientes com aqueles com TCE admitidos em reabilitação altamente 

especializada, verificou que 84% dos pacientes com TCE grave foram admitidos na 

reabilitação. As mulheres e os pacientes com 40 anos ou mais eram menos propensos a serem 

admitidos à reabilitação, em comparação com os homens e com os pacientes com idades entre 

15 e 39 anos. No TCE esta distribuição associa-se ao fato de que os homens são mais expostos 

aos acidentes e ao abuso do uso de álcool. Conclui ainda, que havia desigualdade para o acesso 

a reabilitação apesar do sistema de saúde ser baseado na igualdade de acesso para todos os 

cidadãos (ODGAARD et al, 2015).  

 McLafferty et al, (2016) avaliaram 1.984 pacientes tratados por TCE, 184 (10,8%) 

submetidos a reabilitação hospitalar. A maior proporção de pacientes melhorou em: mobilidade 

(98,9%), seguido de autocuidado (93,7%), comunicação / cognição social (84,0%) e controle 

do esfíncter (65,7%). Destes, 99 (53,8%) melhoraram 2 ou mais níveis de independência 

funcional e foram considerados respondedores de reabilitação. Os respondedores eram mais 

jovens (53,1 anos vs. 63,8, p <0,01), tinham estadias de reabilitação mais longas (15,4 dias vs. 

12,2, p <0,01) e eram menos propensos a ter a pressão arterial sistólica (PAS) de admissão 

elevada <100 mmHg (7,1% vs. 17,1 %, p= 0,01). A normotensão na admissão (p = 0,01) e maior 

período de estadia para reabilitação (p <0,01) foram associadas a uma resposta à reabilitação 

hospitalar.  

Turner-Stokes et al. (2015a) compararam diferentes etiologias de lesão cerebral 

adquirida (traumáticas, não traumáticas, progressivas) na Austrália em pacientes entre 16-65 

anos de idade e verificou que todos os grupos obtiveram ganhos após programa de reabilitação. 

O tempo médio de permanência foi de 21 a 57 dias. Os pacientes com menores escores na MIF 

total tiveram um maior tempo de internação. O ganho no MIF motor foi de no mínimo dois 

pontos. Observou-se aumento em todos os itens da escala, exceto para o controle de esfíncteres. 

Sandahug et al. (2010) com o objetivo de descreveram o nível funcional durante a 

reabilitação sub-aguda, após lesão cerebral traumática moderada e grave (TCE), e avaliar o 

impacto de pré-lesão e fatores relacionados a lesões como preditores de recuperação precoce, 

com 55 pacientes com TCE moderado e severo que receberam reabilitação especializada em 

regime de internação, avaliados pela MIF, verificaram como preditores positivos do nível 

funcional na alta de reabilitação; o elevado escore da escala de coma de Glasgow (GCS) na 

admissão para reabilitação, o escore total da MIF na admissão de reabilitação e o maior tempo 
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de permanência na unidade de reabilitação. 

Apesar do relevante aumento da sobrevida, ficam evidentes também as crescentes 

preocupações com a qualidade de vida das PVHA. Ainda no que tange a manutenção dos 

cuidados à saúde desta população, existem dificuldades para manter a sustentabilidade das 

ações a longo prazo. Estas intervenções não se restringem apenas às questões de cunho 

financeiro/orçamentário, mas também há necessidade de se intensificar os esforços em todos os 

níveis de assistência, frente aos diferentes contextos da epidemia de aids no nosso país. Por 

tanto, é fundamental uma melhor caracterização de todos os aspectos que constituem a 

qualidade de vida destes indivíduos, para o adequado monitoramento epidemiológico e, 

consequentemente, adoção de estratégias distintas de enfrentamento (GRECO, 2008; 

SZWARCWALD; CASTILHO, 2011). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A Aids tornou-se um condição crônica a partir da introdução da TARV , no entanto, 

apesar do seu uso, ainda são frequentes as IO que levam a dano temporário ou permanente ao 

SNC. Para alguns autores, as condições neurológicas relacionadas ao HIV /aids (neuro-aids), 

incluindo as IO que afetam o SNC, muitas vezes levam à incapacidade grave ou morte e estão 

associadas a uma mortalidade significativamente maior do que as complicações da aids sem 

envolvimento neurológico.  

Em se tratando do dano ao sistema nervoso, os indivídous acometidos podem cursar 

com várias complicações fisiológicas, incluindo disfução do trato urinário e do trato 

gastrointestinal, alterações da deglutição, alterações motoras e cognitivas, déficits sensoriais, 

alterações psiquiátricas, distúrbios do humor, entre outros. Estes déficits afetam a execuação 

das atividades de vida diária, também ocasionam prejuízo na atividade laboral e vida social, de 

tal forma, interferindo na qualidade de vida do indivíduo, família e da sociedade. Essas 

complicações aumentam as demandas para os serviços de saúde, como também para as 

instituições de assistência social e previdênciária. 

 No entanto, a maioria dos estudos sobre IO que acometem o SNC tem seu enfoque na 

clínica, exames de imagem e diagnóstico laboratorial. A literatura é escassa a respeito do 

impacto das NI sobre a funcionalidade na população de PVHA , como também, referente a 

efetividade da reabilitação neste grupo específico. 

 Por tanto, é necessário a análise da situação de saúde dos portadores de incapacidade/ 

deficiências advindas das condições neurológicas decorrentes do HIV/aids para identificação 

dos vulneráveis, visando a prevenção destas complicações e reiterar a importância do 

diagnóstico e tratamento precoce dos portadores do HIV, como medida preventiva. Como 

também fornecer subsídios para o planejamento e desenvolvimento de serviços de reabilitação 

e políticas públicas direcionadas a este grupo. 

Estudos sobre a independência funcional de pacientes com aids poderá trazer relevante 

contribuição apresentando os possíveis fatores que se associem a redução da mesma e auxiliar 

na compreensão da realidade e das demandas específicas dos portadores de incapacidades 

associadas a NI em pacientes com HIV/aids. Poderá ainda contribuir para realização de outros 

estudos sobre esta temática. Como também poderá fornecer subsídios para o planejamento e 

desenvolvimento de serviços de reabilitação e para o estabelecimento de políticas públicas e 

outros programas assistências direcionados a esta população. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

- Caracterizar a independência funcional de pacientes adultos com HIV/aids acometidos por 

neuroinfecções atendidos em uma rede de reabilitação. 

  

3.2 ESPECÍFICOS 

 

- Descrever o perfil epidemiológico e clínico desses pacientes; 

- Mensurar o grau de incapacidade à admissão e alta dos doentes; 

- Identificar quais fatores estão associados à gravidade do comprometimento funcional dessa 

população;  

- Identificar a evolução da independência funcional. 
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4 MÉTODOS  

4.1 Delineamento do Estudo 

Trata-se um estudo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, no qual foram 

avaliados dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais obtidos de prontuário eletrônico de 

pacientes com aids e NI admitidos na Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, no período 

de janeiro de 2006 a janeiro de 2016 . 

 

4.2 Local do Estudo 

 

O local de coleta dos dados desta pesquisa foi a Rede SARAH de Hospitais de 

Reabilitação. Esta é uma entidade reconhecida internacionalmente, de serviço social 

autônomo, de direito privado e sem fins lucrativos. Em 1956 é criada a sociedade civil de 

utilidade pública das Pioneiras Sociais. Em 21 de abril de 1960, em Brasília-Distrito Federal, 

é inaugurado o Centro de Reabilitação SARAH, pelo então presidente Juscelino Kubitschek 

com objetivo de dotar a capital de um moderno centro de reabilitação. Em 1968, Aloysio 

Campos da Paz Júnior foi convidado para direção deste centro, que iniciou sua expansão em 

São Luís-Maranhão. 

Atualemnte são nove unidades hospitalares, destinadas ao atendimento de vítimas 

de politraumatismos e problemas locomotores, objetivando sua reabilitação. Essas unidades 

estão distribuídas nos Estados do Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Belém, Macapá, 

Maranhão e Distrito Federal (duas). As unidades Belém, Macapá, Rio de Janeiro e Lago 

Norte-Brasília atendem pacientes apenas em regime ambulatorial, por tanto, não foram 

incluídas no estudo. 

A Rede oferece um serviço humanizado, centrado na pessoa e na família e 

considera o contexto sociocultural como base para a elaboração de cada programa de 

tratamento. A equipe é constituída por profissionais de diferentes especialidades (médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, 

assistentes sociais e nutricionistas) que trabalham de forma integrada e colaborativa, 

incentivando paciente e família a participarem ativamente do processo de reabilitação.  

Os pacientes procuraram o serviço de reabilitação espontaneamente ou  

encaminhados por profissionais de outros serviços de saúde e passam por uma consulta de 

admissão, para averiguar indicação de participação em programa de reabilitação. Os critérios 

utilizados para indicar a internação são: estabilidade clínica; demanda de avaliação e 
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orientação por pelo menos um profissional da equipe; disponibilidade de um cuidador 

frequente, preferencialmente familiar, para acompanhar o paciente ao longo de toda 

internação. 

O período de internação é dependente do alcance dos objetivos propostos 

individualmente para cada paciente. Portanto, as orientações e atividades de reabilitação são 

desenvolvidas em período de tempo que pode varia de 2 a 4 semanas, com raras exceções. Os 

pacientes são internados em regime integral ou hospital dia no Programa de Reabilitação 

Neurológica. 

 

4.3 População 

 

A população e amostra do estudo foi constituída de todos os pacientes com 

diagnóstico de HIV e sequelas neurológicas decorrentes de neuroinfecções que foram 

internados  nas unidades de internação da rede SARAH de Brasília, Belo Horizonte, Salvador, 

São Luís e Fortaleza. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

 

Pacientes maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que tivessem sido internados no 

programa de reabilitação no período compreendido entre janeiro de 2006 a janeiro de 2016, 

com HIV e neuroinfecções internados par programa de reabilitação nas referidas unidades da 

Rede SARAH.  

  

4.5 Critérios de exclusão 

 

Pacientes que apresentavam outras comorbidades: traumatismo crânio encefálico; 

acidente vascular encefálico; tumor cerebral; como também aqueles que pontuarem escore 01 

em todos os itens da escala de medida de independência funcional (MIF) de admissão, pois, 

pela avaliação da equipe, não apresentavam, naquele momento, potencial para incentivar 

maior participação no autocuidado; como também aqueles que não concluíram a internação 

do referido programa. 
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4.6 Coleta de dados 

Foram revisados prontuários eletrônicos das unidades envolvidas na pesquisa, 

selecionados a partir de busca de CID 10 de NI, de todas as internações dos portadores de 

HIV/aids adultos, de ambos os sexos, nesse período. 

 

Quadro 1- Lista das Doenças de acordo com a Classificação Internacional das Doenças (CID 

10). 

CÓDIGO DOENÇA 

A17 Tuberculose do sistema nervoso  

A17.1 Tuberculoma meníngeo  

A17.9 Tuberculose não especificada do sistema nervoso  

A18 Tuberculose de outros órgãos  

A32.1 Meningite e meningoencefalite por listéria  

A39.0 Meningite meningocócica 

A39.2 Meningococcemia aguda  

A39.3 Meningococcemia crônica  

A39.4 Meningococcemia não especificada  

A50.4 Neurossífilis congênita tardia 

A52.1 Neurossífilis sintomática 

A52.2 Neurossífilis assintomática  

A52.3 Neurossífilis não especificada  

A81 Infecções por vírus atípicos do sistema nervoso central  

A81.2 Leucoencefalopatia multifocal progressiva  

A81.8 Outras infecções por vírus atípicos do sistema nervoso central  

A83 Encefalite por vírus transmitidos por mosquitos 

http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A17.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/tuberculose+do+sistema+nervoso.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A17.1+tuberculoma+meningeo.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/tuberculoma+meningeo.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A17.9+tuberculose+nao+especificada+do+sistema+nervoso.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/tuberculose+nao+especificada+do+sistema+nervoso.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A18.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/tuberculose+de+outros+orgaos.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A32.1+meningite+e+meningoencefalite+por+listeria.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+e+meningoencefalite+por+listeria.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A39.0+meningite+meningococica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+meningococica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A39.2+meningococcemia+aguda.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningococcemia+aguda.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A39.3+meningococcemia+cronica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningococcemia+cronica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A39.4+meningococcemia+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningococcemia+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A50.4+neurossifilis+congenita+tardia.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/neurossifilis+congenita+tardia.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A52.1+neurossifilis+sintomatica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/neurossifilis+sintomatica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A52.2+neurossifilis+assintomatica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/neurossifilis+assintomatica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A52.3+neurossifilis+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/neurossifilis+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A81.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/infeccoes+por+virus+atipicos+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A81.2+leucoencefalopatia+multifocal+progressiva.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/leucoencefalopatia+multifocal+progressiva.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A81.8+outras+infeccoes+por+virus+atipicos+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/outras+infeccoes+por+virus+atipicos+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A83.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+por+virus+transmitidos+por+mosquitos.html
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A83.0 Encefalite japonesa  

A83.1 Encefalite equina ocidental  

A83.2 Encefalite equina oriental  

A83.3 Encefalite de St. Louis  

A83.4 Encefalite australiana  

A83.5 Encefalite da Califórnia  

A83.9 Encefalite não especificada por vírus transmitida por mosquitos  

A84 Encefalite por vírus transmitido por carrapatos  

A84.0 Encefalite da taiga  

A84.1 Encefalite da Europa Central transmitida por carrapatos  

A84.9 Encefalite não especificada por vírus transmitida por carrapatos  

A85.0 Encefalite por enterovírus  

A85.1 Encefalite por adenovírus  

A85.2 Encefalite por vírus transmitido por artrópodes, não especificada  

A86 Encefalite viral, não especificada  

A87 Meningite viral  

A87.0 Meningite por enterovírus  

A87.1 Meningite por adenovírus  

A87.9 Meningite viral não especificada  

A88 

Outras infecções virais do sistema nervoso central não classificadas em 

outra parte  

A88.8 Outras infecções virais especificadas do sistema nervoso central  

A89 Infecções virais não especificadas do sistema nervoso central  

B00.3  Meningite devida ao vírus do herpes  

http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A83.0+encefalite+japonesa.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+japonesa.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A83.1+encefalite+equina+ocidental.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+equina+ocidental.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A83.2+encefalite+equina+oriental.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+equina+oriental.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A83.3+encefalite+de+st+louis.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+de+st+louis.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A83.4+encefalite+australiana.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+australiana.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A83.5+encefalite+da+california.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+da+california.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A83.9+encefalite+nao+especificada+por+virus+transmitida+por+mosquitos.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+nao+especificada+por+virus+transmitida+por+mosquitos.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A84.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+por+virus+transmitido+por+carrapatos.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A84.0+encefalite+da+taiga.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+da+taiga.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A84.1+encefalite+da+europa+central+transmitida+por+carrapatos.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+da+europa+central+transmitida+por+carrapatos.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A84.9+encefalite+nao+especificada+por+virus+transmitida+por+carrapatos.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+nao+especificada+por+virus+transmitida+por+carrapatos.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A85.0+encefalite+por+enterovirus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+por+enterovirus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A85.1+encefalite+por+adenovirus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+por+adenovirus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A85.2+encefalite+por+virus+transmitido+por+artropodes+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+por+virus+transmitido+por+artropodes+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A86.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+viral+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A87.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+viral.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A87.0+meningite+por+enterovirus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+por+enterovirus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A87.1+meningite+por+adenovirus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+por+adenovirus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A87.9+meningite+viral+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+viral+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A88.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/outras+infeccoes+virais+do+sistema+nervoso+central+nao+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/outras+infeccoes+virais+do+sistema+nervoso+central+nao+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A88.8+outras+infeccoes+virais+especificadas+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/outras+infeccoes+virais+especificadas+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/A89.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/infeccoes+virais+nao+especificadas+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B00.3+meningite+devida+ao+virus+do+herpes.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+devida+ao+virus+do+herpes.html
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B00.4  Encefalite devida ao vírus do herpes  

