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RESUMO 

 

Na fase primária da infecção pelo HIV, o vírus penetra no Sistema Nervoso Central 
(SNC) e estabelece um reservatório viral protegido. A infecção crônica do SNC pode 
levar a complicações neurodegenerativas com a possibilidade de gerar transtornos 
da função cognitiva e déficits dos processos mentais, tais como atenção, 
aprendizado, memória, rapidez do processamento de informações, capacidade de 
resolução de problemas e sintomas sensoriais e motores. O Distúrbio Neurocognitivo 
Associados ao HIV (HAND) tem merecido atenção devido ao potencial em 
determinar impacto funcional desfavorável na vida das pessoas vivendo com HIV 
(PVHIV), como dificuldade na execução das atividades da vida diária e necessidade 
de assistência para garantir adesão às medicações. Além disso, os pacientes 
apresentam dificuldade em manter seus empregos, necessitando de uma melhor 
assistência social. O diagnóstico clínico do HAND é idealmente baseado no 
desempenho dos testes neuropsicológicos. Entretanto, a aplicação destes testes é 
impraticável em muitos cenários clínicos, principalmente em países 
subdesenvolvidos. A Escala Internacional de Demência pelo HIV (IHDS) é um teste 
de triagem rápido, validado para a população brasileira que, de acordo com o ponto 
de corte estabelecido, pode detectar todas as formas do HAND (assintomática, leve 
e demência). Realizamos um estudo transversal, com comparação de grupos, para 
estimar a freqüência do HAND por meio da IHDS. As variáveis quantitativas foram 
descritas por meio de média, enquanto que as qualitativas foram representadas por 
distribuição de freqüência. As associações dos fatores relacionados ao HAND foram 
testadas utilizando o teste Qui-Quadrado de Pearson. Foram estudadas 98 PVHIV 
entre 18 e 50 anos, sem outras doenças neurológicas e psiquiátricas, atendidas nos 
ambulatórios de dois centros de referências para o tratamento do HIV em Recife- 
PE. Também foram excluídas da pesquisa as pessoas em uso de efavirenz e drogas 
ilícitas nos 30 dias que antecederam a entrevista. Utilizou-se como critério 
diagnóstico do HAND um ponto de corte ≥ 11 na IHDS, cuja sensibilidade e 
especificidade é de 78% e 52%, respectivamente. Encontrou-se uma elevada 
prevalência (66,7%) do HAND e uma associação entre o distúrbio e as pessoas com 
mais idade e do sexo feminino. O diagnóstico de depressão e o uso de terapia 
antirretrovial (TARV) com menor penetração no SNC (CPE < 8) foi mais freqüente 
entre as mulheres e essa associação foi estatisticamente significante (P = 0,001 e P 
= 0,028, respectivamente), o que poderia justificar a maior prevalência do HAND no 
sexo feminino. Esse trabalho alerta para a necessidade de se realizar uma triagem 
nas PVHIV para o HAND uma vez que parece uma comorbidade frequente, 
principalmente entre as pessoas com mais idade e do sexo feminino, com a 
finalidade de auxiliar nas estratégias de melhoria à adesão terapêutica e na oferta de 
TARV com maior efetividade de penetração no SNC e de medicações psicotrópicas 
quando necessárias. 
 

Palavras-chave: HIV. Complexo AIDS Demência. Diagnóstico.  

 



ABSTRACT 

 

In the primary stage of infection by HIV, the virus enters the central nervous system 
(CNS) and establishes a viral reservoir protected. Chronic infection of the CNS can 
lead to neurodegenerative complications with the possibility of generating disorders 
of cognitive function and deficits of mental processes such as attention, learning, 
memory, speed of information processing, solving capacity problems and sensory 
and motor symptoms. The neurocognitive disorder Associated with HIV (HAND) has 
received attention due to the potential adverse determine functional impact on the 
lives of people living with HIV (PLHIV), such as difficulty in performing activities of 
daily living and need support to ensure adherence to medication. In addition, patients 
have difficulty keeping their jobs and need a better social assistance. The clinical 
diagnosis of HAND is ideally based on the performance of neuropsychological tests. 
However, the application of these tests is impractical in many clinical settings, 
especially in underdeveloped countries. The International Scale of Dementia HIV 
(IHDS) is a rapid screening test, validated for the Brazilian population, according to 
the cutoff point, can detect all forms of HAND (asymptomatic, mild and dementia). 
Cross-sectional studies with comparison groups to estimate the frequency of HAND 
through IHDS. Quantitative variables were described by mean, whereas qualitative 
were represented by frequency distribution. The associations of factors related to 
HAND were tested using the chi-square test of Pearson. 98 PLHIV were studied 
between 18 and 50 years, without other neurological and psychiatric diseases and 
treated at outpatient clinics of two reference centers for the treatment of HIV in 
Recife-PE. Were also excluded from the study people in use of efavirenz and illicit 
drugs in the 30 days preceding the interview. Was used as diagnostic criteria for 
HAND a cutoff in IHDS ≥ 11, whose sensitivity and specificity is 78% and 52%, 
respectively. A high prevalence (66.7%) of HAND and an association between the 
disorder and the older people and women met. The diagnosis of depression and the 
use of antirretrovial therapy (ART) with less CNS penetration (CPE <8) was more 
frequent among women and this association was statistically significant (P = 0.001 
and P = 0.028, respectively), which could explain the higher prevalence of HAND in 
females. This work points to the need to perform a screening in PLHIV to HAND 
since it seems a frequent comorbidity, especially among older people and women, 
with the purpose of assisting in strategies to improve adherence to and provision of 
ART with greater effectiveness of CNS penetration and psychotropic medications 
when necessary. 
 
 
Key words: HIV. AIDS Dementia Complex. Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Após a introdução da terapia antirretroviral (TARV) combinada em 1996, a 

incidência do Distúrbio Neurocognitivo Associado ao HIV (HAND) vem diminuindo 

(HEATON et al., 2010; SIMIONI et al., 2010), porém a prevalência, principalmente 

das formas leves, persiste elevada (CYSIQUE; MARUFF; BREW, 2004; HEATON et 

al., 2010; IMPAIRMENT et al., 2007).  

Os dados sobre a prevalência de HAND nos diversos estudos são bastante 

variáveis. Wong et al. (2007) encontraram uma prevalência de 78% ao avaliar 78 

pacientes ambulatoriais em Uganda. Heaton et al. (2010) estudaram 1550 indivíduos 

em uma coorte americana e identificaram a presença de HAND em 52% dos 

participantes. Simioni et al. (2010) avaliaram 200 pacientes tratados em um Centro 

Universitário na Suíça e detectaram a presença de HAND em 84% dos 50 pacientes 

com queixas cognitivas e em 64% dos 50 pacientes sem queixas (SIMIONI et al., 

2010). Chan, Kandiah e Chua (2012) encontraram uma prevalência de 22,7% em 132 

pacientes tratados em um centro de referência em Singapura.  

No Brasil existem poucos dados sobre a prevalência de HAND. Rocha et al. 

(2011) estudaram 18 pacientes com HIV/aids atendidos no Hospital Regional de 

Assis (Assis-SP) e constataram algum tipo de prejuízo cognitivo em 34% dos 

participantes. Kalil et al. (2009) avaliaram 20 indivíduos soropositivos para o HIV em 

um Hospital Universitário no Rio de Janeiro e apenas um apresentou desempenho 

das funções cognitivas muito abaixo da média. Oliveira et al. (2006) atribuíram o 

diagnóstico de demência associada ao HIV a 4,6% dos 194 pacientes com doenças 

neurológicas de um hospital de Belo Horizonte (OLIVEIRA et al., 2006). 

Fernandes Filho e De Melo (2012) avaliaram a presença de HAND em 52 

pacientes infectados com HIV com mais de 50 anos em dois hospitais do Recife e 

encontraram uma prevalência de 36,5%. Até o momento, não se conhecem mais 

dados sobre prevalência nessa região do Brasil e nas demais faixas etárias. 

A falta de uniformidade entre as prevalências nas diversas regiões pode estar 

associada ao uso de diferentes critérios diagnósticos, ao uso de diferentes 

ferramentas diagnósticas utilizadas, às diferentes características das populações 

analisadas, ao tratamento ou ao estágio da infecção pelo HIV (VALCOUR et al., 

2011), dificultando a comparação entre os dados e fazendo-se necessária a 

realização de estudos locais e com ferramentas diagnósticas padronizadas para 
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definir a prevalência de HAND em cada região. O HAND compromete a qualidade de 

vida, a função laborativa e a adesão à TARV. Assim, conhecer a prevalência local 

dessa doença poderá auxiliar nas estratégias de melhoria à adesão terapêutica e na 

oferta de TARV com maior efetividade de penetração no SNC (CPE) e de 

medicações psicotrópicas quando necessárias. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 35,3 milhões de 

pessoas no mundo estão vivendo com o HIV (JOINT UNITED NATIONS 

PROGRAMME ON HIV/AIDS, 2011). No Brasil, de acordo com o Boletim 

Epidemiológico do Ministério da Saúde (2013), aproximadamente 720.000 pessoas 

vivem com HIV / aids. 

Já nos primeiros casos de aids ficou bem evidente o grave e progressivo 

comprometimento imunológico dos pacientes infectados pelo HIV, particularmente 

de sua imunidade celular (CHRISTO, 2010). Com o passar do tempo, foi visto que 

além do sistema linfóide, o Sistema Nervoso Central (SNC) é um importante alvo 

para o HIV (TOZZI, 2010) e o vírus tem sido frequentemente detectado no Líquido 

Cefalorraquidiano (LCR) e tecido cerebral desde o início da infecção e em toda a 

sua evolução, independentemente da presença de sintomas neurológicos 

(CHRISTO et al., 2005).  

No curso da infecção pelo HIV, o vírus penetra no SNC durante a infecção 

primária e estabelece um reservatório viral protegido. A infecção crônica do SNC 

pode levar a complicações neurodegenerativa que podem resultar em transtornos da 

função cognitiva e causar déficits dos processos mentais, tais como atenção, 

aprendizado, memória, rapidez do processamento de informações, capacidade de 

resolução de problemas e sintomas sensoriais e motores (CHRISTO, 2010; TOZZI, 

2010).  

Muitas pesquisas tem dado mais atenção ao HAND em virtude do impacto 

funcional desfavorável dessa comorbidade, uma vez que os pacientes podem 

apresentar dificuldade nas atividades da vida diária e requererem mais assistência 

para garantir adesão às medicações. Além disso, os pacientes apresentam 

dificuldade em manter seus empregos, necessitando de uma melhor assistência 

social (CHAN; KANDIAH; CHUA, 2012). 

Os termos Complexo Demência-Aids, Demência-HIV, encefalopatia pelo HIV 

e complexo demência associado – HIV/aids são sinônimos. Graus menores de dano 

cognitivo, motor e funcional, nos quais não é possível o diagnóstico de demência, 

são chamados de transtorno cognitivo–motor menor associado ao HIV, que nem 

sempre evoluem para demência (CHRISTO, 2010). 
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Em 1991, a Academia Americana de Neurologia (AAN) publicou uma 

nomenclatura de definição de caso com critérios para guiar o diagnóstico das 

manifestações neurológicas da infecção pelo HIV: Demência associada ao HIV 

(HAD) e Transtorno Cognitivo-Motor Menor (MCMD) (NOMENCLATURE..., 1991). 

Em 2007, um grupo de pesquisadores revisou os critérios da AAN e introduziu 

alterações baseadas em pesquisas e observações feitas pelo Centro de Pesquisa 

Neurocomportamental da Universidade da Califórnia, em San Diego. Foram 

reconhecidas três condições para o Distúrbio Neurocognitivo Associado ao HIV 

(HAND): Distúrbio Neurocognitivo Assintomático (ANI), Distúrbio Neurocognitivo 

Leve (MND) e Demência Associada ao HIV (HAD) (ANTINORI et al., 2007) – 

conhecidos como Critérios de Frascati (Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Critérios revisados para o Distúrbio Neurocognitivo Associados ao HIV (HAND). 

(continua) 
Distúrbio neurocognitivo assintomático associado ao HIV (ANI)* 

1- Transtorno adquirido no funcionamento cognitivo, envolvendo pelo menos dois domínios, 
documentado por pelo menos um DP abaixo da média de testes neuropsicológicos estandardizados e 
apropriados para idade e educação. A avaliação deve incluir as seguintes funções: visual/linguagem, 
atenção/memória de trabalho, abstração/função executiva, memória, rapidez do processamento de 
informação, habilidades motoras e percepção sensorial. 
2-O transtorno cognitivo não interfere com as atividades da vida diária. 
3-O transtorno cognitivo não preenche critérios para delirium ou demência. 
4- Não há evidência de outra causa pré-existente para ANI

†
. 

 
* Se existir um diagnóstico prévio de ANI, mas atualmente o indivíduo não preencher critério, o 
diagnóstico de ANI em remissão pode ser feito. 
† 
Se o indivíduo com suspeita de ANI também preencher critério pata transtorno depressivo maior ou 

dependência química, o diagnóstico de ANI deve ser postergado para um momento subsequente em 
que o transtorno depressivo tenha remitido ou pelo menos após 1 mês da cessação do uso da(s) 
droga(s) ilícita(s). 

 
Distúrbio neurocognitivo leve associado ao HIV (MND)* 

1-Transtorno adquirido no funcionamento cognitivo, envolvendo pelo menos dois domínios, 
documentado por pelo menos um DP abaixo da média de testes neuropsicológicos estandardizados e 
apropriados para idade e educação. A avaliação deve incluir as funções: visual/linguagem, 
atenção/memória de trabalho, abstração/função executiva, memória, rapidez do processamento de 
informação, habilidades motoras e percepção-sensorial.  
2- O transtorno cognitivo produz pelo menos leve interferência nas atividades da vida diária (pelo 
menos um dos seguintes): 

a) Auto-relato de acuidade mental reduzida, ineficiência no trabalho, nas atividades do lar ou no 
funcionamento social; 
b) Observação por terceiros de que o indivíduo tem leve declínio na acuidade mental com resultante 
ineficiência no trabalho, atividades do lar e funcionamento social. 

3- O transtorno cognitivo não preenche critérios para delirium ou demência. 
4- Não há evidência de outra causa preexistente para MND

†
. 

* Se existir um diagnóstico prévio de MND, mas atualmente o indivíduo não preencher critério, o 
diagnóstico de MND em remissão pode ser feito. 
† Se o indivíduo com suspeita de MND também preencher critério pata transtorno depressivo maior 
com significante limitação do funcionamento ou achados psicóticos, ou dependência química, o 
diagnóstico de MND deve ser postergado para um momento subsequente em que o transtorno 
depressivo tenha remitido ou pelo menos após 1 mês da cessação do uso da(s) droga(s) ilícita(s). 
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Quadro 1 – Critérios revisados para o Distúrbio Neurocognitivo Associados ao HIV (HAND). 
(conclusão) 

Demência associada ao HIV (HAD)* 
1- Marcado déficit adquirido do funcionamento cognitivo, envolvendo pelo menos dois domínios; 
tipicamente o distúrbio é em múltiplos domínios, especialmente no aprendizado de novas informações, 
lentidão no processamento de informação e déficit atenção/concentração. O dano cognitivo deve ser 
verificado por teste neuropsicológico com pelo menos dois DP abaixo da média de testes 
neuropsicológicos estandardizados e apropriados para idade e educação em dois ou mais domínios. 
(Nos locais onde os testes neuropsicológicos não estejam disponíveis, avaliações neurológicas 
padronizadas ou testes simples a beira do leito podem ser utilizados). 
2- O déficit cognitivo produz marcada interferência nas atividades da vida diária (trabalho, atividades 
em casa e na vida social). 
3- O transtorno cognitivo não preenche critérios para delirium. 
4- Não existe evidência de outras causas pré-existentes para o déficit (ex. infecções do SNC, 
neoplasia do SNC, AVC, doença neurológica pré-existente, abuso grave de drogas ilícitas)

†
. 

 
* Se existir um diagnóstico prévio de HAD, mas atualmente o indivíduo não preencher critério, o 
diagnóstico de HAD em remissão pode ser feito. 
† Se o indivíduo com suspeita de HAD também preencher critério pata transtorno depressivo maior 
com significante limitação do funcionamento ou achados psicóticos, ou dependência química, o 
diagnóstico de MND deve ser postergado para um momento subsequente em que o transtorno 
depressivo tenha remitido ou pelo menos após 1 mês da cessação do uso da(s) droga(s) ilícita(s). 
Note que o consenso era que mesmo quando o transtorno depressivo e HAD ocorressem juntos, há 
pouca evidência que pseudodemência exista e que o déficit cognitivo melhore com o tratamento da 
depressão. 

