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Resumo 

O uso da terapia antiretroviral modificou a prevalência 
das alterações neurocognitivas de pacientes vivendo 
com HIV(HAND).Foi realizado uma revisão sistemática 
referente a relação entre a prevalência de alterações 
neurocognitivas e o uso de terapia antirretroviral 
utilizando a Escala Internacional de Demência 
associada ao HIV (IHDS). A partir de uma busca 
realizada em outubro de 2020, selecionou-se 37 
artigos que foram lidos na íntegra. Os resultados 
acerca das relações entre HAND e a idade e uso de 
TARV foram conflitantes.Poucos trabalhos detalharam 
os fármacos em uso e sua relação com o desempenho 
neurocognitivo. 

Introdução  

Estudos mostram que cerca de 50% das pessoas 
vivendo com HIV em tratamento antiretroviral(TARV) 
irão desenvolver alterações neurocognitivos 
associadas ao HIV ( HAND). O uso precoce de TARV 
é a principal recomendação para a prevenção de 
HAND. O diagnóstico das HAND é desafiador. Para 
auxiliar nesse processo, foram desenvolvidas diversas 
ferramentas, como a International HIV Dementia Scale 
(IHDS),validada no Brasil.Objetiva-se por meio dessa 
revisão sistemática identificar os efeitos da terapia 
antirretroviral na prevalência das HAND avaliadas por 
meio da IHDS. 

Material e Métodos 

Foi realizado uma revisão sistemática da literatura a 
partir de uma busca de artigos no dia 07 de outubro de 
2020 em: Pubmed, Scielo e Lilacs. Dois avaliadores 
independentes realizaram a seleção dos artigos de 
acordo com critérios pré-estabelecidos. 

Resultados e Discussão 

A busca gerou um total de 2.556 resultados. Após a 
primeira seleção restaram 84 artigos, que foram lidos 
na íntegra e submetidos a uma nova seleção, restando 
apenas 34 artigos. Destes foram extraídos dados 
sociodemográficos, clínicos e relacionados a IHDS. A 
prevalência de HAND aumenta com a idade. Alguns 
dos resultados encontrados corroboram isso, mas em 
alguns estudos a idade não foi significativa para NCI. 
Em relação ao uso de TARV, houve resultados 
conflitantes. Apesar das diferenças entre os ARVs em 
relação aos efeitos no sistema nervoso central, poucos 
trabalhos detalharam os fármacos em uso e sua 
relação com o desempenho neurocognitivo. 

 Conclusões 

A IHDS mostrou-se como uma ferramenta amplamente 
utilizada como triagem para detecção de HAND. A   
relação entre o desempenho neurocognitivo e o uso de 
TARV apresentou resultados diversos e nem sempre 
estatisticamente significativos. Faz-se necessário uma 
maior descrição referente a terapia em uso, para avaliar 
as particularidades entre os antirretrovirais. 
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