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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) também invade o 

sistema nervoso central (SNC) e pode causar uma síndrome com distúrbios 

neurológicos, cognitivos, motores e comportamentais, porem sabe-se que atividade 

física proporciona estratégias para a melhoria deste aspecto.  OBJETIVO: Avaliar a 

relação entre: funções cognitivas, qualidade de vida e atividade física em pessoas 

que vivem com HIV/Aids. METODOS: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de 

caráter transversal, desenvolvida com pessoas que vivem com HIV/Aids, onde foram 

subdivido em três grupos pessoas com HIV praticantes de atividade física, pessoas 

com HIV não praticante de atividade física, pessoas sem HIV praticantes de 

atividade física. Foi realizada uma normatização dos dados, transformando valores e 

expressando de forma percentual de 0 a 100%, considerando o valor normatizado 

em todas as variáveis, e expresso em gráfico para melhor  análise. RESULTADOS: 

Pessoas com HIV praticantes de atividade física apresentaram melhores domínios 

de funções executivas, e memória visual de curto prazo quando observadas com 

pessoas com HIV não praticantes de atividade física, a qualidade de vida também 

foram observados melhores valores do domínio de relações sociais quando 

observado com pessoas com HIV não praticantes de atividade física. CONCLUSÃO: 

Possivelmente há uma relação entre a atividade física e a melhoria das funções 

executivas e memória de curto prazo bem como o domínio de relações sociais da 

qualidade de vida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cognição – HIV – HAND – Exercício – Atividade física  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) also invades the central 

nervous system (CNS) and can cause a syndrome with neurological, cognitive, motor 

and behavioral disorders, but it is known that physical activity for a better vision for 

the better. OBJECTIVE: To evaluate the relationship between: cognitive functions, 

quality of life and physical activity in people living with HIV / AIDS. METHODS: This 

is a cross-sectional descriptive research developed with people living with HIV / 

AIDS, where people with HIV who practice physical activity, people with HIV who do 

not practice physical activity, and people without HIV were subdivided into three 

groups. practitioners of physical activity. A normalization of the data was performed, 

transforming values and expressing in percentage form from 0 to 100%, considering 

the value normalized in all as variables, and expressed in graph for better analysis. 

RESULTS: People with HIV who practiced physical activity presented better domains 

of executive functions, and short-term visual memory when observed with people 

with HIV who did not practice physical activity, a quality of life was also observed in 

the social relations domain when observed with people with HIV who are not 

practicing physical activity. CONCLUSION: Possibly there is a relation between a 

physical activity and an average of functions and short-term notes, as well as the 

domain of social relations of the quality of life. 

 

KEY WORDS: Cognition - HIV - HAND - Exercise - Physical activity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O PROBLEMA 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 36,7 milhões de 

pessoas no mundo estão vivendo com o vírus HIV (UNAIDS, 2017). No Brasil, de 

acordo com o último boletim epidemiológico de 2017 foram notificados 882.810  

casos de infecção, sendo anualmente uma média de 41 mil casos durante os últimos 

cinco anos. Esta infecção pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida, que 

se caracteriza por um conjunto de sintomas e sinais, atualmente, pode ser 

considerada uma doença de perfil crônico, para a qual não há cura, mas há 

tratamento (Ministério da Saúde, 2017).  

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é mais conhecido por seus efeitos 

devastadores no sistema imunológico, que levam à perda progressiva da imunidade, 

entretanto, também invade o sistema nervoso central (SNC) e pode causar uma 

síndrome com distúrbios neurológicos, cognitivos, motores e comportamentais 

graves, conhecida como distúrbio neurocognitivo associado ao HIV (HAND), a 

infecção crônica do HIV no SNC pode levar a complicações neurodegenerativas que 

podem resultar em transtornos das funções cognitivas causando déficits dos 

processos mentais, memória, rapidez do processamento de informações, 

capacidade de resolução de problemas e sintomas sensoriais e motores (Watkins e 

Treisman, 2015; Elbirt; Guri; Rosemberg; Harpreet; Attali; Asher, 2015). Essas 

manifestações clínicas podem elevar-se ao comprometimento progressivo grave que 

é diagnosticado através de critérios, e descritos como demência associada ao HIV 

(Heaton; Franklin; Ellis; McCutchan; Letendre; LeBlanc; et al. 2011).   

Independente das doenças oportunistas ocorridas na infecção, podem estar 

também associadas a prejuízos cognitivos quando se tratando deste complexo como 

uma progressiva desativação de tais funções o mesmo se manifesta como um 

aumento na perda de atenção e concentração, coordenação motora e outros vários 

componentes comportamentais e humorais (Fazeli; Woods; Heaton; Umlauf; 

Gouaux; Rosario, et al. 2014). Além dessas alterações patológicas no cérebro 

incluem-se alterações na substância branca causando atrofia generalizada e outras 

encefalopatias sobre a infecção direta pelo HIV (Strazza; Pirrone; Wigdhal; 

Nonnemacher, 2011).  
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Com o surgimento das terapias antirretrovirais que resultaram em um impacto 

positivo na prevenção das infecções oportunistas, gerou também um aumento da 

sobrevida dos indivíduos infectados, fazendo com que a incidência do distúrbio 

cognitivo associado ao HIV venha diminuindo. Porém, a prevalência, principalmente 

das formas leves persistem elevada, havendo uma melhoria da sobrevida e uma 

baixa efetivação de ação de inibidores de protease no SNC (Heaton; Clinford; 

Franklin; Woods; Ake; Vaida; et al. 2010; Elbirt; Guri; Rosemberg; Harpreet; Attali; 

Asher; 2015). Sendo assim muitas pesquisas têm dado mais atenção aos fatores 

que os distúrbios neurocognitivos ocasionam, em virtude do impacto funcional 

desfavorável dessa morbidade, uma vez que essas pessoas podem apresentar 

dificuldades nas atividades da vida diária e requererem mais assistência para 

garantir adesão às medicações (Filho; Santos; 2008; Mattson; 2013). 

Além disso, essas pessoas podem apresentarem dificuldades em manterem 

seus empregos, necessitando de uma melhor assistência social influenciando assim 

diretamente na sua qualidade de vida (QV) (Chan, Kandiah e Chua; 2012; Tedaldi, 

Minniti e Fischer, 2015; Watkins e Treisman, 2015).  

Diante desse aspecto, a QV mostra-se como outro fator importante que leva 

em consideração áreas distintas da existência dessas pessoas tais como: 

funcionamento psicológico, suporte social, capacidade física e religiosidade. Tais 

parâmetros são tidos como forma de avaliar esses fatores subjetivos. Vários fatores 

associados com a melhoria deste aspecto entre pacientes infectados pelo HIV foram 

relatados na literatura, mas ainda assim, o impacto do HIV na QV se mostra mais 

agressivo nos domínios: bem-estar físico e emocional e apoio social (Basavaraj; 

Navya e Rashmin, 2010; Costa; Oliveira; Gomes; Formozo, 2014).  

Dessa maneira, a QV refere-se ao grau de excelência na vida de uma pessoa, 

nestas condições observa-se a avaliação do sujeito sobre o seu estado de saúde em 

um âmbito multidimensional onde incluem-se sentimentos gerais de bem-estar que 

estão estreitamente relacionados com a felicidade e a satisfação, e passa-se a ser 

considerada como um relevante indicador de saúde que é um dos aspectos mais 

importantes e excepcionalmente uma das mais afetadas em decorrência do HIV/Aids 

(Odili; Usifoh; Ikhorionan; Oparah, 2011). 

Desta forma, observando o impacto da infecção pelo HIV nas mudanças da 

vida dessas pessoas e o enfretamento deste problema, somado a isso vem as 

dificuldades que a condição sorológica impõe na sua qualidade de vida, tem sido um 
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dos grandes desafios enfrentados pelas pessoas que vivem com HIV/Aids (Jin; Liu; 

Wang; Liu; Ding; Su, et al. 2014).  

A partir das considerações supracitadas, há de considerar a prática atividade 

física como agente de redução de alguns acometimentos acarretados a saúde da 

infecção pelo HIV tais como adiposidades, depressões e afins, (Kamitani; Sipe; Higa; 

Mullins; Soares, 2017; O’Brien; Tynan; Nixon; Glaizer, 2016). Alguns achados 

também demonstram que a atividade física é uma importante ação coadjuvante 

estando diretamente associada à melhores índices de funções cognitivas, (Silva e 

Arida, 2015; Alosco; Brickman; Spitznagel; Sweet; Josephson; Griggth, et al. 2015; 

Ortega; Baker; Vaida; Paul; Basco; Ances, 2015).  