Fonte: Modificado de Antinori et al. (2007). 

 

A alteração mais importante dos critérios revisados foi a introdução da 

categoria transtorno cognitivo assintomático, baseado na observação de que alguns 

indivíduos tem transtornos cognitivos evidentes nos testes neuropsicológicos sem 

qualquer anormalidade no funcionamento da vida diária. Os critérios da AAN não 

reconhecia esse subgrupo de pacientes que pode chegar a 15% das PVHIV 

(CHRISTO, 2010). 

Após a introdução da TARV, a incidência do HAND vem diminuindo (GOMES 

DA SILVA, 2012; HEATON et al., 2010; SIMIONI et al., 2010), porém a prevalência, 

principalmente das formas leves, persiste elevada (CYSIQUE; MARUFF; BREW, 

2004; ELLIS; JOSEPH; DE ALMEIDA, 2007; GOMES DA SILVA, 2012; HEATON et 

al., 2010; IMPAIRMENT et al., 2007; TOZZI, 2010).  

Comparada ao período que antecedeu a TARV, a prevalência geral de HAND 

ainda é considerada alta (TOZZI, 2010). Estudos neuropsicológicos tem confirmado 

que a alteração cognitiva ocorre em uma proporção substancial (15 - 50%) de 

pacientes (CYSIQUE; MARUFF; BREW, 2004; SIMIONI et al., 2010). 

Heaton et al. (2010) estudaram 1555 adultos infectados pelo HIV (estudo 

CHARTER), recrutados de seis clínicas universitárias nos Estados Unidos e, após 

avaliação neuromédica, psiquiátrica e neuropsicológica, encontraram uma 
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frequência de 52% do total da amostra com alterações neuropsicológicas (33% - 

ANI, 12% - MND, 2% HAD). Robertson et al. (2007b) fizeram um estudo de coorte 

prospectivo com a participação de 1160 pessoas soropositivas para o HIV (estudo 

ALLRT). Após uma avaliação neurocognitiva breve, consistindo de três testes 

neuropsicológicos, 458 pessoas das 1160 (39%) foram classificadas como tendo 

distúrbio neurocognitivo leve. Utilizando um cut-off mais rigoroso para definir o 

distúrbio, 304 dos 1160 participantes (26%) tinham distúrbio leve a moderado. 

Na África subsaariana, Wong et al. (2007) realizaram um estudo e 

encontraram o diagnóstico de demência por HIV em 31% (24 de 78) dos pacientes 

submetido a uma bateria de oito testes neuropsicológicos que exploraram cinco 

domínios cognitivos. Simioni et al. (2010) interrogaram 200 PVHIV na Suíça com 

carga viral sérica indetectável, sem história de infecção oportunista do SNC nos 

últimos 3 anos, uso de drogas ou depressão, sobre queixas como esquecimento, 

dificuldade de resolver problemas, de planejar atividades ou de concentração. 

Desses 200 pacientes avaliados, 50 com queixas e 50 sem queixas foram 

submetidos a testes neuropsicológicos. A prevalência do HAND foi de 84% nos 

pacientes com queixas cognitivas (24% - ANI, 52% - MND, 8% - HAD) e 64% entre 

os pacientes sem queixas (60% - ANI, 4% - MND e 0% - HAD). 

Joska et al. (2010) detectaram a presença de HAND em 23,5% dos 536 

pacientes infectados pelo HIV atendidos na cidade do Cabo, África do Sul, utilizando 

a Escala de Demência por HIV. Em um estudo na China, Zhang et al. (2012) 

aplicaram a IHDS e uma bateria de testes neuropsicológicos em 134 pacientes 

infectados pelo HIV. O resultado mostrou uma prevalência do HAND de 

aproximadamente 37%. Chan, Kandiah e Chua (2012) analisaram 132 pacientes 

entre 21 e 80 anos, soropositivos para o HIV, em Singapura e encontraram uma 

prevalência de HAND de 22,7% (15,9% - ANI, 5,3% - MND, 1,5% - HAD).  

Um estudo realizado no nordeste do Brasil avaliou 52 pacientes com mais de 

50 anos, soropositivos para o HIV. Desses, 36,5% apresentaram transtorno 

neurocognitivo e 13,5% preenchiam critério para demência (FERNANDES FILHO; 

De MELO, 2012). Oliveira et al. (2006) detectaram a presença de doença 

neurológica em 194 dos 417 indivíduos adultos soropositivos para o HIV, atendidos 

em um hospital terciário de Belo Horizonte. O diagnóstico de demência por HIV foi 

dado 4,6% dos 194 pacientes.  
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A prevalência do HAND varia consideravelmente em cada região. Muito da 

variabilidade pode ser explicada pelo estágio da doença, uso ou não de tratamento, 

o instrumento utilizado para detectar o dano neurológico, bem como os critérios 

utilizados. Características região-específicas também parecem ser importantes, 

incluindo o tipo de comorbidade existente e o subtipo do HIV prevalente (GANNON; 

KHAN; KOLSON, 2011; VALCOUR et al., 2011). 

O HAND é uma comorbidade de evolução crônica que parece ser iniciada 

pelo HIV e facilitada pela imunodepressão (SCHRIER et al., 2012). A 

neuropatogênese do HIV e a prevalência do HAND não são bem entendidas 

(CANTRES et al., 2012; SCHOUTEN et al., 2011). 

O HIV entra rapidamente no cérebro após exposição inicial, provavelmente 

através de linfócitos e monócitos infectados que cruzam a barreira hemato-

encefálica (BHE). A infecção do SNC leva a uma ativação imune intratecal crônica 

que está presente durante todo o curso da infecção. Apesar de os neurônios não 

serem infectados pelo HIV, eles podem ser danificados por mecanismos indiretos, 

incluindo proteínas virais, como a gp120 e tat, e neurotoxinas resultante da resposta 

imune neurológica (SCHOUTEN et al., 2011; VALCOUR et al., 2011) (Figura 1). 

Existe uma forte evidência de que a resposta inflamatória guie o 

desenvolvimento do HAND, possivelmente, independente da replicação viral. Os 

macrófagos derivados de monócitos (MDM) perivasculares e a micróglia são as 

principais células portadoras de receptores CD4 e principal fonte de HIV no cérebro. 

Evidências sugerem que MDM/micróglia tenham um papel predominante na 

neuroinflamação e na neurodegeneração encontrada no HAND (GANNON; KHAN; 

KOLSON, 2011; SCHOUTEN et al., 2011).  

Marcadores de ativação imune e inflamação são comumente detectados em 

indivíduos com HAND. Esses marcadores incluem a β2 microglobulina, o ácido 

quinolínico, metabólitos do ácido aracdnônico, marcadores do estresse oxidativo e 

fator ativador plaquetário. Apesar de a TARV ter limitado a gravidade das alterações 

patológicas características do HAND, a neuroinflamação se mantém. Esses achados 

patológicos persistentes incluem perda neuronal com apoptose, astrocitose, palidez 

da mielina e a presença de macrófagos e micróglia ativados (GANNON; KHAN; 

KOLSON, 2011; SCHOUTEN et al., 2011). 
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Figura 1 - Potencial mecanismo HIV- específico de dano ao SNC a despeito da TARV. 

 
Fonte: Valcour et al. (2011). 

 
A progressão temporal do HAND parece ter sido alterada pela TARV, com a 

maioria dos pacientes apresentando hoje uma forma mais estável do dano 

neurocognitivo do que uma demência rapidamente progressiva (MCARTHUR et al., 

2010). O espectro clínico desse distúrbio varia de assintomático a clinicamente 

severo e pode ser subdividido em três principais categorias: cognitivo, 

comportamental e motor (Quadro 2) (De ALMEIDA; LETENDRE; ELLIS, 2006; 

KORALNIK, 2009; MCARTHUR et al., 2003).  

 
Quadro 2 - Tríade clínica do HAND. 

Cognição Comportamental Motor 
Esquecimento 
Lentificação mental 
Diminuição da concentração 

Apatia 
Embotamento social 
Falta de espontaneidade 

Instabilidade da marcha 
Coordenação pobre 
Fraqueza nas pernas 

Fonte: Koralnik (2009). 

 

Os sintomas iniciais podem ser súbitos e confundidos com depressão 

(KORALNIK, 2009; MCARTHUR et al., 2003). Os pacientes frequentemente relatam 

dificuldade com a memória, lentificação do pensamento e problemas de 

concentração. As atividades mentais complexas tornam-se mais demoradas e 

difíceis de serem executadas. Em seguida, surge a perda de interesse nas 

atividades sociais e profissionais, e a apatia e o embotamento social podem ser 

confundidos com depressão. Apesar dos sintomas cognitivos e comportamentais 

serem predominantes na maioria dos pacientes, alguns se apresentam, 
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principalmente, com disfunção motora, como diminuição da coordenação, alteração 

da escrita, perda do balanço e instabilidade da marcha. Com a progressão da 

doença, ocorre prejuízo da orientação, memória e cognição (KORALNIK, 2009). A 

despeito da extensão do envolvimento cerebral, não ocorre afasia, apraxia ou outros 

sinais de disfunção cortical e, por isso, essa síndrome é considerada uma demência 

subcortical (CHRISTO, 2010; KORALNIK, 2009; MCARTHUR et al., 2003; 

QUERQUES; FREUDENREICH, 2008; DENNIS et al., 2011). Além disso, o HAND 

pode causar pobre adesão aos cuidados relacionados ao HIV, perda do emprego, 

diminuição da capacidade de dirigir e menor adesão à TARV, com consequente 

aumento da morbi-mortalidade (GOMES DA SILVA, 2012).  

É altamente controverso se os antirretrovirais com melhor penetração no SNC 

(neuro TARV) resultam numa melhora da função cognitiva e na supressão da carga 

viral no líquor. Cysique, Waters e Brew (2011) encontraram 16 estudos na literatura 

que avaliaram os efeitos da neuro HAART na performance neuropsicológica. 

Desses, apenas seis que pareciam ter uma boa qualidade metodológica, mostraram 

um efeito positivo da neuro TARV na função cognitiva. Desses seis estudos, apenas 

dois tinham um poder estatístico de 80%. A recuperação da função neurológica nos 

pacientes com HAND após o início da TARV parece ser lenta e incompleta 

(MCARTHUR et al., 2010).  

Muitos fatores de risco e condições patológicas e fisiológicas tem sido 

identificados em pacientes com HAND (De ALMEIDA; LETENDRE; ELLIS, 2006; 

DENNIS et al., 2011; SCHOUTEN et al., 2011) (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Fatores de risco e condições / comorbidades associadas com HAND. 
Baixo nadir de CD4 

Idade avançada 

Anemia (Hb<15g/dL) 

trombocitopenia 

Fatores genéticos do hospedeiro 

Fatores genéticos virais 

Adesão à TARV 

Carga viral sérica elevada (>50.000 cópias/ml) 

Carga viral no LCR elevada (>200 cópias/ml) 

Co-infecção hepatite C 

Abuso de álcool ou drogas ilícitas 

Doença cardiovascular e metabólica 

Depressão e outras condições psiquiátricas 

Doença de Alzheimer e outras doenças 

degenerativas do SNC 

Fonte: Adaptado Schouten (2011).  

 

Alguns indivíduos podem ser geneticamente mais susceptíveis a desenvolver 

problemas cognitivos. Por exemplo, a presença da isoforma E4 da apoliproteina E 



23 
 

(APOE) tem sido associada, principalmente em idosos, a um risco aumentado de 

demência associada ao HIV (SCHOUTEN et al., 2011). 

O diagnóstico clínico de HAND é idealmente baseado no desempenho dos 

testes neuropsicológicos (GOMES DA SILVA, 2012). Quando disponíveis esses 

testes são muito úteis para auxiliar o diagnóstico (De ALMEIDA; LETENDRE; ELLIS, 

2006; GOMES DA SILVA, 2012). Entretanto, a aplicação deles, que pode levar mais 

de 3 horas, é impraticável em muitos cenários clínicos, principalmente em países 

subdesenvolvidos (VALCOUR et al., 2011). Os testes neuropsicológicos são 

componentes críticos do diagnóstico, mas são demorados, dependem do idioma e 

da instrução e muitas vezes não estão disponíveis (GOMES DA SILVA, 2012; 

JOSKA et al., 2010; OSHINAIKE et al., 2012).  

Uma outra forma de fazer o rastreio para distúrbio neurocognitivo é através da 

Escala Internacional de Demência por HIV (IHDS). Trata-se de um exame de triagem 

rápido que foi desenvolvido e aplicado em populações dos Estados Unidos e 

Uganda, mostrando uma alta sensibilidade (80% para as duas populações) e boa 

especificidade (57% e 55% respectivamente), para um ponto de corte ≥ 10 numa 

escala que vai de 0 a 12 pontos (GOMES DA SILVA, 2012; SACKTOR et al., 2005). 

A IHDS é composta por três subtestes: o teste fingertapping cronometrado, o teste 

de sequência manual alternado cronometrado e a evocação de quatro itens em 2 

minutos. Essa escala não requer conhecimento do idioma inglês, pode ser realizada 

brevemente em 2-3 minutos por não neurologistas em ambulatório e não requer 

instrumentação especial, além de um relógio com ponteiro de segundos. Assim, é 

ideal para um cenário onde os recursos humanos e materiais são limitados. 

Entretanto, essa escala tem limitações. A IHDS não tem uma boa acurácia para 

detectar comprometimento cognitivo leve associado à infecção pelo HIV. Ela é útil 

para a triagem de demência por HIV, mas não deve ser utilizada no lugar de uma 

bateria de teste neuropsicológicos completa. Em ambientes nos quais os testes 

neuropsicológicos não podem ser realizados, a IHDS pode ser útil para identificar os 

indivíduos com alto risco para demência (SACKTOR et al., 2005).  

Entretanto, Smith et al. (2012) realizaram um estudo utilizando a IHDS como 

ferramenta de triagem para HAND e encontraram que, considerando um ponto de 

corte de 11 pontos ou menos, a IHDS tem uma sensibilidade de 73,6% e uma 

especificidade de 50% para todas as formas de HAND. Os autores concluíram que, 
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apesar de ser uma escala desenvolvida para rastreio de demência, ela pode ser 

utilizada como ferramenta de rastreio aceitável para todas as formas de HAND.  

Rodrigues et al. (2012) realizaram um estudo de validação da IHDS em uma 

população brasileira. Foram submetidos a uma bateria completa de testes 

neuropsicológicos e à IHDS 187 PVHIV. O HAND foi diagnosticado em 98 (68%) 

pacientes. Utilizando um ponto de corte ≥ 11, a IHDS teve uma sensibilidade de 

75,7% e uma especificidade de 52,8% para detectar todas as formas do HAND. 

O miniexame do estado mental (MEEM) foi projetado para triagem de 

demências corticais, como a doença de Alzheimer e não parece uma boa opção 

para rastrear o HAND (SACKTOR et al., 2005; VALCOUR, 2011). Oshinaike et al. 

(2012) compararam o MEEM com a IHDS na avaliação da função cognitiva em 

pacientes com aids em uso de TARV e mostraram que a IHDS detectou um maior 

número de pacientes com HAND do que o MEEM, encorajando o uso da IHDS  

como um instrumento de triagem em cenário clinico do “mundo real”.  

O HAND é um diagnóstico de exclusão (KORALNIK, 2009). Diante da 

suspeita clínica, deve ser feito um exame neurológico cuidadoso, avaliar a presença 

de depressão, sífilis, hepatites, dosar os níveis séricos de vitamina B12, a função 

tireoidiana, checar o uso de medicamentos e de drogas ilícitas que são potenciais 

causas de dano à cognição (VALCOUR, 2011). O LCR nos pacientes com HAND se 

apresenta com celularidade normal ou pleocitose discreta, proteína normal ou 

levemente aumentada e glicose normal (GOMES DA SILVA, 2012). Com a finalidade 

de excluir infecções oportunistas, deve ser feita uma análise do LCR com estudo 

para bactérias, fungos, antígeno criptocócico, VDRL e citologia, bem como PCR 

para o vírus JC que é o agente da leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP), 

uma condição frequentemente difícil de distinguir da encefalopatia pelo HIV 

(KORALNIK, 2009).  

