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Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA/AIDS) é um estágio tardio da 

infecção causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), que tem como alvo os 

Linfócitos T do tipo CD4, células do sistema imunológico que desempenham papel 

importante na resposta imune celular. Os indivíduos que realizam a terapia antirretroviral 

conseguem manter a carga viral em quantidade indetectável e a contagem de células TCD4+ 

em quantidade satisfatória, porém, os pacientes imunodeprimidos, que apresentem menos de 

200 células TCD4+, são suscetíveis às diversas infecções oportunistas. Uma destas 

comorbidades é a neurotoxoplasmose (NTX), uma das manifestações clínicas neurológicas 

importantes, porém menos comuns, da infecção pelo Toxoplasma gondii, entre pessoas que 

vivem com HIV – PVHIV, com sorologia positiva de toxoplasma[¹]. Essa infecção pode 

acometer o cérebro difusamente ou formar abscessos discretos e é considerada uma das 

principais causas de encefalite focal em pacientes com SIDA/AIDS, nos quais apresenta uma 

alta taxa de morbimortalidade se não for diagnosticada e tradada precocemente. Nesse 

cenário, um fator importante no tratamento é que o protocolo clínico de manejo de PVHIV do 

Ministério da Saúde prevê a suspensão da terapia antirretroviral (TARV) durante o tratamento 

de neurotoxoplasmose[²], podendo resultar no aumento da carga viral, redução de células do 

Linfócito T e mutação da cepa viral[³]. Os estudos relacionados à resistência viral à TARV 

revelaram que o uso intermitente ou descontinuado da quimioterapia vem gerando cepas 

mutantes resistentes a determinados fármacos que compõe a TARV, podendo comprometer, 

ainda mais, a qualidade de vida do paciente. Nessa perspectiva, deve-se enfatizar que a 

compreensão da qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV/AIDS e NTX representa um 

instrumento importante para sua abordagem no campo da atenção à saúde multidisciplinar e 

que a fisioterapia tem papel fundamental para mantê-la. Objetivos: Descrever a importância 

da Fisioterapia para a assistência de pessoas vivendo com HIV e NTX, na promoção de saúde 

e qualidade de vida, com medidas preventivas e intervenções reabilitadoras, principalmente 

relacionadas às sequelas neuromotoras. Métodos: Foi realizada uma pesquisa descritiva, do 

tipo revisão bibliográfica, com busca de artigos nos idiomas português e inglês, publicados no 

período de 2013 a 2017, nas bases de dados SCIELO, LILACS, PUBMED e Portal de 

Periódicos da CAPES. Os descritores empregados na busca de forma combinada foram: 

Neurotoxoplasmose, Fisioterapia, Infecções por HIV, Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida e Reabilitação. Foram excluídos artigos duplicados e que envolviam HIV sem 

coinfecção por neurotoxoplasmose. Resultados e Discussão: A necessidade de um 

tratamento multiprofissional para os pacientes com o vírus HIV e coinfecção pela 

neurotoxoplasmose durante todo o período de tratamento é extremamente importante para que 

se alcance os objetivos de tratamento e uma melhor qualidade de vida, uma vez que podem 

ser encontrados déficits cognitivos de atenção, concentração e memória, hemiparesias, déficits 

de marcha, fraqueza muscular e déficits sensoriais, além de anormalidades complexas do 

controle motor, do equilíbrio e do tônus postural. Os pacientes com sorologia HIV positiva e 
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que já desenvolveram a SIDA, também acabam evoluindo com fraqueza muscular respiratória 

e déficits cardíacos. Desta forma, a Fisioterapia atua sobre essas limitações sensório-motoras 

e busca prevenir complicações secundárias, bem como manter ao máximo as capacidades 

funcionais ou potencializar a sua reinserção em funções anteriormente exercidas. Em virtude 

dos benefícios adquiridos com diversas técnicas fisioterapêuticas, como, por exemplo, o 

emprego da hidroterapia para alívio de algias, as técnicas posturais e de facilitação do 

movimento durante os exercícios, as técnicas de relaxamento e, de forma mais abrangente, a 

fisioterapia neurofuncional (especialidade da Fisioterapia), os pacientes com HIV/SIDA e 

NTX podem obter fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio e marcha, estimulação de 

novas vias motoras (estimulando a neuroplasticidade) e, assim, ganhos em suas atividades 

funcionais[4]. Vale ressaltar que um tratamento voltado para pacientes com HIV/SIDA ainda 

é observado pela sociedade com muito preconceito, devido ao conhecimento equivocado 

quanto a determinadas formas de transmissão da doença. Somados aos dados estatísticos 

alarmantes, essa doença tem gerado impacto e pânico devastadores, além de despertar, 

difusamente, ansiedade, estigma, medo e rejeição[5]. Por isso, compete aos profissionais da 

área da saúde prestar os esclarecimentos necessários aos pacientes, seus familiares e à 

sociedade, no intuito de difundir as modalidades de tratamento disponíveis, o que favorece 

substancialmente a adesão ao tratamento multiprofissional. Nesse contexto, os pacientes com 

coinfecções neurológicas, a exemplo da NTX, podem buscar e aderir ao tratamento 

fisioterapêutico e obter os benefícios para a sua funcionalidade e qualidade de vida, conforme 

os resultados encontrados na literatura científica. Conclusão/Considerações Finais: Diante 

desses resultados, a Fisioterapia, enquanto ciência voltada à reabilitação e promoção da saúde 

do paciente com HIV/AIDS e NTX, tem um campo vasto de atuação, com a possibilidade de 

resultados neurofuncionais positivos. Todavia, faz-se necessário que o fisioterapeuta 

compreenda todo o processo infeccioso do vírus HIV, sua sintomatologia, além dos efeitos 

adversos no sistema neuromotor e do uso longínquo da terapia antirretroviral, para que possa 

elaborar o plano terapêutico com objetivos e metas de tratamento que atendam às 

necessidades de cada paciente. 
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