
 
Marcelo Valente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomografia computadorizada de crânio em crianças e 

adolescentes com o vírus da imunodeficiência humana 

adquirido por transmissão vertical 

 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Doutor em Medicina 

 
Área de concentração: Radiologia 

Orientador: Dra. Claudia da Costa Leite 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
 

2003 



FICHA CATALOGRÁFICA
Preparada pela Biblioteca da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

 reprodução autorizada pelo autor

Valente, Marcelo
     Tomografia computadorizada de crânio em crianças e adolescentes com o
vírus da imunodeficiência humana adquirido por transmissão vertical  /
Marcelo Valente.  --  São Paulo, 2003.
   Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Departamento de Radiologia.
   Área de concentração: Radiologia.
   Orientadora: Claudia da Costa Leite.

Descritores:  1.CRIANÇA  2.ADOLESCÊNCIA  3.HIV/patogenicidade
4.TRANSMISSÃO VERTICAL DE DOENÇA  5.TROCA MATERNO-FETAL
6.CRÂNIO/radiografia  7.TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR RAIOS
X/métodos  8.SEGUIMENTOS

USP/FM/SBD-123/03
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de suas responsabilidades frente o paciente.  

O sucesso em sua formação acadêmica e profissional assume, portanto, uma 
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É deste processo que advém as inestimáveis recompensas desta devoção, 

capaz de transformar este compromisso com a excelência em fonte de alegria. 
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VALENTE, M. Tomografia computadorizada de crânio em crianças e 
adolescentes com o vírus da imunodeficiência humana 
adquirido por transmissão vertical. São Paulo, 2003. 154p. Tese 
(doutorado) – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

Estudou-se prospectivamente o comportamento das calcificações, 
da atrofia, das alterações da substância branca e alterações vasculares 
nas imagens de tomografia computadorizada de crânio de 162 crianças e 
adolescentes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) por 
transmissão vertical e que estavam ou estiveram em acompanhamento 
clínico no Ambulatório de Infectologia Pediátrica do Instituto da Criança 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, entre 1992 e 2002. Analisaram-se as possíveis correlações entre 
estas alterações e seu aspecto evolutivo. Para tal finalidade, foram 
avaliadas 606 tomografias computadorizadas de crânio (média de 3,74 
exames por paciente), as quais constituíram o grupo de estudo. Após a 
caracterização quanto à presença ou não das alterações supracitadas, e 
suas possíveis inter-relações, realizou-se a análise estatística dos 
resultados obtidos através do teste exato de Fisher com nível de 
significância de 5%. Posteriormente, os mesmo aspectos foram avaliados 
em função do seu comportamento evolutivo em um subgrupo de 61 
pacientes (média, 4,18 exames por paciente, totalizando 321 exames 
tomográficos). Estes pacientes tinham, pelo menos, quatro estudos 
tomográficos seriados (com intervalo mínimo de noventa dias entre os 
exames subseqüentes e pelo menos dois anos de intervalo total entre o 
primeiro e o último exame). As alterações tomográficas foram abordadas 
individual e qualitativamente segundo o critério de presença e 
intensidade. Inicialmente, o conjunto dos resultados foi tratado de forma 
individual (para cada paciente) e, depois, em relação à totalidade do 
grupo em questão. As calcificações foram encontradas em 46,30% dos 
pacientes; a atrofia, em 37,65%; as alterações da substância branca, em 
25,93%; as anomalias vasculares, em 25,19%. Constatou-se uma 
correlação significativa entre as alterações de substância branca e a 
atrofia, bem como entre as calcificações e as alterações vasculares. A 
análise evolutiva destas características demonstrou haver um acréscimo 
significativo das alterações entre o momento inicial e o quarto momento 
no conjunto das alterações, sobretudo para as calcificações e para as 
alterações vasculares. Concluiu-se que as calcificações e a atrofia foram 
as alterações mais freqüentes nesta série de crianças e adolescentes com 
HIV adquirido por transmissão vertical. A atrofia e as alterações da 
substância branca apresentaram uma inter-relação importante na 
amostra descritiva, assim como as alterações vasculares e as 
calcificações mostraram uma associação evolutiva significativa em 
relação à sua progressão. 
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VALENTE, M. Cranial computed tomography in children and 

adolescents vertically infected with the human 

immunodeficiency virus. São Paulo, 2003. 154p. Tese (doutorado) – 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