Com relação aos estudos de imagem, a tomografia computadorizada (TC) e a 

ressonância magnética nuclear (RMN) mostram uma atrofia subcortical maior do que 

cortical, que não é proporcional ao grau de demência. A RMN pode demonstrar 

múltiplos sinais hiperintensos em T2, que não realçam ao meio de contraste, são 

pobremente demarcados e localizados bilateralmente na substancia branca 

subcortical. A RMN é superior à TC para distinguir essas anormalidades de outras 

doenças confundidoras como a LEMP. Entretanto, esses achados não estão sempre 

correlacionados com diminuição no desempenho dos testes neuropsicológicos e não 
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podem ser usados para predizer o curso clínico dos pacientes com demência. Não 

há indicação para biópsia cerebral nos pacientes com suspeita de HAND, a menos 

que um estudo de imagem sugira a presença de outra doença (KORALNIK, 2009). 

Marcadores moleculares, como a β2- microglobulina, ácido quinolínico e 

neopterina no LCR não são suficientemente sensíveis ou específicos para ajudar no 

diagnóstico (De ALMEIDA; LETENDRE; ELLIS, 2006). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Estimar a freqüência de todas as formas do HAND (assintomática, leve e 

demência) por meio da IHDS, em PVHIV atendidas no ambulatório de doenças 

infecciosas do Hospital das Clínicas (HC) e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

(HUOC) em Recife-PE, no período de janeiro de 2013 a agosto de 2014. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Estudo transversal, com comparação de grupos, para estimar a freqüência de 

todas as formas do HAND (assintomática, leve e demência) por meio da IHDS.  

 

4.2 População do estudo 

 

A população alvo foi composta por PVHIV, de ambos os sexos, com idade 

entre 18 e 50 anos, atendidas no ambulatório de doenças infecciosas do HC e do 

HUOC, no período de janeiro de 2013 a agosto de 2014. 

 

4.2.1 Definição do tamanho da amostra 

 

Foi realizada uma amostragem aleatória simples. 

 

4.2.2 Critérios de inclusão  

 

Foram convidadas a participar do estudo as PVHIV de ambos os sexos, com 

idade entre 18 e 50 anos, atendidas no ambulatório de doenças infecciosas do HC e 

do HUOC, no período de janeiro de 2013 a agosto de 2014. 

 

4.2.3 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os seguintes casos: 

a) História atual ou pregressa de doença psiquiátrica grave (ex. 

esquizofrenia, distúrbio bipolar, etc.) relatada pelo paciente ou registrada 

em prontuário; 

b) História atual ou pregressa de infecção do SNC relatada pelo paciente ou 

registrada em prontuário; 

c) Presença de sinal neurológico focal; 

d) Uso de drogas ilícitas nos últimos 30 dias  

e) Uso de efavirenz por menos de 30 dias. 
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4.3 Definição e categorização das variáveis  

 

4.3.1 Variável dependente 

 

A variável dependente foi o HAND, caracterizado pelo acometimento 

progressivo dos domínios cognitivos, comportamental e motor causado pelo HIV. Foi 

considerado como tendo um rastreio positivo, os pacientes que obtiveram uma 

pontuação ≤ 11 na Escala Internacional de Demência por HIV (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Variável dependente. 
Variável Definição Categorização 

Distúrbio Neurocognitivo 
Associado ao HIV 
(HAND) 

Caracterizado pelo acometimento progressivo dos 
domínios cognitivos, comportamental e motor 
causado pelo HIV. Foi considerado como tendo um 
rastreio positivo para todas as formas de HAND os 
pacientes que obtiveram uma pontuação ≤ 11 na 
Escala Internacional de Demência por HIV.  

Presente 
Ausente 

Fonte: A autora. 

 

4.3.2 Variáveis independentes 

 

As variáveis independentes analisadas nesse estudo foram: idade, sexo, 

escolaridade, depressão, uso de TARV, tempo de uso de TARV, tempo de 

diagnóstico de infecção pelo HIV, uso de drogas ilícitas, escore de efetividade de 

penetração (CPE) da TARV no SNC, nadir de CD4, contagem de linfócitos T CD4 

atual, carga viral atual e carga viral mais elevada já apresentada pelo paciente 

(Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Variáveis independentes. 
(continua) 

Variável Definição Categorização 
 

Características sócio-biológicas 
 

Idade Anos completos de vida no dia da 
entrevista, de acordo com a data 
de nascimento. 

18 a 50         

Sexo Referente ao sexo biológico Masculino    
Feminino       

Escolaridade  Referente à aprendizagem escolar 
em anos completos de estudo. 

Analfabeto    
Alfabetizado  
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Quadro 5 - Variáveis independentes. 
(continuação) 

Variável Definição Categorização 
 

Características Clínicas 
 

Depressão Caracterizada pela pontuação 
obtida na Escala Hospitalar de 
Ansiedade e Depressão (rastreio 
diagnóstico) aplicada no dia da 
entrevista 

0-8 = sem depressão   
≥ 9 = com depressão    

Uso de TARV  Pacientes em uso de terapia 
antiretroviral no último mês 

Sim    
Não  

Tempo de uso de TARV Tempo de uso de TARV em anos 
completos 

< 1      
1-5      
> 5      
Ignorado     

Tempo de diagnóstico da 
infecção pelo HIV 

Tempo do diagnóstico da infecção 
pelo HIV em anos completos 

< 1      
1-5      
> 5      
Ignorado     

Uso de drogas ilícitas Uso de drogas ilícitas no mês que 
antecedia o dia da entrevista  

Sim     
Não     

CPE  Escore da efetividade de 
penetração no SNC 
 

> 8 
< 8 

 
Dados Laboratoriais 

 
Nadir de Linfócitos T CD4 Menor contagem sérica de 

Linfócitos T CD4 que o paciente já 
apresentou, medido em 
células/mm3, através da técnica de 
citometria de fluxo. 

< 200     
200 – 350    
> 350     
Ignorado    

Contagem atual de Linfócitos T 
CD4 

Contagem sérica mais recente 
(coletado até os últimos 6 meses) 
de Linfócitos T CD4, medido em 
células/mm3, através da técnica de 
citometria de fluxo. 

< 200     
200 – 350    
> 350     
Ignorado    

Carga Viral atual Quantificação sérica mais recente 
(coletada até os últimos 6 meses) 
do RNA do HIV, medido em 
cópias/ml, pela técnica de PCR.  

<50 cópias/ml     
50 -1000 cópias/ml    
1000 – 100.000 cópias/ml 
≥ 100.000 cópias/ml  
Ignorado    

Carga Viral mais elevada Quantificação sérica do RNA do 
HIV mais elevada que o paciente 
já apresentou, medido em 
cópias/ml, pela técnica de PCR.  

<50 cópias/ml     
50 -1000 cópias/ml    
1000 – 100.000 cópias/ml 
≥ 100.000 cópias/ml 
Ignorado    

Fonte: A autora. 

 

4.4 Operacionalização da pesquisa 

 

As PVHIV acompanhadas no ambulatório de doenças infecciosas do HC e do 

HUOC, que preenchiam os critérios de inclusão e exclusão, foram convidadas, no 
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dia de suas consultas de rotina, a participar dessa pesquisa, após a assinatura do 

consentimento formal de aceitação, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A), autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CAAE: 10928112.2.0000.5208). 

Com a finalidade de montar o banco de dados, foi preenchido um questionário 

de pesquisa para a coleta dos seguintes dados do prontuário (Anexo A): 

a) Nome, idade, sexo, tempo de diagnóstico de infecção pelo HIV, uso de 

TARV, tempo de uso de TARV; 

b) Registro no prontuário da contagem atual de linfócitos T CD4 e do nadir de 

CD4. Foi considerado como CD4 atual aquele coletado até seis meses 

antes da data da entrevista; 

c) Registro no prontuário da carga viral sérica atual (aquela coletada até seis 

meses antes da entrevista) e da carga viral sérica mais elevada que o 

paciente já tivesse  apresentado; 

d) Os itens escolaridade e uso de drogas ilícitas foram interrogados pelo 

pequisador, uma vez que essa informação, normalmente, não consta em 

prontuário; 

e) Foi calculado o Escore da efetividade de penetração no SNC (CPE) para 

os pacientes que apresentavam carga viral indetectável. A pontuação de 

cada antirretroviral varia de 1 a 4, sendo 4 a melhor penetração no SNC. 

Foram considerados esquemas com uma boa penetração no SNC, 

aqueles com CPE ≥ 8.  

 

Em seguida, os pacientes foram avaliados por meio de duas escalas: 

 

1) Escala Internacional de Demência por HIV (IHDS) – Avaliação de três 

domínios cognitivos (Anexo B):  

a) -Velocidade Motora (0 a 4 pontos); 

b) -Velocidade psicomotora (0 a 4 pontos); 

c) -Memória (0 a 4 pontos); 

Os pacientes que apresentavam uma pontuação ≤ 11 eram considerados 

como tendo rastreio positivo para todas as formas do HAND. 

2) Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD) (Anexo C):  
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Foram avaliados 7 itens, cada um apresentando uma pontuação de 0 a 3 

pontos. Foi considerado com o diagnóstico de depressão o paciente que 

obtivesse uma pontuação ≥ 9.  

 

Os dados foram coletados pela pesquisadora responsável e por dois médicos 

residentes. 

 

Fluxograma 1 - Método de coleta e processamento de dados. 

 

 
Fonte: A autora. 

 

4.4.1 Qualidade do instrumento de medida 

 

Utilizando um ponto de corte ≤ 10 (dos 12 pontos possíveis), a sensibilidade 

da IHDS é de 80% e a especificidade 55%. Entretanto, utilizando esse ponto de 
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corte, a escala é útil para identificar indivíduos com alto risco para demência 

(SACKTOR et al., 2005). 

Com o objetivo de avaliar a utilidade da IHDS como um teste de triagem para 

todas as formas de HAND, Smith et al. (2012) compararam a IHDS com uma 

avaliação funcional e neurocognitiva completa em 106 pacientes soropositivos para 

o HIV e encontraram que utilizando um ponto de corte ≤ 11 a IHDS oferece uma 

moderada sensibilidade e especificidade (73,6% e 50%, respectivamente) para 

detectar todas as formas do HAND. Dessa forma, a IHDS pode ser utilizada como 

um teste de triagem, mesmo para as formas assintomáticas de HAND, mas testes 

neuropsicológicos adicionais são necessários para confirmar esse diagnóstico 

(RODRIGUES et al., 2013; SMITH et al., 2012). A IHDS não requer conhecimento do 

idioma inglês, pode ser realizada por não neurologista e pode ser utilizada tanto em 

países industrializados quanto em países em desenvolvimento (RODRIGUES et al., 

2013; SACKTOR et al., 2005). 

 

4.5 Limitações metodológicas do estudo 

 

Viés de classificação: A IHDS é útil para a triagem de demência por HIV em 

um ambiente de recursos limitados (SACKTOR, 2005), como é o caso do presente 

estudo, porém essa não a melhor ferramenta para identificar os pacientes com a 

forma assintomática ou leve do HAND (SACKTOR, 2005). Dessa maneira, pode ter 

sido superestimada a frequência de pacientes com a forma assintomática ou leve do 

HAND. Para a confirmação desse diagnóstico, os pacientes deveriam ter sido 

encaminhados para a realização de testes neuropsicológicos completos, entretanto, 

além de não termos esses testes disponíveis naqueles hospitais, esse não foi o 

objetivo do estudo.  

Outro possível viés de classificação foi o diagnóstico de depressão que pode 

ser confundido com o diagnóstico de HAND. Para minimizar esse viés, foi aplicada a 

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão para identificar os pacientes com 

diagnóstico de depressão.  

 

 

 

 



33 
 

4.6 Considerações éticas  

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da UFPE, obedecendo à resolução nº 196/96 que trata de 

pesquisas em seres humanos. A coleta dos dados foi iniciada após a sua aprovação. 

Os pacientes convidados a participar da pesquisa que aceitaram, assinaram um 

TCLE e foram tratados com padrões profissionais de sigilo. Os resultados dos 

exames clínicos, laboratoriais permaneceram confidenciais. Os pacientes não foram 

identificados em nenhuma publicação que possa resultar desse estudo. Os 

pacientes podiam desistir da pesquisa a qualquer momento. 

Não houve conflito de interesses. 

 

4.7 Análise estatística 

 

As variáveis quantitativas foram descritas por meio de média com seus 

respectivos desvios padrão, enquanto que as qualitativas foram representadas por 

distribuição de freqüência. As associações dos fatores relacionados ao distúrbio 

neurocognitivo foram testadas utilizando o teste Qui-Quadrado de Pearson.  O teste 

não paramétrico de Mann-Whitney foi aplicado na comparação de medianas. Como 

medida de associação foi calculada a Odds Ratio (OR) com seus respectivos 

intervalos de confiança. Um modelo multivariado foi proposto utilizando a técnica de 

regressão logística, a fim de minimizar o viés de confundimento. Todos os testes 

foram interpretados utilizando uma significância estatística de 5% (p < 0,05). O 

software que implementou a análise estatística foi o STATA na versão 12.0.   
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5 RESULTADOS  

 

Participaram do estudo 98 PVHIV, das quais 66 (67,3%; IC – 95%: 57,9% a 

76,8%) foram diagnosticados com o HAND pela IHDS, utilizando um ponto de corte 

≥ 11. Para um ponto de corte ≥ 10, 33,7% dos 98 pacientes tiveram o diagnóstico de 

demência associada ao HIV. 

As características sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais dos pacientes 

estão apresentadas na Tabela 1. 

A média de idade dos pacientes foi de 38,17,6 anos, sendo que, 72,4% 

deles, possuíam entre 31 e 50 anos. Um pouco mais da metade dos pacientes era 

do sexo feminino (51%) e apenas um deles não era alfabetizado. O diagnóstico de 

depressão foi encontrado em 17,3% dos pacientes. Estavam em uso de TARV 

90,8%. Destes, 11,2% usavam a TARV há menos de um ano e 43,8% há mais de 5 

anos. O tempo de infecção pelo HIV foi muito similar ao tempo de uso de TARV. 

Quanto aos dados laboratoriais, o nadir de CD4 de 51% dos pesquisados foi 

menor do que 200 células/mm3, enquanto que 21,9% tiveram a menor medida de 

CD4 acima de 350 células/mm3. Com relação ao CD4 atual, 79,2% tinham CD4 

acima de 350 células/mm3, enquanto que 9,4% tinham o CD4 abaixo de 200 

células/mm3. Na análise da medida da carga viral máxima já registrada na história do 

paciente, observou-se que 56,4% tinham carga viral entre 1.000 e 100.000 cópias e 

34% tinham mais de 100 mil cópias. Quanto à carga viral atual, 62,5% tinham carga 

viral indetectável (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Características sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais das 98 pessoas vivendo com o 
HIV atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da UPE e no Hospital das Clínicas da UFPE, 
Recife, PE, Brasil.   

            (continua) 
Variáveis Número (%) 

 
Características sócio-biológicas 

 

Idade (anos)
a 

38,1  7,6 
Sexo  

Masculino 48 (49,0%) 
Feminino 50 (51,0%) 

Alfabetizados  
Sim 97 (98,9%) 
Não 1 (1,1%) 

 
Características clínicas 

 

Depressão  
Sim 17 (17,3%) 
Não 81 (82,7%) 
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Tabela 1 - Características sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais das 98 pessoas vivendo com o HIV 
atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da UPE e no Hospital das Clínicas da UFPE, 
Recife, PE, Brasil.   
           (conclusão) 

Variáveis Número (%) 
 
Uso de TARV 

 

Sim 89 (90,8%) 
Não 9 (9,2%) 

Tempo de uso de TARV  
Menos de 1 ano 10 (11,2%) 
De 1 a 5 anos 40 (45,0%) 
Mais de 5 anos 39 (43,8%) 

 
Tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV 

 

Menos de 1 ano 10 (10,2%) 
De 1 a 5 anos 40 (40,8%) 
Mais de 5 anos 48 (49,0%) 

 
Características laboratoriais 

 

Nadir de CD4  
Menos de 200 cel/mm3 49 (51,0%) 
De 200 a 350 cel/mm3 26 (27,1%) 
Mais de 350 cel/mm3 21 (21,9%) 

Contagem atual de CD4  
Menos de 200 cel/mm3 9 (9,4%) 
De 200 a 350 cel/mm3 11 (11,5%) 
Mais de 350 cel/mm3 76 (79,2%)  

Carga viral máxima  
Indetectável 1 (1,1%) 
50 a 1.000 cópias/ml 8 (8,5%) 
1.000 a 100.000 cópias/ml 53 (56,4%) 
Mais de 100.000 cópias/ml 32 (34,0%) 

Carga viral atual  
Indetectável 60 (62,5%) 
50 a 1.000 cópias/ml 11 (11,5%) 
1.000 a 100.000 cópias/ml 19 (19,8%) 
Mais de 100.000 cópias/ml 6 (6,2%) 

Fonte: A autora. 
Nota: 

a
 Média  dp. 
 