Vale lembrar que a maioria dos estudos brasileiros que envolve a atividade 

física em pessoas que vivem com HIV/Aids descrevem os benefícios da prática de 

exercícios físicos sobre o estado clínico geral, capacidade funcional, aptidão física 

relacionada à saúde, entre outros aspectos (Schuelter-trevisol; Wolff; Alencastro; 

Grigoletti; Ikeda; Brandão, et al. 2012). No entanto, poucos estudos relatam o efeito 

nas funções cognitivas desses indivíduos com a inserção da prática regular de 

atividade física (Fazeli; Woods; Heaton; Umlauf; Gouaux; Rosario, et al. 2014; 

Mattson, 2013).  

Desse modo acredita-se que a praticada atividade física, gera diversos 

benefícios a preservação das funções cerebrais, promove também melhoria na 

qualidade de vida mostrando-se como um excelente potencial benéfico multifatorial a 

saúde.  

Sendo assim, nortear cientificamente a magnitude do relacionamento desses 

aspectos são interessantes para possíveis adoções no melhoramento dos cuidados 

a essas pessoas. Assim, diante do que foi expresso questiona-se: qual a relação 

entre as funções cognitivas, a qualidade de vida e a atividade física de pessoas que 

vivem com e sem HIV/Aids no estado do Rio Grande do Norte?  
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1.2    REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.2.1 O Sistema nervoso e o HIV 

 

O sistema nervoso é composto por duas divisões morfológicas funcionais, o 

sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. São distintos anatomicamente 

quanto a sua segmentação e estão protegidos por duas estruturas ósseas: crânio e 

vértebras. Tem como principal função receber informações provenientes dos 

diversos órgãos, tecidos e sistemas fisiológicos, além de informações ambientais e 

cognitivas, analisando e integrando informações, mantendo a organização fisiológica 

e funcional do corpo, tomando decisões e controlando as múltiplas atividades 

corporais (Machado e Haertel, 2013; Kandel; Schwartz; Jessel; Siegelbaum; 

Hudsperth, 2014).  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 1. Neuroanatomia do encéfalo 
Fonte: Machado e Haertel, 2013. 

 

Este por sua vez é subdividido em encéfalo e medula espinal. No espaço 

intracraniano o encéfalo é composto pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo, que 
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são revestidos por três membranas chamadas de meninges, o espaço entre a 

última meninge, chamado de espaço subdural é considerado um dos mais 

importantes, onde aloca-se a circulação do líquido cefalorraquidiano que lubrifica e 

protege o mecanicamente o SNC (Machado e Haertel, 2013). É através desse que 

se pode observar possíveis presenças infecciosas como ações virais entre eles o 

HIV (Strazza; Pirrone; Wigdhal; Nonnemacher, 2011) (figura 1).  

Assim observando o encéfalo, ele é organizado por telencéfalo e diencéfalo 

são subdivididos em dois hemisférios (direito e esquerdo) apresenta em sua 

camada mais externa denominada o córtex cerebral, dois hemisférios cerebrais 

divididos anatomicamente em quatro lobos: frontal, parietal, occipital e temporal, e 

apresenta funções especializadas. O processamento de informações pode ocorrer 

no córtex cerebral ou em estruturas nucleares internas, que estão relacionadas com 

uma ampla gama de aspectos funcionais e cognitivos, como o hipocampo e o 

núcleo amigdaloide, os quais estão associados ao aprendizado, à memória, atenção 

e à emoção (Machado e Haertel, 2013; Kandel; Schwartz; Jessel; Siegelbaum; 

Hudsperth, 2014) (Figura 1).  

 A região pré-frontal do córtex cerebral controla as funções executivas, que 

têm o papel principal de gerência de processos cognitivos como: 

planejamento, tomada de decisão, controle inibitório, atenção e memória de 

trabalho. Essa região é excepcionalmente desenvolvida em seres humanos, mesmo 

quando comparada com outros primatas. É nessa diferença que se baseia a 

explicação do repertório cognitivo diferenciado do ser humano com outros animais 

(Lent, 2010) (Figura 1).  

Uma possível explicação para alterações ou declínio na cognição é o 

desgaste fisiológico natural dos lobos frontais que pode gerar no comprometimento 

cognitivo leve e ou demências, há também alterações de funções executiva, porém 

de forma precoce e quantitativamente mais intensa como pode ser o caso do HIV no 

Sistema Nervoso Central (SNC) (Clifford e Ances, 2013).  

Nessa perspectiva, vem sendo observado sérias danificações celulares 

ocorridas pelo HIV no sistema nervoso central incluindo principalmente região pré-

frontal, mostrando atividades de ações virais no tecido cerebral de estruturas 

corticais e subcorticais do lobo frontal, substância branca e núcleos basais como 

também no líquido cefalorraquidiano em todas as fases da infecção (Clifford e 

Ances, 2013).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_de_decis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Controle_inibit%C3%B3rio&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_de_trabalho
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Contudo disfunções cognitivas mais comuns nas pessoas com HIV abrangem 

as funções motoras, velocidade de processamento e fluência verbal, e mesmo assim 

com o advento e o avanço da terapia intensiva de antirretrovirais (HAART), é 

possível perceber que danos neuronais ainda se fazem presentes (Heaton; Clifford; 

Franklin; Woods; Ake; Vaida; et al. 2010; Chan e Brew, 2014), essas modificações 

podem serem geradores de algumas alterações cognitivas nessas pessoas, 

podendo avançar a encefalopatias clínicas, e também haver relações com outras 

alterações que as doenças oportunistas provocam (Blackstone; Mooroe; Heaton; 

Franklin; Woods; Cliford, et al. 2012).  

Diante de outras disfunções cognitivas encontradas nas pessoas com HIV 

costumam resultar-se em: comprometimento da aprendizagem, do processamento 

de informações e das habilidades motoras, alterações do humor também em 

pessoas sintomáticas e assintomáticas o que vem tornando uma grande 

preocupação para muitos desses indivíduos e profissionais que cuidam da saúde 

dessas pessoas (Clark e Cohen, 2010). Já a demência associada ao HIV trata-se de 

uma síndrome encefálica de natureza crônica, progressiva que é irreversível, na 

qual são comprometidos a memória, a linguagem e a atenção (Bloch; Kaminga; 

Jayerwardene; Bailey; Carberry; Vicent, et al. 2016)  

Outras alterações oriundas de neurotoxinas do vírus HIV que podem 

acarretar em disfunções cognitivas, podemos citar a penetração da proteína viral 

gp120 do HIV no núcleo celular de astrócitos que promove redução da produção 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) fazendo com que impeça o suporte e 

a neuroplasticidade dos neurônios (Balchis; Avdoshina; Zecca; Parsadanian; 

Mocchetti, et al. 2012).  

Sendo a infecção do SNC ocorrida de forma indireta através da infecção de 

micróglias, que são as “portas de entrada” do vírus, é apresentada por meio de um 

processo chamado “cavalo de Tróia”, no qual, macrófagos infectados atravessam a 

barreira hematoencefálica do cérebro. Uma vez infectada, essas células passam a 

produzir neurotoxinas que levam à morte de astrócitos prejudicando a nutrição e a 

sustentação dos neurônios, causando a morte destes (Cardoso, Brites e Brito; 2010) 

(Figura 2).  
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FIGURA 2. Infecção do HIV no SNC 
Fonte: http://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/?p=2168 

 

Do mesmo modo ainda não se sabe ao certo como o processo infeccioso 

acarreta ao dano cognitivo no processo neuronal, porém acredita-se que, as 

neurotoxinas liberadas pela micróglia e macrófagos proporcionam a liberação de 

citocinas e quimiocinas, que levam à modificação da arquitetura sináptica 

neuromoduladora do córtex podendo haver também atrofia neuronal e processos 

desmielinizantes de axônios (Clifford e Ances, 2013). 

É importante ressaltar que a ação do HIV no SNC se relaciona também com 

a baixa penetração dos antirretrovirais após a barreira hematoencefálica, que torna 

um reservatório mais resistente a terapia, esses medicamentos devem conter 

concentrações e formulações adequadas que ultrapassem esta e atinjam sua 

eficácia com melhor efetividade possível (Strazza; Pirrone; Wigdhal; Nonnemacher, 

2011).   