We prospectively studied the behavior of calcifications, atrophy, 
white matter and vascular abnormalities on the images of computed 
tomography (CT) of 162 children and adolescents infected with the 
human immunodeficiency virus (HIV) acquired by vertical transmission, 
who are or were clinically followed in the Ambulatory of Pediatric 
Infectology of the Children Institute at the Clinics Hospital of University of 
São Paulo Medical School, from 1992 to 2002. We analyzed the possible 
correlation between these abnormalities, as well as, their evolutive 
aspects. For this purpose, we evaluated 606 CT scans (mean 3.74 exams 
per patient), which composed the group of study. After the 
characterization according to the presence or not of the anomalies 
mentioned above, and their possible inter-relations, we performed a 
statistical analysis of the obtained results with the Fisher test with a level 
of significance below 5%. Later, these aspects were evaluated regarding 
its evolutive behavior in a subgroup of 61 patients (mean, 4.18 exams 
per patient, summing 321 exams). These patients had, at least, four 
serial cranial CT (with minimum interval of ninety days between the 
subsequent exams and, at least, two years of total interval between the 
first and the fourth exam). The cranial CT abnormalities presented were 
assessed individually as absent or present. Initially, the set results were 
assessed individually (for each patient) and, later in relation to the 
totality of the group. Calcifications were found in 46.30% of all patients, 
atrophy in 37.65%, white matter abnormalities in 25.93% and vascular 
anomalies in 25.19%. We found a significant correlation between white 
matter abnormalities and atrophy, as well as, between calcifications and 
vascular anomalies. Evolutive analysis of these characteristics 
demonstrated a significant increase of the abnormalities between the first 
and the fourth moment, with emphasis to the calcifications and vascular 
anomalies. We concluded that, calcifications and atrophy were the most 
frequent abnormalities in this series of children and adolescents with HIV 
acquired by vertical transmission. Atrophy and white matter 
abnormalities presented a significant correlation in the descriptive 
sample, as well as, vascular anomalies and calcifications that also 
demonstrated a significant evolutive association regarding its 
progression. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 

“The AIDS epidemic claimed more than 3 million lives in 2002, 
and an estimated 5 million people acquired the human 

immunodeficiency virus (HIV) in 2002—bringing to 42 million 
the number of people globally living with the virus”  

(UNAIDS-WHO 2002) 
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A tomografia computadorizada (TC) é um método não invasivo, 

bastante disponível e consagrado para a avaliação do sistema nervoso 

central (SNC). Em nosso contexto, é o mais amplamente utilizado para 

este fim (PETRUS; NELSON, 1998). 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) invade o SNC nos 

primeiros momentos após a infecção, determinando, posteriormente, 

manifestações cognitivas, motoras e comportamentais nas crianças e 

adultos (KOENIG et al., 1986). As manifestações no SNC da infecção pelo 

HIV são variadas, indo desde um discreto envolvimento até quadros 

demenciais francamente involutivos (BIGGEMANN et al., 1987; 

THURNHER et al., 2000). 

Dezessete anos transcorreram desde a descrição do 

acometimento do SNC pelo HIV (NAVIA et al., 1986a; NAVIA et al., 

1986b). Durante este período, surgiu um novo campo de estudos e, 

assim como a manifestação da patologia, fez-se necessária a adoção de 

uma abordagem multidisciplinar inter-relacionando infectologistas, 

neurologistas e profissionais ligados às áreas diagnósticas e 

experimentais (BOSSI et al., 1995; MINTZ, 1996). 

As características das manifestações neurológicas na faixa etária 

pediátrica é distinto dos adultos (MINTZ, 1994; BELMAN, 2002). 
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Com o aparecimento e a melhoria da terapia anti-retroviral 

(TARV) e conseqüente redução da mortalidade, a síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) começa a mudar seu perfil para o de 

uma doença crônica (GURNEY et al., 2003). 

Realizar, no período intra-uterino ou perinatal, a minuciosa 

monitorização dos aspectos evolutivos envolvendo as crianças infectadas 

pelo HIV, pareceu-nos de fundamental importância. Em especial nesta 

condição nosológica tão específica e de tamanho impacto psicossocial 

(MITCHELL, 2001). 

Quando das considerações preliminares de nosso estudo, em 

meados de 1997, a infecção pelo HIV era a 11ª causa de morte nas 

crianças entre um e quatro anos nos Estados Unidos da América (EUA), 

sendo que a transmissão perinatal representava 90% das infecções nesta 

faixa etária. Estimava-se que, entre 1985 e 1995, cerca de seis a sete mil 

crianças teriam nascido com o HIV, e que mais de 16 mil teriam sido 

infectadas no período perinatal (LINDEGREN et al., 2000). Em 1997, 

perto de 600 mil crianças no mundo foram infectadas pelo HIV, adquirido 

principalmente por transmissão vertical (TV) seja ela intra-uterina, 

perinatal ou pela amamentação. Na época, as estimativas apontavam a 

existência de cerca de 1,1 milhão de crianças vivendo com o vírus da 

imunodeficiência humana, das quais 90% encontravam-se na África 

(UNIAIDS/WHO, 2002). 