Por meio de uma análise univariada não se evidenciou uma associação, com 

significância estatística, entre os pacientes com e sem HAND com relação à 

escolaridade, ao diagnóstico de depressão, ao uso de TARV, ao tempo de 

diagnóstico de infecção pelo HIV, à contagem dos linfócitos T CD4, aos valores de 

carga viral e ao escore de penetração dos antirretrovirais no SNC. Houve uma 

tendência à associação entre o diagnóstico de HAND e o aumento da idade (P = 

0,07). Analisando a associação entre o sexo e o distúrbio neurocognitivo, observou-

se que os pacientes do sexo feminino tiveram maior freqüência do distúrbio 

neurocognitivo do que os do sexo masculino e essa diferença foi estatisticamente 

significante (P = 0,024). O tempo de uso de TARV maior do que 5 anos apresentou 
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uma maior chance do HAND, porém não houve significância estatística ao nível de 

5% (Tabela 2). A mediana do nadir de CD4 foi semelhantes entre os pacientes com 

e sem o HAND.  

 

Tabela 2 - Associação entre o Distúrbio Neurocognitivo Associado ao HIV e as variáveis biológicas, 
clínicas e laboratoriais das 98 pessoas vivendo com o HIV atendidas no Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz da UPE e no Hospital das Clínicas da UFPE, Recife, PE, Brasil.   

Variáveis 
Distúrbio Neurocognitivo 

OR (IC95%) p-valor 
Sim Não 

Características sócio-biológicas     
     

    Idade 39,1  7,3 36,1  7,9 1,05 (0,99 – 1,12) 0,072 
Sexo     

Masculino 27 (56,2%) 21 (43,8%) 1,0 - 
Feminino 39 (78,0%) 11 (22,0%) 2,75 (1,14 – 6,64) 0,024

a
 

Características clínicas     
Depressão     

Não 52 (64,2%) 29 (35,8%) 1,0 - 
Sim 14 (82,3%) 3 (17,7%) 2,60 (0,69 – 9,81) 0,158 

Uso de TARV     
Sim 59 (66,3%) 30  (33,7%) 1,0 - 
Não 7 (77,8%) 2 (22,2%) 1,78 (0,35 – 9,09) 0,489 

Tempo de uso de TARV     
Menos de 5 anos 29 (58,0%) 21 (42,0%) 1,0 - 
Mais de 5 anos 30 (76,9%) 9 (23,1%) 2,41 (0,95 – 6,13) 0,064 

Tempo de diagnóstico da 
infecção pelo HIV 

    

Menos de 5 anos 30 (60,0%) 20 (40,0%) 1,0 - 
Mais de 5 anos 36 (75,0%) 12 (25,0%) 1,41 (0,92 – 2,17) 0,116 

CPE
b
     

> 8 24 (63,2%) 14 (36,8%) 1,0 - 
< 8 14 (66,7%) 7 (33,3%) 1,16 (0,38 – 3,58) 0,778 

Características laboratoriais     
Nadir de CD4 quantitativo

c
 197 (81; 326) 225 (79; 320) 1,21 (0,52 – 2,82) 0,721 

Nadir de CD4*     
Mais de 350 cel/mm

3
 13 (61,9%) 8 (38,1%) 1,0 - 

De 200 a 350 cel/mm
3
 17 (65,4%) 9 (34,6%) 1,16 (0,35 – 3,84) 0,805 

Menos de 200 cel/mm
3
 34 (69,4%) 15 (30,6%) 1,39 (0,48 – 4,07) 0,542 

Contagem atual de CD4     
Mais de 350 cel/mm

3
 50 (65,8%) 26 (34,2%) 1,0 - 

De 200 a 350 cel/mm
3
 7 (63,6%) 4 (36,4%) 0,91 (0,35 – 9,39) 0,475 

Menos de 200 cel/mm
3
 7 (77,8%) 2 (22,2%) 1,82 (0,24 – 3,39) 0,888 

Carga viral máxima     
Menos de 100.000 cópias/ml 43 (69,3%) 19 (30,7%) 1,0 - 
Mais de 100.000 cópias/ml 19 (59,4%) 13 (40,6%) 0,65 (0,27 – 1,57) 0,335 

Carga viral atual     
Indetectável 39 (65,0%) 21 (35,0%) 1,0 - 
50 a 1.000 cópias/ml 7 (63,6%) 4 (36,4%) 0,94 (0,25 – 3,59) 0,931 
1.000 a 100.000 cópias/ml 15 (78,9%) 4 (21,1%) 2,02 (0,59 – 6,86) 0,260 
Mais de 100.000 cópias/ml 3 (50,0%) 3 (50,0%) 0,54 (0,10 – 2,90) 0,472 

Fonte: A autora. 
Nota:

 a
 Associação estatisticamente significante (p < 0,05). 

 b
 Entre os pacientes com carga viral indetectável. 

 c
 Mediana (P25; P75) - teste de Mann-Whitney para comparação de mediana. 

 

Com o objetivo de minimizar um possível viés de confundimento, foi realizada 

uma análise multivariada por regressão logística, onde permaneceram associados 

ao HAND as variáveis sexo e idade. Os pacientes com mais idade e do sexo 
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feminino tiveram maior chance de aparecimento do distúrbio. Nenhuma das 

variáveis relacionadas ao HIV estiveram associadas ao distúrbio neurocognitivo 

(Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Análise multivariada da associação do Distúrbio Neurocognitivo Associado ao HIV das 98 
pessoas vivendo com o HIV atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da UPE e no Hospital 
das Clínicas da UFPE, Recife, PE, Brasil.     

Variáveis OR (IC95%) p-valor 

Características sócio-biológicas   
Idade 1,06 (0,99 – 1,12) 0,074 
Sexo   

Masculino 1,0 - 
Feminino 2,93 (1,18 – 7,25) 0,039

a
 

Fonte: A autora. 
Nota:

 a
 Associação estatisticamente significante (p < 0,05). 

 

Com a finalidade de se encontrar alguma causa que justificasse a maior 

freqüência do HAND no sexo feminino, foi feita a comparação das características 

sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais entre o sexo masculino e o feminino. O 

diagnóstico de depressão e o CPE < 8 foi mais freqüente entre as mulheres e essa 

associação foi estatisticamente significante (P = 0,001 e P = 0,028, 

respectivamente). 

 

Tabela 4 - Comparação das características sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais por sexo das 98 
pessoas vivendo com o HIV atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da UPE e no Hospital 
das Clínicas da UFPE, Recife, PE, Brasil.  

     (continua) 

Variáveis 
Sexo 

p-valor 
Masculino Feminino 

Características sócio-biológicas    
Idade 37,8  7,4 38,3  7,9 0,754 

Características clínicas    
Depressão    

Não 46 (95,8%) 35 (70,0%) 0,001 
Sim 2 (4,2%) 15 (30,0%)  

Uso de TARV    
Sim 44 (91,7%) 45 (90,0%) 0,775 
Não 4 (8,3%) 5 (10,0%)  

Tempo de uso de TARV    
Menos de 5 anos 28 (63,6%) 22 (48,9%) 0,161 
Mais de 5 anos 16 (36,4%) 23 (51,1%)  

Tempo de diagnóstico da infecção 
pelo HIV 

   

Menos de 5 anos 29 (60,4%) 21 (42,0%) 0,068 
Mais de 5 anos 19 (39,6%) 29 (58,0%)  

CPE
b
    

> 8 30 (69,8%) 21 (46,7%) - 
< 8 13 (30,2%) 24 (53,3%) 0,028 
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Tabela 4 - Comparação das características sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais por sexo das 98 
pessoas vivendo com o HIV atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da UPE e no Hospital 
das Clínicas da UFPE, Recife, PE, Brasil.  

 (conclusão) 

Variáveis 
Sexo 

p-valor 
Masculino Feminino 

Características laboratoriais    
Nadir de CD4*    

Mais de 350 cel/mm
3
 11 (23,4%) 10 (20,4%) 0,914 

De 200 a 350 cel/mm
3
 24 (51,1%) 25 (51,0%)  

Menos de 200 cel/mm
3
 12 (25,5%) 14 (28,6%)  

Contagem atual de CD4*    
Mais de 350 cel/mm

3
 38 (80,9%) 38 (77,6%) 0,923 

De 200 a 350 cel/mm
3
 4 (8,5%) 5 (10,2%)  

Menos de 200 cel/mm
3
 5 (10,6%) 6 (12,2%)  

Carga viral máxima*    
Menos de 100.000 cópias/ml 27 (57,5%) 35 (74,5%) 0,082 
Mais de 100.000 cópias/ml 20 (42,5%) 12 (25,5%)  

Carga viral atual*    
Indetectável 28 (59,6%) 32 (65,3%) 0,793 
50 a 1.000 cópias/ml 6 (12,8%) 5 (10,2%)  
1.000 a 100.000 cópias/ml 9 (19,1%) 10 (20,4%)  
Mais de 100.000 cópias/ml 4 (8,5%) 2 (4,1%)  

Fonte: A autora. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo mostrou uma freqüência de 67,3% de todas as formas do 

HAND (assintomática, leve e demência) na população analisada. Quando avaliado 

para um ponto de corte ≥ 10 na IHDS, foi encontrada uma freqüência de 33,7% de 

demência associada ao HIV. No Brasil existem poucos dados sobre a prevalência do 

HAND. Estudos realizados em algumas regiões mostram essa prevalência variando 

entre 4,6 e 52,4% (FERNANDES FILHO; De MELO, 2012; OLIVEIRA et al., 2006; 

ROCHA et al., 2011; RODRIGUES et al., 2013). Rocha et al. (2011) estudaram 18 

pacientes com HIV/aids atendidos no Hospital Regional de Assis (Assis – SP) e 

constataram algum tipo de prejuízo cognitivo em 34% dos participantes (ROCHA et 

al., 2011). Fernandes Filho e De Melo (2012) avaliaram a presença de HAND em 52 

pacientes infectados com HIV com mais de 50 anos em dois hospitais do Recife e 

encontraram uma prevalência de 36,5% (FERNANDES FILHO; De MELO, 2012). 

Nesses dois estudos foram utilizados para o diagnóstico do HAND o Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM) e a IHDS com um ponto de corte ≥ 10. Essa variabilidade 

das prevalências encontradas no Brasil, inclusive discordando do presente estudo, 

pode ser explicada pelos instrumentos utilizados para se chegar ao diagnóstico, 

pelos critérios utilizados para se definir HAND ou pelo tamanho da população 

estudada. O MEEM, por exemplo, foi criado para triagem de demências corticais, 

como a doença de Alzheimer e não parece uma boa opção para rastrear o HAND, 

uma demência subcortical (SACKTOR et al., 2005; VALCOUR, 2011). A 

sensibilidade da IHDS com um ponto de corte ≥ 10 para identificar as formas 

assintomática e leve do HAND é de apenas 45,7% (RODRIGUES et al., 2013).  

Diferentemente dos dados citados, e próximo à taxa de prevalência 

encontrada no nosso estudo, Rodrigues et al. (2013), estudiosos brasileiros, 

encontraram uma prevalência de HAND de 52,4% em uma coorte de PVHIV, 

também utilizando a IHDS como metodologia de triagem do HAND, (além dos outros 

testes psicológicos utilizados), fato que pode justificar a semelhança desse resultado 

com o nosso. Quando baixaram o ponto de corte para ≥ 10 na IHDS, encontraram 

uma prevalência de 14,9% de demência associada ao HIV.  

A prevalência do HAND chegam a variar de 22,7% a 64% em outras regiões 

do mundo (CHAN; KANDIAH; CHUA, 2012; HEATON et al., 2010; JOSKA et al., 

2010; KU et al., 2014; ROBERTSON et al., 2007a; SIMIONI et al., 2010; WONG et 
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al., 2007; ZHANG et al., 2012). Muito dessa variabilidade pode ser explicada pelo 

estágio da doença, uso ou não de tratamento, a ferramenta utilizada para detectar o 

dano neurológico, bem como os critérios utilizados. Características regionais 

também parecem ser importantes, incluindo o tipo de comorbidade existente e o 

subtipo do HIV prevalente (GANNON; KHAN; KOLSON, 2011; VALCOUR et al., 

2011). No estudo CHARTER, referência no estudo do HAND, Heaton et al. (2010) 

avaliaram 1555 adultos americanos infectados pelo HIV. Após a avaliação 

neuromédica, psiquiátrica e neuropsicológica, encontraram uma frequência de 52% 

dos pacientes com alterações neuropsicológicas (33% com a forma assintomática, 

12% com a forma leve e 2% dos pacientes com demência) (HEATON et al., 2010), 

bastante similar à prevalência encontrada no nosso estudo.  

Após a análise multivariada, o sexo feminino manteve-se associado, de forma 

independente, com o diagnóstico do HAND no nosso estudo. Zhang et al. (2012) 

também encontraram um maior risco de HAND nos pacientes do sexo feminino (P < 

0,001) em uma população de 134 PVHIV na China. A maioria dos estudos, 

entretanto, não evidencia tal associação (CHAN; KANDIAH; CHUA, 2012; HEATON 

et al., 2010; JOSKA et al., 2010, 2011; KU et al., 2014; SIMIONI et al., 2010; WONG 

et al., 2007). Não sabemos explicar a causa da diferença da prevalência da HAND 

entre os gêneros, mas conjecturamos que um fator social poderia explicar a razão 

de as mulheres apresentarem uma maior chance de desenvolver o HAND. A região 

Nordeste, onde a cidade do Recife está inserida, é uma região pobre, na qual as 

mulheres possuem renda sabidamente menor do que a masculina (IBGE, 2010). 

Encontrar-se-iam, portanto, em situação de maior vulnerabilidade em geral, com 

possíveis reflexos na frequência do HAND. Outros possíveis fatores que poderiam 

justificar a maior freqüência de HAND no sexo feminino foram encontrados quando 

se comparou as características sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais por sexo: o 

diagnóstico de depressão foi mais freqüente entre as mulheres (P = 0,001) o que 

pode ter levado a um viés de classificação, visto que existe uma dificuldade 

considerável em diferenciar os dois quadros. Ademais, um levantamento de estudos 

com pacientes hospitalizados e não hospitalizados demonstrou que cerca de 34% 

dos portadores de distúrbio cognitivo leve também são portadores de depressão, 

reforçando que os pacientes portadores de sintomas depressivos ou sintomas 

afetivos possuem maior risco de conversão para o distúrbio neurocognitivo leve e 

para a demência (LYKETSOS, 2010). O CPE baixo, ou seja < 8 (P = 0,028) foi mais 
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freqüente no sexo feminino, podendo ter resultado na maior prevalência do HAND 

numa população cuja TARV apresentava menor escore de penetração no SNC. Tal 

suposição deve considerar a ausência de consenso sobre a importância do CPE da 

TARV no aparecimento da HAND, conforme discutiremos posteriormente.  

Constatamos uma tendência à associação do HAND com o aumento da 

idade, após uma análise multivariada, mesmo se tratando de uma população jovem.  

Esse achado é consistente com a conclusão de alguns estudos da literatura que 

também evidenciaram essa associação (CROSS et al., 2013; MCCOMBE et al., 

2013) e com os fenômenos biológicos. De modo geral, a idade é um fator importante 

para o aparecimento de distúrbio neurocognitivo, justificado pela imunossenescência 

(HELLMUTH; MILANINI; VALCOUR, 2014). Além disso, é possível que estes 

pacientes apresentem maior tempo da infecção pelo HIV, e portanto, de infecção do 

SNC, mesmo que esta não tenha sido diagnosticada. 