Escala de penetração no SNC 

 Alta 
penetração 

Média 
penetração 

Baixa 
Penetração 

Inibidores de 
nucleosídeos de 
transcriptase 
reversa 

Abacavir 
Zivoduvina 

Lamiduvina 
Staduvina 
Emtricitabina 

Adenovir 
Tenofovir 
Zalcitabina 
Didanosina 
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QUADRO 1. Escalas de penetração de antirretrovirais no SNC 

Fonte: Smurzynski et al (2011). 
 

Assim diante do foi observado escalas de penetração das drogas dos 

antirretrovirais no SNC são importantes para o melhor auxílio clínico e adesão 

correta do medicamento mediantes a disfunções cognitivas que possam serem 

expressados nesses indivíduos. Um melhor antirretroviral irá proporciona-los caso 

necessite, melhor funcionamento neuropsicológico prevenindo-o de algum tipo de 

encefalopatia que possam surgir (Smurzynski, Wu, Letendre, Robertson, Bosch, 

Clifford, et al 2011).  

 
1.2.2 Cognição e atividade física em pessoas que vivem com HIV/Aids 

 

Com a persistência das alterações neurológicas mesmo após a introdução da 

terapia antirretroviral que podem variar de déficits limitados até déficits cognitivos 

generalizados na fase assintomática do HIV (Christo, 2010), e como também no 

estágio mais avançado da doença as neurodegenerações ocorrida pelo vírus são 

mais severas, principalmente nas células do hipocampo causando demência (Chan 

e Brew, 2014), medidas de auxílio não medicamentoso podem ser inseridas para 

que auxiliem no melhoramento da saúde diante deste aspeto.  Dessa forma, 

profissionais da saúde devem orientar-se para adoção de ações cabíveis que 

proporcionem a preservação da função cerebral, apropriando-se de ação em 

atividades para a melhoria nessas pessoas.  

Inibidores não 
nucleosídeo de 
transcriptase 
reversa 

Delarvidina  
Nevirparina  

Efavirenz  - 

Inibidores de 
protease 

Aprenavir-r 
Duranavir  
Fosamprenavir  
Lopinavir 
Indinavir-r 

Aprenavir  
Atanazavir  
Fosamprenavir-r 
Indinavir  

Nefinavir  
Ritonavir  
Saquinavir  
Tripanavir  

Inibidores de 
integrase  

- Eviltegravir  
Raltegravir  

- 

Inibidores de fusão  Vicriviroc  
Maraviroc  

 Enfurvirtida  
T-1249 
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Nesta ideia, a intervenção da atividade física melhora a função cognitiva 

tendo sido considerado um fator importante consequentemente bom para a 

promoção da preservação da cognição e das funções cerebrais na mais diversas 

populações (Scudder; Lambourne; Drollette; Herrmann; Wasburn; Donnelly, et al. 

2014; Zheng; Xia; Zhou; Tao; Chen, 2016).  

A prática combinada de exercícios aeróbicos juntamente com exercícios 

resistidos são potenciais benéficos para a população com HIV/Aids e podem serem 

excelentes estratégias no que diz respeito a saúde cardiovascular, imunológica, 

virológica, aumento e manutenção da força e do peso e composição corporal. 

(O’Brien; Tynan; Nixon; Glaizer, 2016), no entanto frequência e duração devem 

serem observadas já que o exercício físico se trata de um estresse ao organismo e 

pode levar ao quadro de imunossupressão caso não haja devidos cuidados. Os 

métodos de treinamento para pessoas com HIV/Aids indicam uma prescrição de 

exercícios moderados com frequência de 3 vezes por semana com duração de 30 a 

60 minutos (Brasil, 2012).  

Nessa perspectiva é importante discutir a relação entre atividade física e a 

cognição entendendo as obtenções do melhoramento das demais funções e 

consequentemente da saúde neste aspecto, em pessoas com HIV (Mattson, 2013).  

Tais explicações sobre a melhoria do funcionamento cerebral com o exercício 

físico vem crescendo e muitas evidências convergindo para que este traga 

benefícios para a memória e aprendizado, atraso do declínio cognitivo relacionado 

ao envelhecimento e a redução do risco de depressão e demais doenças 

neurodegenerativas (Leckie; Oberlin; Voss; Prakash; Szabo-Reed; Heymann, et al. 

2014).  

Diante disto as evidências que têm relacionado o exercício físico com o 

melhor funcionamento da cognição mostram a participação de algumas 

modificações fisiológicas que proporcionam a melhoria desse aspecto podemos 

observar entre estes, o fator neurotrófico derivado do cérebro o Brain Neurotrophic 

Factor. (BDNF) que se trata de uma proteína neurotrofina que tem sido muito 

observada, pois pode estar relacionada ao neurodesenvolvimento, a formação das 

redes neurais e a plasticidade neural.  (Forti; Roie; Njemini; Coudyzer; Beyer; 

Delecluze, et al. 2015). Seus níveis estão assim correlacionados com melhores 

valores cognitivos em humanos e animais (Nascimento; Pereira; Andrade; Garuffi; 
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Talibi; Forlenza, et al. 2014; Voss; Vivar; Kramer; Praag, 2017; Kennedy; Hardman; 

Macpherson Scholey; Pipingas, 2017).  

Contudo, o BDNF é o fator de crescimento mais visto no SNC, encontrado 

em grandes regiões no hipocampo, hipotálamo, córtex e cerebelo nos humanos. Foi 

demonstrado que essa neurotrofina pode ser encontrada tanto no soro quanto no 

plasma sanguíneo, quando circulante no sangue é produzido por tecidos periféricos 

não neuronais, endoteliais e monócitos podendo atravessar a barreira 

hematoencefálica e então correlacionar-se com os níveis de BDNF cerebrais 

(Hakansson; Ledreux; Daffner; Terjestam; Bergman; Carlsonn, et al. 2017).  

A respeito do processo contínuo de neurogênese induzida por exercício 

físico, é caracterizado por alterações de mudanças estruturais cerebrais que 

incluem o tamanho da extensão, duração e densidades de sinapses, extensão de 

compostos dendríticos, aumento no número de células gliais e da densidade 

vascular entre as células neuronais, são observados nos componentes do sistema 

nervoso em especial nas estruturas encefálicas (Thomas; Dennis; Bandettini; Berg, 

2011).  

Além disso, de maneira aguda, os efeitos da melhora das funções cognitivas 

através da atividade física se dão pelo aumento do fluxo sanguíneo cerebral 

ocasionado pelo aumento da temperatura corporal durante a atividade física, que 

promovem um aporte energético celular maior nessa região, ocasionando a 

manutenção dos potenciais de membrana celulares e elevando os 

neurotransmissores. E cronicamente, esses efeitos quando repetidos irão promover 

adaptações em estruturas cerebrais, na plasticidade sináptica culminando com 

melhoras cognitivas e no processo de formação de novos neurônios, no 

melhoramento destes e na ampliação de novas sinapses cognitivas do neocortex 

cerebral (Filho; Alves; Sepúlveda; Costa; Junior; Gualano, 2014).  

Sendo assim o exercício físico está associado com melhora das funções 

dependentes do hipocampo, o que pode promover a proteção para os diversos 

declínios cognitivos ocasionadas também pelo HIV (Mattson, 2013; Chieffi; Messina; 

Villano; Messina; Valezano; Moscatelli, et al. 2017).  

Nessa maneira os resultados que sustentam a relação da atividade física 

com os melhores índices de cognição apontaram que a aderência à prática de 

atividade física esteve associada a um melhor desempenho neurocognitivo global e 

menor prevalência de demência associada ao HIV nos indivíduos (Fazeli; Woods; 
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Heaton; Umlauf; Gouaux; Rosario, et al. 2014). E que quanto maior intensidade de 

atividade física, menores serão os prejuízos cognitivos futuros e melhores serão 

suas funções executivas (Fazeli; Marquine; Dufour; Henry; Montoya Gouaux, et al. 

2015) além disso, a prática regular de atividade física reflete em melhor cognição e 

função executiva, resultando assim melhor integridade cerebral e desempenho 

motor nos indivíduos com HIV/Aids (Ortega; Baker; Vaida; Paul; Basco; Ances, 

2015).  

E também, a utilização da informação de mensagens eletrônicas aumenta o 

estímulo a adesão a prática da atividade física, sendo uma estratégia eficaz no 

melhoramento da cognição e outros aspectos de saúde das pessoas com demência 

associada ao HIV (HAND) (Henry e Moore, 2016). 