Passaram-se cinco anos e, no processo de conclusão deste 

trabalho, os relatórios da Joint United Nations Programme on HIV/AIDS e 
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World Health Organization (UNAIDS/WHO, 2002) publicados em 

dezembro de 2002, apontavam a existência de 42 milhões de pessoas 

infectadas pelo HIV, das quais 3,2 milhões seriam crianças abaixo de 15 

anos de idade. No ano de 2002, cinco milhões de indivíduos, dentre os 

quais 800 mil são crianças, adquiriram o HIV. A AIDS foi causa de 

aproximadamente 3,1 milhões de mortes contabilizadas, sendo que 610 

mil eram crianças abaixo de 15 anos. 

Não obstante o grande volume de trabalhos versando sobre a 

AIDS e o HIV, ainda são escassos os estudos na literatura mundial sobre 

a neuroimagem pediátrica em tal contexto. E, quando realizados, a maior 

parte deles, concentra-se nas infecções oportunistas e se faz de maneira 

descritiva, consistindo em relatos de casos esporádicos ou em pequenas 

séries de pacientes. Além disso, a maioria dos estudos disponíveis visa à 

abordagem diagnóstica de alterações específicas em pacientes 

sintomáticos, sendo poucas as informações disponíveis sobre o 

comportamento da infecção pelo HIV no SNC em pacientes 

assintomáticos, sejam estes adultos ou crianças. 

Neste contexto, a disponibilização dos estudos seriados de TC de 

crânio, em crianças e adolescentes portadores do HIV, com o objetivo 

inicial de estudar e compreender a evolução da neuro-AIDS e suas 

conseqüências evolutivas, permitiu a realização de um estudo pioneiro 

tanto em seu objetivo quanto nas características metodológicas 

adotadas, transformando-se em uma das maiores e mais extensas séries 

já apresentadas de crianças acometidas pelo HIV por TV. 
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Compreender o desenvolvimento, monitorar a evolução e, 

sobretudo, desenvolver a adequada capacitação para intervir 

prontamente nas situações necessárias constituíram a motivação 

prioritária do projeto que agora será apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS 

 

 

“Although a cure or a vaccine has not been found, 
the focus of care for patients with HIV has been shifted from 

dying with dignity to living with HIV” 

(Thresa A Gurney, 2003) 
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O presente estudo foi proposto tendo os seguintes objetivos: 

 

1. Estudar prospectivamente o comportamento das calcificações, da 

atrofia, das alterações da substância branca e alterações vasculares 

em tomografias computadorizadas de crânio de crianças e 

adolescentes infectados, por transmissão vertical, pelo vírus da 

imunodeficiência humana. 

 

2. Verificar possíveis correlações entre estes achados tomográficos. 

 

3. Avaliar o comportamento evolutivo dessas alterações. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

“The dominant feature of this first period was silence, for the human 
immunodeficiency virus (HIV) was unknown and transmission was not accompanied by 

signs or symptoms salient enough to be noticed. While rare, sporadic case reports of 
AIDS and sero-archaeological studies have documented human infections with HIV prior 

to 1970, available data suggest that the current pandemic started in the mid-to late 
1970s. By 1980, HIV had spread to at least five continents (North America, South 

America, Europe, Africa and Australia). During this period of silence, spread was 
unchecked by awareness or any preventive action and approximately 100,000- 300,000 

persons may have been infected." 

(Jonathan Mann, 1996) 
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3.1. O vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

 

O agente etiológico da AIDS foi isolado em 1983 (BARRE-

SINOUSSI et al., 1983; GALLO et al., 1984), tendo sido demonstrado no 

SNC, em 1985 (HO et al., 1985), e denominado vírus da imunodeficiência 

humana em 1986 (COFFIN et al., 1986). 

O HIV-1 pertence à subfamília Lentivirinae que caracteriza o 

grupo das retroviroses citopáticas não-oncogênicas. Esta subfamília está, 

reconhecidamente, associada a doenças neurológicas (COFFIN et al., 

1986). As lentiviroses são espécie-específicas, possuem longos períodos 

de latência clínica e intrincados mecanismos para anular os sistemas de 

defesa do hospedeiro, causando infecções persistentes e manifestações 

multi-sistêmicas. O ciclo de vida de um retrovírus possui duas fases 

distintas, relacionadas com o DNA pró-virus e ao RNA viral, sendo que o 

DNA pró-vírus possibilita os grandes períodos de latência. Além disso, o 

HIV-1 é um vírus com tropismo para os macrófagos e as células T-CD4+, 

o que reduz significativamente a eficiência do sistema de defesa 

imunitário (GONDA et al., 1985). 
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As retroviroses são causadas por RNA vírus encapsulados que se 

utilizam da transcriptase reversa (TR) para transcrever o RNA viral em 

DNA linear duplo, com subseqüente agregação ao genoma do hospedeiro 

(BELMAN, 2002).  

Os vírus possuem aproximadamente 10 nm de diâmetro e sua 

dupla cadeia de RNA possibilita recombinação entre si, fator que 

determina grande potencial para diversidade genética. O genoma do HIV-

1 é 10 quilobases e contém três genes principais gag, pol e env, bem 

como outros genes adicionais, essenciais à replicação viral (BELMAN, 

2002). 