B01.0  Meningite por varicela  

B01.1  Encefalite por varicela  

B02.0  Encefalite pelo vírus do herpes zoster  

B02.1  Meningite pelo vírus do herpes zoster  

B25.9 Outras doencas por citomegalovirus 

B26.1  Meningite por caxumba  

B37.5  Meningite por Candida  

B38.4  Meningite por coccidioidomicose  

B57.4  Doença de Chagas (crônica) com comprometimento do sistema nervoso  

B58.2  Meningoencefalite por Toxoplasma  

B69.0  Cisticercose do sistema nervoso central  

B69.0  Cisticercose do sistema nervoso central  

B90.0  Sequelas de tuberculose do sistema nervoso central  

G00 Meningite bacteriana não classificada em outra parte  

G00.0 Meningite por Haemophilus  

G00.1 Meningite pneumocócica  

G00.2 Meningite estreptocócica  

G00.3 Meningite estafilocócica  

G00.9 Meningite bacteriana não especificada  

G01 Meningite em doenças bacterianas classificadas em outra parte  

G02 

Meningite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em 

outra parte  

G02.0 Meningite em doenças virais classificadas em outra parte  

http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B00.4+encefalite+devida+ao+virus+do+herpes.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+devida+ao+virus+do+herpes.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B01.0+meningite+por+varicela.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+por+varicela.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B01.1+encefalite+por+varicela.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+por+varicela.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B02.0+encefalite+pelo+virus+do+herpes+zoster.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/encefalite+pelo+virus+do+herpes+zoster.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B02.1+meningite+pelo+virus+do+herpes+zoster.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+pelo+virus+do+herpes+zoster.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B26.1+meningite+por+caxumba.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+por+caxumba.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B37.5+meningite+por+candida.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+por+candida.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B38.4+meningite+por+coccidioidomicose.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+por+coccidioidomicose.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B57.4+doenca+de+chagas.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/doenca+de+chagas.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B58.2+meningoencefalite+por+toxoplasma.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningoencefalite+por+toxoplasma.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B69.0+cisticercose+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/cisticercose+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B69.0+cisticercose+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/cisticercose+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/B90.0+sequelas+de+tuberculose+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/sequelas+de+tuberculose+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G00.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+bacteriana+nao+classificada+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G00.0+meningite+por+haemophilus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+por+haemophilus.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G00.1+meningite+pneumococica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+pneumococica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G00.2+meningite+estreptococica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+estreptococica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G00.3+meningite+estafilococica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+estafilococica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G00.9+meningite+bacteriana+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+bacteriana+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G01.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+em+doencas+bacterianas+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G02.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+em+outras+doencas+infecciosas+e+parasitarias+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+em+outras+doencas+infecciosas+e+parasitarias+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G02.0+meningite+em+doencas+virais+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+em+doencas+virais+classificadas+em+outra+parte.html
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G02.1 Meningite em micoses  

G02.8 

Meningite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em 

outra parte  

G03 Meningite devida a outras causas e a causas não especificadas  

G03.0 Meningite não-piogênica  

G03.1 Meningite crônica  

G03.2 Meningite recorrente benigna  

G03.8 Meningite devida a outras causas especificadas  

G03.9 Meningite não especificada 

G04.2 

Meningoencefalite e meningomielite bacterianas não classificadas em outra 

parte  

G04.2 

Meningoencefalite e meningomielite bacterianas não classificadas em outra 

parte  

G36.1 Leucoencefalite hemorragica aguda e subaguda 

G37.3 

Mielite transversa aguda em doenças desmielinizantes do sistema nervoso 

central  

G37.4 Mielite subaguda necrótica  

 

 

 

Os dados foram extraídos das evoluções do prontuário eletrônicos realizadas pelos 

profissionais da equipe interdisciplinar. Também foram avaliados os resultados de exames 

laboratoriais e de imagem de interesse . 

Foi aplicado um instrumento estruturado contendo as variáveis 

sociodemográficas, relacionadas à epidemiologia da NI e ao HIV/aids, dados clínicos e 

avaliação da independência funcional. A coleta de dados clínicos (disfagia, locomoção, 

controle dos esfíncteres, complicações) ocorreu em quatro momentos: na primeira consulta 

ambulatorial; na admissão da internação para o programa de reabilitação; na alta e na revisão 

após a internação. O escore da escala MIF foi obtido nas primeiras 72 horas da internação e  

http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G02.1+meningite+em+micoses.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+em+micoses.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G02.8+meningite+em+outras+doencas+infecciosas+e+parasitarias+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+em+outras+doencas+infecciosas+e+parasitarias+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+em+outras+doencas+infecciosas+e+parasitarias+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G03.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+devida+a+outras+causas+e+a+causas+nao+especificadas.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G03.0+meningite+nao+piogenica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+nao+piogenica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G03.1+meningite+cronica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+cronica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G03.2+meningite+recorrente+benigna.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+recorrente+benigna.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G03.8+meningite+devida+a+outras+causas+especificadas.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+devida+a+outras+causas+especificadas.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G03.9+meningite+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningite+nao+especificada.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G04.2+meningoencefalite+e+meningomielite+bacterianas+nao+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningoencefalite+e+meningomielite+bacterianas+nao+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningoencefalite+e+meningomielite+bacterianas+nao+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G04.2+meningoencefalite+e+meningomielite+bacterianas+nao+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningoencefalite+e+meningomielite+bacterianas+nao+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/meningoencefalite+e+meningomielite+bacterianas+nao+classificadas+em+outra+parte.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G37.3+mielite+transversa+aguda+em+doencas+desmielinizantes+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/mielite+transversa+aguda+em+doencas+desmielinizantes+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/mielite+transversa+aguda+em+doencas+desmielinizantes+do+sistema+nervoso+central.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/G37.4+mielite+subaguda+necrotica.html
http://www.bulas.med.br/cid-10/p/mielite+subaguda+necrotica.html
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na alta da internação. O período de revisão foi individualizado e podia ocorrer após semanas 

ou até meses após a alta. 

 

4.7 Descrição das variáveis 

 

As informações sobre os pacientes foram registradas através de um formulário 

semiestruturado (APÊNDICE 1), aplicado na coleta das seguintes variáveis: 

 

- Variáveis sóciodemográficas: idade (no momento da neuroinfecção / no momento do início 

da reabilitação); sexo; procedência; estado civil; escolaridade (por ciclos de formação); 

ocupação atual; ocupação anterior;  

- Epidemiologia da neuroinfecção e HIV/aids: etiologia infecciosa da sequela neurológica; 

data da neuroinfecção (mês/ano); idade; apresentação de coma; internação em UTI na fase 

aguda; data do diagnóstico do HIV ( mês/ano); uso de anti-retrovirais antes da neuroinfecção; 

se neuroinfecção ocorreu juntamente com o diagnóstico de HIV/aids; outras infecções 

oportunistas;  tempo de diagnóstico de HIV/aids confirmado ( meses). 

- Dados clínicos durante a reabilitação: idade na admissão; resultado de exame de imagem 

Tomografia Computadoriza(TC) e ou Ressonância Magnética (RNM);contagem de TCD4+ 

(até 6 meses antes da reabilitação); medicações utilizadas; tempo entre término de tratamento 

da NI e a internação no programa de reabilitação, número de dias internado no programa de 

reabilitação e presença de disfagia, incontinência vesical e ou intestinal; constipação; padrão 

motor e locomoção. Para avaliação da locomoção considerou-se: autonomo com auxílio o 

paciente que deambulava utilizando algum auxílio locomoção (bengala, andador, muletas); 

dependente aquele que deambula apoiando-se em terceiros; incapaz utiliza cadeira de rodas e 

o independente aquele que desempenhava a marcha sem assistência ou auxílio locomoção. 

Para avaliação do resultado dos exames de imagem (CT ou RNM) considerou-se: única 

alteração aquele com um único achado anormal; múltiplas alterações aquele com mais de um 

achado anormal e outras alterações aqueles que apresentavam exames sem alterações 

significativas ou descrito como sem relevância clínica . 

- Dados referentes à independência funcional:  registros da escala MIF; da admissão e da 

alta. 
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4.7.1 Instrumento de coleta: Escala MIF 

É um instrumento através do qual é realizada a avaliação do nível de 

independência do indivíduo na execução de ativdades de vida diária, assim como avalia 

também aspectos do domínio cognitivo (SILVEIRA, 2011).  

Este instrumento contém 18 itens. Esses itens avaliam atividades de autocuidado: 

comer, aprontar-se, banhar-se, vestir a parte superior do tronco, vestir a parte inferior do corpo 

e toalete; transferências ou mobilidade (cama/ cadeira/ cadeira de rodas, vaso sanitário, 

banheira/ chuveiro); locomoção (cadeira de rodas/ marcha e subir escadas); controle 

esfincteriano (bexiga e intestino); comunicação (compreensão e expressão) e cognição social 

(interação social, resolução de problemas e memória). Cada uma dessas atividades recebe um 

escore que vai de 1 (dependência total) a 7 (independência completa), com uma pontuação 

total que varia de 18 a 126. Quanto mais elevado o escore, maior o nível de independência e 

melhor o desempenho funcional (BARBETTA & ASSIS, 2008). 

Para este estudo, levando em consideração a pontuação em todos os itens do 

instrumento foi adotado para categorização dos indivíduos avaliados: a) 19 a 60 pontos - 

dependência modificada (assistência de até 50% na tarefa); b) 61 a 103 pontos - dependência 

modificada (assistência de até 25% na tarefa) e c) 104 a 126 pontos - independência 

modificada a completa. 

Os profissionais da Rede SARAH são capacitados para a aplicação das Escala de 

Medida de Independência Funcional (MIF), a qual é utilizada na admissão e na alta dos 

pacientes e cujos dados são sistematicamente registrados em sistema de prontuário eletrônico. 

 

4.8 Análise dos dados 

 

O banco de dados para o processamento e análise das variáveis foi organizado 

pela digitação dos questionários em microcomputador, utilizando o programa Excel®, versão 

2010. Em seguida, os dados foram importados para o software SPSS®, versão 20, e assim 

realizada a análise estatística.  

A análise estatística aplicada foi do tipo descritiva e analítica. A parte descritiva 

foi procedida para determinar a distribuição das variáveis, sendo feita por meio de medidas de 

tendência central (média, mínimo e máximo) e de dispersão (desvio-padrão), enquanto a 

analítica examinou a associação entre os eventos.  

Os pacientes foram distribuídos conforme faixa etária, sexo, escolaridade, renda, 
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procedência, terapia antirretroviral utilizada, tempo de tratamento com antirretrovirais, tempo 

de diagnóstico confirmado, escore final da escala MIF, escore total motor e escore total 

cognitivo na admissão e na alta do programa.  

Os dados foram analisados e as suas frequências foram comparadas à variável 

dependente, que é a necessidade de auxílio nas atividades de vida diária, ou seja, pontuação 

de escore total na escala MIF menor ou igual a 103 e às variáveis independentes: sexo, idade, 

procedência, estado civil, ocupação atual, escolaridade, cor da pele, antirretrovirais utilizados, 

tempo de tratamento com antirretrovirais, tempo de diagnóstico de HIV/aids confirmado, 

tempo entre o início dos sintomas neurológicos e a internação no programa de reabilitação, 

dias de internação no programa de reabilitação. 

A partir dos pontos de corte da escala MIF, o grupo mais dependente, com 

pontuação total na escala menor ou igual a 103 pontos foi comparado ao grupo mais 

independente, com pontuação total acima de 103 pontos. 

Na comparação das características da amostra, foi utilizado o teste de Mann-

Whitney  para a comparação de médias entre variáveis independentes. Para comparação intra 

e intergrupos das variáveis quantitativas de desfecho, foi realizado o teste de Wilconxon para 

avaliar as variáveis categóricas, foi utilizado o teste do qui-quadrado de Pearson ou o teste 

Exato de Fisher. Para avaliação das correlações entre as variáveis foi utilizado o teste de 

correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

Os resultados referentes à MIF foram comparados com os resultados encontrados 

em populações com traumatismo crânio encefálico, devido ao pequeno número de estudos 

com esta escala em pacientes com HIV/aids. 

 

 

4.9 Aspectos éticos 

 

Por ser um estudo retrospectivo e com uso de dados secundários não se pretendeu 

obter termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa, CEP-APS e Diretoria da Rede SARAH, pelo parecer de n. 1.352.040 e 

seguiu as normas éticas de acordo com a Resolução 510/16, preservando a população no que 

diz respeito a não maleficência, autonomia e justiça. O emprego dos dados somente foi 

utilizado para os fins previstos nesta pesquisa, dentre outros assegurados por esta resolução. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ARTIGO:  INDEPEDÊNCIA FUNCIONAL DE PACIENTES COM AIDS 

ACOMETIDOS POR NEUROINFECÇÕES ATENDIDOS NA REDE SARAH DO 

BRASIL 

 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar a evolução da independência funcional de pacientes adultos com aids e 

neuroinfecções atendidos em programa de referência em reabilitação no Brasil. Método. 

Foram revisados os prontuários eletrônicos e a escala de Medida de Independência Funcional 

(MIF) de doentes com HIV/Aids e neuroinfecção internados para reabilitação, de janeiro de 

2006 à janeiro de 2016, na Rede Sarah de Hospitais do Brasil. Considerou-se como 

significante as variáveis com p< 0,05. Resultados: De 573 casos de neuroinfecção, 81 tinham 

HIV/Aids; destes, 41 pacientes foram incluídos no estudo. A maioria era do sexo masculino 

(51,22%) com média de idade de 37 anos. Neuroinfecção levou ao diagnóstico de HIV/aids 

em 58,54% dos casos e neurotoxoplasmose foi a etiologia mais prevalente (75%). O tempo 

médio entre o diagnóstico de neuroinfecção e a internação para reabilitação foi de 37 meses. 

À admissão, 48,78% dos casos tinham dependência modificada (assistência de até 25% na 

tarefa), 31,15% apresentaram dependência modificada (assistência até 50% na tarefa) e 

17,07% tiveram independência modificada a completa na escala MIF. Após a alta, verificou-

se aumento dos escores da MIF cognitivo, motor e total em todos os grupos, dependentes e 

independentes (p=0,00). A presença de múltiplas lesões nos exames de tomografia e 

ressonância magnética de crânio representou 65,85% dos casos e teve correlação negativa com 

o escore total da escala MIF de admissão (p=0,00). Conclusão: Os dados demonstram que os 

pacientes com HIV/Aids acometidos por neuroinfecções podem obter ganhos funcionais com 

a reabilitação independente da avalição de MIF a admissão e apesar do início tardio da 

reabilitação.  

 

Palavras chaves: Aids. HIV. Independência funcional. Infecções oportunistas. Reabilitação. 

  



42 

 

ABSTRACT 

Purpose: There are few studies that evaluate the functional independence of patients with HIV 

/ AIDS who are affected by neuroinfections before and after entering rehabilitation programs. 

The objective of this study is to evaluate the evolution of the functional independence of adult 

patients with AIDS affected by neuroinfections seen in a reference program in rehabilitation 

in Brazil. Method. Electronic records and the Functional Independence Measure (MIF) scale 

of neuroinfection patients with HIV / AIDS who completed hospitalization for rehabilitation 

from January 2006 to January 2016 were reviewed at the Sarah Network of Brazilian 

Rehabilitation Hospitals. Variables with p <0.05 were considered significant. Results: Of 573 

cases of neuroinfection, 81 had HIV / AIDS; Of these, 41 patients were included in the study. 

The majority were male (51.22%) with a mean age of 37 years. Neuroinfection produced the 

diagnosis of AIDS in 58.54% of cases and neurotoxoplasmosis was the most prevalent 

etiology (75%). The mean time between diagnosis of neuroinfection and hospitalization for 

rehabilitation was 37 months; 48.78% of the cases had modified dependence (up to 25% on 

task) and 17.07% had complete independence on the MIF admission scale. The presence of 

multiple lesions on the CT and MRI scans was 65.85% of the cases and had a negative 

correlation with the total MIF scale of admission (p=0.000). After discharge, cognitive, motor 

and total MIF scores were increased in both dependent and independent groups (p = 0.00). 

Conclusion: Data demonstrate that HIV / AIDS patients with neuroinfections can gain 

functional gains from rehabilitation. They demonstrate the need to include disability 

rehabilitation programs for the care of people living with HIV / AIDS.  

 

Key words: Aids. HIV. Functional independence. Opportunistic infections. Rehabilitation. 
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IMPLICAÇÕES PARA REABILITAÇÃO 

 

- A neuroinfecção em pacientes com HIV/Adis pode ser responsável por significativo 

comprometimento funcional, reduz a atividade e restringe a participação social. 

- Este trabalho mostrou através da Medida de Indepedência Funcional (MIF) que a reabilitação 

foi capaz de produzir ganhos motor e cognitivo, em todos os grupos analisados.  

- Os pacientes com HIV/Aids acometidos por neuroinfecções que iniciaram  reabilitação 

tardiamente também obtiveram ganhos funcionais. 