Apesar de não ter apresentado significância estatística ao nível de 5%, o 

tempo de uso de TARV por mais de 5 anos apresentou uma associação com o 

HAND. Uma possível explicação para esse achado poderia ser pelo fato de os 

pacientes em uso de TARV há mais tempo apresentarem maior chance de falha 

terapêutica ou maior tempo de infecção pelo HIV no SNC. Tal suposição pode ser 

embasada no fato de que o tempo de doença é muito similar ao tempo de uso da 

TARV no presente estudo, ou seja, grande parte dos pacientes foram diagnosticados 

em fase avançada, e já necessitavam tratamento, fato ainda comum na região 

(GRANGEIRO et al., 2011). 

Quanto ao nadir de CD4, a literatura tem mostrado uma associação entre o 

HAND e baixos níveis de nadir de CD4 (ELLIS et al., 2011; MCCOMBE et al., 2013; 

MUÑOZ-MORENO et al., 2008). Entretanto, esse achado não foi reproduzido nesse 

estudo possivelmente pelo reduzido tamanho da amostra. 

É altamente controverso se os antirretrovirais com melhor penetração no SNC 

(neuroHAART) resultam numa melhora da função cognitiva e na supressão da carga 

viral no SNC. Cysique, Waters e Brew (2011) encontraram 16 estudos na literatura 

que avaliaram os efeitos da neuroHAART na performance neuropsicológica. Desses, 

apenas seis possuíam boa qualidade metodológica e mostraram um efeito positivo 

da neuroHAART na função cognitiva. Porém dentre os seis estudos citados, apenas 

dois tinham um poder estatístico de 80% (CYSIQUE; WATERS; BREW, 2011). No 

nosso estudo foi calculado o CPE dos pacientes com carga viral atual indetectável e 
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não encontramos associação entre o uso de neuroHAART e a presença de HAND (P 

= 0,778). 

Os sintomas do HAND podem ser confundidos com os da depressão 

(KORALNIK, 2009; MCARTHUR et al., 2003). Dos 66 pacientes com diagnóstico de 

HAND, 14 apresentaram também diagnóstico de depressão, o que pode ter 

resultado num viés de classificação. Antes de se confirmar o diagnóstico de HAND 

nos pacientes com depressão, pode ser necessário realizar o tratamento dessa 

última, uma vez que a depressão pode alterar os resultados dos testes 

neuropsicológicos. Trata-se de limitação do presente estudo, que também é 

encontrada na maioria dos artigos sobre o tema. 
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7 RECOMENDAÇÕES  

 

Novos trabalhos precisam ser realizados abrangendo um maior tamanho 

amostral e, de preferência, com os testes neuropsicológicos a fim de se chegar mais 

próximo da real prevalência do HAND, não só em Recife, mas como nos demais 

estados do Brasil. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O rastreio feito para o diagnóstico de HAND através da IHDS com ponto de 

corte ≥ 11 mostrou que essa é uma comorbidade frequente entre as PVHIV que 

participaram do estudo. As pessoas do sexo feminino e com mais idade, 

especialmente entre 31-50 anos, mostraram-se mais susceptíveis ao HAND e, 

portanto, PVHIV com essas características devem ser submetidas ao rastreio para o 

HAND. 
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

 
Convidamos o (a) Sr (a) _____________________________________________  
a participar da Pesquisa Prevalência do Distúrbio Neurocognitivo Associado ao 
HIV (HAND) em dois centros de referência para o tratamento do HIV em Recife, 
PE, sob a responsabilidade da pesquisadora Luciana Cardoso Martins Arraes (End: 
Av. Prof. Moraes Rego s/n Cidade Universitária, Recife – PE, Pós Graduação em 
Medicina Tropical – Hospital das Clínicas, bloco A, térreo, email: 
lu_upe@hotmail.com, fone: 21263902), a qual pretende estimar a frequência de 
distúrbio da memória/atenção etc., nos pacientes vivendo com o HIV, 
acompanhados nos ambulatórios dos referidos centros. 
 
 Sua participação é voluntária e se dará por meio de uma entrevista para 
coleta de dados pessoais e referentes ao diagnóstico de HIV. Além disso, serão 
aplicadas dois testes, breves, com a finalidade de avaliar a presença de depressão e 
do distúrbio da memória/atenção etc.  
 
 Não há riscos decorrentes de sua participação na pesquisa. Se o Sr. (a) 
aceitar participar, estará contribuindo para o conhecimento da frequência dessa 
doença no nosso meio e se beneficiará do diagnóstico dessa doença. Caso seja 
feito o diagnóstico desse distúrbio, o Sr.(a) será orientado a procurar o serviço de 
psicologia do hospital onde é acompanhado e receberá o resultado da avaliação 
para que seja entregue ao seu médico assistente. 
 
 Se, depois de consentir em participar, o Sr (a) desistir de continuar na 
pesquisa, terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer 
momento, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem 
nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também 
não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e 
publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Os 
dados coletados serão mantidos sob a responsabilidade da Pós Graduação em 
Medicina Tropical localizada no Hospital das Clínicas – Bloco A – Térreo do 
HC/UFPE Av. Prof. Moraes Rego s/n Cidade Universitária, Recife – PE, por um 
período mínimo de 5 anos. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá 
entrar em contato com o pesquisador no Hospital Oswaldo Cruz, pelo telefone 
(81) 31841344. 
 
 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 
poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade 
Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600 Tel.: (81) 2126.8588 – email: 
cepccs@ufpe.br). 
  
Eu,___________________________________________________________, fui 
informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 
sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento 
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é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 
ficando uma via com cada um de nós. 
 
 
___________________________________ Data: ___/ ____/ _____ 
 
Assinatura do participante 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
 
 
 
 
 
Impressão do dedo polegar 
Caso não saiba assinar  
 
 
_______________________________________________ 
Testemunha 1 – Nome e assinatura 
 
                                                                            
_______________________________________________ 
Testemunha 2 – Nome e assinatura 
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Apêndice B – Artigo em português 

 

Distúrbio Neurocognitivo Associado ao HIV utilizando a Escala Internacional de 

Demência por HIV no Recife, Região Nordeste do Brasil. 

 

Objetivo 

O objetivo desse estudo foi estimar a freqüência de todas as formas do Distúrbio 

Neurocognitivo Associado ao HIV (HAND): assintomático, leve e demência, utilizando a 

Escala Internacional de Demência por HIV (IHDS) e descrever as características socio-

biológicas, clinicas e laboratoriais entre os grupos analisados. 

 

Métodos 

Foi realizado um estudo transversal envolvendo pessoas vivendo com o HIV (PVHIV), entre 

18 e 50 anos, sem outras doenças neurológicas, atendidas em dois centros de referencia para o 

tratamento do HIV em Recife-PE. Foram excluídas as pessoas em uso de efavirenz e drogas 

ilícitas. Utilizou-se como critério diagnóstico do HAND um ponto de corte ≥ 11 na IHDS. Um 

modelo multivariado foi proposto utilizando a técnica de regressão logística, a fim de 

minimizar o viés de confundimento. 

 

Resultado 

Entre os 98 participantes, a prevalência do HAND foi 67,3%. Através de uma análise 

multivariada, o sexo feminino (P = 0,024)  e os pacientes com mais idade (P = 0, 072) foram 

características associadas ao diagnóstico do HAND. O diagnóstico de depressão e o uso de 

terapia antirretroviral (TARV) com menor penetração no SNC foi mais freqüente entre as 

mulheres e essa associação foi estatisticamente significante (P = 0,001 e P = 0,028, 

respectivamente). 

Conclusão 

O HAND mostrou-se uma comorbidade freqüente. As pessoas do sexo feminino e com mais 

idade mostraram-se mais susceptíveis ao HAND e, portanto, PVHIV com essas características 

devem ser submetidas ao rastreio para o HAND. 

 

Introdução 

 

       Na fase primária da infecção pelo HIV, o vírus penetra no Sistema Nervoso Central 

(SNC) e estabelece um reservatório viral protegido. A infecção crônica do SNC pode levar a 

complicações neurodegenerativas com a possibilidade de gerar transtornos da função 

cognitiva e déficits dos processos mentais, tais como atenção, aprendizado, memória, rapidez 

do processamento de informações, capacidade de resolução de problemas e sintomas 

sensoriais e motores (1,2).  

O Distúrbio Neurocognitivo Associado ao HIV (HAND) tem merecido atenção devido 

ao potencial em determinar impacto funcional desfavorável na vida das pessoas vivendo com 

HIV (PVHIV), como dificuldade na execução das atividades da vida diária e necessidade de 
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assistência para garantir adesão às medicações. Além disso, os pacientes apresentam 

dificuldade em manter seus empregos, necessitando de uma melhor assistência social (3). 

O diagnóstico clínico de HAND é idealmente baseado no desempenho nos testes 

neuropsicológicos (4). Entretanto, a aplicação destes testes, que pode estender-se por mais de 

três horas, é impraticável em muitos cenários clínicos, principalmente em países 

subdesenvolvidos (5). Além disso, o desempenho de tais testes pode sofrer influência do 

idioma e da instrução do examinado. Em virtude dessas dificuldades muitas vezes os mesmos 

não estão disponíveis (4,6,7). Com o objetivo de minimizar esse problema, foi criado um 

exame de triagem rápido, já validado para a população brasileira, denominado Escala 

Internacional de Demência por HIV (IHDS). Ao atingir um ponto de corte  ≥ 11 pontos na 

IHDS, obtém-se uma sensibilidade de 75,7% e especificidade 52,8%, para detectar as formas 

assintomáticas e leves da doença (8).  

A falta de uniformidade entre as prevalências do HAND nos diversos grupos 

populacionais já estudados pode estar associada ao emprego de diferentes critérios 

diagnósticos, às diferentes ferramentas diagnósticas, às diferenças culturais das populações 

analisadas, ao tipo de tratamento antirretroviral em uso ou ao estágio da infecção pelo HIV 

(5). Esses fatores dificultam a comparação entre os dados e torna necessária a realização de 

estudos com ferramentas diagnósticas padronizadas para definir a prevalência de HAND em 

cada região. O HAND compromete a qualidade de vida, a função laborativa e a adesão à 

terapia antirretroviral (TARV). Assim, conhecer a prevalência local desse distúrbio e as 

características da população mais atingida poderá orientar quanto aos grupos mais 

vulneráveis, auxiliar nas estratégias de melhoria à adesão terapêutica e na oferta de TARV 

com maior efetividade de penetração no SNC (CPE) e de medicações psicotrópicas quando 

necessárias. 

 

Métodos 

  

População do estudo 

 

No período de janeiro de 2013 a agosto de 2014, as PVHIV de ambos os sexos, entre 

18 e 50 anos de idade, que compareciam aos centros de tratamento para o HIV do Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz (Secretaria Estadual de Saúde) e do Hospital das Clínicas 

(Universidade Federal de Pernambuco) para suas consultas ambulatoriais de rotina eram 

convidadas, aleatoriamente, a participar do estudo.  Eram excluídos da pesquisa os pacientes 

com história atual ou pregressa de doença psiquiátrica grave ou de infecção do SNC, 

pacientes com sinal neurológico focal e pacientes que tivessem usado drogas ilícitas e/ou 

efavirenz nos últimos 30 dias. 

Os pacientes que concordavam em participar assinavam um termo de consentimento 

livre e esclarecido, autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CAAE: 10928112.2.0000.5208). 

Em seguida, o entrevistador preenchia um questionário com informações retiradas do 

prontuário do paciente tais como idade, sexo, uso de TARV, tempo de uso de TARV, tempo 

de diagnóstico pelo HIV, nadir e contagem sérica atual dos linfócitos T CD4, maior carga 

viral já apresentada e carga viral atual. Dados sobre a escolaridade e o de uso de drogas 
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ilícitas eram questionadas ao participante da pesquisa. A seguir eram, então, aplicadas a 

Escala Internacional de Demência por HIV e a subescala de depressão da Escala Hospitalar de 

Ansiedade e Depressão.  

Foram considerados como valores de CD4 e carga viral atuais aqueles coletados até 4 

meses antes da data da entrevista.  

 

Escala Internacional de Demência por HIV (IHDS) 

 

A IHDS, metodologia para a triagem de demência utilizada neste estudo, é composta 

por três subtestes: o teste fingertapping cronometrado, o teste de sequência manual alternado 

cronometrado e a evocação de quatro itens em 2 minutos. Essa escala não requer 

conhecimento do idioma inglês, pode ser realizada brevemente em 2-3 minutos por não 

neurologistas em ambulatório e não requer instrumentação especial, além de um relógio com 

ponteiro de segundos. Assim, é ideal para um cenário onde os recursos humanos e materiais 

são limitados (9). 

A IHDS foi recentemente validada para a população brasileira. Utilizando um ponto 

de corte ≥ 10 para o diagnóstico de demência, a escala apresenta uma sensibilidade e 

especificidade de 55% e 80%, respectivamente. Para detectar as formas assintomática e leve 

do distúrbio neurocognitivo utilizando um ponto de corte ≥ 11, a sensibilidade e a 

especificidade mudam para 78% e 52%, respectivamente. No presente estudo foi utilizado o 

ponto de corte ≥ 11, com a finalidade de rastrear as formas assintomática, leve e demência do 

HAND. 

 

Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD) 

 

A Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão foi desenvolvida para identificar 

possíveis casos novos de ansiedade e depressão em adultos. A EHAD difere das outras escalas 

por não conter itens que contemplem sintomas de ansiedade e depressão relacionados com 

doença física (como perda de peso, insônia, fadiga, dor de cabeça e tontura) para prevenir a 

interferência de distúrbios somáticos na pontuação da escala (10).  

O diagnóstico de depressão pode ser confundido com o diagnóstico de HAND. Para 

minimizar esse possível viés de classificação no presente estudo, foi aplicada a subescala de 

depressão da EHAD composta por 7 itens, cada um com pontuação de 0 a 3. Pacientes que 

obtiveram valores ≥ 9 foram considerados com o diagnóstico de depressão.  

 

Escore da efetividade de penetração no SNC (CPE) 

 

O CPE estima a efetividade combinada dos antirretrovirais no SNC, baseado nas 

propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos medicamentos. Este modelo foi 

inicialmente proposto por Letendre e cols. em 2008 e atualizado em 2010. A pontuação de 

cada antirretroviral varia de 1 a 4, sendo 4 a melhor penetração no SNC. Foram considerados, 

no presente estudo, esquemas com uma boa penetração no SNC, aqueles com CPE ≥ 8(11). 

Avaliou-se o CPE dos pacientes com carga viral plasmática indetectável. 
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Análise dos dados 

As variáveis quantitativas foram descritas por meio de média com seus respectivos 

desvios padrão, enquanto que as qualitativas foram representadas por distribuição de 

freqüência. As associações dos fatores relacionados ao distúrbio neurocognitivo foram 

testadas utilizando o teste Qui-Quadrado de Pearson.  O teste não paramétrico de Mann-

Whitney foi aplicado na comparação de medianas. Como medida de associação foi calculada 

a Odds Ratio (OR) com seus respectivos intervalos de confiança. Um modelo multivariado foi 

proposto utilizando a técnica de regressão logística, a fim de minimizar o viés de 

confundimento.  Todos os testes foram interpretados utilizando uma significância estatística 

de 5% (p < 0,05). O software que implementou a análise estatística foi o STATA na versão 

12.0.   

 

Resultados 

 

Participaram do estudo 98 PVHIV, das quais 66 (67,3%; IC – 95%: 57,9% a 76,8%) 

tiveram um rastreio positivo para o HAND pela IHDS. Utilizando um ponto de corte ≥ 10, 

33,7% dos 98 pacientes foram classificados como demência associada ao HIV. 

As características sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais dos pacientes estão 

apresentadas na tabela 1. 

 A média de idade dos pacientes foi de 38,1 7,6 anos, sendo que, 72,4% deles, 

possuíam entre 31 e 50 anos. Um pouco mais da metade dos pacientes era do sexo feminino 

(51%) e apenas um deles não era alfabetizado. O diagnóstico de depressão foi encontrado em 

17,3% dos pacientes. Estavam em uso de TARV 90,8%. Destes, 11,2% usavam a TARV há 

menos de 1 ano e 43,8% há mais de 5 anos.  O tempo de infecção pelo HIV foi muito similar 

ao tempo de uso de TARV. 

  Quanto aos dados laboratoriais, o nadir de CD4 de 51% dos pesquisados foi menor 

do que 200 células/mm3, enquanto que 21,9% tiveram a menor medida de CD4 acima de 350 

células/mm3. Com relação ao CD4 atual, 79,2% tinham CD4 acima de 350 células/mm3, 

enquanto que 9,4% tinham o CD4 abaixo de 200 células/mm3.  Na análise da medida da carga 

viral máxima já registrada na história do paciente, observou-se que 56,4% tinham carga viral 

entre 1.000 e 100.000 cópias e 34% tinham mais de 100 mil cópias.  Quanto à carga viral 

atual, 62,5% tinham carga viral indetectável (tabela 1). 