Uma representação ilustrativa do HIV e seus principais 

componentes estruturais encontram-se na figura 1. 
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FIGURA 1 -  O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV). Representação gráfica 

demonstrando os principais componentes estruturais do HIV. 

 

 

3.2. Aspectos epidemiológicos da AIDS na infância 

 

Os primeiros casos de AIDS em crianças foram descritos há vinte 

anos, em 1982/1983. Desde então, a infecção pelo HIV tornou-se uma 

das principais causas de morbidade e mortalidade em crianças no Brasil e 

no mundo. O HIV-1, agente etiológico da AIDS, é um lentivirus que 

atinge o sistema imunológico, o sistema nervoso e os demais órgãos, 
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causando um enorme espectro clínico de manifestações o qual, em sua 

expressão mais grave, resulta nos quadros de AIDS (MINTZ, 1994, 1996; 

LINDEGREN et al., 2000). 

No Brasil, foram notificados à Comissão Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis/AIDS do Ministério da Saúde (CN-DST/AIDS 

do MS) - desde o primeiro caso, em 1983, até março de 2002 - 8.398 

casos de AIDS em crianças menores de 13 anos, sendo 7.229 (86,1%) 

deles por transmissão perinatal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, CN-DST/AIDS). 

No período compreendido entre o primeiro caso de TV em 1985 e 

agosto de 1999, os índices de mortalidade nesta categoria aproximavam-

se de 40% de óbitos dentre os 4.630 casos notificados para o referido 

período, segundo os registros da CN-DST/AIDS do MS. 

Atualmente, estima-se que, no mundo, mais de um milhão de 

crianças estejam infectadas pelo HIV-1 e que cerca de mil novas crianças 

são infectadas a cada dia, configurando o termo cunhado como um 

devastador problema de saúde pública internacional para a infância e a 

adolescência (ASSOCIAÇÃO FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD, 1999). 

Até a metade da década de 80, a epidemia do HIV/AIDS no Brasil 

concentrava-se principalmente entre os homossexuais, bissexuais e uma 

população de escolaridade mais elevada. De 1987 a 91, a infecção pelo 

HIV passou a crescer entre os usuários de drogas injetáveis, num quadro 

de pauperização e interiorização. A partir de 1992, a percepção de que 

qualquer indivíduo estava vulnerável ao HIV ampliou-se, com o seu 
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crescimento entre os heterossexuais. Estes, que até 1991 correspondiam 

a 21% das vítimas da epidemia, a partir da metade da década de 90 

passaram a representar 55%, com o HIV/AIDS afetando as mulheres em 

número cada vez maior, num processo de feminização (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, CN-DST/AIDS). 

Com a mudança do perfil epidemiológico da doença entre as 

mulheres heterossexuais e em idade fértil, um novo componente 

agregou-se ao quadro: a transmissão materno-fetal, principal via de 

infecção pelo HIV, na população infantil (FOWLER, 1997). Em nosso país, 

essa forma de transmissão tem sido responsável por 86,1% dos casos 

notificados de AIDS, em menores de 13 anos, sendo que, até março de 

2002 contavam-se 8.398 casos notificados para esta faixa etária 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, CN-DST/AIDS). 

 

3.3. Formas de transmissão e fatores de risco na infância 

 

A infecção pediátrica pelo HIV-1 resulta, em grande parte, da TV, 

também denominada transmissão materno-infantil (TMI) ou infecção 

congênita pelo HIV-1 (COWAN et al., 1988; DELFRAISSY et al., 1992). 

Outras formas de transmissão incluem a transfusão com sangue 

ou derivados contaminados e, nos adolescentes, a transmissão por 
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exposição sexual ou utilização de drogas por via intravenosa (FOWLER, 

1997). 

A TV pode ocorrer no útero, intraparto ou pós-parto e através do 

aleitamento materno. A TV uterina está bem definida e documentada 

desde 1987 (THOMAS et al., 1987). Estudos mais recentes apontam que 

a transmissão durante o terceiro trimestre e durante o parto são as mais 

freqüentes (BELMAN, 1994; BROUWERS et al., 2001; MITCHELL, 2001; 

MOFENSON; MUNDERI, 2002).  

A incidência da TV, antes da TARV combinada, estava estimada 

entre 13% a 45%, numa média de 25%. Os fatores maternos 

usualmente associados ao maior risco de transmissão incluem o baixo 

nível de CD4+ e as altas cargas virais maternas, além dos quadros 

maternos manifestos de AIDS. Os fatores que determinam um aumento 

da exposição ao sangue materno, como a inflamação ou a ruptura 

prematura das membranas (amniorexis) e as manobras obstétricas 

invasivas, estão relacionados com a maior prevalência da TV. Baixas 

taxas de vitamina A e a prematuridade fetal também estão associadas a 

um maior risco de contaminação (MWANYUMBA et al., 2002). 