- É fundamental a inclusão da vigilância de incapacidades e de programas de reabilitação nas 

políticas públicas direcionadas às pessoas vivendo com HIV/Aids. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A epidemia de aids após mais de 30 anos continua a ser um dos mais sérios desafios 

à saúde no mundo. Em 2016, estimou-se que cerca de 2,1 milhões de pessoas foram infectadas 

pelo HIV, cerca de 18,2 (16,1-19,0) milhões tiveram acesso ao tratamento e 1,1 milhões de 

pessoas morreram por doenças relacionadas ao HIV no planeta. [1,2]  

O Brasil somou 842.710 casos da doença até junho de 2016 [1], e tem-se destacado 

há quase duas décadas pela inovação mundial no combate à epidemia, por seu programa de 

acesso universal ao tratamento para as pessoas que vivem com HIV/aids (PVHA)[4]. No 

entanto, os desafios ainda são imensos, dados apresentados pelo Ministério da Saúde (MS) do 

Brasil, no final do ano de 2015, evidenciaram que o número de pessoas infectadas que 

conhecem o seu diagnóstico e estão fora dos serviços de saúde ou com carga viral detectável 

(296.000) é cerca do dobro do número daqueles que não conhecem o seu diagnóstico (145.000) 

[3]. De modo que as infecções oportunistas (IO) continuam a acometer esta população, com 

cerca de 60% dos pacientes diagnosticadas, já em fase avançada da doença [4,5,6]. 

As complicações neurológicas podem ocorrer em até 40% dos pacientes com aids 

e em quase 25% das pessoas infectadas pelo HIV que não tenham clinicamente evoluido para 

aids [7]. Estas infecções podem ser consideradas um dos principais fatores para risco de morte 

em pacientes afetados pelo HIV / aids. Estudos observam que em até 90% de exames 

anatomopatológicos de pacientes com aids foram encontradas lesões neurológicas [6,8]. 

A terapia antirretroviral (TARV) diminuiu a incidência das IO no SNC, assim como 

da demência associada ao HIV, mas os seus benefícios ainda não são absolutos [9]. Danos 

neurológicos nesses doentes associam-se a presença de incapacidade e/ou deficiência, assim, 
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ocasionam a perda de autonomia/independência. De tal forma, que torna necessário a 

assistência dos membros da família ou de outros para o cuidado físico, contatos sociais, apoio 

emocional e ajuda financeira. Isto evidencia a importante relação entre o estado funcional e a 

saúde [10,11].  

Para avaliação do nível de independência funcional decorrente de  sequelas 

neurológicas advindas de uma variedade de doenças cerebrais,  a Escala da Medida de 

Independência Funcional (MIF) tem sido amplamente utilizada, por mensurar a incapacidade, 

não a deficiência resultante da patologia. Este instrumento foi validado no Brasil em 2000 por 

Riberto et al., demonstrando boa equivalência cultural, boa reprodutibilidade e por não 

apresentar nenhuma restrição, desse modo é aplicável em todos os casos [13,14]. No estudo de 

Zonta, (2003) que avaliou 120 pacientes com aids internados no Hospital das Clínicas do 

Paraná, Brasil, verificou-se que 42% deles foram considerados dependentes com base na escala 

MIF. 

Os resultados de reabilitação para afecções de início súbito, como traumatismo 

crânio encefálico e acidente vascular encefálico são bem apresentados na literatura, mas para 

outras condições neurológicas são menos descritos[16]. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) ressalta que algumas das PVHA apresentarão limitação de atividade ou restrição de 

participação como consequência do progresso da doença ou efeitos dos medicamentos usados 

no tratamento, que podem ser de caráter permanente ou temporário [17].  

Portanto, é necessário a análise da situação de saúde dos portadores de 

incapacidade/ deficiências decorrentes de danos neurológicos associados ao HIV/Aids para 

identificação dos vulneráveis, visando a prevenção destas complicações, como também 

fornecer subsídios para o planejamento e desenvolvimento de serviços de reabilitação e 

políticas públicas direcionadas a este grupo. 

A presente pesquisa teve por objetivo caracterizar a evolução da independência 

funcional de pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecções atendidos em um centro 

referência em reabilitação, como também identificar os fatores relacionados à gravidade do 

comprometimento funcional e os fatores que se correlacionaram com o ganho na independência 

funcional ao final da internação. 

 

 

 

 



45 

 

MÉTODOS 

Trata-se um estudo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, no qual foram 

avaliados dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais obtidos de prontuário eletrônico de 

pacientes com aids e NI admitidos para internação na Rede SARAH de Hospitais de 

Reabilitação do Brasil, no período de janeiro de 2006 a janeiro de 2016.  

A Rede Sarah de hospitais de reabilitação consta com nove unidades em todo o país, 

são estas: duas unidades em Brasília/Distrito Federal, São Luís/Maranhão, Salvador/Bahia, 

Belo Horizonte/Minas Gerais, Fortaleza/Ceará, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro, Macapá/Amapá 

e Belém/Pará. Para a realização da pesquisa, foi utilizado um banco de dados que representa 

uma compilação das informações referentes aos registros do prontuário eletrônico de pacientes 

internados nas unidades da rede Sarah Fortaleza, Salvador, Brasília (01), Belo Horizonte e São 

Luís durante o período de 2006 a 2016; as demais unidades não foram incluídas por realizarem 

apenas atendimento ambulatorial. Os prontuários foram selecionados a partir de busca de CID 

10 de NI, de todas as internações dos portadores de HIV/aids, adultos, de ambos os sexos nesse 

período. 

Os critérios para inclusão dos prontuários eletrônicos foram: maiores de 18 anos, 

com HIV e NI, de ambos os sexos, que tivessem concluído internação no programa de 

reabilitação no referido período. Foram excluídos, aqueles prontuários com outras 

comorbidades associadas como: traumatismo crânio encefálico, acidente vascular encefálico, 

tumor cerebral, como também aqueles que pontuarem escore 01 em todos os itens da escala de 

medida de independência funcional (MIF) de admissão, pois, pela avaliação da equipe, não 

apresentavam naquele momento potencial para incentivar maior participação no autocuidado, 

como também aqueles que não concluíram a internação do referido programa.  

Foi aplicado um instrumento estruturado contendo as variáveis sociodemográficas, 

as relacionadas à epidemiologia da NI e ao HIV/aids, dados clínicos e avaliação da 

independência funcional. A coleta ocorreu em quatro momentos: na primeira consulta 

ambulatorial, na admissão da internação para o programa de reabilitação, na alta e na revisão 

após a internação, que poderia ocorrer semanas até meses após a alta. 

A variável dependente foi o escore total da MIF de admissão e alta. As variáveis 

independentes foram: idade, sexo, escolaridade, procedência, naturalidade, fonte de renda atual, 

estado civil, tempo de diagnóstico de HIV, tempo de diagnóstico de NI, período entre a 

neuroinfecção e internação no programa de reabilitação, lesões nos exames de imagem, 

internação em UTI, presença de coma na fase aguda, etiologia da NI e recidiva da NI. 
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Para avaliação da independência funcional,a referida instituição já utiliza a Escala 

da Medida de Independência Funcional (MIF). Este instrumento avalia o nível de 

independência do indivíduo na execução de atividades de vida diária, assim como avalia 

também aspectos do domínio cognitivo [14]. Esta escala é aplicada de rotina aos pacientes que 

internam na instituição em até 72 horas após a admissão e antes de sua alta do programa de 

reabilitação. 

A MIF contém 18 itens. Esses itens avaliam atividades de autocuidado: comer, 

aprontar-se, banhar-se, vestir a parte superior do tronco, vestir a parte inferior do corpo e toalete; 

transferências ou mobilidade (cama/ cadeira/ cadeira de rodas, vaso sanitário, banheira/ 

chuveiro); locomoção (cadeira de rodas/ marcha e subir escadas); controle esfincteriano (bexiga 

e intestino); comunicação (compreensão e expressão) e cognição social (interação social, 

resolução de problemas e memória). Cada uma dessas atividades recebe um escore que vai de 

1 (dependência total) a 7 (independência completa), com uma pontuação total que varia de 18 

a 126. Quanto mais elevado o escore, maior o nível de independência e melhor o desempenho 

funcional [18]. 

Os doentes foram categorizados levando em consideração a pontuação de todos os 

itens do instrumento, em três grupos: a) 19 a 60 pontos - dependência modificada (assistência 

de até 50% na tarefa); b) 61 a 103 pontos - dependência modificada (assistência de até 25% na 

tarefa) e c) 104 a 126 pontos - independência modificada a completa. 

Para categorização da locomoção utilizou-se a marcha domiciliar e a marcha 

comunitária e considerou-se: autônomo com auxílio, o paciente que deambulava utilizando 

algum auxílio locomoção ( bengala, andador, muletas ); dependente é aquele que deambula 

apoiando-se em terceiros; incapaz o que utiliza cadeira de rodas e o independente aquele 

desempenha a marcha sem assistência e sem uso de auxílio para locomoção. 

A descrição das variáveis quantitativas foi realizada por média e desvio padrão. Na 

comparação das características da amostra, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para a 

comparação de médias entre variáveis independentes. Para comparação intra e intergrupos das 

variáveis quantitativas de desfecho, foi realizado o teste de Wilconxon para avaliar as variáveis 

categóricas, foi utilizado o teste do qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher. Para 

avaliação das correlações entre as variáveis foi utilizado o teste de correlação de Spearman. 

Utilizou-se o software SPSS®, versão 20. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, CEP-APS e Diretoria 

da Rede SARAH pelo parecer de n. 1.352.040. Foram seguidas todas as normas éticas de acordo 
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573 pacientes com CID-10 de 

neuroinfecção 

 

com a Resolução 510/16, preservando a população no que diz respeito a não maleficência, 

autonomia e justiça.  

 

RESULTADOS  

 

Variáveis sociodemográficas 

 

Dos 573 pacientes internados por NI nos Hospitais da Rede Sarah do Brasil, no 

período, 81 apresentavam CID 10 de HIV/Aids e 41 foram incluídos no estudo, conforme 

mostrado na figura 1. Participaram 27 pacientes da unidade de Fortaleza, 07 de Belo Horizonte, 

04 de Salvador, 02 de São Luís e 01 de Brasília. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos participantes para o estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao sexo, 51,22% eram homens e a média de idade da amostra foi de 37 ± 

9,64 anos. Os demais dados sociodemográficos estão mostrados na tabela 1. Um pouco mais da 

metade nasceu e procedia de capitais e apresentava baixa escolaridade; 53,66% dos 

participantes recebiam algum benefício previdenciário.  

Pacientes na faixa etária de 23-32 anos de idade apresentaram escores da MIF total 

42 pacientes excluídos: 

- 06 programas interrompidos 

- 23 dados incompletos 

- 06 pacientes com escore 01 

em todos os itens da escala 

MIF 

- 07 apresentando outras 

comorbidades neurológicas 

 

83 pacientes com CID-10 de 

HIV/aids e neuroinfecção  

41 pacientes incluídos 
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de admissão e alta mais elevados quando comparados aos demais grupos. Estes escores também 

foram maiores nos indivíduos do sexo masculino, procedentes das capitais dos estados 

brasileiros e da região Sul/Sudeste. No entanto, não houve diferença estatisticamente 

significante. 

Os pacientes procedentes do interior apresentaram maior percentual de indivíduos 

dependentes (44,10%) do que independentes e os procedentes das capitais, apresentavam maior 

percentual de pacientes independentes (71,40%).  

A média dos escores motor, cognitivo e total da escala MIF foram mais elevados no 

sexo masculino, mas não houve diferença estatisticamente significante. Não foi verificada 

correlação entre as variáveis sociodemográficas e a independência funcional na população 

estudada. (Tabela1) 
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Tabela 1-Variáveis sociodemográficos associadas aos domínios da medida de independência funcional à admissão e alta dos pacientes com 

HIV/aids acometidos por neuroinfecção atendidos em programa de reabilitação em Hospitais da Rede SARAH do Brasil, 2016. 

     ADMISSÃO   ALTA  

VARIÁVEIS  CATEGORIAS 
  MOTOR COG* TOTAL MOTOR COG TOTAL 

N %       

    MÉDIA(DP) MÉDIA(DP) MÉDIA(DP) MÉDIA(DP) MÉDIA(DP) MÉDIA(DP) 

Idade 23 – 32 13 31.7 56.6 (19.6) 24.2 (5.7) 56.6 (19.6) 66.6 (15.1) 25.9 (5.7) 92.5 (20.1)  
33 – 37 9 21.9 50.7 (15.8) 21.8 (8.8) 50.7 (15.8) 64.3 (14.7) 25.5 (5.4) 87.6 (20.5)  
38 – 44 10 24.4 55.4 (21.3) 23.4 (8.0) 55.4 (21.3) 63.2 (16.6) 26.1 (7.3) 89.3 (23.0)  
45 – 69 9 21.9 50 (21.9) 20 (7.8) 50 (21.9) 60.3 (19.5) 22.1 (9.0) 82.4 (26.4) 

 p (Kruskal Wallis)   0.7 0.6 0.5 0.9 0.7 0.16 

          

Sexo Masculino 21 51.3 56 (20.3)  24 (7.5) 80 (25.7) 64,4 (18,2) 26.1 (7.3) 90.5 (24.4) 

 Feminino 20 48.7 51 (18.2) 21.7 (7.1) 69.5 (24.5) 63.3 (13.7) 23.9 (6.2) 86.2 (19.2) 

 p (Mann Whitney)   0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 

          

Fonte de  Aposentadoria 10 24.4 61.7 (12.9)  22.7 (5.4)  82.6 (16.4) 68.6 (14.7) 25.7 (6.2) 94.3 (18.7) 

renda atual Sem renda 9 21.8 53.5 (20.7)  24.3 (7.5) 77.6 (26.6) 64.6 (15.7) 24.4 (7.6) 89.1 (22.3) 
 Outros 22 53.6 49.9 (20.6)  21.8 (8.2) 70.2 (28.1) 61.4 (16.8) 25 (7) 85.5 (23.3) 
 benefícios**         

 p (Kruskal Wallis)   0.2 0.7 0.3 0.7 0.9 0.6 

          

Naturalidade Capital 21 51.3 51.4 (20.3) 20.5 (8) 71.5 (27.5) 62.1 (18) 24 (7.2) 90.8 (19.8) 

 Interior 20 48.7 55.8 (18.3) 24.7 (6.1) 78.4 (23) 65.7 (13.8) 26.1 (6.4) 86.2 (23.9) 

 p (Mann Whitney)   0.4 0.0 0.4 0.6 0.2 0.7 

          

Procedência Capital 24 58.5 55.3 (19.9) 22.9 (7.4) 77.8 (26.7)  65.8 (16.8) 25.5 (7.2) 91.3 (22.9) 

 Interior 17 41.5 51.1 (18.6) 22 (7.4) 70.7 (23.6) 61.1 (14.9) 24.3 (6.4) 84.3 (20.2) 
 p (Mann Whitney)   0.3 0.8 0.2 0.2 0.6 0.2 

         Continua… 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: *COG: cognitivo; ** Outros benefícios: Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio – doença; ***Incompleto ; ****Completo 

Continua…          

Tabela 1-Variáveis sociodemográficos associadas aos domínios da medida de independência funcional à admissão e alta dos 

pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecção  atendidos em programa de reabilitação em Hospitais da Rede SARAH 

do Brasil, 2016. 
 

          

Região  Nordeste 33 80.5 52.1 (20.2) 21.6 (7.3) 72.1 (26.2)  62.7 (16.6) 24.3 (6.7) 86.5 (22.2) 

(procedência)          
 Sul/Sudeste 8 19.5 59.5 (14.5) 26.6 (6.4) 86.1 (18.8) 68.6 (13.2) 27.8 (6.8) 96.5 (19.3) 

 p (Mann Whitney)   0.3 0.09 0.1 0.4 0.2 0.2 

          

Escolaridade Fundamental 3 7 59.3 (25.4) 20.6 (9.2) 74 (31.5) 63 (28.6) 21.3 (9) 84.3 (36.4) 

 completo         
 Fundamental I*** 15 36 55.1 (19.4)  22.6 (8.9) 77 (28.6)  65.3 (15.) 25.2 (7.3) 90.5 (21.4) 
 Médio C**** 11 27 55.5 (19.1)  23.6 (7.3) 77.1 (25.3) 65.1 (14.6) 26 (6.4) 89.3 (21.9) 
 Médio I*** 4 10 48 (11.8)  17.7(2.6) 65.7 (12.9) 62.5 (16.8) 19.2 (1.2) 81.7 (17.7) 

 Superior 5 12 49.2 (27.8)    26 (4.1) 74.8 (32.1) 59.4 (21.4) 28.6 (6.6) 88 (28) 

 completo         
 Superior  3 7 47.6 (17.6) 21.3(6.8)  69 (19.1)  62.3 (15.5) 26.3 (7) 88.6 (20.7) 

 incompleto         

 p (Kruskal Wallis)   0.9 0.4 0.9 0.9 0.2 0.9 

          

Estado Civil Casado 5 12.3 53.6 (20.1) 19.6 (1.1) 69.6 (17.2) 65.2 (16) 22 (4.5) 87.2 (18.1) 

 Divorciado 1 2.4 41 19 60 73 19 92 

 Separado 3 7.3 47.3 (24.4) 18 (7.2) 62 (36)  60.3 (17.7) 22 (6.9) 82.3 (24.4) 

 Solteiro 31 75.6 55.1 (19.4) 24 (7.5) 78.4(25.7) 64.3 (16.4) 26.5 (6.4) 90.2 (22.5) 

 Viúvo 1 2.4 35 9 44 46 9 55 

 p (Kruskal Wallis)   0.6 0.1 0.4 0.7 0.07 0.3 

 Total 41 100       



51 

 

Características clínicas e funcionais 

 

Quanto à etiologia da NI, a neurotoxoplasmose foi a de maior prevalência (73,17%), 

seguida da neurossífilis (9,7%) e meningite por CMV (4,88%).  Referiram que já haviam sido 

acometidos por outras IO 53,7% dos casos, dentre as quais 13,6 % com tuberculose pulmonar. 