 

1.2.3 Qualidade de vida e atividade física em pessoas que vivem com HIV/Aids  

 

 A Qualidade de Vida por sua vez pode ser apresentada em duas vertentes: 

qualidade de vida como um conceito mais genérico, tratando-se de uma concepção 

mais ampla, influenciada através de vertentes sociológicas que não tem 

necessariamente relação a disfunções e agravos, e qualidade de vida relacionada à 

saúde, que deve explicar aspectos diretamente relacionados ao impacto das 

enfermidades nas condições de vida, englobando dimensões específicas do estado 

de saúde multidimensional das populações (Gibbons e Skevington, 2017).  

 A Organização Mundial de Saúde por meio de um trabalho em grupo definiu a 

qualidade de vida como sendo uma certa percepção de valores que o indivíduo 

atribui em alguns dos diversos contextos que este está inserido, tais como: saúde 

física, estado psicológico entre outros (Zimpel e Fleck, 2007). 

 Com a introdução da terapia antirretroviral (HAART), o aumento da 

expectativa de vidas das pessoas com HIV/Aids possibilitou um impacto muito 

positivo na saúde acerca do prognóstico, abrindo espaço para intervenções não 

medicamentosas, dentre elas, o exercício físico. Entre 1990 e 2013, os 

medicamentos antirretrovirais salvaram aproximadamente 19 milhões de pessoas 

infectadas pelo HIV (Murray; Vos; Lozano; Naghavi; Flaxman; Michaud, et al. 2012).   

 Embora a longevidade na expectativa de vida tenha aumentado, estas 

tendem a conviver com muitas outras doenças crônicas, e observa-se também que, 

desenvolve-se mais cedo e com mais frequência certas doenças ou enfermidades as 
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pessoas que vivem com HIV/Aids do que em pessoas não infectadas, dessa forma 

essas pessoas são impostas a múltiplos estressores biopsicossociais (Schouten; 

Wit; Stolte; Koostra; Valk; Geerlings, et al. 2014; Morris; Gingo; George; Lucht; 

Kessinger; Singh, et al. 2013).  

 Dentre doenças mais prevalentes podemos destacar problemas 

cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, artrite, osteoporose e 

doença hepática. Nessa ótica, ainda que a expectativa de vida tenha aumentado, 

diversos problemas psicológicos parecem continuar a afetar os indivíduos com 

HIV/Aids, com prejuízos à sua qualidade de vida (Deeks e Philips, 2009).  

 Portanto na grande maioria das pessoas que vivem com o HIV/aids, por 

serem acometidas a alguma a alteração de sua rotina diária, que inclui a adesão ao 

tratamento com os antirretrovirais, podem alterar fatores que contribuem ou não para 

uma queda da qualidade de vida, principalmente relacionada aos fatores 

psicológicos, que envolvem o HIV (George; Bergin; Clarke; Courtney; Codd, 2016).  

 Ao perceber que está infectado pelo vírus, algumas dessas pessoas podem 

mudarem seus hábitos, dentre estes, uma maior aderência ao sedentarismo ou a um 

baixo nível de atividade física, mesmo em pessoas com HIV/Aids que estão na fase 

assintomática da doença, ou que possuem uma carga viral baixa, deixam de praticar 

alguma atividade física para evitar a exposição, ao preconceito, aumentando o seu 

tempo de isolamento social e deixando de usufruir os diversos benefícios que podem 

proporcionar em fatores fisiológicos e mentais (Herold; Pimentel; Pupulin, 2010; 

Pupulin; Herold; Monteiro; Romancini; Pimentel, 2016).  

 Porém é sabido que um estilo de vida ativo vem associando-se a variáveis 

epidemiológicas indicando que um exercício regular promove adaptações positivas 

no organismo, e interfere diretamente no estilo e qualidade de vida dos praticantes 

(Gorobets, 2015).  

 Diante das contribuições que o exercício físico atribui podemos destacar a 

mudança na composição corporal, fazendo com que haja um melhoramento da 

aparência estética, e autoestima visto que o acumulo de gordura é mais acometidas 

nessas pessoas (Cutrono; Lewis; Perry; Signorile; Tiozo; Jacob, 2015; Medeiros; 

Galvão; Melo; Cunha; Silva; Medeiros, et al. 2016) no controle da dislipidemia e a 

saúde metabólica geral de homens, (Forde; Bergmann; Boeing; Chaoyang; 

Capewell, 2017), outras evidencias reforçam que a prática do exercício físico nas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0101328916000160#bib0065
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pessoas que vivem com HIV auxilia também na boa qualidade do sono, (Santos; 

Azevedo; Silveira; Leitão; Bento; Dantas, et al. 2017).  

 Além do mais, o exercício físico pode vir a amenizar ou retardar o 

desenvolvimento de eventos adversos decorrentes do HIV e da medicação 

antirretroviral nas diversas formas através de intervenções por: exercício aeróbio 

que promovem vantagens nos aspectos cardiorrespiratórios, musculares, 

antropométricos e psicológicos sem induzir a imunossupressão em pessoas que 

vivem com HIV (Kamitani; Sipe; Higa; Mullins; Soares, 2017), e também com 

exercícios resistidos onde promove uma aumento considerável de força muscular e 

de células CD4, como também o aumento da massa mineral óssea (Santos; Santos; 

Paes; Silva; Santos; Vercese, et al. 2015; Poton, Polito e Farinatti; 2016) minimiza 

também, alterações de variáveis metabólicas, diminuição do colesterol, preservação 

da massa magra, e melhora da capacidade funcional (Dudgeon; Jaggers; Philips 

2012; Fargo; Webel; Longenecker; Kinley; Labbato; Sattar, et al.  2016).  

 Portanto a literatura vai confirmando que exercícios físicos aparecem como 

uma estratégia complementar a terapia da HAART, sendo capazes de gerarem 

igualmente o impacto positivo sobre os indicadores de qualidade de vida em relação 

a saúde. É preciso então que profissionais de educação física administrem 

protocolos ideais de treinamento com intensidades e volumes adequados na medida 

certa para que as atividades propiciem adaptações amplamente favoráveis, 

programas com intensidade ou volume demasiados podem abrir janelas 

imunológicas, cuja repetição traria risco de comprometimento da função imune a 

longo prazo (Brasil, 2012).  
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1.3  OBJETIVOS:  

 

1.3.2 Objetivo geral:  

 

Analisar a relação entre funções cognitivas, qualidade de vida e atividade 

física em pessoas que vivem com HIV/Aids.  

 

1.3.3 Objetivos específicos: 

 

• Comparar as funções cognitivas a qualidade de vida e número total de 

passos entre praticantes e não praticantes de atividade física que vivem 

com HIV/Aids;  

 

• Comparar as funções cognitivas a qualidade de vida e o número total de 

passos entre praticantes atividade física com e sem HIV/Aids;  

 

• Relacionar a atividade física com as funções cognitivas e a qualidade de 

vida das pessoas que vivem com e sem  HIV/Aids em ambos os sexos.  

 

 

1.4  JUSTIFICATIVA 

 

 O presente estudo justifica-se mediante o fornecimento de subsídios 

válidos ao avanço do conhecimento científico a respeito da compreensão de quais 

os níveis de atividade física e como quais magnitudes destes fatores interferem nas 

funções cognitivas e na qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/Aids, 

contribuindo para um melhor direcionamento das condutas adotadas, frente a esses 

indivíduos.  

 De um ponto de vista prático, o presente estudo propõe verificar se a 

atividade física por meio da contagem de passos proporciona estímulos fisiológicos 

adequados para benefícios à saúde, especialmente no que diz respeito à cognição. 

Tal conhecimento poderá auxiliar para o processo de uma melhoria nestes aspectos 

promovendo diversas intervenções futuras no que se refere a autossensibilização 

adoção de atividades corporais para melhoria da saúde. Além disso, podem ser 

indispensáveis para caracterizar o perfil de comprometimento cognitivo nesta 

população que podem contribuir para o planejamento de medidas assistenciais 

necessárias tanto individuais quanto coletivas.  
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 Dessa forma, vislumbra-se assim sua importância devido ao fato de que 

índices de sedentarismo estão cada vez mais elevados nessa população além disso, 

um estilo de vida fisicamente inativo, pode obter grande associação com perda 

fisiológica e a capacidade cognitiva, que são importantes respostas as execuções de 

atividades diárias, fundamentais para o convívio e o bem-estar das pessoas.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter transversal, desenvolvida 

com pessoas que vivem com  HIV/Aids (Thomas, Nelson e Jack, 2012).  