 

Tabela 1. Características sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais das 98 pessoas vivendo com 
o HIV atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e da UPE e no Hospital das Clínicas 
da UFPE, Recife, PE, Brasil.   

Variáveis Número (%) 
Características sócio-biológicas  

Idadea 38,1  7,6 
Sexo  

Masculino 48 (49,0%) 
Feminino 50 (51,0%) 

Alfabetizados  
Sim 97 (98,9%) 
Não 1 (  1,1%) 

Características clínicas  
Depressão  

Sim 17 (17,3%) 
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Não 81 (82,7%) 
Uso de TARV  

Sim 89 (90,8%) 
Não 9 (  9,2%) 

Tempo de uso de TARV  
Menos de 1 ano 10 (11,2%) 
De 1 a 5 anos 40 (45,0%) 
Mais de 5 anos 39 (43,8%) 

Tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV  
Menos de 1 ano 10 (10,2%) 
De 1 a 5 anos 40 (40,8%) 
Mais de 5 anos 48 (49,0%) 

Características laboratoriais  
Nadir de CD4  

Menos de 200 cel/mm3 49 (51,0%) 
De 200 a 350 cel/mm3 26 (27,1%) 
Mais de 350 cel/mm3 21 (21,9%) 

Contagem atual de CD4  
Menos de 200 cel/mm3 9 (9,4%) 
De 200 a 350 cel/mm3 11 (11,5%) 
Mais de 350 cel/mm3 76 (79,2%)  

Carga viral máxima  
Indetectável 1 (1,1%) 
50 a 1.000 cópias/ml 8 (8,5%) 
1.000 a 100.000 cópias/ml 53 (56,4%) 
Mais de 100.000 cópias/ml 32 (34,0%) 

Carga viral atual  
Indetectável 60 (62,5%) 
50 a 1.000 cópias/ml 11 (11,5%) 
1.000 a 100.000 cópias/ml 19 (19,8%) 
Mais de 100.000 cópias/ml 6 (6,2%) 

a Média  dp 

Por meio de uma análise univariada não se evidenciou uma associação, com 

significância estatística, entre os pacientes com e sem HAND com relação à escolaridade, ao 

diagnóstico de depressão, ao uso de TARV, ao tempo de diagnóstico de infecção pelo HIV, à 

contagem dos linfócitos T CD4, aos valores de carga viral e ao escore de penetração dos 

antirretrovirais no SNC. Houve uma tendência à associação entre o diagnóstico de HAND e o 

aumento da idade (P = 0,07). Analisando a associação entre o sexo e o distúrbio 

neurocognitivo, observou-se que os pacientes do sexo feminino tiveram maior freqüência do 

distúrbio neurocognitivo do que os do sexo masculino e essa diferença foi estatisticamente 

significante (P = 0,024). O tempo de uso de TARV maior do que 5 anos apresentou uma 

maior chance do HAND, porém não houve significância estatística ao nível de 5% (tabela 2). 

A mediana do nadir de CD4 foi semelhantes entre os pacientes com e sem o HAND.  

 

Tabela 2. Associação entre o Distúrbio Neurocognitivo Associado ao HIV e as variáveis 
biológicas, clínicas e laboratoriais das 98 pessoas vivendo com o HIV atendidas no Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz da UPE e no Hospital das Clínicas da UFPE, Recife, PE, Brasil.   
 

Variáveis 
Distúrbio Neurocognitivo 

OR (IC95%) p-valor 
Sim Não 

Características sócio-biológicas     
     

    Idade 39,1  7,3 36,1  7,9 1,05 (0,99 – 1,12) 0,072 
Sexo     

Masculino 27 (56,2%) 21 (43,8%) 1,0 - 
Feminino 39 (78,0%) 11 (22,0%) 2,75 (1,14 – 6,64) 0,024a 

Características clínicas     
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Depressão     
Não 52 (64,2%) 29 (35,8%) 1,0 - 
Sim 14 (82,3%) 3 (17,7%) 2,60 (0,69 – 9,81) 0,158 

Uso de TARV     
Sim 59 (66,3%) 30  (33,7%) 1,0 - 
Não 7 (77,8%) 2 (22,2%) 1,78 (0,35 – 9,09) 0,489 

Tempo de uso de TARV     
Menos de 5 anos 29 (58,0%) 21 (42,0%) 1,0 - 
Mais de 5 anos 30 (76,9%) 9 (23,1%) 2,41 (0,95 – 6,13) 0,064 

Tempo de diagnóstico da infecção 
pelo HIV 

    

Menos de 5 anos 30 (60,0%) 20 (40,0%) 1,0 - 
Mais de 5 anos 36 (75,0%) 12 (25,0%) 1,41 (0,92 – 2,17) 0,116 

CPEb     
> 8 24 (63,2%) 14 (36,8%) 1,0 - 
< 8 14 (66,7%) 7 (33,3%) 1,16 (0,38 – 3,58) 0,778 

Características laboratoriais     
Nadir de CD4 quantitativoc 197 (81; 326) 225 (79; 320) 1,21 (0,52 – 2,82) 0,721 
Nadir de CD4*     

Mais de 350 cel/mm3 13 (61,9%) 8 (38,1%) 1,0 - 
De 200 a 350 cel/mm3 17 (65,4%) 9 (34,6%) 1,16 (0,35 – 3,84) 0,805 
Menos de 200 cel/mm3 34 (69,4%) 15 (30,6%) 1,39 (0,48 – 4,07) 0,542 

Contagem atual de CD4*     
Mais de 350 cel/mm3 50 (65,8%) 26 (34,2%) 1,0 - 
De 200 a 350 cel/mm3 7 (63,6%) 4 (36,4%) 0,91 (0,35 – 9,39) 0,475 
Menos de 200 cel/mm3 7 (77,8%) 2 (22,2%) 1,82 (0,24 – 3,39) 0,888 

Carga viral máxima*     
Menos de 100.000 cópias/ml 43 (69,3%) 19 (30,7%) 1,0 - 
Mais de 100.000 cópias/ml 19 (59,4%) 13 (40,6%) 0,65 (0,27 – 1,57) 0,335 

Carga viral atual*     
Indetectável 39 (65,0%) 21 (35,0%) 1,0 - 
50 a 1.000 cópias/ml 7 (63,6%) 4 (36,4%) 0,94 (0,25 – 3,59) 0,931 
1.000 a 100.000 cópias/ml 15 (78,9%) 4 (21,1%) 2,02 (0,59 – 6,86) 0,260 
Mais de 100.000 cópias/ml 3 (50,0%) 3 (50,0%) 0,54 (0,10 – 2,90) 0,472 

a Associação estatisticamente significante (p < 0,05) 
b Entre os pacientes com carga viral indetectável 
c Mediana (P25; P75)  - teste de Mann-Whitney para comparação de medianas 

 

Com o objetivo de minimizar um possível viés de confundimento, foi realizada uma 
análise multivariada por regressão logística, onde permaneceram associados ao Distúrbio 
Neurocognitivo Associado ao HIV as variáveis sexo e idade. Os pacientes com mais idade e 
do sexo feminino tiveram maior chance de aparecimento do distúrbio. Nenhuma das variáveis 
relacionadas ao HIV estiveram associadas ao distúrbio neurocognitivo (tabela 3). 
 
Tabela 3. Modelo multivariado da associação do Distúrbio Neurocognitivo Associado ao 
HIV das 98 pessoas vivendo com o HIV atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz 
da UPE e no Hospital das Clínicas da UFPE, Recife, PE, Brasil.   
 

Variáveis OR (IC95%) p-valor 

Características sócio-biológicas   
Idade 1,06 (0,99 – 1,12) 0,074 
Sexo   

Masculino 1,0 - 
Feminino 2,93 (1,18 – 7,25) 0,039a 

a Associação estatisticamente significante (p < 0,05) 
 

Com a finalidade de se encontrar alguma causa que justificasse a maior freqüência do 

HAND no sexo feminino, foi feita a comparação das características sócio-biológicas, clínicas 

e laboratoriais entre o sexo masculino e o feminino. O diagnóstico de depressão e o CPE < 8 



56 
 

foi mais freqüente entre as mulheres e essa associação foi estatisticamente significante (P = 

0,001 e P = 0,028, respectivamente). 
 

Tabela 4. Comparação das caracteristicas sócio-biológicas, clínicas e laboratoriais por 
sexo das 98 pessoas vivendo com o HIV atendidas no Hospital Universitário Oswaldo Cruz 
da UPE e no Hospital das Clínicas da UFPE, Recife, PE, Brasil.   
 

Variáveis 
Sexo 

p-valor 
Masculino Feminino 

Características sócio-biológicas    
Idade 37,8  7,4 38,3  7,9 0,754 

Características clínicas    
Depressão    

Não 46 (95,8%) 35 (70,0%) 0,001 
Sim 2 (4,2%) 15 (30,0%)  

Uso de TARV    
Sim 44 (91,7%) 45 (90,0%) 0,775 
Não 4 (8,3%) 5 (10,0%)  

Tempo de uso de TARV    
Menos de 5 anos 28 (63,6%) 22 (48,9%) 0,161 
Mais de 5 anos 16 (36,4%) 23 (51,1%)  

Tempo de diagnóstico da infecção 
pelo HIV 

   

Menos de 5 anos 29 (60,4%) 21 (42,0%) 0,068 
Mais de 5 anos 19 (39,6%) 29 (58,0%)  

CPEb    
> 8 30 (69,8%) 21 (46,7%) - 
< 8 13 (30,2%) 24 (53,3%) 0,028 

Características laboratoriais    
Nadir de CD4*    

Mais de 350 cel/mm3 11 (23,4%) 10 (20,4%) 0,914 
De 200 a 350 cel/mm3 24 (51,1%) 25 (51,0%)  
Menos de 200 cel/mm3 12 (25,5%) 14 (28,6%)  

Contagem atual de CD4*    
Mais de 350 cel/mm3 38 (80,9%) 38 (77,6%) 0,923 
De 200 a 350 cel/mm3 4 (8,5%) 5 (10,2%)  
Menos de 200 cel/mm3 5 (10,6%) 6 (12,2%)  

Carga viral máxima*    
Menos de 100.000 cópias/ml 27 (57,5%) 35 (74,5%) 0,082 
Mais de 100.000 cópias/ml 20 (42,5%) 12 (25,5%)  

Carga viral atual*    
Indetectável 28 (59,6%) 32 (65,3%) 0,793 
50 a 1.000 cópias/ml 6 (12,8%) 5 (10,2%)  
1.000 a 100.000 cópias/ml 9 (19,1%) 10 (20,4%)  
Mais de 100.000 cópias/ml 4 (8,5%) 2 (4,1%)  

 
 

Discussão 
 

O presente estudo mostrou uma freqüência de 67,3% de todas as formas de HAND 
(assintomática, leve e demência) na população analisada. No Brasil existem poucos dados 
sobre a prevalência do HAND. Estudos realizados em algumas regiões mostram essa 
prevalência variando entre 4,6 e 52,4% (8,12–14). ROCHA e cols. estudaram 18 pacientes 
com HIV/aids atendidos no Hospital Regional de Assis (Assis – SP) e constataram algum tipo 
de prejuízo cognitivo em 34% dos participantes (12). FERNANDES FILHO e MELO 
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avaliaram a presença de HAND em 52 pacientes infectados com HIV com mais de 50 anos 
em dois hospitais do Recife e encontraram uma prevalência de 36,5% (14). Nesses dois 
estudos foram utilizados para o diagnóstico do HAND o Mini Exame do Estado Mental 
(MEEM) e a IHDS com um ponto de corte ≥ 10. Essa variabilidade das prevalências 
encontradas no Brasil, inclusive discordando do presente estudo, pode ser explicada pelos 
instrumentos utilizados para se chegar ao diagnóstico, pelos critérios utilizados para se definir 
HAND ou pelo tamanho da população estudada. O MEEM, por exemplo, foi criado para 
triagem de demências corticais, como a doença de Alzheimer e não parece uma boa opção 
para rastrear o HAND, uma demência subcortical (9,15). A sensibilidade da IHDS com um 
ponto de corte ≥ 10 para identificar as formas assintomática e leve do HAND é de apenas 
45,7% (8).  

Diferentemente dos dados citados, e próximo à taxa de prevalência encontrada no 
nosso estudo, Rodrigues e cols., estudiosos brasileiros, encontraram uma prevalência de 
HAND de 52,4% em uma coorte de PVHIV (8). No estudo de Rodrigues e cols., a IHDS 
também foi utilizada como metodologia de triagem do HAND, (além dos outros testes 
psicológicos utilizados), fato que pode justificar a semelhança desse resultado com o nosso.  

A prevalência do HAND chegam a variar de 22,7% a 64% em outras regiões do 
mundo (3,6,16–21). Muito dessa variabilidade pode ser explicada pelo estágio da doença, uso 
ou não de tratamento, a ferramenta utilizada para detectar o dano neurológico, bem como os 
critérios utilizados. Características regionais também parecem ser importantes, incluindo o 
tipo de comorbidade existente e o subtipo do HIV prevalente (5,22). No estudo CHARTER, 
referência no estudo do HAND, Heaton e cols. avaliaram 1555 adultos americanos infectados 
pelo HIV. Após a avaliação neuromédica, psiquiátrica e neuropsicológica, encontraram uma 
frequência de 52% dos pacientes com alterações neuropsicológicas (33% com a forma 
assintomática, 12% com a forma leve e 2% dos pacientes com demência) (16), bastante 
similar à prevalência encontrada no nosso estudo.  

Após a análise multivariada, o sexo feminino manteve-se associado, de forma 
independende, com o diagnóstico do HAND no nosso estudo. Zhang e cols. também 
encontraram um maior risco de HAND nos pacientes do sexo feminino (P < 0,001) em uma 
população de 134 PVHIV na China (20). A maioria dos estudos, entretanto, não evidencia tal 
associação (3,6,16,17,19,21,23). Não sabemos explicar a causa da diferença da prevalência da 
HAND entre os gêneros, mas conjecturamos que um fator social poderia explicar a razão de 
as mulheres apresentarem uma maior chance de desenvolver o HAND. A região Nordeste, 
onde a cidade do Recife está inserida, é uma região pobre, na qual as mulheres possuem renda 
sabidamente menor do que a masculina (IBGE, 2010). Encontrar-se-iam, portanto, em 
situação de maior vulnerabilidade em geral, com possíveis reflexos na frequência do HAND. 
Outros possíveis fatores que poderiam justificar a maior freqüência de HAND no sexo 
feminino foram encontrados quando se comparou as características sócio-biológicas, clínicas 

e laboratorias por sexo: o diagnóstico de depressão foi mais freqüente entre as mulheres (P = 
0,001) o que pode ter levado a um viés de classificação, visto que existe uma 
dificuldade considerável em diferenciar os dois quadros. Ademais, um 
levantamento de estudos com pacientes hospitalizados e não hospitalizados 
demonstrou que cerca de 34% dos portadores de distúrbio cognitivo leve também 
são portadores de depressão, reforçando que os pacientes portadores de sintomas 
depressivos ou sintomas afetivos possuem maior risco de conversão para o 
distúrbio neurocognitivo leve e para a demência (LYKETSOS, 2010). O CPE 
baixo, ou seja < 8 (P = 0,028) foi mais freqüente no sexo feminino, podendo ter 
resultado na maior prevalência do HAND numa população cuja TARV apresentava 
menor escore de penetração no SNC. Tal suposição deve considerar a ausência de 
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consenso sobre a importância do CPE da TARV no aparecimento da HAND, 
conforme discutiremos posteriormente. 

Constatamos uma tendência à associação do HAND com o aumento da idade, após 
uma análise multivariada, mesmo se tratando de uma população jovem.  Esse achado é 
consistente com a conclusão de alguns estudos da literatura que também evidenciaram essa 
associação (24,25) e com os fenômenos biológicos. De modo geral, a idade é um fator 
importante para o aparecimento de distúrbio neurocognitivo, justificado pela 
imunossenescência (26). Além disso, é possível que estes pacientes apresentem maior tempo 
da infecção pelo HIV, e portanto, de infecção do SNC, mesmo que esta não tenha sido 
diagnosticada. 