O diagnóstico do HIV foi realizado em decorrência da NI em 61% dos casos. Estas variáveis 

não tiveram correlação com o nível de independência funcional (p=0,09). 

Foi verificado que 46,30% dos doentes ainda estavam em uso de profilaxia para 

infecções oportunistas na admissão, principalmente para neurotoxoplasmose (perimetamina). 

Dos 24 pacientes com resultado de linfócitos TCD4 na admissão ambulatorial, 50% tinham 

contagem abaixo de 350 células/mm³; e durante a internação de reabilitação a média do TCD4 

foi de 451 cópias/mm³. Em relação ao regime terapêutico, 63,4% faziam uso de mais três classes 

diferentes de medicações além da terapia antirretroviral. O principal esquema antirretroviral 

utilizado foi Inibidor de Transcriptase Reversa Nucleosídio associado a Inibidor de 

Protease( ITRN + IP). 

Quanto à repercussão clínica decorrente da NI, na admissão, as principais alterações 

encontradas foram: na fala (disartria, disartrofonia, hipofonia), em 51,20% dos casos; disfagia, 

em 14,63%; alterações osteoarticulares (ossificação heterotópica, luxação/subluxação, 

deformidades estruturadas), em 26,80%; epilepsia, em 12,2%; incontinência urinária em 19,5%, 

constipação em 26,8% e incontinência intestinal em 12,5% dos pacientes. Aqueles do grupo 

dependente, conforme escore total da MIF de admissão, apresentaram maior prevalência dessas 

complicações. 

A hemiparesia foi identificada em 41,5% dos pacientes. Destes 24,4% apresentaram 

hemiparesia à esquerda e 17,1% dos casos à direita. Na avaliação da locomoção, verificou-se 

que 46,3% dos pacientes encontravam-se incapazes de realizar a marcha domiciliar na 

admissão, ou seja, necessitavam de cadeira de rodas para os deslocamentos intradomiciliares. 

Verificou-se significância estatística quanto à evolução no padrão de marcha domiciliar, ao 

longo do período compreendido entre a consulta de admissão até a consulta de revisão (p=0,04). 

A média do período entre a alta da internação para reabilitação e a revisão foi de 140 dias.  

Quanto à marcha comunitária, na admissão 53,6% dos pacientes foram 

classificados como incapaz. Na revisão, observou-se que 46,9% dos casos evoluíram para 

marcha com auxílio (andador, bengala ou muletas), para os deslocamentos extradomiciliares. 

No entanto, não houve significância estatística quanto à evolução do padrão de marcha 

comunitária ao longo do período compreendido entre a consulta de admissão até a consulta de 
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revisão (p=0,15). 

 

Medida de Independência Funcional (MIF) 

 

Na admissão, pela escala MIF, observou-se que 48,7% dos casos tinham 

dependência modificada (assistência de até 25% na tarefa), 31,1% apresentavam dependência 

modificada (assistência de até 50% na tarefa) e 17% encontravam-se com independência 

modificada a total para realização das atividades. No entanto, na alta após conclusão do 

programa de reabilitação, houve uma modificação desses percentuais, com redução do número 

dos indivíduos que apresentavam necessidade de assistência de 50% para realização das AVD 

(12,2 %; p<0,05); aumento daqueles classificados com necessidade de assistência de 25% 

(58,5%, p<0,05) e dos independentes (29,2%; p<0,05). Houve diferença estatisticamente 

significante entre o MIF total de admissão e de alta em todas as categorias (p<0,05) (tabela 2).  

 

 

Tabela 2 - Distribuição dos escores da Medida de Independência Funcional de admissão e alta 

dos pacientes com HIV/Aids acometidos por neuroinfecção atendidos em programa de 

reabilitação em Hospitais da Rede SARAH do Brasil, 2016. 

CLASSIFICAÇÃO MIF TOTAL ADMISSÃO ALTA p*  

 N % N %  
Assistência em 50% (19-60 pontos) 14 31.1 5 12.2 0.00 

Assistência em 25 % (61-103 pontos) 20 48.7 24 58.5 0.00 

Independência modificada ou completa (>103 pontos) 7 17.9 12 29.2 0.00 

Total 41 100 41 100  
Fonte: Dados da pesquisa 

* Teste de Wilcoxon 

 

Após participação no programa de reabilitação, observou-se significante aumento 

do escore da escala MIF, em todos os seus domínios, exceto controle da bexiga (tabela 3). As 

médias do escores de cada item da MIF de admissão esteve entre 3 (paciente realizava apenas 

50% da atividade) a 5,29 (realizava as atividades sob supervisão ou auxílio para preparação dos 

materiais). Os itens da escala MIF de admissão e alta, que obtiveram menor pontuação foram: 

locomoção (3 pontos), escada (1,8 pontos) e vestuário de membros inferiores (3,63 pontos). Os 

dados evidenciam o quanto estes pacientes encontravam-se funcionalmente prejudicados, pois 

pelas pontuações necessitavam de assistência para execução de tarefas cotidianas (Tabela3). 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda:  *MIN: mínimo;** MÁX: máximo; *** Teste de Wilcoxon 

 

 

 

 

 

Os três grupos foram reclassificados em dependentes (dependência modificada 25% e 

50%) e independente para análise do MIF total de admissão. Foi observado significante 

aumento dos escores motor, cognitivo e total da alta, tanto no grupo de pacientes dependentes 

como no grupo de pacientes independentes (p=0,00). Como esperado não houve alteração no 

escore cognitivo (p=0,1) no grupo dos independentes (Tabela 4). 

 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos escores dos domínios da Medida de Independência Funcional na admissão e alta 

dos pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecção atendidos em programa de reabilitação em 

Hospitais da Rede SARAH do Brasil, 2016. 

 ADMISSÃO N=41 ALTA N=41  
 MÍN* MÁX** MÉDIA (DP) MÍN* MÁX** MÉDIA (DP) p *** 

Alimentar-se 1 7 5.2   (1.2) 1 7 5.5   (1) 0.0 

Aprontar-se 1 7 4.6   (1.9) 2 7 5.2   (1,5) 0.0 

Banho 1 7 4.1  (1.8) 2 7 5.2   (1.1) 0.0 

Vestuário MMSS 1 7 4.4   (2.3) 2 7 5.6   (1.1) 0.0 

Vestuário MMII 1 7 3,6   (2,1) 1 7 4.7   (1.6) 0.0 

Toalete 1 7 4.2   (2.2) 1 7 4.9   (1.9) 0.0 

Controle bexiga 1 7 4.8   (2.2) 1 7 5.1   (1.8) 0.06 

Controle intestino 1 7 5.2   (2) 2 7 6.1   (1.1) 0.0 

Transferência cama 1 7 4.2   (1.9) 2 7 4.7   (1.7) 0.0 

Transferência vaso 1 7 4.1   (1.8) 2 7 4.7   (1.5) 0.0 

Transferência 

chuveiro 
1 7 4.1   (1.8) 2 7 4.7   (1.6) 0.0 

Locomoção 1 6 3      (2) 1 7 4      (1.9) 0.0 

Escada 1 6 1.8   (1.7) 1 6 3      (2.2) 0.0 

MIF motor 18 84 53.5 (19.3) 30 86 63.9 (16) 0.0 

Compreensão 2 7 5      (1.4) 2 7 5.3   (1.1) 0.0 

Expressão 1 7 4.5   (1.8) 2 7 4.9   (1.5) 0.0 

Interação social 1 7 4.1   (1.6) 1 7 4.7   (1.6) 0.0 

Resolução de 

problemas 
1 7 4.0   (1.8) 1 7 4.58 (1.7) 0.0 

Memória 1 7 4.8   (1.7) 1 7 5       (1.6) 0.01 

MIF cognitivo 7 35 22.5 (7.4) 9 36 25     (6.8) 0.0 

MIF total 30 119 76.1 (24.8) 43 121 88.9  (21.4) 0.0 
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Fonte: Dados da pesquisa 

* Min: mínimo; ** Máx: máximo; ***Teste de U de Mann Whitney  

 

Foi verificado que o MIF total de admissão e da alta apresentaram escores mais elevados 

naqueles que utilizavam maior quantidade de medicamentos na internação (p=0,04). Indivíduos 

com presença de múltiplas alterações apresentaram menor escore no MIF de admissão e alta 

que aqueles com outras alterações nos exames de neuroimagem (p=0,04). Os pacientes em uso 

de ITRN + IP apresentaram maiores escores do MIF total e MIF cognitivo na alta que aqueles 

que estavam em uso de ITRN + ITRNN (p= 0,04). 

A média do ganho no MIF cognitivo foi de 2,46 pontos. No MIF motor foi de 10,31 

pontos e no MIF total foi de 12,82 pontos. Pacientes que ficaram mais dias internados, no 

programa de reabilitação, obtiveram maior ganho no MIF motor (p=0,04) e no MIF total 

(p=0,07). Aqueles que estavam em uso de maior quantidade de medicações apresentaram maior 

ganho nos escores no MIF cognitivo (p=0,02).  

  

DISCUSSÃO 

  

De acordo com o escore total da escala MIF, os pacientes com HIV/aids acometidos 

por NI apresentaram ganho funcional após conclusão do programa de reabilitação em regime 

de internação, apesar do início tardio desta intervenção.  

Este é o primeiro estudo sobre os efeitos de programa de reabilitação em indivíduos 

com HIV/aids acometitos por neuroinfecção no Brasil.  

Neste estudo verificou-se que a distribuição por sexo não apresentou diferença 

Tabela 4 - Distribuição dos grupos por medida de independência funcional na admissão dos pacientes 

com HIV/Aids acometidos por neuroinfecções atendidos em programa de reabilitação em Hospitais 

da Rede SARAH do Brasil, 2016. 

    Dependentes    Independentes  
  N Média Mín*/Máx** p*** N Média Mín*/Máx** p***  

Cognitivo Admissão 34 20.6 07 -34 0.00 7 31.8 29 - 35 0.1 
 Alta 29 23.5 09 - 36  12 32.4 29 - 35  

Motor Admissão 34 48.6 18 - 78 0.00 7 77.7 72 - 84 0.04 
 Alta 29 60.2 30 - 83  12 81.4 77 - 86  

Total Admissão 34 69.2 30 -103 0.00 7 109.5 104 - 119 0.02 
 Alta 29 83.8 43 - 107  12 113.8 106 - 121  
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estatisticamente significante na associação com a independência funcional no grupo avaliado. 

Houve predomínio na faixa etária de 23-44 anos, com média de 37± 9,64 anos. Este resultado 

é semelhante aos dados do MS que afirmam que a maior concentração dos casos de aids no 

Brasil está nos indivíduos com idade entre 25 e 39 anos para ambos os sexos [1]. 

Apesar de não ser encontrada correlação entre a escolaridade, idade e a 

independência funcional, na admissão ou na alta, um estudo, com 769 pacientes com 

traumatismo crânio encefálico moderado ou grave reportou que melhores níveis educacionais 

refletem em maior reserva cognitiva e consequentemente melhor recuperação funcional. 

Possivelmente o tamanho da nossa amostra tenha dificultado o achado de alguma correlação. A 

maioria dos participantes da presente pesquisa encontrava-se abaixo de 45 anos de idade, a 

literatura afirma que os pacientes mais jovens apresentam melhores resultados funcionais após 

lesão cerebral adquirida [19,20].   

Estudos realizados previamente [21, 22, 23, 24, 25,26], independente do uso de 

TARV encontraram a NT como a NI mais frequente, seguida de meningite tuberculosa, 

meningite criptoccócica e meningite bacteriana. A NT também foi a IO mais prevalente em 

nosso trabalho e a maioria não utilizava a TARV na admissão da fase aguda da NI, quando 

também foi realizado o diagnóstico de HIV. Este resultado evidencia que os pacientes ainda 

recebem o diagnóstico do HIV tardiamente, já em fase avançada da doença. Em 2015, um 

quinto das PVHA >18 anos iniciou tratamento com CD4 inferior a 200 células/mm³ que 

favorece a ocorrência das IO[3,19]. 

A cronicidade da doença alcançada após o advento da HAART, com consequente 

aumento da expectativa de vida, favorece a ocorrência de outras afecções do SNC, como o 

transtorno cognitivo/ motor menor,  transtorno neurocognitivo assintomático, que também são 

responsáveis por alterar a realização das atividades de vida diária; assim, a longo prazo, podem 

acentuar mais ainda o comprometimento funcional destes indivíduos[27]. 

Na população desta pesquisa, não houve correlação entre a etiologia da NI e os 

escores da escala MIF ou ao ganho após o programa de reabilitação (p=0,09). Em outro estudo 

[16] que comparou diferentes etiologias de lesão cerebral adquirida (traumáticas, não 

traumáticas, progressivas) na Austrália, verificou que todos obtiveram ganhos após programa 

de reabilitação. Ressalta-se que recentes melhorias na detecção de microrganismos infecciosos 

que afetam o SN levaram à conclusão de que uma proporção substancial de doença neurológica 

crônica, cognitiva e comportamental pode realmente ter uma origem aguda e evitável. Portanto, 

deve-se investir em programas para prevenção destas afecções [16,28].  

Outros estudos [29,30] encontraram entre as IO mais comuns a  tuberculose, 
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corroborando com o encontrado em nosso trabalho. Não observou-se relação entre a presença 

de outras IO e o comprometimento funcional, mas sabe-se que a presença de comorbidades 

associa-se a aumento de morbidade e mortalidade e em se tratando da TB, esta ainda é a 

principal causa de internação de PVHA [2] . 

Apesar do tempo percorrido entre a fase aguda e o início da reabilitação, também 

na admissão, verificou-se que os pacientes apresentavam queixas de disfagia, alterações vesico 

intestinais, das quais, incontinência urinária, intestinal e constipação foram as mais prevalentes 

e os pacientes não apresentavam conhecimento ou tratamento prévio para estas condições. 

Alterações semelhantes foram encontradas no estudo realizado com 138 pacientes com TCE 

atendidos em um centro de reabilitação no Brasil, em que raramente estes pacientes receberam 

orientações de cuidados com disfagia, funcionalidade, manejo do comportamento vesico 

intestinal, dentre outros[31]. 

Um estudo encontrou a disfunção intestinal em 41% dos casos, com predomínio de 

incontinência anal e constipação intestinal nos pacientes, semelhante aos sintomas encontrados 

na população estudada. Tais alterações são responsáveis por complicações como: hemorroidas, 

impactação fecal, dentre outros e podem trazer repercussão negativa na qualidade de vida, como 

também piorar o estado clínico destes pacientes [31,32,33]. De tal forma, também aumentam 

os custos com tratamento e podem restringir a participação social. 

Na presente pesquisa, verificou-se que a média de tempo entre a fase aguda da 

neuroinfecção e o início da reabilitação foi de 37 meses. A reabilitação no Brasil ocorre 

tardiamente, diferentemente de outros países, onde a reabilitação se inicia na fase aguda e intra-

hospitalar. A literatura cita como fatores associados ao início tardio da reabilitação: a escassez 

de centros de reabilitação ao longo o país; a falta de conhecimento sobre a necessidade do 

processo de reabilitação, após a estabilização clínica; e falta de integração administrativa entre 

os serviços clínicos e centros de reabilitação [34,35].  