O HIV transmitido intra-útero, principalmente nas últimas 

semanas de gestação, é responsável por 35% dos casos de TV. Se não 

houver interferência, a probabilidade de uma criança, cuja mãe seja 

portadora do HIV, contaminar-se no período perinatal é de 

aproximadamente 25% (FOWLER, 1997). 
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O trabalho de parto e o parto propriamente ditos são 

responsáveis pela transmissão do HIV em 65% dos casos entre recém-

nascidos. O aleitamento materno representa um fator de risco adicional 

em cerca de 7 a 22% dos casos de TV (MOFENSON; MUNDERI, 2002). 

A TV do HIV-1 é de particular importância pela exposição do SNC 

em um momento de grande vulnerabilidade, sendo que a exposição do 

SNC imaturo ao processo patogênico possui características distintas da 

exposição do SNC maduro, nas situações em que o vírus é adquirido 

pelas vias de transmissão horizontal (TH).  

A despeito da redução global de ambas as formas de 

transmissão, vertical e horizontal, observada de maneira significativa na 

maioria dos países desenvolvidos e também no Brasil, em alguns países 

em desenvolvimento - especialmente naqueles cuja TARV não está 

disponível de forma ampla - o aleitamento materno tem uma contribuição 

considerável na perpetuação da infecção pelo HIV-1 (ASSOCIAÇÃO 

FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD, 1999). 

A partir de 1994, com o advento do protocolo AIDS clinical trail 

group 076 - ACTG 076 - (ARANDA-NARANJO, 1995), documentou-se que 

a intervenção profissional, adequada e bem orientada, e a utilização da 

zidovudina (AZT) eram capazes de reduzir os índices de TV em torno de 

67,5% (CDC, 1994a, 1994b; CONNOR et al., 1994; ARANDA-NARANJO, 

1995). 
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Os estudos europeus e norte-americanos pré-introdução da TARV 

demonstravam taxas de TV que variavam de 11-14% a 25%, 

respectivamente (COWAN et al., 1988; CONNOR et al., 1989; JAHN; 

BECK, 1989; DELFRAISSY et al., 1992; STRATTON, 1992). Mais 

recentemente, com a utilização da TARV combinada e a realização do 

parto cesariana de forma eletiva, a taxa de TV pôde ser reduzida para 

apenas 0,8% (MOFENSON; MUNDERI, 2002; VITHAYASAI et al., 2002; 

MWANYUMBA et al., 2002). 

O diagnóstico precoce da infecção pelo HIV no início da gestação 

tem sido apontado como uma condição necessária que possibilitaria 

resultados ainda melhores, tanto nas questões envolvendo a saúde da 

mulher como, conseqüentemente, na redução cada vez maior dos riscos 

da TV, sendo que o emprego do teste anti-HIV tem sido preconizado para 

todas as gestantes logo no primeiro momento da avaliação pré-natal 

(AMMANN, 1988; MOFENSON;MUNDERI, 2002; MWANYUMBA et al., 

2002). 

 

3.4. Diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV 

 

O diagnóstico da infecção pelo HIV-1 em crianças pode ser difícil. 

Até 1998 não havia um método específico para a identificação da infecção 

pelo HIV, utilizando-se para tanto, a técnica de ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) (PUCCIONI et al., 1989). 
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Geralmente, esta patologia pode ser identificada com um mês de 

idade e na maioria das crianças com seis meses (FOWLER, 1997; DUNN 

et al., 1998; SPERLING et al., 1998).  

É vital o diagnóstico das crianças infectadas dentre as 

sabidamente expostas ao vírus in utero e outras crianças de risco, devido 

à necessidade de se introduzir o tratamento. Um resultado de HIV +, 

pela cultura ou pelo DNA ou RNA PCR (polimerase chain reaction), é 

sugestivo da infecção. Entretanto, devido às suas conseqüências 

diagnósticas e suas graves implicações, a possibilidade de contaminação 

da amostra ou de erros laboratoriais deve ser descartada através da 

realização de uma segunda prova sorológica o mais breve possível 

(COURGNAUD et al., 1991; SPECTOR et al., 1993). Sugere-se que o teste 

diagnóstico nos recém-nascidos se realize antes de 48 horas e, 

subseqüentemente, entre um ou dois meses; entre três e seis meses. A 

testagem com duas semanas também pode ser considerada (BELMAN, 

2002). 

O PCR para o DNA-HIV é o exame preconizado para as crianças 

(COURGNAUD et al., 1991). Assume-se que testes positivos nas 

primeiras 48 horas estejam relacionados com infecção intra-uterina e que 

testes positivos após a primeira semana são associados com infecção no 

período perinatal (BELMAN, 2002). 

A exclusão do diagnóstico pode ser feita com duas amostras 

sorológicas distintas e negativas, obtidas em períodos maiores do que um 



Revisão da Literatura  
 

18

mês de vida, devendo um dos testes ter sido realizado com mais de 

quatro meses de idade (MARQUES, 2000). 