Apesar de não ter apresentado significância estatística ao nível de 5%, o tempo de uso 
de TARV por mais de 5 anos apresentou uma associação com o HAND. Uma possível 
explicação para esse achado poderia ser pelo fato de os pacientes em uso de TARV há mais 
tempo apresentarem maior chance de falha terapêutica ou maior tempo de infecção pelo HIV 
no SNC. Tal suposição pode ser embasada no fato de que o tempo de doença é muito similar 
ao tempo de uso da TARV no presente estudo, ou seja, grande parte dos pacientes foram 
diagnosticados em fase avançada, e já necessitavam tratamento, fato ainda comum na região 
(27). 

Quanto ao nadir de CD4, a literatura tem mostrado uma associação entre o HAND e 
baixos níveis de nadir de CD4 (24,28,29). Entretanto, esse achado não foi reproduzido nesse 
estudo possivelmente pelo reduzido tamanho da amostra. 

É altamente controverso se os antirretrovirais com melhor penetração no SNC 
(neuroHAART) resultam numa melhora da função cognitiva e na supressão da carga viral no 
SNC. Cysique e cols. encontraram 16 estudos na literatura que avaliaram os efeitos da 
neuroHAART na performance neuropsicológica. Desses, apenas seis possuíam boa qualidade 
metodológica e mostraram um efeito positivo da neuroHAART na função cognitiva. Porém 
dentre os seis estudos citados, apenas dois tinham um poder estatístico de 80%  (30). No 
nosso estudo foi calculado o CPE dos pacientes com carga viral atual indetectável e não 
encontramos associação entre o uso de neuroHAART e a presença de HAND (P = 0,778). 

Os sintomas do HAND podem ser confundidos com os da depressão (31,32). Dos 66 
pacientes com diagnóstico de HAND, 14 apresentaram também diagnóstico de depressão, o 
que pode ter resultado num viés de classificação. Antes de se confirmar o diagnóstico de 
HAND nos pacientes com depressão, pode ser necessário realizar o tratamento dessa última, 
uma vez que a depressão pode alterar os resultados dos testes neuropsicológicos. 

Identificamos como limitações do presente estudo o tamanho da amostra.  
O rastreio feito para o diagnóstico de HAND através da IHDS com ponto de corte ≥ 11 

mostrou que essa é uma comorbidade frequente entre as PVHIV que participaram do estudo. 
As pessoas do sexo feminino e com mais idade, especialmente entre 31-50 anos, mostraram-
se mais susceptíveis ao HAND e, portanto, PVHIV com essas características devem ser 
submetidas ao rastreio para o HAND. 
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Apêndice C – Artigo em inglês 

Screening for HIV-associated neurocognitive disorder, using the International HIV 

Dementia Scale in Recife, Pernambuco, Brazil 

 

Objective 

The aim of this study was to estimate the frequency of all forms of HIV-associated 

neurocognitive disorder (HAND): asymptomatic, mild and dementia, using the International 

HIV Dementia Scale (IHDS), and to describe the socio-biological, clinical and laboratory 

characteristics associated with the studied groups. 

 

Methods 

A cross-sectional study was conducted involving people living with HIV (PLHV), aged 

between 18 and 50 years, without other neurological diseases, attending two referral centres 

for the treatment of HIV in Recife. People were excluded if they were using efavirenz and/or 

illicit drugs. An IHDS cutoff value of ≥ 11 was used as diagnostic criterion for HAND. A 

multivariate model was proposed using logistic regression in order to minimize the 

confounding biases. 

 

Results 

Amongst the 98 participants, the prevalence of HAND was 67.3%. Through a multivariate 

analysis, female subjects (P = 0.024) and older subjects (P = 0, 072) were characteristics 

associated with the diagnosis of HAND. The diagnosis of depression and the use of 

antiretroviral therapy (ART) with less CNS penetration was more common in women (P = 

0.001 and P = 0.028, respectively). 

 

Conclusion 

HAND proved to be a frequent comorbidity. Female and older subjects were more susceptible 

to HAND and therefore, PLHV with these characteristics should be screened for HAND. 

 

 

Introduction 

 

In the primary stage of HIV infection, the virus enters the central nervous system 

(CNS) and establishes a protected viral reservoir. Chronic infection of the CNS may lead to 

neurodegenerative complications with the possibility of developing disorders in cognitive 

functions and deficiencies within mental processes such as attention, learning, memory, speed 

of information processing, problem-solving ability and sensory and motor symptoms (1.2). 

HIV-associated neurocognitive disorder (HAND) has deservedly received attention 

due to its potential for determining an adverse functional impact on the lives of people living 

with HIV (PLHV), such as difficulties in performing normal everyday activities and the need 

for assistance in order to ensure adherence to medication. Moreover, patients may also 
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experience difficulties in staying in employment, and thus need better additional social care 

(3). 

The clinical diagnosis of HAND is ideally based on performance in 

neuropsychological tests (4). However, implementation of these tests, which can extend to 

more than three hours, is often impractical in many clinical settings, particularly in developing 

countries (5). Furthermore, performing such tests may be influenced by language and the 

candidate’s educational background. Because of such difficulties, the tests are often 

unavailable (4,6,7). In order to minimize this problem, a rapid screening test has been created 

and validated for the Brazilian population called the International HIV Dementia Scale 

(IHDS). On reaching a cutoff value in the IHDS of ≥ 11, a sensitivity of 75.7% and a 

specificity of 52.8% are obtained for detecting asymptomatic and milder forms of the disorder 

(8). 

A lack of uniformity between the prevalence of HAND within different previously 

studied population groups may be associated with the use of different diagnostic criteria for 

different diagnostic tools, cultural differences in the analyzed populations, the type of 

antiretroviral therapy (ART) used or the stage of HIV infection (5). These factors make it 

difficult to compare data, and thus render it necessary to conduct studies with standardized 

diagnostic tools in order to define the prevalence of HAND within each region. Becoming 

more familiar with the local prevalence of this disorder and the characteristics of the 

population most affected may provide guidelines regarding the most vulnerable groups, 

offering assistance in strategies that improve adherence to therapies and in the use of 

strategies to reduce the impact of HAND. 

 

Methods 

  

Study population 

 

From January 2013 to August 2014, PLHV of both sexes, aged between 18 and 50 

years, who attended the HIV treatment centres at the Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

(State Secretariat of Health) and the Hospital das Clínicas (Universidade Federal de 

Pernambuco) for their routine outpatient visits were randomly invited to participate in the 

study. Patients were excluded from the study if they presented with a current or previous 

history of severe psychiatric illness or CNS infection, a focal neurological sign or had used 

illicit drugs and/or efavirenz during the previous 30 days. 

Patients who agreed to participate signed an informed consent form, approved by the 

Research Ethics Committee at the Health Sciences Centre at the Universidade Federal de 

Pernambuco (CAAE: 10928112.2.0000.5208). 

Following this, the interviewer completed a questionnaire containing information 

taken from the patient's medical records such as age, sex, use of ART, start date of ART, date 

of HIV diagnosis, nadir and current CD4 T counts, highest viral load ever presented and 

current viral load. Data regarding education and the use of illicit drugs were requested from 

participants, who were then submitted to the International HIV Dementia Scale (IHDS) and 

the depression subscale of the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 
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We considered the current CD4 count and viral load as those collected during the 4 

months prior to the interview.   

 

The International HIV Dementia Scale (IHDS) 

 

The IHDS, the methodology used in this study for screening dementia, consists of 

three subtests: timed finger tapping test, timed alternating hand sequence test and four-item 

recall in 2 minutes. This scale does not require knowledge of the English language, may be 

performed briefly in 2-3 minutes by ambulatory non-neurologists and does not require special 

instrumentation except for a watch with a second hand. Thus, it is ideal for a scenario in 

which human and material resources are limited (9). 

The IHDS was recently validated for the Brazilian population. Using a cutoff value of 

≥ 10 for the diagnosis of dementia, the scale has a sensitivity and specificity of 55% and 80%, 

respectively. To detect asymptomatic and mild forms of neurocognitive disorder using a 

cutoff value of ≥ 11, the sensitivity and specificity change to 78% and 52%, respectively. In 

the present study, we used a cutoff value of ≥ 11, in order to screen asymptomatic and mild 

forms and dementia of HAND.  

 

The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

 

The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) was developed to identify 

possible new cases of anxiety and depression in adults. HADS differs from other scales in that 

it contains items, which address symptoms of anxiety and depression related to physical 

illness (such as weight loss, insomnia, fatigue, headache and dizziness) to prevent any 

interference from somatic disorders in score of the scale (10 ). 

A diagnosis of depression may be confused with a diagnosis of HAND. In order to 

minimize this possible classification bias within our study, the 7-item HADS depression 

subscale was applied, in which each item scores from 0 to 3. Patients who obtained overall 

scores of ≥ 9 were diagnosed as suffering from depression. 

 

CNS penetration effectiveness score (CPE) 

 

The CPE estimates the combined effectiveness of the antiretrovirals on the CNS, 

based on the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of the drugs. This model was 

originally proposed by Letendre et al. in 2008, and updated in 2010. The score for each 

antiretroviral ranges from 1 to 4, in which 4 indicates the best CNS penetration. In the present 

study, regimens with good CNS penetration were considered as those with a CPE of ≥ 8 (11). 

The CPE was assessed of patients with an undetectable viral load. 

  

Data analysis  

 

Quantitative variables were described as mean values with their respective standard 

deviations, while the qualitative variables were represented by frequency distribution. The 

associations of factors related to neurocognitive disorder were tested using the Pearson chi-
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square test. The nonparametric Mann-Whitney test was used to compare medians. The odds 

ratio (OR) was calculated as a measure of association with their respective confidence 

intervals. A multivariate model was proposed using logistic regression in order to minimize 

the confounding biases. All tests were interpreted using a statistical significance level of 5% 

(p <0.05). Statistical analysis was performed using STATA 12.0. 

 

Results 

 

The study included 98 PLHV, of whom 66 (67.3%; CI - 95%: 57.9% to 76.8%) 

presented a positive screening for any form of HAND with the IHDS, when using the 

proposed cutoff value for the study (> 11 points). Using a cutoff value of ≥ 10, 33.7% of the 

98 patients were classified as presenting HIV-associated dementia. For analysing the 

associations, we considered patients with any form of HAND as presenting neurocognitive 

disorder.  

The socio-biological, clinical and laboratory characteristics of all patients included in 

the study are presented in Table 1. 

The mean age of patients was 38.1 ± 7.6 years, of whom 72.4% were aged between 31 

and 50 years. Slightly more than half the patients were female (51%), and only one was 

illiterate. A diagnosis of depression was established in 17.3% of patients. A total of 90.8% 

were using ART. Of these, 11.2% had been using ART for less than 1 year and 43.8% for 

more than five years. The elapsed time since diagnosing HIV infection was very similar to the 

time on ART. 

With regard to laboratory data, the CD4 nadir of 51% of those studied was less than 

200 cells/mm3, while 21.9% presented the lowest CD4 count of above 350 cells/mm3. A total 

of 79.2% presented a current CD4 of above 350 cells/mm3, while 9.4% presented CD4 counts 

below 200 cells/mm3. When analyzing the maximum viral load in the patient’s recorded 

history, it was observed that 56.4% presented a viral load of between 1,000 and 100,000 

copies, and 34% presented more than 100,000 copies. A total of 62.5% presented a current 

undetectable viral load (Table 1). 

Using univariate analysis there was no evidence of an association between the 

presence of HAND and schooling, a diagnosis of depression, the use of HAART, the time 

elapsed since diagnosing HIV infection, the CD4 count, viral load values and the 

antiretroviral penetration score into the CNS. There was a trend towards an association 

between the diagnosis of HAND and increasing age (P = 0.07). Analysing the association 

between sex and neurocognitive disorder, it was observed that female subjects presented a 

higher frequency of neurocognitive disorder than male (P = 0.024). Those who had used ART 

for more than five years presented a greater chance of HAND, although there was no 

statistical significance at the 5% level (Table 2). The median CD4 nadir was similar among 

patients with and without HAND. 

In order to minimize possible confounding biases, a multivariate logistic regression 

analysis was performed, in which the variables sex and age remained associated with HAND. 

Female and older subjects were more inclined towards the onset of the disorder. None of the 

variables related to HIV were associated with neurocognitive disorder (Table 3). 
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With the aim of encountering a cause to justify a higher frequency of HAND in 

women, a comparison of the socio-biological, clinical and laboratory characteristics was 

performed between males and females. The diagnosis of depression and a CPE of <8 was 

more frequent amongst women, and this association was statistically significant (P = 0.001 

and P = 0.028, respectively). 
 

Discussion 
 

The present study demonstrated a frequency of 67.3% of all forms of HAND 

(asymptomatic, mild and dementia) within the population. In Brazil there are few available 

data regarding the prevalence of HAND. Studies in some regions of the country have revealed 

a prevalence ranging between 4.6 and 52.4% (8,12-14). Rocha et al. studied 18 patients with 

HIV/AIDS treated at the Regional Hospital of Assisi (Assisi - SP) and encountered some type 

of cognitive impairment in 34% of the participants (12). Fernandes Filho and Melo evaluated 

the presence of HAND in 52 HIV-infected patients aged 50 years and over in two hospitals in 

Recife and encountered a prevalence of 36.5% (14). In both studies, the Mini Mental State 

Examination (MMSE) and the IHDS with a cutoff value of ≥ 10 were used to diagnose 

HAND. This variability in prevalence rates in Brazil, including disagreement with the present 

study, may be explained by the tools used to arrive at a diagnosis, the criteria used to define 

HAND or the size of the study population. The MMSE, for example, was created to screen for 

cortical dementias, such as Alzheimer's disease, and does not therefore seem an appropriate 

option for identifying HAND, a subcortical dementia (9.15). The sensitivity of IHDS with a 

cutoff value of ≥ 10 to identify the asymptomatic, mild forms of the HAND is only 45.7% (8). 

Unlike the abovementioned data, and more in line with the prevalence rate 

encountered in the present study, Rodrigues et al. identified a prevalence of 52.4% of HAND 

in a cohort of PLHV (8). In a study by Roberts et al., the IHDS was also used as a screening 

methodology for HAND, (in addition to other psychological tests), which may explain the 

similarity of these results with our own. 

In other regions of the world, the prevalence of HAND has been subject to variations 

of between 22.7 and 64% (3,6,16-21). Much of this variability may be explained by the stage 

of the viral disease, using ART or not, the tool used to detect neurological damage, as well as 

the criteria used. Regional characteristics also appear to be relevant, including the type of 

existing comorbidity and the prevalent HIV subtype (5.22). In the CHARTER study, a 

reference in the HAND study, Heaton et al. assessed 1555 HIV-infected US adults. After 

neuromedical, psychiatric and neuropsychological assessment, a frequency of 52% was 

demonstrated in patients with neuropsychological disorders (33% asymptomatic, 12% with 

the mild form and 2% with dementia) (16), very similar to the prevalence identified in the 

present study.  

In our study, after the multivariate analysis, female subjects remained independently 

associated with the diagnosis of HAND. Zhang et al. also encountered a higher risk of HAND 

in female patients (P <0.001) in a population of 134 PLHV in China (20). Most studies 

however, do not demonstrate such an association (3,6,16,17,19,21,23). We are unable to 

explain what causes this difference in the prevalence of HAND between the sexes, but we 

conjecture that social factors could explain why women stand a greater chance of developing 
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HAND. The North-eastern region of Brazil, where the city of Recife is located, is poor, and it 

is a well-known fact that women have lower incomes than men (IBGE, 2010). Therefore, in 

general terms, women are frequently more vulnerable in most situations, thus causing a 

possible impact on the frequency of HAND. Other possible factors that could explain the 

higher frequency of HAND in females were encountered when comparing the socio-

biological, clinical and laboratorial characteristics by sex: the diagnosis of depression was 

more frequent amongst women (P = 0.001), which may have led to a classification bias, since 

there is considerable difficulty in differentiating between the two situations. In addition to 

this, a survey of studies with both in- and outpatients indicated that around 34% of patients 

with mild cognitive disorder also present with depression, highlighting that patients with 

depressive or affective symptoms have an increased risk of converting to mild neurocognitive 

disorder and to dementia (LYKETSOS, C, 2010). A low EPC, i.e. <8 (P = 0.028) was more 

frequent in women and may have resulted in a higher prevalence of HAND for a population in 

which ART presented a lower penetration score in the CNS. This assumption should consider 

the absence of consensus on the importance of CPE/ART with the presence of HAND, as 

discussed below. 