Apesar do período percorrido para o início da reabilitação, os pacientes obtiveram 

ganho funcional após o programa de reabilitação. Uma revisão sistemática apresentou evidência 

de que reabilitação ambulatorial pode ser eficaz, até mesmo tarde, (pelo menos um ano) após o 

acidente vascular encefálico em adultos jovens (16-65 anos) e que evidências limitadas 

indicaram que começar a reabilitação logo após a lesão, ainda na urgência ou fase aguda, resulta 

em melhores resultados[36]. De modo semelhante, um estudo randomizado, que avaliou 53 

pacientes com lesão cerebral adquirida (AVE isquêmico e hemorrágico, TCE) ocorrida há seis 

meses ou mais antes de iniciar a reabilitação em Munique, que foram submetidos a tratamento 

por um mês e reavaliados após dois meses, e posteriormente após um ano da intervenção, 
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verificou que eles obtiveram ganhos funcionais mesmo após 4 anos da lesão aguda, por 

participarem de um programa de reabilitação ambulatorial durante quatro semanas[37]. 

Em um estudo retrospectivo com pacientes infectados pelo HIV admitidos numa 

UTI com complicações neurológicas entre 2001 e 2008, na França, verificou-se que 51 

pacientes tiveram uma pontuação na escala se Rankin modificada (MRS) de 0-2 (independência 

funcional); 30 tiveram uma pontuação MRS de 3-5 (deficiência grave), e 19 tiveram uma 

pontuação de MRS 6 (morte) [38]. Outro estudo com 120 pacientes com HIV internados no 

Hospital das Clínicas do Paraná por diferentes patologias, acometendo diversos sistemas do 

organismo foi verificado de acordo com a escala MIF 58% foram considerados independentes 

42% dependentes[15]. Diferentemente dos resultados da presente pesquisa, na qual foi 

encontrado um maior percentual de pacientes dependentes, ou seja, mais comprometidos 

funcionalmente. 

Não foi verificada associação entre o tempo de diagnóstico do HIV e a 

independência funcional. Porém, os pacientes mais dependentes funcionalmente apresentaram 

maior tempo de diagnóstico de HIV. Semelhante ao encontrado no estudo com pacientes com 

HIV atendidos em um ambulatório no Paraná e que também foram avaliados acerca da 

funcionalidade com a escala MIF[15].   

Na presente pesquisa houve maior prevalência de pacientes dependentes (com 

necessidade de assistência em 25% das tarefas) pela escala MIF e apenas 07 pacientes com 

independência total ou modificada na admissão. Este achado pode estar associado ao fato que 

o atendimento em centros especializado em reabilitação depende da livre demanda e 

possivelmente buscam estes serviços pacientes com maiores limitações. No entanto, ambos os 

grupos se beneficiaram com o programa de reabilitação, alcançando ganhos funcionais ao 

término do mesmo. Uma revisão sistemática indentifiocu que a reabilitação em grupo em um 

ambiente terapêutico representa uma abordagem eficaz para pacientes que necessitam de 

reabilitação neuropsicológica após lesão cerebral grave[36].  

A presença de independência funcional reduzida é um fator que prejudica o 

exercício laboral, a autonomia para o autocuidado e restringe a participação social. No presente 

estudo, verificou-se um elevado número de pacientes afastados de suas atividades laborais, que 

encontravam-se aposentados ou recebendo outros beneficíos previdenciários (Auxílio-doença, 

Benefício de Prestação Continuada). Devido suas incapacidades decorrentes da NI, estão 

impossibilitados de proverem melhores recursos financeiros para si, suas famílias e de 

contribuírem com a economia do país, apesar da maioria ser adultos jovens.  
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No estudo com doentes com HIV/aids e deficiência física, visual ou auditiva 

vivendo em Gana, Uganda e Zambia (2011 -2013), que buscou entender como as barreiras 

enfrentadas pelas pessoas com deficiência, que vivem com HIV, impediam o acesso aos 

serviços para PVHA e sua relação com a capacidade de gerir a sua doença. Verificou que viver 

com deficiência física e HIV, onde a infra-estrutura é inacessível, torna extremamente difícil 

para estes indivíduos iniciar e aderir ao tratamento do HIV. Os desafios de acessibilidade foram 

maiores para as mulheres do que os homens, devido aos papéis relacionados com o gênero. 

Também foi observada a presença do duplo estigma nesta população (HIV – deficiência) e esta 

sobreposição resulta em menor apoio da família e comunidade e maior dificuldade para manter 

cuidados continuados do HIV[39]. 

Pacientes com múltiplas alterações no SNC evidenciada nos exames de imagem do 

crânio apresentaram menor independência funcional que aqueles com outras alterações. O uso 

de exames de imagem no contexto do HIV ainda precisa ser mais bem elucidado, pois ainda 

existem lacunas acerca da evolução e progresso do HIV associado a lesões no SNC. Por outro 

lado, a literatura destaca o potencial dos exames de neuroimagem em fornecer marcadores para 

o acompanhamento destes processos[40].   

A média do ganho no MIF cognitivo foi de 2,46 pontos; no MIF motor foi de 10,31 

pontos e no MIF total foi de 12,82 pontos. Na avaliação de 1.984 pacientes tratados por TCE, 

184 (10,8%) que foram submetidos à reabilitação hospitalar, verificou-se que  99 (53,8%) 

melhoraram 2 ou mais níveis de independência funcional e foram considerados respondedores 

de reabilitação[41]. Corroborando com o presente estudo, evidenciado os benefícios da 

reabilitação.  

Aqueles que permaneceram mais dias internados no programa de reabilitação 

apresentaram maior ganho. Semelhante ao encontrado no trabalho que buscou descrever o nível 

funcional durante a reabilitação sub-aguda após lesão cerebral traumática moderada e grave 

(TCE), que identificou como preditores positivos do nível funcional na alta de reabilitação: o 

maior tempo de permanência na unidade de reabilitação[40]. 

Foi observado no presente estudo, que os pacientes que utilizavam um maior 

número de medicações apresentaram um maior ganho funcional. Isto associa-se ao fato que os 

indivíduos com maior comprometimento na admissão, apresentaram menores escores da MIF 

de admissão e estes foram os que alcançaram os maiores ganhos na MIF de alta, pois os 

pacientes independentes já na admissão apresentaram escores máximos na referida escala. Um 
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estudo canadense com pacientes infectados por HIV evidenciou que aqueles que utilizavam 

maior quantidade de medicamentos estavam mais susceptíveis a interromper ou modificar sua 

terapia antirretroviral, onde, um terço dos pacientes utilizavam cinco ou mais medicamentos 

para tratar outras doenças. Destes, 37% já haviam descontinuado ou modificado seu esquema 

antirretroviral quando comparados com 30% das pessoas que tomavam menos medicamentos. 

Refere ainda que o envelhecimento e o aumento das doenças crônicas estão gerando uma 

situação crescente de polifarmárcia em PVHA [42,43].  

Foi observado também no nosso estudo que os pacientes em uso de ITRN + IP 

apresentaram maiores escores do MIF total e MIF cognitivo na alta que aqueles que estavam 

em uso de ITRN + ITRNN (p= 0,04). É sabido que o Efavirenz, ITRNN mais comumente 

prescrito no Brasil, associa-se a efeitos colaterais como sonolência e alguns sintomas 

neuropsíquicos, que poderiam de algum modo impactar negativamente na recuperação motora 

e cognitiva de pacientes com alguma deficiência, mas esse dado precisa ser melhor estudado 

[44,45]. 

Interessante destacar que do total de NI identificadas nos centros estudados nesta 

pesquisa, 14% foram em pacientes com HIV, considera-se um número pequeno, haja visto os 

doentes imunossuprimidos estarem mais suscetíveis a encefalites graves de variadas etiologias, 

o que pode se dever a dificuldade de inserção de doentes com HIV em programas de 

reabilitação.  

É fundamental a implantação de serviços que levem à melhoria da dependência 

funcional de pacientes com HIV, visando maior inclusão social através de políticas públicas 

para este grupo específico, de modo a realizar atenção mais precoce ainda na fase aguda da 

doença. 

Em resumo, os achados deste estudo chamam a atenção para o impacto negativo 

das IO do SNC na funcionalidade dos PVHA e sinalizam o benefício da reabilitação, 

independente da gravidade da limitação identificada pela Escala MIF.  

 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O local do estudo é um centro especializado e a chance de admitir seletivamente 

pacientes mais comprometidos é elevada. A natureza retrospectiva do estudo pode ter causado 

perda de dados em alguns casos. Alguns unidades de reabilitação tiveram um menor número de 

participantes.O número de pacientes participantes não permite a generalização dos resultados.  
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Estudos adicionais são necessários para melhor compreensão acerca da temática.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os paciente com HIV/aids acometidos por NI admitidos no programa de 

reabilitação em cinco hospitais da Rede SARAH do Brasil, apresentaram independência 

funcional reduzida na admissão. Porém, ao término do programa de reabilitação, houve ganho  

motor e  cognitivo em todos os grupos analisados, apesar desta intervenção ter sido iniciada 

tardiamente.  
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6. DADOS NÃO APRESENTADOS NO ARTIGO 

 

6.1 Variáveis sociodemográficas 

 

Na tabela 5, exibem-se as principais ocupações anteriormente exercidas pelos 

pacientes. Foram encontrados 32 tipos de ocupações diferentes.  

Tabela 5 - Distribuição quanto à ocupação 

anterior a neuroinfecção dos pacientes com 

HIV/aids atendidos em programa de 

reabilitação em hospitais da Rede SARAH do 

Brasil, 2016. 

OCUPAÇÃO N     %  

Não trabalhava 

Enfermeiro 

Advogado 

Técnico radiologia 

Estudante 

Estatutário 

Cabeleleiro 

Cobrador de ônibus 

Gesseiro 

Mototaxista 

Narrador esportivo 

Gerente 

Metalúrgico 

Economista 

Recepcionista 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

Manicure 2 4,8 

Auxiliar de serviços gerais 2 4,8 

Do lar 2 4,8 

Vigilante 2 4,8 

Garçom 2 4,8 

Doméstica 5 12,2 

Outros 11 26,8 

Total 41 100 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

Identifica-se pela tabela 6, de acordo com o escore total da escala MIF na admissão, 

os pacientes dependentes e independentes versus as variáveis sociodemográficas e as 

relacionadas à epidemiologia do HIV e NI. Verificou-se que a distribuição por sexo não teve 

diferença estatisticamente significante. Tanto dependentes como independentes a maioria 
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residia nas capitais dos estados, apresentavam ensino fundamental e internaram acompanhados 

pelo familiar. Os pacientes procedentes do interior apresentaram maior percentual de indivíduos 

dependentes (44,1%) do que independentes e os procedentes das capitais, apresentavam maior 

percentual de pacientes independentes (71,4%). Contagem de CD4 acima de 350 cel/mm³ foi 

encontrada em 29,4% dos classificados como dependentes e 52,9% dos casos foram admitidos 

sem utilizar nenhum tipo de profilaxia para IO (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Características por grupos segundo a medida de independência total à admissão para 

reabilitação em hospitais da Rede SARAH dos pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecção 

admitidos em programa de reabilitação em hospitais da Rede SARAH do Brasil, 2016. 

 

  MIF ADMISSÃO    

  Dependentes Independentes Total  

Variáveis Categorias N % N % N % p 

Sexo F 17 50 3 42,9 20 48,8 0,5 * 

 M 17 50 4 57,1 21 51,2  

 

Procedência Capital 19 55,9 5 71,4 24 58,5 

 

0,3 * 

 Interior 15 44,1 2 28,6 17 41,5  

 

Acompanhante Cuidador 

 

6 

 

17,6 

 

0 

 

0,0 

 

6 

 

14,6 

 

0,06* 

na reabilitação Familiar 27 79,4 4 57,1 31 75,6  

 Familiar/Cuidador 1 2,9 0 0,0 1 2,4  

 Sem acompanhante 0 0,0 3 42,9 3 7,3  

 

Escolaridade 

 

Fundamental 

 

18 

 

52,9 

 

4 

 

57,1 

 

22 

 

53,7 

 

0,1* 

 Médio 12 35,3 2 28,6 14 34,1  

 Superior 4 11,8 1 14,3 5 12,2  

 

CD4_admissão 

 

Sem relato 

 

14 

 

41,2 

 

3 

 

42,9 

 

17 

 

41,5 

 

0,1* 

 < 200 3 8,8 0 0,0 3 7,3  

 >350 10 29,4 2 28,6 12 29  

 200-350 7 20,6 2 28,6 9 22  

 

Profilaxia_IO 

 

Sem relato 

 

1 

 

2,9 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

2,4 

 

0,4* 

 N 18 52,9 3 42,9 21 51,2  

 S 15 44,1 4 57,1 19 46,3  

Quant_IO 

 

Sem relato 

 

13 

 

38,2 

 

4 57,1 

 

17 41,5 

 

0,1* 

 Mais de uma 5 14,7 1 14,3 6 14,6  

 Única 16 47,1 2 28,6 18 43,9  

UTI 

 

Sem relato 

 

3 

 

8,8 

 

2 

 

28,6 

 

5 

 

12,2 

 

0,2** 

 N 25 73,5 3 42,9 28 68,3  

 S 6 17,6 2 28,6 8 19,5  

Relato de Coma 

 

Sem relato 

 

2 

 

5,9 

 

2 

 

28,6 

 

4 

 

9,8 

 

0,2** 
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Continua 

 

 

Tabela 6 - Características por grupos segundo a medida de independência total à admissão para reabilitação em 

hospitais da Rede SARAH dos pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecção admitidos em programa de 

reabilitação em hospitais da Rede SARAH do Brasil, 2016. 

                                                                                Dependentes         Independentes        Total 

                                          Categorias                     N             %             N             %         N            %               p 

Relato de coma N 25 73,5 3 42,9 28 68,3  

 S 7 20,6 2 28,6 9 22  

Nº alterações 

(TC/RNM) 

 

 

 

Múltiplas 

Única 

Outras 

 

25 

2 

7 

 

73,5 

5,9 

20,6 

 

2 

1 

4 

 

 

28,6 

14,3 

57,1 

 

 

27 

3 

11 

 

65,9 

7,3 

26,8 

 

 

0,04* 

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: * Teste Exato de Fisher ; ** Teste do Qui Quadrado; IO (infecção oportunista); S (sim); N ( não); 

Quant ( quantidade); TC( tomografia computadorizada), RNM( Ressonância magnética); Nº( número); 

F( feminino); M( masculino). 

 

6.2 Características clínicas e funcionais  

Na tabela 7, encontra-se a distribuição dos pacientes de acordo com o escore total da 

escala MIF na admissão versus a etiologia das neuroinfecções responsáveis pelas sequelas 

neurológicas. Verificou-se que a distribuição por etiologia de NI não teve diferença 

estatisticamente significante. 

Tabela 7 - Distribuição segundo etiologia da neuroinfecção responsável pelas sequelas 

neurológicas dos pacientes com HIV/aids admitidos em programa de reabilitação em hospitais 

da Rede SARAH do Brasil, 2016. 

NEUROINFECÇÃO N % p* 

Neurotoxoplasmose 30 73,2 0,5 

Neurossífilis 4 9,8  

Meningoencefalite por citomegalovírus 2 4,9  

Meningite tuberculosa 2 4,9  

Tuberculose em coluna vertebral 1 2,4  

Encefalite secundária ao HIV 1 2,4  

Neurocriptococose, CMV, Multirradiculopatia 1 2,4  
   

 

TOTAL 41 100  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: * Teste Exato de Fisher 
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Encontram-se na tabela 8 a evolução da marcha domiciliar e comunitária desde a 

primeira consulta de admissão até o retorno em consulta de revisão após a internação no 

programa de reabilitação.  

 

Tabela 8- Evolução da marcha domiciliar e comunitária dos pacientes com diagnóstico de 

HIV/aids acometidos por neuroinfecções admitidos em programa de reabilitação em hospitais 

da Rede SARAH do Brasil, 2016. 
  ADMISSÃO INTERNAÇÃO ALTA REVISÃO p* 

  F         % F        % F        %              F          %  

 

MARCHA 

DOMICILIAR 

AUTONOMO COM 

AUXÍLIO 6       14.6 8       20 14      34.1 15      46.9 0.04 

 DEPENDENTE 12     29.3 7       17.5 4          9.8 2          6.3  
 INCAPAZ 19     46.3 21     52.5 19      46.3 12      37.5  
 INDEPENDENTE 4         9.8 4        10 4          9.8 3          9.4  
 

      
 

      
MARCHA 

COMUNITÁRIA 

AUTONOMO COM 

AUXÍLIO 4         9.8 7       17.1 8        19.5 15       46.9 0.15 

 DEPENDENTE 11     26.8 7       17.1 4          9.8 2           6.3  
 INCAPAZ 22     53.6 23     56 26      63.4 12        37.5  
 INDEPENDENTE 4         9.8 4         9.8 3          7.3 3            9.3  
       

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: * Teste de Q de Cochran 

    

    

    

    

    

Pela tabela 9 observam-se a distribuição das variáveis temporais nos grupos de 

dependentes e independentes de acordo com os escores da MIF total de admissão. Verificou-se 

que os pacientes chegaram ao serviço de reabilitação em média de 2 anos após o acometimento 

da neuroinfecção e apresentavam em média 48,02 meses de diagnóstico de HIV quando 

admitidos na instituição de reabilitação. 