Em crianças com mais de seis meses de idade, dois testes com 

imunoglobulina (IgG) negativa, com intervalo de pelo menos um mês, 

podem excluir, de maneira razoável, o diagnóstico. Caso haja IgG HIV 

negativo após 18 meses de idade, sem hipogamaglobulinemia, sem sinais 

de infecções e testagem viral negativa, a infecção pelo HIV pode ser 

totalmente descartada (BELMAN, 2002). 

A infecção vertical do HIV ocorre em um momento em que o 

sistema imune e o sistema nervoso estão imaturos. A carga viral das 

crianças não tratadas é alta e persistente, estimada em média de 700 

mil, podendo permanecer nestes níveis por aproximadamente dois anos 

(LUZURIANGA; SULLIVAN, 2000; PALUMBO, 2000). Em contraste, este 

nível em adultos não tratados é de 600 mil ao redor de 8-12 semanas da 

infecção inicial, havendo, posteriormente, um significativo decréscimo 

com a resposta imune do hospedeiro (HO, 1996). 

 

3.5. Aspectos clínicos da AIDS na infância 

 

A despeito da melhoria das condições para o diagnóstico pré-

natal e do fato de os tratamentos indicados durante a gestação terem 

determinado uma significativa redução nas taxas de TV do HIV, observa-
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se ainda um número crescente de pacientes infectados na faixa etária 

pediátrica (RAUSCH; DAVIS, 2001; RAUSCH; STOVER, 2001). O aumento 

desta população também está relacionado com a evolução da TARV que, 

efetivamente, melhorou a qualidade e prolongou a vida desses pacientes 

(LAUFER; SCOTT, 2000). 

Cerca de 23% das crianças nascidas com o HIV, a despeito da 

intervenção terapêutica, desenvolverá AIDS ainda no primeiro ano de 

vida (PUCCIONI et al., 1989; VISCARELLO, 1990). As principais 

manifestações de tal envolvimento podem ser avaliadas e diagnosticadas 

através do emprego de uma sistemática de investigação clínico-

laboratorial adequada e da utilização dos métodos de imagem de forma 

apropriada a cada situação específica da condição clínica e evolutiva do 

indivíduo (RAUSCH; STOVER, 2001).  

Em geral, as manifestações clínicas mais comuns, são pouco 

específicas, como o déficit do desenvolvimento, a linfoadenopatia 

generalizada, a diarréia crônica e a hepatoesplenomegalia. Outras 

manifestações são um pouco mais específicas e incluem parotidites 

crônicas ou recorrentes, cardiomiopatia e nefropatia (LINDEGREN et al., 

2000).  

Normalmente, os sintomas começam a se manifestar entre três e 

nove meses de idade, e cerca de 90% dessas crianças terão algum tipo 

de manifestação ao completarem o primeiro ano de vida (KREBS et al., 

2000). 
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As condições nosológicas mais freqüentemente associadas às 

manifestações pediátricas da AIDS são a encefalopatia progressiva (EP), 

as infecções bacterianas recorrentes e a pneumonia intersticial linfóide 

(HARTY et al., 1994; LINDEGREN et al., 2000). O espectro das 

manifestações clínicas e imunológicas do HIV na infância pode ser 

expresso no sistema de classificação desenvolvido pelo Centro para 

Controle de Doenças (CDC – Atlanta, GA, EUA) em 1987 e modificado em 

1994. Nele, as principais manifestações e suas expressões 

multissintomáticas na infância fazem parte da semiologia classificatória.  

As principais alterações clínicas estão representadas na tabela 1. 
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TABELA 1 –  CATEGORIAS CLÍNICAS PARA CRIANÇAS COM INFECÇÃO PELO HIV 
 

Categoria N – Assintomáticas 
Ausência de sinais ou sintomas ou apenas um dos sintomas da categoria A 
Categoria A – Sintomatologia leve 
Presença de duas ou mais condições abaixo e 
Nenhum dos sintomas das Categorias B e C 
• Linfoadenopatia (>0,5 cm em mais de duas cadeias) 
• Hepatomegalia 
• Esplenomegalia 
• Dermatite 
• Parotidite 
• IVAS – persistentes ou recorrentes 
Categoria B – Sintomatologia Moderada 
• Anemia (<8g/dl)/ Neutropenia (<100.000/mm3), persistindo por mais de trinta dias 
• Meningite bacteriana, pneumonia ou sepse (único episódio) 
• Candidíase oral (> 2 meses) em crianças com 6 meses de idade 
• Cardiomiopatia 
• CMV (início inferior a um mês) 
• Diarréia crônica ou recorrente 
• Hepatite 
• Estomatite por HSV (> 2 episódios/ano) 
• Pneumonite ou esofagite HSV (início < 1 mês) 
• Herpes Zoster (2 episódios ou mais que 1 dermátomo) 
• Leiomiossarcoma 
• LIP (Pneumonia Intersticial Linfocítica) 
• Nefropatia 
• Nocardiose 
• Febre persistente (> 1 mês) 
• Toxoplasmose (início < 1 mês) 
• Varicela disseminada ou complicada 
Categoria C – Sintomatologia Grave 