 

2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA:  

 

2.2.1 População  

 

A população foi composta por pessoas que vivem com e sem HIV/Aids, 

usuários do Serviço Único de Saúde (SUS), residentes nas cidades de Mossoró e 

Natal, no estado do Rio Grande do Norte.  

 

2.2.2 Amostra 

 

Para a determinação do tamanho da amostra foi considerada a média da 

variável principal atividade física (número total de passos), onde aplicado a esse 

valor uma amplitude do intervalo de confiança da média (IC) de 0,30 (30%), e 

posteriormente adotada a equação proposta por Sampaio (2007). Para a extração 

dos valores da equação foram utilizados como base, os valores dos 10 primeiros 

indivíduos pertencentes aos dois primeiros grupos do estudo, os grupos: 1 e 2, 

sendo então necessário a obtenção do número da amostra para cada grupo.  

 

Cálculo:  

 

 

 

 

 

 

 

IC = 2,0 . Desv / √n 

 

2267 = 2,0. 3.759 / √n 

7518/ 2267 = √3,316277 

 

n= 10,99 indivíduos 
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 A partir disso foram separados em 3 grupos com um total de 36 indivíduos de 

ambos os sexos, os quais foram distribuídos e selecionados de acordo com o 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) versão curta nos seguintes 

grupos para a obtenção dos valores de mediana mínimo e máximo.  

 

• Grupo 1: (n=14) Pessoas com HIV/Aids praticantes de atividade física de 

ambos os sexos;  

• Grupo 2: (n=11) Pessoas com HIV/Aids não praticantes de atividade física de 

ambos os sexos;  

• Grupo 3: (n= 11) Pessoas sem HIV/Aids praticantes de atividade física de 

ambos os sexos.  

 

Os sujeitos que vivem com HIV/Aids foram convidados a participarem da 

pesquisa no momento em que estavam presentes no Serviço de Atendimento 

Especializado em doenças infectocontagiosas dos hospitais estaduais de referência: 

Hospital Estadual Rafael Fernandes (Mossoró) e Hospital Estadual Giselda Trigueiro 

(Natal), para a realização de coleta sanguínea do monitoramento da contagem das 

células linfócitos TCD4 ou para avaliação quantitativa do RNA do HIV (carga viral) 

ou genotipagem de HIV. Tais procedimentos acontecem nos referidos hospitais e 

são oriundos das Políticas de Ação do Programa Nacional regido pelos parâmetros 

do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o manejo da infecção pelo HIV em 

adultos (Ministério da Saúde, 2012). O Grupo  dos participantes de atividade física 

foram oriundos do projeto de extensão Viver Mais, dos quais fazem parte voluntários 

que participam de atividades físicas distintas tais como: exercidos resistidos, 

aeróbios entre outros, assim estavam aptas a participarem do estudo pessoas que 

vivem com o tempo de diagnóstico de HIV de no mínimo 6 meses.  

Os sujeitos que vivem sem HIV/Aids foram advindos de um método de 

recrutamento por conveniência de possíveis participantes sendo realizado por meio 

de anúncios impressos fixados em murais de recados públicos do Campus Central 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e nas Unidades Básicas de 

Saúde da Família (UBS) próximas à Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, na cidade de Mossoró. Estes participantes não foram testados 

sorologicamente, mas foram questionados se tinham realizado um teste ou se 
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adotaram algum comportamento de risco para a infecção pelo HIV nos últimos três 

meses.  

Não participaram do estudo indivíduos que apresentassem limitações graves 

ou que apresentassem fatores de confusão dos quais possam interferir nas variáveis 

das funções cognitivas pesquisadas tais como indivíduos com doenças psiquiátricas 

graves, doença cerebrovascular, traumatismos medulares, crânio encefálico, que 

apresentassem limitações graves de locomoção entre outros ou que estejam em 

estado terminal avançado. 

  

2.3  INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

2.3.1 Dados sociodemográficos e antropométricos.  

 

 Para definição do perfil da amostra, foram coletados dados sociodemográficos 

e antropométricos por meio de um questionário elaborado pelo próprio autor, que 

orientava o perfil dos participantes enquadrando-os nas informações referentes à 

saúde e outras tais como: data de nascimento, idade, anos de escolaridade, tempo 

de diagnóstico, início e uso da terapia antirretroviral e o uso de substâncias 

psicoativas além das medidas antropométricas: peso, estatura e índice de massa 

corporal (Apêndice 1)  

 

2.3.2 Funções Cognitivas 

 

 Para avaliar as funções cognitivas foram utilizados testes pré-determinados 

que serão descritos a seguir e preconizados pela Sociedade Americana de 

Psicologia que visam avaliar as seguintes características cognitivas: velocidade de 

processamento de informações, função executiva e coordenação motora, por 

apresentarem características mais observadas nas pessoas que vivem com HIV 

(Woods; Mooroe; Weber; Grant, 2009) Os testes foram realizados por pessoal 

treinado e qualificado, tendo em vista que a execução de suas aplicações por 

pessoal não médico já é apresentada e validada na literatura afim de melhor facilitar 

a capacidade de interpretar os dados de triagem em relação a observação da 

cognição (Ellis; Evans; Clifford; Moo; McAthur; Collier, et al. 2009).    
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 Vale ressaltar que, o Conselho Federal de Psicologia, através da Resolução 

CFP nº. 001/2003 Art.16, autoriza o uso de testes não padronizados na população 

brasileira para fins de pesquisa, os testes usados neste estudo estão validados e 

padronizados na população brasileira. 

 

2.3.2.1 Teste de substituição de símbolos para dígitos (“Symbol Digit 

Modalities Test” - SDTM).  

 

 Este teste foi desenvolvido por Aaron Smith uma medida de 

avaliação de disfunção cerebral em crianças e adultos. Trata-se de um conjunto de 

números impressos em uma folha que são descritos pelo o examinado. Após um 

treino, o examinado é orientado a preencher os quadrados em branco com números 

que estão pareados com os símbolos correspondentes que está exposto acima, o 

mais rápido possível em um tempo total de 90 segundos. (Strauss, Shermann e 

Spreen, 2006) (Anexo 1)  

 Os escores são para a quantidade de números preenchidos corretamente. 

Este teste permite mensurar aspecto do rastreamento atencional: memória visual de 

curto prazo (Smith, 1982).  

 

2.3.2.2 O teste de trilhas parte A e B (Trail Making Test A e B) 

 

O teste de construção de trilhas partes A e B é um teste de atenção visual, de 

velocidade psicomotora, destreza manual e de flexibilidade mental, largamente 

usado, de fácil aplicação e alta sensibilidade para identificar danos cerebrais. Este 

teste é, originalmente, uma parte da bateria de testes individuais utilizados pela 

Força Armada Americana (“Army Individual Test Battery”, 1944), e requer a ligação 

de 25 círculos, distribuídos randomicamente em uma folha de papel e numerados de 

1 a 25, que devem ser conectados em ordem numérica crescente (Trilha A).  A trilha 

B é composta por 25 círculos numerados de 1 a 13 e por letras de A a L, que devem 

ser conectados alternando números e letras, em série ascendente (1 – A, 2 – B, 3 – 

C). O teste não é interrompido antes de seu final, não importando a dificuldade 

encontrada ou o número de erros cometidos. Tanto para o teste de trilhas A quanto o 

B, o escore registrado é o tempo expresso em segundos (Tombaugh, 2004) (Anexo 

2)  
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 Para uma possível classificação, os escores podem ser gerados por meio de 

percentis dos valores de tempo. A parte B é mais complexa que a parte A, por tratar-

se de tarefa cognitiva mais complexa, no sentido que deva haver dois estímulos 

tencionais letras e números e também devido a um maior controle da velocidade 

motora e percepção.  

 

2.3.2.3 O teste da prancha de pinos chanfrada (Grooved Pegboard)  

 

É um teste que avalia a destreza/coordenação motora e a velocidade na 

execução de uma tarefa motora, por meio de uma prancha com 25 orifícios 

chanfrados, com diferentes angulações o Avaliado, sob pressão do tempo, deve 

encaixar perfeitamente os pinos nos orifícios. Sua complexidade o torna sensível 

para avaliar alentecimento psicomotor. O escore é o tempo gasto em segundos na 

execução da tarefa, tanto com a mão dominante quanto com a não-dominante, 

sendo um teste que sofre a influência da idade (Strauss, Shermann e Spreen, 2006) 

(Anexo 3) 

Em todas as avaliações realizadas utilizou-se o cronômetro digital da marca 

náutica® o qual fornece medidas de horas, minutos, segundos e centésimos de 

segundo.  