Os pacientes dependentes apresentaram uma média de 49,9 meses entre o 

diagnóstico de HIV e a admissão na instituição de reabilitação e para os pacientes independentes 

esta média foi de 39,1 meses. No entanto os pacientes dependentes apresentaram uma média de 

27,3 meses entre a ocorrência da NI e a internação para reabilitação, enquanto que os 

independentes esta média foi de 38 meses. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

Legenda: * Teste Exato do Fisher; T_adm /interna_reab(tempo entre a primeira consulta e a internação 

na reabilitação); T_diag_HIV_ADM (tempo entre o diagnóstico de HIV e a consulta de admissão); 

T_NI/admi ( tempo entre a neuroinfecção e a consulta de admissão); T_NI/inter_reab (tempo entre a 

neuroinfecção e a internação para reabilitação) 

 

 

 

A tabela 10 contém as alterações clínicas encontradas nos grupos de dependentes e 

independentes segundo o escore total da MIF de admissão. No grupo dos pacientes dependentes 

as principais alterações clínicas encontradas foram: alterações osteoarticulares (n=9, 26,5%); 

alterações do comportamento (n= 7, 20,6%); alterações do humor (n=10, 29,4%); alterações da 

fala/linguagem (n=18, 52,9%) e alterações visuais (n=9, 26,5%). Já os pacientes independentes 

apresentaram alterações da fala/linguagem (n=3, 42,9%) e alterações visuais (n=2, 28,6%) 

(Tabela 9). 

 

 

 

 

 

Tabela 9– Variáveis de tempo de acordo com a classificação pela escala da medida de 

independência funcional dos pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecção 

admitidos para reabilitação em hospitais da Rede SARAH. Fortaleza, Ceará, 2016. 

 

 

 MIF ADMISSÃO  

 Dependentes Independentes  

 Média DP Mediana Média DP Mediana p* 

T_adm/interna_reab(Dias) 206.2 147.5 199 176.7 95.5 167 0.4 

T_diag_HIV_ADM(Meses) 49.9 46.8 33 39.1 34.8 19 0.6 

T_NI/admi(Meses) 27.3 23.3 22 38 35 19 0.1 

T_NI/inter_reab(Meses) 33.3 22.5 31 55.3 39.1 38 0.4 
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Tabela 10 – Alterações clínicas por grupos segundo a escala da medida de independência 

funcional de admissão dos pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecção 

admitidos para reabilitação em hospitais da Rede SARAH. Fortaleza, Ceará, 2016. 

 

  MIF ADMISSÃO   
 

  Dependente Independente     Total  

Variável Categoria N % N % N % p* 

Osteoarticulares Não 25 73.5 5 71.4 30 73.2 0,6 

 Sim 9 26.5 2 28.6 11 26.8  

Comportamento Não 27 79.4 7 100 34 82.9 0,2 

 Sim 7 20.6 0 0.00 7 17.1  

Humor Não 24 70.6 6 85.7 30 73.2 0,3 

 Sim 10 29.4 1 14.3 11 26.8  

Dor Neuropática Não 32 94.1 7 100 39 95.1 0,6 

 Sim 2 5.9 0 0.00 2 4.9  

Sono Não 30 88.2 7 100 37 90.2 0,4 

 Sim 4 11.8 0 0.00 4 9.8 0,8 

Memória Não 33 97.1 7 100 40 97.6  

 Sim 1 2.9 0 0.00 1 2.4 0,4 

Fala Não 16 47.1 4 57.1 20 48.8  

 Sim 18 52.9 3 42.9 21 51.2 0,6 

Linguagem Não 32 94.1 7 100 39 95.1  

 Sim 2 5.9 0 0.00 2 4.9 0,6 

Epilepsia Não 30 88.2 6 85.7 36 87.8  

 Sim 4 11.8 1 14.3 5 12.2 0,6 

Visual Não 25 73.5 5 71.4 30 73.2  

 Sim 9 26.5 2 28.6 11 26.8 0,4 

Comp_Vesical Não 30 88.2 7 100 37 90.2  

 Sim 4 11.8 0 0.00 4 9.8 0,6 

Cognitivas Não 28 82.4 6 85.7 34 82.9  

 Sim 6 17.6 1 14.3 7 17.1 0,3 

Lesão em nervo 

craniano Não 
33 97.1 6 85.7 39 95.1 

 

 Sim 1 2.9 1 14.3 2 4.9  

Auditiva Não 33 97.1 7 100 40 97.6 0,8 

 Sim 1 2.9 0 0.00 1 2.4  

Espasticidade Não 30 88.2 6 85.7 36 87.8 0,5 

 Sim 4 11.8 1 14.3 5 12.2  

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: DP: desvio padrão ; * Teste Exato de Fisher 
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A tabela 11 apresenta os esquemas antirretrovirais utilizados pelos grupos de 

pacientes segundo a escala MIF de admissão. Houve diferença estatisticamente significante. 

Houve diferença estatisticamente significante do MIF cognitivo entre o grupo em uso de ITRN 

+ ITRNN e o grupo em uso de ITRN + IP, com maiores escores no segundo grupo. 

 

Tabela 11 - Antirretroviais por grupos segundo a escala da 

medida de independência funcional de admissão dos pacientes 

com HIV/aids acometidos por neuroinfecção admitidos para 

reabilitação nos hospitais da Rede SARAH do Brasil,2016. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: IP (Inibidor da protease); ITRN (Inibidor da transcriptase 

reversa nucleotídeo); ITRNN (Inibidor da transcriptase reversa não 

nucleotídeo) ; * Teste Exato de Fisher 

 

 

Na tabela 12 pode-se observar que o grupo dos pacientes dependentes apresentaram 

maiores ganhos nos escores da escala MIF motor e cognitivo. O ganho nos grupo dos pacientes 

dependentes e independentes foi estatisticamente significativo, exceto para o ganho cognitivo 

no grupo independente. 

 

 

 

Dependente 

(admissão) 

Independente 

(admissão) 

p* 

 

ITRNN 1 1 0,01 

ITRN+ITRNN 13 4  

ITRN+IP 19 1  

ITRN+ITRNN 

+IP 
1 1  

Total 33 7  
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Tabela 12 – Ganho motor, cognitivo e total segundo a escala da medida de independência funcional 

de admissão dos pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecção admitidos para reabilitação 

em hospitais da Rede SARAH do Brasil, 2016. 

 
 Ganho Cognitivo Ganho Motor Ganho Total 

 N Média/DP*            p                   Média/DP*        p Média/DP* p 

Dependentes 

Independentes 

34 2,8 - 4,0           0,0 11,6 - 7,8      0,0 14,5 - 8,9 0,0 

7 0,5 - 1,1           0,1   3,7- 3,5         0,04 4,2 - 3,4 0,2 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: * DP: desvio padrão  

Testes De Wilconxon 

 

 

A tabela 13 apresenta as correlações entre as variáveis quantitativas e o ganho segundo 

escores da escala MIF de admissão e alta. 

 

Tabela 13 – Variáveis quantitativas correlacionadas com o ganho motor, cognitivo e total dos 

pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecção admitidos para reabilitação em hospitais 

da Rede Sarah do Brasil, 2016. 

 

 Idade T_diag_HIV/adm T_NT/reab T_NT/adm T_adm/reab T_inte/reab CD4_reab 

Ganho 

cognitivo 
0,141 -0,046 -0,275 -0,228 0,154 -0,052 -0,051 

p* 0,3 0,7 0,08 0,1 0,3 0,7 0,8 

        

Ganho motor 

-

0,022 
0,024 0,048 0,061 -0,073 

0,323 

0,03 
-0,215 

p 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6  0,3 

        

Ganho total 0,017 0,022 -0,09 -0,059 0,003 0,294 -0,164 

p 0,9 0,8 0,5 0,7 0,9 0,06 0,5 

Total 41 40 41 41 41 41 19 

Fonte: Dados da pesquisa 

Legenda: T_diag_HIV/adm (tempo entre o diagnóstico de HIV e consulta de admissão; 

T_NT/adm(tempo entre a neuroinfecção e a consulta de admissão);  T_NT/reab( tempo entre a 

neuroinfecção e a internação para reabilitação); T_inte/reab (dias internado na reabilitação); 

CD4_reab(CD4 durante a reabilitação); * Teste de correlação de Spearman 
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7 DISCUSSÃO 

 

Neste tópico, serão discutidas as características sociodemográficas, perfil clínico; a 

avaliação da independência funcional, segundo a MIF, e correlação entre as variáveis avaliadas 

na pesquisa e a independência funcional conforme a MIF.  

 Estudos demonstram claramente o envolvimento contínuo do SNC em pacientes 

com HIV/aids, mesmo no contexto de doença estável (TATE et.al.,2011). Em nossa pesquisa 

verificamos que de acordo com o escore total da escala MIF, os pacientes com HIV/aids 

acometidos por NI apresentaram independência funcional reduzida na admissão. O programa 

de reabilitação foi iniciado, em média, após 37 meses da fase aguda da NI. Apesar do início 

tardio desta intervenção, os pacientes avaliados apresentaram ganho funcional após conclusão 

do programa de reabilitação, em regime de internação. No entanto, não foram identificadas 

variáveis que estivessem associadas ao ganho funcional após, conclusão da reabilitação. 

Este é o primeiro estudo sobre a independência funcional de indivíduos com 

HIV/aids  acometitos por neuroinfecção e sobre os efeitos de programa de reabilitação nestes 

pacientes no Brasil. 

 

7.1 Variáveis sociodemogràficas e independência funcional 

 

O perfil sociodemográfico desta pesquisa está em consonância com outros estudos 

no âmbito nacional e internacional. Houve predomínio na faixa etária de 23-44 anos, com média 

de 37 anos. Este resultado está semelhante aos dados do MS que afirmam que a maior 

concentração dos casos de aids no Brasil está nos indivíduos com idade entre 25 e 39 anos para 

ambos os sexos (BRASIL, 2016). 

Da mesma forma, foi também verificado na pesquisa que avaliou a ocorrência de 

IO  em 40 indivíduos diagnosticados com HIV, atendidos no Ambulatório de Moléstias 

Infectocontagiosas do Hospital Dia de Indaiatuba (SP), que a média de idade da população 

estudada foi de 39 anos e a faixa etária de 21 a 59 anos (SPEZIA; PICARELLI; SANTOS, 

2015). Condiz com a faixa etária característica de 25 a 49 anos que, segundo o IBGE (2009), 

tem maior probabilidade de ocorrência da aids, uma vez que neste período da vida a atividade 

sexual é maior. Corroborando ainda com estudo feito na Colômbia, no período de 2007 – 2012, 

no Hospital Universitário de Neiva, em que os pacientes com diagnóstico de HIV e 

apresentando ao menos uma IO, houve predomínio do sexo masculino, procedentes de áreas 



73 

 

urbanas (77,2%) e em idade produtiva (81 %) (AGUDELO-GONZALEZ et al., 2015).  

Na pesquisa realizada por Silva et al., (2010b), que teve o objetivo de descrever as 

principais características clínicas e laboratoriais de pacientes com complicações neurológicas 

relacionadas com o CMV, em pacientes infectados pelo HIV internados no Instituto Emílio 

Ribas em São Paulo (2004-2008), encontrou uma média de idade de 38 anos e maior número 

de homens (69%).  

No contexto da reabilitação, um estudo com pacientes com TCE, na Dinamarca, 

verificou que as mulheres e os pacientes com 40 anos ou mais eram menos propensos a serem 

admitidos à reabilitação, em comparação com os homens e com os pacientes com idades entre 

15 e 39 anos. No TCE esta distribuição associa-se ao fato de que os homens são mais expostos 

aos acidentes e ao abuso de álcool (ODGAARD et al, 2015).  

Observa-se que os pacientes mais jovens obtiveram maiores escores no MIF total 

de admissão e de alta. Apesar de não encontramos significância estatística nesta diferença, a 

literatura afirma que os pacientes mais jovens apresentam melhores resultados funcionais após 

lesão cerebral adquirida (VANDERPLOEG et al, 2008; SCHNEIDER et al, 2014). 

Quanto à escolaridade, observou-se que o ensino médio completo e ensino superior 

representou 27% e 12% do grupo avaliado, respectivamente. Isto evidenciou a baixa 

escolaridade.  Percentuais superiores ao encontrado no estudo de Schuelter-Trevisol, (2013) 

realizado com paciente infectados pelo HIV, atendidos no Centro de Atendimento Especializado 

em Saúde (CAES) do município de Tubarão (Santa Catarina), onde 16% dos pacientes 

frequentaram o ensino médio e apenas 3,8% cursaram o ensino superior.  

Vidal et al, (2013) reitera que as cidades da América Latina apresentam substanciais 

disparidades socioeconômicas. Consequentemente, a epidemia do HIV e as infecções 

oportunistas afetam desproporcionalmente as pessoas com menor nível socioeconômico. No 

entanto, não houve correlação da escolaridade com a independência funcional.  Porém, um 

estudo realizado com 769 pacientes com traumatismo crânio encefálico moderado ou grave, 

reportou que melhores níveis educacionais refletem em maior reserva cognitiva e, 

consequentemente, melhor recuperação funcional (SCHNEIDER et al, 2014).   

Não foi observada diferença estatisticamente significativa entre as variáveis 

sociodemográficas ou correlação com a independência funcional, corroborando com os 

resultados encontrados no estudo de Zonta (2003), com 120 pacientes com diagnóstico de HIV 

atendidos em um ambulatório especializado em AIDS, no Paraná.  

 

 



74 

 

7.2 Características clínicas 

 

Estudos realizados previamente (PIERRE; LAURENT, 2012; BERHE; 

MELKAMU; AMARE, 2012; ZANONI; GHANDI, 2014; SPEZIA, PICARELLI, ROSSETTI, 

2015; SANTOS,2015) encontraram, como aqui, a NT como a NI mais frequente, independente 

do uso de TARV. No Brasil, existe uma elevada prevalência de toxoplasmose na população, 

como também considerável incidência de NT nos pacientes com aids. O impacto da HAART 

(terapia antirretroviral altamente altiva) parece ser menor em países em desenvolvimento 

mesmo com acesso à HAART, devido ao diagnóstico tardio de infecção pelo HIV ou retardo no  

inicio do tratamento específico (PEREIRA-CHIOCCOLA; VIDAL; SU, 2009). 

Também foram causas de sequelas neurológicas no presente estudo, a MTB, a 

encefalite por CMV e a meningite criptoccócica. Há citações freqüentes na literatura de 

meningite tuberculosa, meningite criptoccócica e meningite bacteriana. Ford et al., (2010) 

verificaram que, em todas as regiões do mundo, as causas infecciosas, como tuberculose e 

infecções bacterianas graves, são as mais comuns causas de hospitalização e mortalidade em 

pessoas com HIV que foram internados em hospitais. De modo que orientam ser prioridades o 

uso da profilaxia preventiva e vacinação contra as principais doenças infecciosas evitáveis para 

PVHA. 

         Em nossa população a segunda principal etiologia de neuroinfecção foi a 

neurossífilis. No trabalho de Lasso et al, (2009), comparou duas séries históricas de pacientes 

com neurossífilis no Chile, entre 1995 e 2008: Um grupo de 28 pacientes com HIV e outro com 

15 pacientes soronegativos. No período de 11 anos (julho de 1997 a junho de 2008), haviam 

1.562 pacientes infectados com HIV / aids na Unidade de doenças infecciosas. Destes, 127 

pacientes tinham um VDRL (+) durante a evolução, dos quais 28 (22%) desenvolveram 

neurossífilis e encontrou que 54,2% dos casos com HIV apresentaram sequelas neurológicas 

irreversíveis. (LASSO et al,2009). 

A MTB configurou-se como a terceira causa de NI na nossa população. O 

comprometimento cognitivo de múltiplos domínios pode persistir em pacientes com MTB 

crônica, mesmo após o tratamento apropriado. Maior gravidade no início da doença pode 

contribuir para a vulnerabilidade do tecido cerebral a danos, com consequências 

neuropsicológicas subsequentes (CHEN et al, 2015). 