On multivariate analysis, we discovered a trend towards an association of HAND with 

increasing age, even when dealing with a young population. This finding is consistent with 

the conclusions of a number of published studies that have also reported this association 

(24,25) and biological phenomena. In general, age is an important factor for the onset of 

neurocognitive disorder, and explained by immunosenescence (26). Furthermore, it is 

possible that such patients have presented longer periods of HIV infection, and therefore CNS 

infection as well, even when it has gone undiagnosed. 

Although no statistical significance at 5% was presented, the use of ART for more than 

5 years demonstrated an association with HAND. One possible explanation for this finding 

could be the fact that patients using HAART for longer periods have a greater chance of 

treatment failure or longer periods of HIV infection in the CNS. In the present study, this 

assumption may be based on the fact that the duration of the disease is very similar to the 

time of using ART, i.e., most patients were diagnosed at an advanced stage, and needed 

immediate treatment, still a common occurrence within this region (27). 

The literature has demonstrated an association between HAND and low levels of CD4 

nadir (24,28,29). However, this finding was not replicated in this study, possibly due to the 

small sample size. 

It is highly controversial whether antiretrovirals with better CNS penetration 

(neuroHAART) result in improved cognitive function and in the suppression of viral load in 

the CNS. Cysique et al. encountered 16 studies in the literature that assessed the effects of 

neuroHAART on neuropsychological performance. Of these, only six were considered good 

in terms of methodology and identified a positive effect of neuroHAART on cognitive 

function. However, amongst the six studies cited above, only two had a statistical power of 

80% (30). In our study, we calculated the CPE of patients with a current undetectable viral 

load and encountered no association between the use of neuroHAART and the presence of 

HAND (P = 0.778).   

Symptoms of HAND may be confused with depression (31,32). Of the 66 patients 

diagnosed with HAND, 14 were also diagnosed with depression, which may have resulted in 



68 
 

a classification bias. Before confirming a diagnosis of HAND in patients with depression, it 

may be necessary to treat the latter condition, since depression may alter the results of 

neuropsychological tests. This is a limitation of the present study, which may also be 

encountered in most articles on the subject. 

The screening conducted for the diagnosis of HAND with the IHDS with a cutoff 

value of ≥ 11 indicated that this is a common comorbidity among PLHV who participated in 

the study. Females and older patients, especially those aged between 31-50 years, were shown 

to be more susceptible to HAND, and therefore PLV with these characteristics should be 

subjected to screening for HAND. 

 
Table 1. Socio-biological, clinical and laboratory characteristics of the 98 people living with 
HIV treated at the Hospital Universitário Oswaldo Cruz at UPE and the Hospital das 
Clínicas at UFPE, Recife, PE, Brazil.   

Variables Number (%) 
Socio-biological caracteristics  

Agea 38.1  7.6 
Sex  

Male 48 (49.0%) 
Female 50 (51.0%) 

Literate  
Yes 97 (98.9%) 
No 1 (  1.1%) 

Clinical characteristics  
Depression  

Yes 17 (17.3%) 
No 81 (82.7%) 

Use of ART  
Yes 89 (90.8%) 
No 9 (  9.2%) 

Time using ART  
Less than 1 year 10 (11.2%) 
Between 1 and 5 years 40 (45.0%) 
More than 5 years 39 (43.8%) 

Time since diagnosed with HIV  
Less than 1 year 10 (10.2%) 
Between 1 and 5 years 40 (40.8%) 
More than 5 yers 48 (49.0%) 

Laboratory characteristics   
CD4 nadir   

Less than 200 cells/mm3 49 (51.0%) 
Between 200 and 350 cells/mm3 26 (27.1%) 
Mais de 350 cel/mm3 21 (21.9%) 

Current CD4 count  
Less than 200 cells/mm3 9 (9.4%) 
Between 200 and 350 cells/mm3 11 (11.5%) 
Mais de 350 cel/mm3 76 (79.2%)  

Maximum vial load   
Undectable  1 (1.1%) 
50 to 1,000 copies/ml 8 (8.5%) 
1,000 to 100,000 copies/ml 53 (56.4%) 
More than 100,000 copies/ml 32 (34.0%) 

Curent viral load  
Undectable  60 (62.5%) 
50 to 1,000 copies/ml 11 (11.5%) 
1,000 to 100,000 copies/ml 19 (19.8%) 
More than 100,000 copies/ml 6 (6.2%) 

a Mean  sd 
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Table 2. Association between HIV-associated neurocognitive disorder and the biological, 
clinical and laboratory variables of 98 people living with HIV treated at the Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz at UPE and at the Hospital das Clínicas at UFPE, Recife, PE, 
Brazil.   

Variables Neurocognitive Disorder 
OR (CI95%) p-value 

Yes No 
Socio-biological characteristics      

     
    Age 39.1  7.3 36.1  7.9 1.05 (0.99 – 1.12) 0.072 

Sex     
Male 27 (56.2%) 21 (43.8%) 1.0 - 
Female 39 (78.0%) 11 (22.0%) 2.75 (1.14 – 6.64) 0.024a 

Clinical characteristics      
Depression     

No 52 (64.2%) 29 (35.8%) 1.0 - 
Yes 14 (82.3%) 3 (17.7%) 2.60 (0.69 – 9.81) 0.158 

Use of ART     
Yes 59 (66.3%) 30  (33.7%) 1.0 - 
No 7 (77.8%) 2 (22.2%) 1.78 (0.35 – 9.09) 0.489 

Time using ART     
Less than 5 years 29 (58.0%) 21 (42.0%) 1.0 - 
More than 5 years 30 (76.9%) 9 (23.1%) 2.41 (0.95 – 6.13) 0.064 

Time since diagnosed with HIV     
Less than 5 years 30 (60.0%) 20 (40.0%) 1.0 - 
More than 5 years 36 (75.0%) 12 (25.0%) 1.41 (0.92 – 2.17) 0.116 

CPEb     
> 8 24 (63.2%) 14 (36.8%) 1.0 - 
< 8 14 (66.7%) 7 (33.3%) 1.16 (0.38 – 3.58) 0.778 

Laboratory characteristics      
Quantitative CD4 nadirc 197 (81; 326) 225 (79; 320) 1.21 (0.52 – 2.82) 0.721 
CD4 nadir*     

More than 350 cells/mm3 13 (61.9%) 8 (38.1%) 1.0 - 
Between 200 and 350 cells/mm3 17 (65.4%) 9 (34.6%) 1.16 (0.35 – 3.84) 0.805 
Less than 200 cells/mm3 34 (69.4%) 15 (30.6%) 1.39 (0.48 – 4.07) 0.542 

Current CD4 count*     
More than 350 cells/mm3 50 (65.8%) 26 (34.2%) 1.0 - 
Between 200 and 350 cells/mm3 7 (63.6%) 4 (36.4%) 0.91 (0.35 – 9.39) 0.475 
Less than 200 cells/mm3 7 (77.8%) 2 (22.2%) 1.82 (0.24 – 3.39) 0.888 

Maimum viral load*     
Less than 100,000 copies/ml 43 (69.3%) 19 (30.7%) 1.0 - 
More than 100,000 copies/ml 19 (59.4%) 13 (40.6%) 0.65 (0.27 – 1.57) 0.335 

Current viral load*     
Undetectable 39 (65.0%) 21 (35.0%) 1.0 - 
Between 50 and 1,000 copies/ml 7 (63.6%) 4 (36.4%) 0.94 (0.25 – 3.59) 0.931 
1,000 to 100,000 copies/ml 15 (78.9%) 4 (21.1%) 2.02 (0.59 – 6.86) 0.260 
More than 100,000 copies/ml 3 (50.0%) 3 (50.0%) 0.54 (0.10 – 2.90) 0.472 

a A significantly statistic association (p < 0,05) 
b Amongst patients with an undetectable viral load 
c Median (P25; P75)  - the Mann-Whitney test to compare the medians 
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Tablel 3. Multivariate model of the factors associated with HIV-associated neurocognitive 
disorder of 98 people living with HIV treated at the Hospital Universitário Oswaldo Cruz at 
UPE and the Hospital das Clínicas at UFPE, Recife, PE, Brazil.   

Variables OR (CI 95%) p-value 

Socio-biological characteristics    
 1.06 (0.99 – 1.12) 0.074 
Sex   

Male 1.0 - 
Female 2.93 (1.18 – 7.25) 0.039a 

a A significantly statistic association (p < 0.05) 
 

 
 

Table 4. Comparison of the socio-biological, clinical and laboratory characteristics by sex of 
98 people living with HIV treated at the Hospital Universitário Oswaldo Cruz at UPE and the 
Hospital das Clínicas at UFPE, Recife, PE, Brazil.   

Variables 
Sex 

p-value 
Male Female 

Socio-biological characteristics    
Age 37.8  7.4 38.3  7.9 0.754 

Clinical characteristics    
Depression    

No 46 (95.8%) 35 (70.0%) 0.001 
Yes 2 (4.2%) 15 (30.0%)  

Use of ART    
Yes 44 (91.7%) 45 (90.0%) 0.775 
No 4 (8.3%) 5 (10.0%)  

Time using ART    
Less than 5 years 28 (63.6%) 22 (48.9%) 0.161 
More than 5 years 16 (36.4%) 23 (51.1%)  

Time since diagnosed with HIV    
Less than 5 years 29 (60.4%) 21 (42.0%) 0.068 
More than 5 years 19 (39.6%) 29 (58.0%)  

CPEb    
> 8 30 (69.8%) 21 (46.7%) - 
< 8 13 (30.2%) 24 (53.3%) 0.028 

Laboratory characteristics    
CD4 nadir*    

More than 350 cells/mm3 11 (23.4%) 10 (20.4%) 0.914 
Between 200 and 350 cells/mm3 24 (51.1%) 25 (51.0%)  
Less than 200 cells/mm3 12 (25.5%) 14 (28.6%)  

Current CD4 count*    
More than 350 cells/mm3 38 (80.9%) 38 (77.6%) 0.923 
Between 200 and 350 cells/mm3 4 (8.5%) 5 (10.2%)  
Less than 200 cells/mm3 5 (10.6%) 6 (12.2%)  

Maimum viral load*    
Less than 100,000 copies/ml 27 (57.5%) 35 (74.5%) 0.082 
More than 100,000 copies/ml 20 (42.5%) 12 (25.5%)  

Current viral load*    
Undetectable 28 (59.6%) 32 (65.3%) 0.793 
Between 50 and 1,000 copies/ml 6 (12.8%) 5 (10.2%)  
1,000 to 100,000 copies/ml 9 (19.1%) 10 (20.4%)  
More than 100,000 copies/ml 4 (8.5%) 2 (4.1%)  
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Anexo A - Questionário da pesquisa 

1) NOME: _______________________________________________________________ 

2) Nª PRONTUÁRIO: ______________________ 

3) DN: ___/___/___ IDADE: ______ GÊNERO: □ MASC  □ FEM 

4) ESCOLARIDADE: Estudou: □ SIM □ NÃO . Se sim, até que série: _____ 

5) TEMPO DE DIAGNÓSTICO DO HIV (EM ANOS): __________ 

6) USO DE TARV: __________ QUAIS: _________________________________________ 

7) USO DE TARV NOS ÚLTIMOS 30 DIAS: □ SIM □ NÃO  

8) INÍCIO TARV (MÊS E ANO): _____/_____ 

9) USO DE DROGAS ILÍCITAS (NO ULTIMO MÊS): □ SIM □ NÃO 

(Maconha/cocaína/crack/anfetamina/êxtase/outra) 

10) NADIR DE CD4 (céls/mm3): ______  Data: ____ /____/____ 

11) CD4 mais recente (céls/mm3): ______ Data: ____/____/____ 

12) CV mais recente (cópias/ml): __________________ Data: ____/____/____ 

13) CV mais alta (cópias/ml): __________________ Data: ____/____/____ 

14) DEPRESSÃO – ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO (HAD): _______ pontos 

 □ sem depressão (0-8)  □ com depressão (≥ 9) 
15) ESCALA INTERNACIONAL DE DEMÊNCIA POR HIV (IHDS) 

VELOCIDADE MOTORA: _____ 

VELOCIDADE PSICOMOTORA: _____ 

EVOCAÇÃO DA MEMÓRIA: _____ 

TOTAL: _____ pontos 
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Anexo B - Escala Internacional de Demência pelo HIV 

Registro de memória: apresente quatro palavras para serem lembradas (cão, chapéu, feijão, vermelho) – 
um segundo para dizer cada uma. Tão logo você as diga, pergunte ao paciente as quatro palavras. Repita-
as se o paciente não recordar de todas imediatamente. Diga ao paciente que você pedirá que se lembre 
das palavras novamente um pouco mais tarde. 

 
1. Velocidade motora: faça o paciente tocar os dois primeiros dedos da mão não 

dominante com a maior amplitude e rapidez possíveis. 
      4 = 15 em 5 segundos 

      3 = 11 a 14 em 5 segundos 

      2 = 7 a 10 em 5 segundos 

      1 = 3 a 6 em 5 segundos 

      0 = 0 a 2 em 5 segundos 

 

2. Velocidade psicomotora: faça o paciente realizar os seguintes movimentos com a mão 
não dominante o mais rápido possível: 
 1. Fechar a mão em punho em superfície plana; 2. Colocar a mão sobre uma superfície 

plana com a palma para baixo; 3. Colocar a mão perpendicular à superfície plana, ao 

lado do quinto dedo. Demonstre e faça o paciente realizar duas vezes para praticar. 

      4 = 4 sequências em 10 segundos 

      3 = 3 sequências em 10 segundos 

      2 = 2 sequências em 10 segundos 

      1 = 1 sequências em 10 segundos 

      0 = incapaz de executar 

 

3. Evocação da memória: peça para o paciente se lembrar das quatro palavras. Para as 
palavras não lembradas apresente uma pista semântica conforme mostrado a seguir: 
animal (cão), peça de vestuário (chapéu), legume (feijão), cor (vermelho). 
       Dê um ponto para cada palavra espontaneamente lembrada. 

       Dê 0,5 ponto para cada resposta correta depois do estímulo 

       Máximo – 4 pontos 

 
 
Classificação total da Escala Internacional de Demência por HIV: essa é a soma das pontuações nos itens 
1 a 3. A classificação máxima possível é de 12 pontos. O paciente com uma classificação ≤ 10 deve ser 
submetido a mais avaliações para possível demência. 

 
Fonte: N. Sacktor et al. Departamento de Neurologia Johns Hopkins University. Baltimore, Maryland. 

 
 

 

Anexo C - Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se sentido na ÚLTIMA 
SEMANA. Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Neste questionário as respostas 
espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se pensa muito. Marque apenas uma resposta para 
cada pergunta. 
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2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes: 
0 (  ) Sim, do mesmo jeito que antes 
1 (  ) Não tanto quanto antes 
2 (  ) Só um pouco 
3 (  ) Já não sinto mais prazer em nada 
 
4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas: 
0 (  ) Do mesmo jeito que antes 
1 (  ) Atualmente um pouco menos 
2 (  ) Atualmente bem menos 
3 (  ) Não consigo mais 
 
6) Eu me sinto alegre: 
3 (  ) Nunca 
2 (  ) Poucas vezes 
1 (  ) Muitas vezes 
0 (  ) A maior parte do tempo 
 
8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 
3 (  ) Quase sempre 
2 (  ) Muitas vezes 
1 (  ) De vez em quando 
0 (  ) Nunca 
 
10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 
3 (  ) Completamente 
2 (  ) Não estou mais me cuidando como deveria 
1 (  ) Talvez não tanto quanto antes 
0 (  ) Me cuido do mesmo jeito que antes 
 
12) Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 
0 (  ) Do mesmo jeito que antes 
1 (  ) Um pouco menos do que antes 
2 (  ) Bem menos do que antes 
3 (  ) Quase nunca 
 
14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa 
de televisão, de rádio ou quando leio alguma coisa: 
0 (  ) Quase sempre 
1 (  ) Várias vezes 
2 (  ) Poucas vezes 
3 (  ) Quase nunca 
 
Fonte:  
Zigmond, A.S. 7 Snaith, R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica 
Scandinavica 1983; 67, 361-370. 
Botega NJ, Bio MR, Zomignani MA, Garcia JR C, Pereira WAB. Transtornos do humor em enfermaria 
de clínica médica e validação de medida (HAD) de ansiedade e depressão. Revista de saúde pública, 
29(5): 355-63, 1995. 

 
 

 