 

2.3.3 Qualidade de vida  

 

 A avaliação da qualidade de vida é apontada como determinantes do bem-

estar na população em relação a saúde, e satisfação em relação ao status financeiro 

e social. Sendo assim, é realizada por meio de instrumentos de mensuração, e é de 

significativa relevância para o conhecimento científico e para a área da saúde 

(Curcio, Lima e Alexandre, 2011). 

 

2.3.3.1 Questionário who-qol HIV bref  

 

Para os participantes do estudo que vivem com HIV/Aids foi utilizado o 

WHOQOL-HIV Bref, instrumento de avaliação da qualidade de vida adaptado para 

essa população. No Brasil este instrumento foi validado por Zimpel e Fleck, (2007). 
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Sendo um instrumento que se tornou uma medida aplicável e válida para uso em 

diversas culturas oriundas do projeto WhoQol (Anexo 4).  

Este questionário é composto por 31 questões sendo, duas mais gerais 

(avaliando a qualidade de vida geral e a percepção geral de saúde) e 29 

representando as questões mais específicas.  

Essas questões representam a descrição de um comportamento, estado, 

capacidade ou uma percepção do indivíduo que por sua vez se dividem em seis 

domínios descritos a seguir especificados sendo adicionados posteriormente novas 

facetas no próprio instrumento especificamente a sintomas de pessoas que vivem 

com HIV/Aids: problemas físicos e psicológicos, que as pessoas com HIV/Aids 

podem vir a apresentar.  

 

• Domínio físico: questões sobre dor e desconforto, energia e fadiga, sono e 

descanso, e demais sintomas em pessoas que vivem com HIV/Aids;  

• Domínio psicológico: questões sobre sentimentos positivos, cognição, 

autoestima, corpo e sentimentos negativos;  

• Domínio nível de independência: questões sobre mobilidade, atividades de 

vida diária, dependência de medicação ou tratamento e aptidão ao 

trabalho;  

• Domínio relações sociais: questões sobre relacionamentos pessoais, 

apoio social, atividade sexual e inclusão social;  

• Domínio meio ambiente: questões sobre segurança física, moradia 

finanças, cuidados, finanças, lazer, ambiente físico e transporte;  

• Domínio espiritualidade, religião e crenças pessoais: questões sobre 

perdão e culpa, preocupações sobre o futuro, morte e morrer. 

  

 No entanto para análise deste estudo, somente foram adotados os domínios: 

físico, psicológico, relações pessoais e meio ambiente, devido abrangerem as 

mesmas facetas para permitirem a comparação.  

 

2.3.3.2 Questionário who-qol bref  
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 Aos participantes do estudo que vivem sem HIV/Aids foi utilizado o 

instrumento de qualidade de vida whoqol-bref, que contém 26 questões, sendo as 

duas primeiras sobre a auto avaliação da qualidade de vida do entrevistado e as 

demais retratam a satisfação com a sua saúde, sendo distribuídas em quatro 

domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente (Fleck, 2010). A 

versão em português dos instrumentos whoqol-bref foi desenvolvida no Centro 

whoqol para o Brasil, já validado para o Brasil (Fleck; Louzada; Xavier; 

Chachamovich; Vieira; Santos, et al. 2000) (Anexo 5).  

 

• Domínio físico: questões sobre dor e desconforto, energia e fadiga, sono e 

repouso, mobilidade, atividades da vida cotidiana, uso de medicamentos e 

capacidade para o trabalho; 

• Domínio psicológico: noções sobre sentimentos positivos e negativos, pensar 

e aprender, memória e concentração, imagem corporal e espiritualidade;  

• Domínio relações sociais: questões sobre relações pessoais, suporte social e 

atividade sexual;  

• Domínio meio ambiente: questões sobre segurança física e proteção, 

ambiente do lar, recursos financeiros, disponibilidade e qualidade de 

cuidados de saúde e sociais, oportunidades de adquirir novas informações e 

habilidades, atividades de lazer, ambiente físico e transporte.  

 

 

2.3.4 Atividade física  

 

2.3.4.1 Número total de passos   

 

 A quantificação do número total de passos diários com a utilização de 

pedômetros vem se estabelecendo também como uma boa estratégia para 

quantificar o nível de atividade física, por apresentarem baixo custo, terem boa 

acurácia e serem de fácil utilização (Tudor-Locke; Carig; Brown; Clames; Cokcer; 

Giles-Cort, et al. 2011; Lee; Williams; Brown; Laurson, 2014).  

 Sendo assim, é apontado que um aumento do número diário de passos como 

meio eficaz de promoção da saúde (Basset, Wyatt; Thompson; Peters; Hill, 2010). 

Nessa perspectiva, a utilização de pedômetros tem se tornado prática comum para 
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ajudar pessoas de metas de caminhada e na avaliação de programas de intervenção 

que priorizam promover maiores níveis de atividade física. 

 Para a avaliação do número total de passos foi utilizado um pedômetro digital 

da marca Live Up, com capacidade de medir em até 99999 o número total de passos 

(Anexo 6).  

Trata-se de um aparelho que contém um mecanismo constituído por um feixe 

horizontal suspenso e um cristal piezoeléctrico que mede diretamente as 

acelerações verticais, registrando um passo se detectada uma aceleração acima do 

limiar definido pelo fabricante, isso possibilita quantificar o número de passos ao 

caminhar ou correr, medir a distância percorrida, as calorias queimadas, e a 

velocidade média.  

Neste estudo, foi quantificado o número total de passos obtendo-se a média 

total diária durante o uso de 3 dias na semana, onde é capaz de fornecer um valor 

suficiente que possa estimar o nível de atividades durante a semana em adultos 

(Tudor-Locke; Willians; Reis; Pluto, 2004; Kukobota; Nagata; Sugiyama; Ishiduka; 

Unno, 2009).  

 Foi adotado um protocolo padrão em que todos os avaliados foram instruídos 

pelo pesquisador a utilizarem o aparelho durante os três dias consecutivos de dias 

úteis durante a semana, fixando o clipe do mesmo na cintura próximo à altura da 

crista ilíaca superior do lado direito, colocando-o ao acordar e retirando-o apenas ao 

tomar banho ou se realizar alguma atividade aquática, finalizando na hora de dormir.  

 Para complementação dessa informação, foram entregues à todos os 

participantes uma ficha de registro diário (Anexo C) na qual era registrada a hora 

que colocavam e retiravam o aparelho, sendo também registrado no final de cada 

dia, o número total de passos. Quanto à classificação, Schneider; Crouter; Lukajic; 

Basset, (2003) e Tudor-Locke e Basset (2004) estabelecem como pontos de corte, 

que:  

 

Número de passos Classificação 

Menos de 5.000 passos por dia Sedentários 

5.000 e 7.499 passos por dia Baixo nível 

7.500 e 9.999 passos por dia Pouco ativo 
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QUADRO 2.  Pontos de corte para a classificação do nível de atividade física 
mediante o número total de passos por dia (Tudor Locker 2004). 

 

2.4 COLETA DOS DADOS 

  

Em primeiro lugar foram feitas visitas as direções dos hospitais de referência 

em doenças infectocontagiosas bem como as UBS, estas últimas somente do 

município de Mossoró, explanando os objetivos da pesquisa, aos diretores das 

mesmas.  

Após a autorização destes, foi realizado o processo de ancoragem nos 

referidos locais para abordagem dos usuários dos serviços, convidando-os 

individualmente para participarem da pesquisa. Para aqueles que quisessem 

participar seria agendado uma conversa individual em uma sala reservada no 

referido hospital/UBS. 

Após esse procedimento, verificou-se a confirmação de aptidão quanto aos 

critérios de inclusão para a participação da pesquisa, explanando também os 

objetivos, os métodos, os riscos e benefícios da mesma.  