Neste grupo estudado não foi verificada correlação da etiologia da NI com os 

escores da escala MIF ou ao ganho após o programa de reabilitação (p=0,09). Em outro estudo 

(TURNER-STOKES et al.,2015a) que comparou diferentes etiologias de lesão cerebral 
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adquirida (traumáticas, não traumáticas, progressivas) na Austrália, verificou que todos 

obtiveram ganhos após programa de reabilitação. Erlandson et al. (2015) referem que o CMV 

está associado a resultados desfavoráveis, incluindo a deficiência das funções físicas, em 

adultos idosos não infectados pelo HIV e que é desconhecido se o CMV está associado a 

comprometimento funcional físico em adultos infectados pelo HIV. Realizaram uma 

investigação para determinar a relação entre as respostas humorais especificas do CMV e a 

mediada por células, com o comprometimento funcional na infecção bem controlada do HIV e 

verificaram que níveis elevados de IgG específica para CMV foram associados com função 

física prejudicada.  

Os participantes deste levantamento encontravam-se em sua maioria recebendo algum 

benefício previdenciário ou em situação de desemprego. Corroborando com o encontrado por 

Zonta et al, (2003), onde 67% dos pacientes com HIV não trabalhavam e 44% desistiu do 

emprego por razões relacionadas à infecção. Semelhantemente , em uma coorte dinamarquesa 

com o objetivo de estudar o emprego e o recebimento da pensão de invalidez após infecções do 

SNC, verificou que a meningite pneumocócica e encefalite por Herpes simples foram 

associados a uma diminuição substancial do emprego e maior necessidade de pensão de 

invalidez. Essas associações não pareciam se aplicar à meningite meningocócica ou meningite 

viral (ROED et al, 2015). 

Ressalta-se que recentes melhorias na detecção de microrganismos infecciosos que 

afetam o SNC levaram à conclusão de que uma proporção substancial de doença neurológica 

crônica, cognitiva e comportamental pode realmente ter uma origem aguda e evitável. Portanto, 

deve-se investir em programas para prevenção destas afecções (TURNER-STOKES et al, 

2015a; JONH et al, 2015).  

Outros estudos (LOW et al., 2016; COELHO et al., 2016) encontraram entre as IO 

mais comuns, tuberculose e herpes zoster, corroborando com o encontrado em nosso trabalho. 

Não foi verificada relação entre a presenças de outras IO e maior comprometimento funcional, 

mas sabe-se que a presença de comorbidades associa-se a aumento de morbidade e mortalidade 

e em se tratado da TB, esta ainda é a principal causa de internação de PVHA (UNAIDS, 2016) . 

Nesta análise, a maioria dos pacientes (62,50%) recebeu o diagnóstico de HIV/aids 

a partir da apresentação da neuroinfecção. Zanoni e Gandhi (2014) afirmam que pacientes ainda 

recebem o diagnóstico do HIV ao desenvolver doença avançada, pois ainda se verifica a 

ocorrência das infecções oportunistas (IO) mesmo após a era da terapia antirretroviral. Os 

indivíduos mais expostos a estas infecções são aqueles que já têm o diagnóstico e não estão 

realizando o tratamento. Contagem de CD4 abaixo de 200cels/mm³ favorece a ocorrência das 
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IO. 

   Diferentemente do resultado desta pesquisa, Silva et al (2010b) identificou que na 

admissão hospitalar dos pacientes com doença neurológica por CMV, no Instituto Emílio Ribas, 

em São Paulo (2004-2008), todos os pacientes tinham conhecimento do seu estado sorológico, 

porém apenas quatro (31%) pacientes estavam em HAART. Na série histórica de Lasso et al, 

(2009) verificaram que no momento do diagnóstico de neurossífilis 28,5% estavam em 

tratamento com terapia antirretroviral. Em nossa população 12,20% dos casos estavam 

realizando tratamento com a TARV no diagnóstico da NI. 

Porém, ainda é comum pacientes receberem o diagnóstico do HIV tardiamente, já 

em fase avançada da doença. Em 2015, um quinto das PVHA >18 anos iniciou tratamento com 

CD4 inferior a 200 células/mm que favorece a ocorrência das IO ( SCHNEIDER et al, 2014; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Conforme também com os resultados de meta-análise 

realizada por Ford et al (2015), dados de 106 coortes, com causas relatadas de admissão 

hospitalar para 313.006 adultos e 6182 crianças vivendo com HIV, concentrando no período de 

2007 a 2015, encontrou que um terço da população infectada pelo HIV em todo o mundo 

descobriram o seu status de HIV na admissão hospitalar. Assim, este cenário sinaliza a 

necessidade de reforçar as estratégias para realização do diagnóstico e tratamento precoces do 

HIV, como também para o fornecimento de quimioprofilaxia e vacinação contra as doenças 

infecciosas previníveis para as PVHA. 

Não foi verificada associação entre o tempo de diagnóstico do HIV e a 

independência funcional. Porém, os pacientes mais dependentes funcionalmente apresentaram 

maior tempo de diagnóstico de HIV. Semelhante ao encontrado por Zonta et al (2003) em 

pacientes com HIV atendidos em um ambulatório no Paraná e que também foram avaliados 

acerca da funcionalidade com a escala MIF.   

Além das IO, a cronicidade da doença alcançada após o advento da HAART, com 

consequente aumento da expectativa de vida, favoreceu a ocorrência de outras afecções do 

SNC, como o transtorno cognitivo/ motor menor,  transtorno neurocognitivo assintomático, que 

também são responsáveis por alterar a realização das atividades de vida diária; assim a longo 

prazo, podem acentuar mais ainda o comprometimento funcional destes indivíduos (CHRISTO, 

2010). 

Não foi verificada correlação entre os valores de TCD4+ na admissão e o nível de 

independência ou ganho funcional, diferentemente do encontrado no estudo de Zonta et al, 

(2003) no qual houve uma correlação estatística entre a incapacidade e menores taxas de 
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contagens deTCD4 + / ml e TCD4 + / TCD8 +. 

Apesar do tempo percorrido entre a fase aguda e o início da reabilitação, na 

admissão, encontramos pacientes com queixas de disfagia, alterações vesicointestinais, das 

quais incontinência urinária, intestinal e constipação foram as mais prevalentes. No entanto, os 

pacientes não apresentavam conhecimento ou tratamento prévio para estas condições. 

Alterações semelhantes foram encontradas no estudo realizado com 138 pacientes com TCE, 

atendidos em um centro de reabilitação no Brasil, em que raramente estes pacientes receberam 

orientações de cuidados com disfagia, funcionalidade, manejo do comportamento vesico 

intestinal, dentre outros. 

A disfunção intestinal foi encontrada em 41% dos casos, com predomínio de 

incontinência anal e constipação intestinal nos pacientes (DOURADO; ENGLER; OLIVEIRA, 

2012). Tais alterações são responsáveis por complicações como: maior risco de infecções do 

trato urinário, hemorroidas, impactação fecal, dentre outros e podem trazer repercussão 

negativa na qualidade de vida, como também piorar o estado clínico destes pacientes 

(SEBASTIAN et al, 2015; LEE et al, 2016). De tal forma, aumentam os custos com tratamento 

e podem restringir a participação social. 

Lesões ou doenças do sistema nervoso, podem produzir disfunções do trato urinário 

inferior, evidenciado por: aumento da frequência urinária, urgência e incontinência ou sintomas 

de esvaziamento, como micção ineficiente e retenção urinária. As disfunções do trato urinário 

são um grande desafio médico e social, aumentam o risco de infecção urinária e podem trazer 

impacto negativo na qualidade de vida (GROAT, 2006; LIAO, 2015). 

Também foram encontradas no grupo analisado as seguintes complicações: 

alterações osteoarticulares, alterações do humor, alteração da memória, alterações da fala, 

alterações visuais, crises epilépticas, dentre outras. Não houve correlação destas alterações com 

o escore da escala MIF, mas observou-se maior prevalência destas nos pacientes classificados 

como dependentes. Dang et al (2017) afirmam que problemas comportamentais, humor, 

cognição, particularmente memória, atenção e função executiva são comumente ocasionados 

por TCE.  

Na coorte prospectiva que avaliou a prevalência de fatores associados à 

incapacidade funcional em seis e doze meses, em 307 pacientes com TCE tratados em uma 

unidade de referência na região metropolitana de Salvador, identificou-se que a prevalência 

global de incapacidade funcional foi significativamente associada com fadiga, afasia, distúrbios 

de memória, atenção e concentração, distúrbios do equilíbrio e paralisia dentre outros (FRAGA 
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MAIA et al,2013). Estima-se que anualmente seja destinado um elevado custo com a assistência 

aos sobreviventes de TCE com deficiências, de modo que os resultados funcionais prejudicados 

após o TCE podem ser melhorados através de várias abordagens de reabilitação (DANG et al, 

2017). 

A literatura reporta que a presença e o tempo de coma são determinantes de 

prognóstico (ÁNGEL et al, 2014) no entanto, em nossa população não foi verificada associação 

com a independência funcional. No estudo realizado por Day et al (2013) no Hospital de 

Doenças Tropicais do Vietnan, sua população foi caracterizada por uma elevada carga fúngica 

no líquido céfaloraquidiano e uma alta proporção de pacientes (28%) com uma pontuação na 

Escala de Coma de Glasgow inferior a 15, que são variáveis reconhecidas como importantes 

preditores de um resultado ruim. 

Verificamos que a média de tempo entre a fase aguda da neuroinfecção e o início 

da reabilitação foi de 37 meses. A reabilitação no Brasil ocorre tardiamente, diferentemente de 

outros países, onde a reabilitação se inicia na fase aguda e intra-hospitalar. Outros fatores 

associados ao início tardio da reabilitação são: escassez de centros de reabilitação ao longo o 

país, a falta de conhecimento sobre a necessidade do processo de reabilitação após a 

estabilização clínica e falta de integração administrativa entre os serviços clínicos e centros de 

reabilitação (RIBERTO et al, 2007; JORGE et al, 2015).  

Apesar do período percorrido para o início da reabilitação, os pacientes obtiveram 

ganho funcional após o programa de reabilitação. De acordo com a revisão sistemática realizada 

por Turner-Stocks et al (2015b), há evidência que reabilitação ambulatorial pode ser eficaz até 

mesmo tarde (pelo menos um ano) após o acidente vascular encefálico em adultos jovens (16-

65 anos) e que evidências limitadas indicaram que começar a reabilitação logo após a lesão, 

ainda na urgência ou fase aguda, resulta em melhores resultados. 

 De modo semelhante Bender et al (2016) em  estudo randomizado que avaliou 53 

pacientes com lesão cerebral adquirida (AVE isquêmico e hemorrágico, TCE) ocorrida há seis 

meses ou mais antes de iniciar a reabilitação em Munique, que foram submetidos a um 

tratamento por um mês e reavaliados após dois meses e posteriormente após um ano da 

intervenção, verificou que eles obtiveram ganhos funcionais mesmo após 4 anos da lesão aguda 

após participarem de um programa de reabilitação ambulatorial durante quatro semanas. 

Conforme os resultados da avaliação de pacientes com TCE, dos quais 66 iniciaram a 

reabilitação provenientes das unidades de cuidados agudos (média de 117 dias após a fase 

aguda) e 142 que eram provenientes de outras unidades (média de 331 dias após a fase aguda) 

verificou que um maior tempo de lesão para a admissão de reabilitação foi associado ao menor 
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escore MIF de alta da reabilitação na Arábia Saudita (QUANNAM; MAHMOUD; 

MORTENSON, 2017). 

 

 

7.3 Medida de Independência funcional segundo a MIF 

 

Neste presente trabalho, a maioria dos pacientes ao serem admitidos no programa 

de reabilitação encontravam-se dependentes, segundo a escala MIF. Em um estudo 

retrospectivo com pacientes infectados pelo HIV, admitidos numa UTI com complicações 

neurológicas entre 2001 e 2008, na França,  51 pacientes tiveram uma pontuação na escala se 

Rankin modificada (MRS) de 0-2 (independência funcional), 30 tiveram uma pontuação MRS 

de 3-5 (deficiência grave), e 19 tiveram uma pontuação de MRS 6 (morte) (SONNEVILLE et 

al, 2011). Já com 120 pacientes com HIV internados no Hospital das Clínicas do Paraná por 

diferentes patologias, acometendo diversos sistemas do organismo foi verificado, de acordo 

com a escala de Rankin modificada, que 28% dos pacientes foram considerados independentes, 

60% parcialmente dependentes e 12% dependentes; embora pela escala MIF, 58% foram 

considerados independentes, 42% dependentes (ZONTA et al, 2003).  

Em nossa população, verificamos maior prevalência de pacientes dependentes (com 

necessidade de assistência em 25% ou 50% das tarefas), pela escala MIF e 07 pacientes com 

independência total ou modificada, na admissão. Este achado pode estar associado ao fato que 

o atendimento em centros especializado em reabilitação depende da livre demanda e 

possivelmente buscam estes serviços pacientes com maiores limitações. No entanto, ambos os 

grupos se beneficiaram com o programa de reabilitação, alcançando ganhos funcionais ao 

término do mesmo. Na revisão sistemática de Turner-Stocks et al (2015b), a reabilitação em 

grupo, em um ambiente terapêutico, representa uma abordagem eficaz para pacientes que 

necessitam de reabilitação neuropsicológica após lesão cerebral grave.  

Os pacientes da nossa população obtiveram aumento dos escores em todos os itens 

da escala MIF, exceto para o controle da bexiga ao término da reabilitação. Semelhante ao 

achado de Turner-Stokes et al., (2015a). No estudo de Giannantoni et al (2011) com pacientes 

vítimas de TCE, encontraram associações estatisticamente significativas entre a incontinência 

de urgência, a hiperatividade do detrusor, e o pobre resultado funcional neurológico. 

Tun et al (2016), estudando doentes com HIV/aids e deficiência física, visual ou 

auditiva vivendo em Gana, Uganda e Zambia (2011 -2013), buscaram entender como as 

barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência que vivem com HIV impediam o acesso 
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aos serviços para PVHA e sua relação com a capacidade de gerir a sua doença. Verificaram que 

viver com deficiência física e HIV, onde a infra-estrutura é inacessível, torna extremamente 

difícil para estes indivíduos iniciar e aderir ao tratamento do HIV. Os desafios de acessibilidade 

foram maiores para as mulheres do que os homens, devido aos papéis relacionados com o 

gênero. Também foi observado a presença do duplo estigma nesta população (HIV – 

deficiência).Afirmaram ainda, que esta sobreposição resulta em menor apoio da família e 

comunidade e maior dificuldade para manter cuidados continuados do HIV.  

No presente estudo, foi observado que o uso de maior quantidade de medicamentos 

esteve correlacionado com um menor nível de independência funcional. Um estudo canadense 

com pacientes com HIV evidenciou que aqueles que utilizavam maior quantidade de 

medicamentos estavam mais susceptíveis a interromper ou modificar sua terapia antirretroviral, 

onde, um terço dos pacientes com HIV utilizavam cinco ou mais medicamentos para tratar 

outras doenças; e destes, 37% já haviam descontinuado ou modificado seu esquema 

antirretroviral quando comparados com 30% das pessoas que tomavam menos medicamentos 

para tratar outras doenças. Refere ainda que o envelhecimento e o aumento das doenças crônicas 

estão gerando uma situação crescente de polifarmárcia em PVHA (CANTUDO-CUENCA et 

al.,2014; KRENTZ; GILL, 2015).  

Foi observado ainda em nosso trabalho, que a presença de múltiplas lesões no SNC 

evidenciada nos exames de imagem do crânio se correlacionou a menor independência 

funcional. Na pesquisa de Correia et al. (2013) com 78 pacientes atendidos em dois centros de 

referência para doenças neurológicas na cidade de Recife, com objetivo de descrever 

características do NT que contribuissem para o reconhecimento da doença, evitando 

diagnósticos tardios, encontrou que em 55,1% dos casos havia presença de 4 ou mais lesões 

encefálicas e 16,4% pacientes apresentaram lesões cerebrais únicas.   

O uso da neuroimagem no contexto do HIV ainda precisa ser melhor elucidado, 

pois ainda existem lacunas acerca da evolução e progresso do HIV associado a lesões no SNC, 

mas a literatura destaca o potencial dos exames de imagem em fornecer marcadores para o 

acompanhamento destes processos (TATE et al,2011).   

Houve diferença estatisticamente significante do MIF cognitivo entre o grupo em uso 

de ITRN + ITRNN e o grupo em uso de ITRN + IP, com maiores escores no segundo grupo. 