Crianças com quaisquer condições listadas para a definição de AIDS, com exceção da LIP: 
• Infecções bacterianas graves, múltiplas ou recorrentes (com confirmação por cultura de 2 episódios em 2 

anos) sepse, pneumonia, meningite, infecções ósteo-articulares e abscessos de órgãos internos; 
• Candidíase esofágica ou pulmonar; 
• Coccidioidomicose disseminada; 
• Criptococose extrapulmonar; 
• Criptosporidíase ou isosporíase com diarréia > 1 mês; 
• CMV com início depois de um mês de idade (em locais além do fígado, baço ou linfonodos); 
• Encefalopatia pelo HIV (achados que persistem por mais de 2 meses) 
o Déficit do desenvolvimento neuropsicomotor 
o Evidência do déficit de crescimento cerebral ou microcefalia adquirida evidenciadas por medidas de 

perímetro cefálico ou atrofia cortical mantida em tomografia ou RM sucessivas de crânio 
o Déficit motor simétrico – 2 ou mais dos seguintes achados: paresias, reflexos patológicos, ataxia, etc. 

• Infecção por HSV (úlceras mucocutâneas por > 1 mês ou pneumonite ou esofagite em crianças com mais de 
um mês de idade); 

• Histoplasmose disseminada; 
• Mycobacterium tuberculosis disseminada ou extra-pulmonar; 
• Mycobacterium outras espécies, disseminadas; 
• Mycobacterium avium ou M. kansasii disseminadas; 
• Pneumonia por Pneumocystis carinii (PPC) 
• Septicemia por Salmonela, recorrente 
• Toxoplasmose cerebral com início após o primeiro mês de vida; 
• Síndrome da Caquexia (Wasting syndrome): 
o Perda de peso > 10% do peso anterior persistente ou 
o Queda de dois ou mais percentuais nas tabelas de peso para a idade ou 
o Peso abaixo do percentual 5, em duas medidas sucessivas e 

 Diarréia crônica (> 30 dias) ou 
 Febre documentada (30 dias) 

• Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP); 
• Sarcoma de Kaposi; 
• Linfoma primário do cérebro 
• Outros linfomas 
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Aos dados clínicos, somam-se os imunológicos, que estão 

representados na tabela 2. 

 

TABELA 2 -  CATEGORIAS IMUNOLÓGICAS DA INFECÇÃO PEDIÁTRICA PELO HIV - 
adaptado de LAUFFER;SCOTT, 2000 

 

< 12 meses 1-5 anos > 5 anos  

µL % µL % µL % 

Sem imunossupressão ? 1500 ? 25 ? 1000 ? 25 ?500 ?25 

Imunossupressão Moderada 750-1499 15-24 500-999 15-24 200-499 15-24 

Imunossupressão Grave <750 <15 <500 <15 <200 <15 

 
 

A combinação destas categorias - clínica (tabela 1) e 

imunológica (tabela 2) - compõe a classificação imunoclínica da infecção 

pediátrica pelo HIV, apresentada na tabela 3. 

 

TABELA 3 -  CLASSIFICAÇÃO IMUNO-CLÍNICA PARA CRIANÇAS COM HIV - adaptado de 
LAUFFER; SCOTT, 2000 

 

Categorias Clínicas dos Sintomas do HIV  

Nenhuma Leve Moderada Grave 

(1) Sem Imunossupressão N-1 A-1 B-1 C-1 

(2) Imunossupressão Moderada N-2 A-2 B-2 C-2 

(3) Imunossupressão N-3 A-3 B-3 C-3 

 

Esta classificação clínico-imunológica segue os critérios 

internacionalmente aceitos para o estadiamento da doença (CDC, 

1994a). Segundo estes critérios, o paciente é classificado de uma 
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maneira somatória, sendo que, ao atingir um nível de estadiamento, não 

poderá ser reclassificado para um nível inferior. 

 

3.5.a. Principais diferenças da AIDS na infância e nos adultos 

Uma característica particular à faixa etária infantil, no tocante às 

manifestações clínicas, é a concomitância do processo patológico com o 

quadro do desenvolvimento. Tal característica determina que as 

principais abordagens e manifestações sejam, em sua grande maioria, 

distintas das características da AIDS manifesta na população adulta ou 

naqueles indivíduos em que a infecção tenha ocorrido em um momento 

mais tardio do desenvolvimento (KOENIG et al., 1986). As diferenças 

descritas estão sucintamente apresentadas na tabela 4. 
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TABELA 4 –  DIFERENÇAS ENTRE A AIDS NO ADULTO E NA CRIANÇA. Adaptado de 
MINTZ, 1999 

 