 Posteriormente foi iniciado o processo de coleta dos dados por meio da 

aplicação da anamnese para a obtenção de dados sociodemográficos, bem como as 

medidas antropométricas. Durante o mesmo encontro foi iniciado também a coleta 

dos dados da contagem total dos passos. Todos os pedômetros continham uma 

etiqueta com o código do participante. Ressalta-se que diariamente foram feitos 

contatos com todos os sujeitos, por meio de mensagens ou ligações pessoais para 

sanar possíveis questões que os mesmos viessem a ter acerca da utilização do 

pedômetro ou da pesquisa.  Passados os três dias consecutivos da utilização do 

instrumento, foi realizado o segundo encontro para aplicação do questionário de 

qualidade de vida e a execução dos testes das funções cognitivas aos participantes. 

Todos os procedimentos foram realizados em uma sala reservada específica em 

cada UBS e no hospital. Após terem sido coletadas todas as avaliações propostas, 

os dados foram descritos e guardados em um arquivo próprio, para posteriormente 

serem tabulados.  

10.000 e 12.499 passos por dia Ativo 

Acima de 12.499 passos por dia Super ativos 
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FIGURA 3. Fluxograma da caracterização da divisão da amostra e utilização dos 
instrumentos. 

Fonte: o autor (2017). 
 

 

2.5  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 A normalidade dos dados foi analisada através do teste Shapiro Wilk com um 

nível de confiança de (p<0,05). A partir disso, os dados foram apresentados por 

meio de medidas de tendência central como mediana mínimo e máximo para a 

comparação das variáveis independentes foi utilizado o teste Kruskal-Wallis logo 

após para a análise inferencial foi realizada a normatização dos dados 

transformando os valores em valores que vão de 0 a 1 ou expresso de forma 

percentual de 0 a 100%. Para a realização desta normatização, os dados em que os 

maiores valores são considerados melhores foram utilizadas as seguintes equações: 

Valor normatizado = [(valor observado – menor valor observado) / (maior valor 

observado – menor observado)] para os dados em que os menores valores são 

considerados melhores utilizamos a seguinte equação: Valor normatizado = [(valor 

observado – maior valor observado) / (menor valor observado – maior observado)].  

 

 

  

Grupo 1 (N= 14) 
HIV (+) 

PRATICANTES DE 
ATIVIDADES 

FÍSICAS  

Grupo 2 (N= 11) 
HIV (+)  

NÃO PRATICANTES 
DE ATIVIDADES 

FÍSICAS  

Grupo 3 (N= 11) 
HIV (-)  

PRATICANTES DE 
ATIVIDADES 

FÍSICAS  
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3 RESULTADOS 

 

Tabela 1. Análise descritiva das características antropométricas, cognitivas, 

qualidade de via e número de passos dos grupos analisados 

 

 
Grupo 1 
HIV (+) 
(n=14) 

Grupo 2 
(HIV) (+) 
(n=11) 

Grupo 3 
HIV (-) 
(n=11) 

Valor de 

p 

 Med 
Min - Max 

Med 
Min - Max 

Med 
Min - Max 

 

Idade 
(anos) 

68 
[43; 96] 

66,8 
[47,5; 81,5] 

73,6 
[47,3; 83,2] 

0,01* 

Peso 
(kg) 

68 
[43; 96] 

66,8 
[47,5; 81,5] 

73,6 
[47,3; 83,2] 

0,80 

Estatura 
(m) 

1,66 
[1,43; 1,87] 

1,69 
[1,51; 183] 

1,7 
[1,53; 1,79] 

0,95 

Imc 
Kg/m2 

22,81 
[20,55; 29,59] 

24,9 
[19,6; 29,7] 

23,5 
[19,6; 29,1] 

0,86 

Escolaridade 
(anos) 

14 
[9; 19] 

14 
[5; 11] 

18 
[12;15] 

0,30 

Tempo de HIV 
(anos) 

12 
[1; 25] 

5 
[2; 20] 

** ** 

Tempo de HAART 
(anos) 

13 [1; 19] 
5 

[2;19] 
** ** 

TMT-A 
(segundos) 

40,5 
[17; 79] 

40 
[28; 78] 

39 
[22; 82] 

0,90 

TMT-B 
(segundos) 

106,5 
[60; 184] 

103 
[60; 84] 

63 
[36; 122] 

0,00 

DST 
(nº de acertos) 

32,5 
[17; 53] 

35 
[10; 60] 

49 
[20; 62] 

0,07 

GPMD 
(segundos) 

66 
[58; 130] 

72 
[57; 94] 

61 
[52; 182] 

0,13 

GPMND 
(segundos) 

74,5 
[62; 142] 

78 
[65; 98] 

77 
[64; 193] 

0,63 

QV 
Meio ambiente 

15 
[8,5; 18,5] 

14 
[11,5; 17] 

14,5 
[11,5; 18,5] 

0,54 

QV 
Relações sociais 

14 
[9; 18] 

16 
[13;19] 

16 
[12; 18,6] 

0,01* 

QV 
Psicológico 

15 
[11; 16] 

13,6 
[12,8; 16] 

16 
[13,3; 18] 

0,02* 

QV 
Físico 

14,8 
[10,4; 19,2] 

11 
[7; 13] 

13,7 
[11,5; 18,8] 

0,00* 

Média de passos 
8834 

[38823; 1989] 
6623 

[3679; 9388] 
6431 

[2549; 12885] 
0,01* 

Legenda: Med= Mediana, Min= Mínimo, Max= Máximo *QV = Qualidade de vida, 
*TMT= Trail Making Test (Teste de Trilhas), *DST (Digit Simbol Test) 
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 A tabela 1 refere-se aos valores de tendência central de mediana mínimo e 

máximo das variáveis estudadas juntamente dos dados antropométricos, 

escolaridade o tempo de HIV e de HAART somente para os grupos com HIV 

juntamente com as variáveis de cognição e os domínios de qualidade de vida. 

Foram observadas diferenças significativas na idade e em todas as variáveis de 

qualidade de vida bem como o número de passos.  

  

 

 As figuras 4 e 5 referem-se à representação gráfica podendo observar a 

comparação de dois grupos: pessoas sem HIV praticantes de atividade física com 

pessoa com HIV praticante de atividade física em ambos os sexos. É possível 

observar que os níveis das funções cognitivas se mostram inferiores nas pessoas 

com HIV praticantes de atividade física quando comparado com pessoas sem HIV. É 

possível perceber também que os valores dos domínios de qualidade de vida são 

superiores no sexo feminino, e que valores inferiores desses mesmos domínios são 

observados em pessoas do sexo masculino sem HIV praticantes de atividade física. 

Com relação ao número de passos, ambos apresentam comportamentos parecidos.  

 

  

 

Figura 4.  Pessoas que vivem com 

HIV/Aids e sem HIV/Aids praticantes 

de atividade física do sexo masculino. 

 

Figura 5. Pessoas que vivem com 

HIV/Aids e sem HIV/Aids praticantes de 

atividade física do sexo feminino. 
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 As figuras 6 e 7 referem-se as aos gráficos que possibilitam a comparação 

entre os grupos com HIV praticantes de atividade física e com HIV não praticantes 

de atividade física divididos em ambos os sexos. É possível perceber que piores 

índices das funções cognitivas são observados no grupo com HIV não praticante de 

atividade física quando comparados com praticantes de atividade física do sexo 

masculino. O sexo feminino apresenta atividades semelhantes com relação a 

cognição exceto na memória visual. Ambos os grupos apresentam valores 

semelhantes no domínio de coordenação motora, de membros dominantes e não 

dominantes. A qualidade de vida se mostra superior nos praticantes de atividade 

física do sexo feminino, exceto no domínio físico, e o número de passos apresentou-

se muito superior no sexo feminino praticantes de atividade física. Na maioria dos 

casos os grupos com HIV/Aids praticantes e não praticantes o domínio da memória 

visual apresentou-se menor.  

 

 

  

  

 

Figura 6. Pessoas que vivem com 

HIV/Aids praticante e não praticante de 

atividade física do sexo masculino. 

 

Figura 7. Pessoas que vivem com 

HIV/Aids praticante e não praticante de 

atividade física do sexo feminino. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo buscou-se investigar a relação entre atividade física, funções 

cognitivas e qualidade de vida em pessoas que vivem com HIV/Aids, dada a 

importância desta análise pois tal população pode vir apresentar alterações advindas 

do percurso do HIV no SNC, como também o processo infeccioso podendo afetar 

sua qualidade de vida, influenciando assim sua percepção frente a valores da vida 

que os julgam necessários.  