Há evidência de que os componentes da TARV  podem ser neurotóxicos após a exposição a 

longo prazo. Sabe-se que a neurotoxicidade antirretroviral pode contribuir para ocorrência das 

complicações neurocognitivas. Os achados de Ma et al., (2016) que comparou complicações 
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neurocognitivas de pacientes em uso de EFV, a longo prazo, com aqueles em uso de lopinavir-

ritonavir (LPV / r), em uma coorte com 445 de adultos, corroboram com os encontrados em 

nossa população.  Estes autores observaram que os usuários de EFV tiveram piores resultados 

em velocidade de processamento de informação (p = 0,04), fluência verbal (p = 0,03) e memória 

de trabalho (p = 0,03), ou seja, comprometimento em várias habilidades cognitivas. Porém, são 

necessários outros estudos, para melhor avaliação da relação do uso destes medicamentos e um 

pior estado funcional. 

Por outro lado, no estudo de Nichols (2017) com pacientes com HIV, estes foram 

divididos em três grupos, um grupo usando a TARV precocemente e com TCD4+ > 350 

cel/mm³; outro não utilizando e último iniciou a terapia com TCD4+ <350 cel/mm³. O 

tratamento foi modificado para monoterapia com inibidor de protease em 48 semanas, para os 

pacientes do grupo 1 com carga viral suprimida. Estes pacientes foram avaliados quanto a 

função neurocognitiva. Todos os grupos mostraram desempenho melhorado nos domínios 

funcionais avaliados. Porém, as trajetórias de mudança não foram significativamente associadas 

ao tratamento, ao momento do início do tratamento ou à modificação da TARV. 

No entanto, a literatura afirma que os efeitos secundários do tratamento crônico 

com a TARV, tais como neuropatia periférica, estão ganhando importância, à medida que os 

doentes vivem mais tempo e a toxicidade cumulativa ao longo do tempo é maior (KRANICK; 

NATH, 2012. Atualmente, o uso de drogas associadas a efeitos adversos sobre o sistema 

nervoso periférico tem diminuído, o que pode diminuir a ocorrência desses efeitos no futuro. 

Neste estudo a maioria dos pacientes esteve acompanhando por um familiar durante 

o programa de reabilitação. Pacientes mais independentes internaram sem acompanhantes, 

porém a literatura afirma que a participação e o suporte da família são fundamentais para o 

sucesso do processo de reabilitação. Considera-se importante o envolvimento do cuidador 

desde a fase inicial do processo (CRUZ; FARIA 1996; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013b).  

Pacientes que ficaram mais dias internados no programa de reabilitação obtiveram 

maior ganho no MIF motor (p=0,04). Este resultado evidencia que os pacientes que 

apresentavam maior comprometimento na admissão, para alcançar os objetivos do programa de 

reabilitação, foi necessário um maior período internado. Para O’Brein et al (2014) a 

reabilitação, como a fisioterapia e a terapia ocupacional, pode ajudar a combater a deficiência 

e tem o potencial de melhorar a qualidade de vida PVHA. 

No estudo de McLafferty et al, (2016) com 184 pacientes de TCE moderadamente 
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severos, com idade ≥ 18 anos, admitidos entre 1º de janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2012, 

encontrou resultado semelhante ao nosso, onde aqueles que ficaram mais tempo internados 

obtiveram melhor resposta à reabilitação. Sandhaug et al., (2010) também corrobora com este 

resultado. Quannam, Mahmoud e Mortenson, (2017) também afirmam que os pacientes mais 

graves requerem maior tempo no programa de reabilitação.  

Aqueles que estavam em uso de maior quantidade de medicações apresentaram 

maior ganho nos escores no MIF cognitivo (p=0,02). Os pacientes mais independentes 

apresentavam escores elevados no MIF cognitivo de admissão, portanto, seu ganho na alta foi 

inferior ao dos pacientes mais dependentes, que estavam em uso de maior quantidade de 

medicações durante a internação, o que evidencia relevante comprometimento funcional na 

admissão e consequentemente um maior ganho na alta.  

Dos Santos, Secoli e Padoin, (2016) ao avaliarem os potenciais efeitos droga-droga 

em paciente com HIV em tratamento com a TARV, encontraram como fatores de risco para a 

ocorrência das potenciais interações droga-droga o uso de cinco ou mais medicamentos, e o 

período de terapia antirretroviral  superior a seis anos. Chamam atenção ao fato de que algumas 

potenciais interações droga-droga podem afetar a resposta terapêutica, inclusive levando a 

toxicidade nos sistemas nervoso central. Por tanto, são necessárias estratégias terapêuticas para 

evitar interações medicamentosas, como também a vigilância destes eventos para manutenção 

adequada do tratamento e prevenção de complicações.  

Em resumo, nossos achados chamam a atenção para o impacto negativo das IO do 

SNC na funcionalidade dos PVHA e sinalizam o benefício da reabilitação, independente da 

gravidade da limitação identificada pela Escala MIF. Apesar de não ter sido identificado fatores 

associados ao ganho na independência funcional, reitera-se a importância da implantação de 

mais serviços que levem à melhoria da dependência funcional de pacientes com HIV, visando 

maior inclusão social através de políticas públicas para este grupo específico, de modo a realizar 

atenção mais precoce, ainda na fase aguda da doença. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maioria dos paciente com HIV/Aids acometidos por NI, admitidos no programa 

de reabilitação apresentaram sua independência funcional reduzida, necessitando de assistência 

de terceiros em 25% das tarefas. Porém, ao término do programa de  reabilitação, houve ganho  

motor e  cognitivo em todos os grupos.  Os dados apresentados evidenciam também que estes 

pacientes podem obter ganhos funcionais com a reabilitação, mesmo quando ela é iniciada 

tardiamente e independente do nível de independência no início da reabilitação. Indivíduos que 

permaneceram um maior período internado no programa de reabilitação, que utilizavam uma 

maior quantidade de medicamentos e estavam em uso de ITRN + IP apresentaram maiores 

ganhos funcionais, sejam estes motores ou cognitivos. 

Os resultados obtidos neste estudo mostram-se relevantes, pois fornecem uma 

descrição do perfil dos pacientes com HIV/aids acometidos por neuroinfecções, atendidos em 

uma rede de hospitais de reabilitação. O conhecimento deste perfil, não só do demográfico, mas 

como também dos funcionais, além de sua associação com algumas características do HIV e 

neuroinfecção, possibilitam uma visão mais clara acerca da neuroinfecção versus 

funcionalidade e suas consequências. Além disso, a avaliação sobre a MIF permite identificar 

qual a necessidade de assistência do indivíduo, auxiliando tanto aos profissionais que trabalham 

com o tratamento, reabilitação, como também para os gestores destes serviços. 

São inúmeras as repercussões do HIV/aids frente ao seu caráter crônico,o que nos 

faz refletir acerca dos danos ao sistema nervoso central, seja pela ação do próprio vírus, pela 

neurotoxidade das drogas usadas no tratamento, o aumento da quantidade das medicações 

usadas por estes pacientes ao longo dos anos, interações destas drogas com a TARV, prevalência 

das NI  e sua associação com a funcionalidade. Fatores estes que podem contribuir para a 

presença de incapacidades,com restrição da participação e redução da 

autonomia/independência, como também, expor ainda mais estes indivíduos às complicações 

clínicas decorrentes de lesões do SNC. 

 Estas por sua vez, aumentam as demandas dos serviços de saúde, associou-se a a 

aumento dos custos com tratamentos e redução da qualidada de vida das PVHA, associado 

ainda ao duplo estigma deficiência e HIV. Por tanto, faz-se necessário a busca de novas 

estratégias para o acompanhamento destes indivíduos, exigindo maiores esforços dos serviços 

de saúde e sua adequação a este novo cenário para o manejo e prevenção das condições 

relacionadas à incapacidades/deficiência nas PVHA. 
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Articular o acesso à reabilitação, ainda é um desafio para o Sistema Único de Saúde, 

sendo necessário ampliar a oferta destes serviços para a população. Consideramos ainda 

fundamental instituir a vigilância das incapacidades, a partir da capacitação dos profissionais 

de saúde desde a atenção primária, para que possam avaliar e identificar precocemente estas 

limitações, visando o atendimento integral destes indivíduos e a redução do impacto negativo 

das manifestações neurológicas do HIV/aids em sua qualidade de vida. Como também o 

diagnóstico precoce de HIV, inicio precoce da TARV, profilaxia e tratamento de infecções 

oportunistas, visando a prevenção das IO e, consequentemente, danos ao sistema nervoso 

central. 

Algumas limitações foram encontradas em nosso estudo, a instituição desta 

pesquisa é um centro especilizado e a chance de admitir seletivamente pacientes mais 

comprometidos é elevada. A natureza retrospectiva do estudo pode ter causado falta de dados 

irrecuperáveis em alguns casos. Outros estudos que ampliem a particpação de mais sujeitos, de 

caráter prospectivo pemitirão, de modo mais enfático, a generalização dos resultados e 

elucidação de fatores de risco e de proteção de incapaciedades nesta população, como também 

de fatores prognósticos de recuperação após NI. 

No entanto, nossos achados chamam a atenção para o impacto das IO do SNC na 

funcionalidade dos PVHA e sinalizou um grupo específico que pode se beneficiar de 

reabilitação. Esta realidade se insere no cenário ainda de diagnóstico tardio do HIV e aumento 

de casos entre os mais jovens no país. Por tanto, considera-se necessária uma melhor resposta 

das políticas públicas, como também a inclusão de programas de reabilitação para atenção das 

PVHA e incapacidade/deficiência. 
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ANEXO A 

DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TCLE 

  

 

De acordo com a Resolução CNS 466/12, solicito ao CEP/APS a isenção da apresentação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a pesquisa: “Capacidade funcional de 

pacientes com HIV/AIDS acometidos por neurotoxoplasmose”, que destina-se a dissertação do 

mestrado em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará, devido trata-se de estudo de 

revisão de prontuários, porém serão respeitados o cumprimento do sigilo e da confidencialidade 

dos participantes da pesquisa e os mesmos serão tratados em sua dignidade, respeitando-se a 

sua autonomia e defendendo-os em sua vulnerabilidade. 

  

Att, 

  

Maryfranci Silva Ferreira 

 

 

Data: 25/10/2015 
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ANEXO B 

PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE A 

FORMULÁRIO 

Ficha. ________________                   Prontuário:____________________  

1. Nome: __________________________________________________ 

2. Nome da Mãe _____________________________________________ 

3. Idade:___________                        12.Data do Nasc:___/___/___ 

4. Sexo:_________ 

5. Ocupação:_________  

6. Procedência/ Residência:________________ 

7. Bairro:___________________________________________________ 

8. Cidade ____________  

9. Estado __________ 

10. Escolaridade:__________________________________ 

11. Estado civil:___________________________________ 

HIV/ Neurotoxoplasmose 

13. Tempo de diagnóstico de HIV:____________________ Ano diag:______ 

14. Data da internação da neurotoxoplasmose: ____/____/_______ 

15. Estava em tratamento antiretroviral?  (    ) Sim                 (    ) Não  

Se sim, qual? __________________________ 

16. Tempo de internação do TTO para neurotoxo: ________ 

Reabilitação 

17. Medicações em uso quando internado para reabilitação: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

18. Data da admissão: ____/____/_______        19. Data da alta: ____/____/_______  

20. Tempo de internação: _____________ 

21. Acompanhante durante a reabilitação:__________________________________ 

22. CD4:_________________________________Data: ____/____/_______ 

23. Retornou após a alta da internação para reabilitação: (    ) Sim                 (    ) Não 

24. Data de retorno:  ____/____/_______ 
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  ADMISSÃO ALTA REVISÃO 

Revisão dos sistemas (1ª consulta) (Internação) (Internação) (06 meses a 01 ano) 

25. Apetite/ Disfalgia 1. Sim 1. Sim 1. Sim 1. Sim 

Deglutição  2. Não 2. Não 2. Não 2. Não 

  3. Não informado 3. Não informado 3. Não informado 3. Não informado 

      

 Via de  1. Oral 1. Oral 1. Oral 1. Oral 

 administração 2. Enteral 2. Enteral 2. Enteral 2. Enteral 

 da dieta 3. Ambas 3. Ambas 3. Ambas 3. Ambas 

  4. Não informado 4. Não informado 4. Não informado 4. Não informado 

      

 Alteração de 1. Sim 1. Sim 1. Sim 1. Sim 

 consistência 2. Não 2. Não 2. Não 2. Não 

 da dieta 3. Não informado 3. Não informado 3. Não informado 3. Não informado 

      

26. Comportamento Incontinência 1. Sim 1. Sim 1. Sim 1. Sim 

vesical  2. Não 2. Não 2. Não 2. Não 

  3. Não informado 3. Não informado 3. Não informado 3. Não informado 

      

 Método de  1. Vaso sanitário 1. Vaso sanitário 1. Vaso sanitário 1. Vaso sanitário 

 esvaziamento 2. Fraldas 2. Fraldas 2. Fraldas 2. Fraldas 

  3. Dispositivo U.E 3. Dispositivo U.E 3. Dispositivo U.E 3. Dispositivo U.E 

  4. Cateterismo V.I.L 4. Cateterismo V.I.L 4. Cateterismo V.I.L 4. Cateterismo V.I.L 

  5. Não informado 5. Não informado 5. Não informado 5. Não informado 

      

27. Comportamento Incontinência 1. Sim 1. Sim 1. Sim 1. Sim 

intestinal  2. Não 2. Não 2. Não 2. Não 
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 Constipação 1. Sim 1. Sim 1. Sim 1. Sim 

  2. Não 2. Não 2. Não 2. Não 

  3. Não informado 3. Não informado 3. Não informado 3. Não informado 

      

 Método de  1. Vaso sanitário 1. Vaso sanitário 1. Vaso sanitário 1. Vaso sanitário 

 esvaziamento 2. Fraldas 2. Fraldas 2. Fraldas 2. Fraldas 

  3. Comadre 3. Comadre 3. Comadre 3. Comadre 

  4. Não informado 4. Não informado 4. Não informado 4. Não informado 

  ADMISSÃO ALTA REVISÃO 

Revisão dos sistemas (1ª consulta) (Internação) (Internação) (06 meses a 01 ano) 

28. Padrão motor 1. Hemiplegia 1. Hemiplegia 1. Hemiplegia 1. Hemiplegia 

  2. Hemiparesia 2. Hemiparesia 2. Hemiparesia 2. Hemiparesia 

  3. Tetraplegia 3. Tetraplegia 3. Tetraplegia 3. Tetraplegia 

  4. Tetraparesia 4. Tetraparesia 4. Tetraparesia 4. Tetraparesia 

  
    

  5. Não informado 5. Não informado 5. Não informado 5. Não informado 

  6. Outros 6. Outros 6. Outros 6. Outros 

      

28. Padrão motor 1. Marcha sem assistência 1. Marcha sem assistência 1. Marcha sem assistência 1. Marcha sem assistência 

  
    

  2. Marcha com auxílio* 2. Marcha com auxílio* 2. Marcha com auxílio* 2. Marcha com auxílio* 

  3. Cadeira de rodas 3. Cadeira de rodas 3. Cadeira de rodas 3. Cadeira de rodas 

  4. Não informado 4. Não informado 4. Não informado 4. Não informado 
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APÊNDICE B 

ESCALA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL (MIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensões Categorias Admissão Alta 

   (internação) (Internação) 

 Autocuidados Alimentação   

  Aprontar-se   

  Banho   

  Vestir membros superiores   

  Vestir membros inferiores   

  Toalete   

     

MIF Motor Controle dos Controle da urína   

 esfincteres Controle das fezes   

     

 Transferências Leito, cadeira de rodas   

  Vaso sanitário   

  Chuveiro ou banheira   

     

 Locomoção Marcha   

  Escada   

 Total:    
MIF 

Cognitivo Comunicação 

Compreensão 

Expressão   

 

Cognição 

Social Interação social   

  Resolução de problemas   

  Memória   

 Total:    

PONTOS DESCRIÇÃO 

7 Independência completa 

6 Independência modificada 

5 

Supervisão, estímulo ou 

preparo 

4 

Ajuda mínima (indivíduo 

realiza ≥ 75% da tarefa) 

3 

Ajuda moderada (Indivíduo 

realiza ≥ 50% da tarefa) 

2 

Ajuda mínima (indivíduo ≥ 

25% da tarefa) 

1 Ajuda total 

PONTOS 

(TOTAL) 

DESCRIÇÃO 

 

Até 18 pontos Dependência completa 

19 a 60 pontos 

Dependência modificada 

(assistência de até 50% na tarefa) 

61 a 103 pontos 

Dependência modificada 

(assistência de até 25% na tarefa) 

104 a 126 

pontos 

Independência modificada a 

completa 



 

 

 

 