 Sendo assim, foram observados valores inferiores de cognição no que diz 

respeito a função executiva e memória de curto prazo nas pessoas que vivem com 

HIV/Aids não praticantes de atividade física, quando comparadas a praticantes de 

atividade física com HIV. Mediante a isso é provável que tais índices superiores 

ocorram devido a adoção deste hábito quando observados nessa população. No que 

concerne a melhoria desse aspecto a atividade física pode então favorecer estes um 

processo do aumento da oxigenação a nível celular proporcionando o favorecimento 

de melhoras receptivas neuronais de níveis corticais e subcorticais do SNC, 

relevando os processos danificiais ocasionados pelo HIV, e favorecendo asssim 

melhores es respostas cognitivas nos indivíduos (Mattson, 2015).  

Valores inferiores destes aspectos cognitivos também foram observados 

nessa população praticantes e não praticantes quando comparadas a pessoas que 

vivem sem HIV/Aids. Tais processos cognitivos podem mostrar-se inferiores devido 

aos possíveis acometimentos do vírus. 

 Nessa perspectiva alterações cognitivas em pessoas com HIV podem serem 

observados em até metade dos adultos infectados, sendo que adultos mais velhos 

correm o risco de serem mais acometidos em até trez vezes mais quando 

comparado a um adulto mais novo (Fazeli, Crowe, Ross, Wadley, Ball, Vance; 2015).  

Porém com a era do advento da terapia antirretroviral e o avanço para as melhores 

componentes que elevem as penetrações dessas terapias no SNC fizeram com quê 

a taxa de incidência de aparecimento destes disrtubios caíssem cosinderavelmente, 

extraindo também a forma de demência mais severa que pode ser ocasionada, 

oferecendo assim uma melhor resposta a saúde no aspecto cognitivo desses 

indivíduos (Heaton, Clifford,  Franklin Jr, Woods, Acke, Vaia F. et  al. 2010). 

É possível então perceber que possivelmente há uma relação entre a 

atividade física com os alguns domínios cognitivos analisados nas pessoas que 
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vivem com HIV/Aids, demonstrado da seguinte forma dos principais domínios 

observados mostrando-se inferiores em não praticantes de atividade física foram 

estes: a função executiva e a memória de curto prazo em indivíduos do sexo 

masculino. É bem perceptível que esses domínios estão intrisicamente relacionados 

com o exercício como demonstrado em  achados similares a esse, Dufour, 

Marquine, Fazeli, Henry, Ellis, Grant et al. 2013 observaram indivíduos com HIV 

praticantes de atividade física obtiveram melhores índices de memória de trabalho 

quando comparados a indivíduos não praticantes, acredita-se então que, esses 

domínios cognitivos são oriundos para serem mediados por sistemas cerebrais 

frontais e subcorticais.   

No que diz respeito aos resultados referentes a coordenação motora foram 

observados que não houveram grandes diferenças entre os grupos porém vale 

ressaltar que sintomas como lentidão psicomotora e vagarosidade motora podem 

serem característicos dos processos acometidos pelo HIV ou pessoas com 

distúrbios distintos bem como o associado ao HIV (Christo, 2010).  

No que se refere a qualidade de vida melhores valores foram superiores em 

indivíduos do sexo feminino, já indivíduos do sexo masculino foi observado que 

valores mais inferiores deste aspecto vem permanecendo entre os homens que 

praticavam atividade física e vivem sem HIV/Aids.  

Essa relação a desigualdade observada quanto a qualidade de vida entre 

honens e mulheres, é expressada além do corpo biológico e seus determinantes. 

Esse resultado se mostra expressante, importante e determinante quando este 

diagnóstico inicia-se a refletir por exemplo em respostas como espectativa de vida 

de homens e mulheres na sociedade brasileira, que é atualmente 77 anos para 

mulher e 69 anos para homens (IBGE; 2010) diante disto observamos também que o 

cuidar da saúde para o sexo masculino ainda permanece em uma certa 

invulnerabilidade quanto as práticas preventivas, levando homem a buscarem mais 

serviços de emergência do quê mulheres (Nascimento, Gianordoli; 2011), outros 

aspectos importantes mas também comungam com o que foi observado aqui neste 

estudo, ser resultante da ação das mulheres a busca contínua as devidas unidades 

básicas de saúde para os seus cuidados, e por este gênero está mais ligada aos 

serviçoes de saúde interagindo com os profissionais entre outros (Schraiber, 

Figueiredo, Gomes, Couto, Pinheiro, Machin, et al. 2010). Dessa forma pode-se 
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entender que os modos de viver a saúde e a doença e de uma certa a objetificação 

da qualidade de vida podem variar-se distintamente entre homens e mulheres.  

Assim também percerbe-se que a atividade física pode está relacionada ao 

domínio de relações sociais da qualidade de vida em indivíduos com HIV/Aids 

gerando um índice melhor quando comparada entre os não praticantes de atividade 

física.  

Dessa forma podemos afirmar que a atividade física pode mostrar que 

contribui no auxílio para essas pessoas que vivem com HIV e com o tratamento 

antirretroviral, podendo favorecer o encontro entre pessoas e possivelmente entre 

pessoas que vivem as mesmas condições. Sendo assim, proporciona efeitos 

benéficos físicos e psicológicos. Alguns indivíduos com HIV/Aids enfatizam que a 

necessidade de praticar atividade física possibilita como um meio de se sentirem 

menos  infelizes  e menos deprimidos, perpassam e observam essa prática como um 

dos recursos para evitarem possíveis interpéries ocasionadas a estas condições. 

Praticando atividades físicas em grupo na opinião de algumas pessoas que vivem 

com HIV observa-se que há uma melhor possibilidade de contato com as outras 

pessoas, e conversando, divertindo-se é possível esquecer a condição de se viver 

com HIV por alguns momentos (Leite e Gori, 2004). Os escores observados nos 

domínio relações sociais segundo Who-qol bref avaliam os relacionamentos 

pessoais, apoio social e atividade sexual, no estudo de Belini, Reis, Reinato, 

Magalhães e Gir (2015) observaram que essa dimensão obteve o segundo pior 

desempenho em mulheres que vivem com HIV quando avaliado. Também vale 

ressaltar que as relações entre os contextos socioecomicos culturais podem 

potencilizar todos os aspectos da qualidade de vida (Costa, Souza, Ribeiro, Santos, 

Carneiro; 2014).  

Portanto o interesse deste trabalho foi de identificar qual a relação entre as 

funções cognitivas e qualidade de vida e atividade física das pessoas que vivem 

com HIV/Aids no Rio Grande do Norte, obtendo-se através de uma analise 

inferencial expresso de forma de percentual tentando observar qual seria os 

possíveis determinates relacionais através dos gráficos. O presente estudo não se 

encontra livre de limitações, entre elas podemos observar, um número reduzido de 

pessoas com HIV impedindo uma abordagem mais fidedigna, como também 

ausência de instrumentos de melhor acurácia quanto aos obtenção de informações 

sobre a atividade física na qual foi utilizado somente pedômetros e questionário, a 
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utilização de uma bateria testes neuropsicológicos mais robusta que observem os 

domínios cognitivos numa maior gama, ou observar-los tais mecanismos 

fisiologicamente através de imagens ou com a expressão de análises de marcadores 

laboratoriais e bioquímicos. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Os resultados deste estudo permitem concluir que pessoas com HIV/Aids 

praticantes de atividade física obtem melhores índices funções executivas e 

memória de curto quando comparados com não praticantes deatividade física, dessa 

forma pode-se observar que possivelmente há uma relação entre a atividade física e 

a melhoria destes domínios.  

Quando observada a qualidade de vida o principal domínio que obteve-se 

melhores resultados foi o domínio de relações sociais quando comparados a 

indivíduos não praticantes. Sendo assim possivelmente este aspecto da qualidade 

de vida esta mais relacionado a atividade física.  

Diante desta perspectiva novos achados deverão torna-los mais fidedignos e  

confirmando pssivelmente o que foi observado no nosso estudo. A utilização de 

melhores marcadores que analisam as áreas da cognição no que diz respeito a 

memória e a função executiva devem serem adotados para melhor compreensão 

dos achados e avanço nesse aspetos. Estudos com diferentes tipos intervenções e 

de atividade física ou longitudinais também podem serem interesssantes para uma 

possível compreensão da modulação desta variável nessas pessoas, bem como a 

utilização de instrumentos que façam análises de funcionamento fisiológico e entre 

outros.   
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ANEXOS 

ANEXO A: Grooved pegboard test 
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ANEXO B: Pedômetro digital da marca LiveUP 
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ANEXO C: Ficha de registros diários passos por dia 

 

 

 

 

 

 