Adultos Crianças 

Transmissão horizontal Transmissão vertical 

Período de latência longo Sintomatologia rapidamente após a infecção 

Deterioração do sistema nervoso 
central maduro 

Déficit de crescimento do sistema nervoso 
central imaturo 

Infecções oportunistas do sistema 
nervoso central freqüentes 

Infecções oportunistas do sistema nervoso 
central pouco freqüente 

Envolvimento freqüente do sistema 
nervoso periférico 

Sistema nervoso periférico raramente 
envolvido 

Liquor pouco específico para complexo 
AIDS-demência 

Liquor pouco específico na encefalopatia 
progressiva 

Meningite asséptica na soroconversão Meningite asséptica mal definida 

Convulsões freqüentes Convulsões pouco freqüentes 

Alterações psiquiátricas freqüentes Déficits de atenção e aprendizagem 

Atrofia cerebral Déficit de crescimento 

Deterioração motora e cognitiva- 
demência 

Disfunção motora progressiva com perda das 
aquisições 

Mielopatia vacuolar – presente Mielopatia vacuolar – rara 

Doença cérebro vascular Doença cérebro vascular –rara 

Usualmente associa-se a 
imunodeficiência 

Usualmente associa-se a imunodeficiência 
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3.5.b. Aspectos neurológicos da AIDS 

O vírus entra no SNC logo após o estabelecimento da infecção 

sistêmica. Tem início, então, um quadro neurodegenerativo progressivo 

que decorre da replicação viral nas células de linhagem macrofágica. 

Mesmo sendo difícil de caracterizar a prevalência exata, os estudos da 

década passada estimavam que 13-23% das crianças com HIV+ 

apresentariam quadros de EP e que estes despontariam, usualmente, ao 

redor dos seis meses de vida. Durante muito tempo acreditou-se ser a EP 

uma das primeiras manifestações do HIV pediátrico (RAUSCH; STOVER, 

2001). 

Os efeitos adversos do vírus no sistema nervoso e imune em 

desenvolvimento normalmente resultam em rápida manifestação dos 

sintomas e progressão para óbito. Antes do uso dos agentes anti-

retrovirais uma distribuição bimodal do HIV-1 sintomático. Cerca de 20% 

das crianças desenvolviam manifestações clínicas muito rapidamente nos 

primeiros anos de vida (progressores rápidos). Estas crianças, de modo 

geral, tinham altos níveis de vírus detectáveis ao nascimento e morriam 

rapidamente pelas complicações da AIDS entre um e quatro anos de 

vida. De maneira não rara, a encefalopatia do HIV/AIDS era a 

sintomatologia inaugural em até 67% das crianças (LOBATO et al., 1995; 

COOPER et al., 1998). 

Um segundo grupo de crianças apresentava uma forma menos 

agressiva da doença (progressores lentos). Aproximadamente 75% delas 
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crianças sobreviviam até os cinco anos, com 40-50% progredindo com 

AIDS ou morte ao redor dos seis anos (média de sobrevida nove e dez 

anos) (LOBATO et al., 1995). 

Na verdade, há uma terceira vertente - embora de menor 

prevalência - que ocorre em adolescentes e pré-adolescentes, assim 

como em adultos, em que a latência do processo é maior, com início de 

sintomatologia ao redor dos dez anos de idade ou mais. 

A evolução da infecção pelo HIV em crianças após o 

aparecimento do TARV pode ser evidenciada na figura 2. 

 

FIGURA 2 –  ASPECTOS EVOLUTIVOS DA INFECÇÃO PEDIÁTRICA PELO HIV PÓS-TARV 
 

Figura gentilmente cedida pela Dra. Heloísa Helena de Souza Marques 

Profilaxia da Transmissão mãe-filho 
Pré-parto 

Exposição vertical ao HIV Periparto 
(Taxa de transmissão vertical) Pós-parto 

15 a 30% 70 a 85% > 95% ↓ 2 a 5%  

Não Infectados Infectados 

Progressão Progressão Progressão   
rápida usual lenta  Normais 

(10 a 25%) (75 a 90%) 5 a 10%  
( crianças > 8 anos) 

Início dos 
sintomas 

Sem sinais de  Adoecimento  
doença ou a partir do 

nos primeiros 
meses com 
óbito até os 5 
anos 

início a partir de  10 e 20 ano 
8/10 anos 
 

(infecção intra-
uterina) 
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As maiores taxas de mortalidade são apresentadas em áreas 

geográficas remotas, como a África: 62-66% morrem até os três anos de 

idade (TAHA et al., 2000). 

Os fatores que determinam tais diferenças não são 

completamente compreendidos, podendo estar relacionados com o tempo 

da infecção (gestação ou parto), com o estágio da doença materna 

durante a gestação e parto (viremia), com a carga viral neonatal, com a 

virulência do vírus infectante e com fatores ainda não identificados 

relacionados com o hospedeiro. 

A doença neurológica associada à infecção pelo HIV possui um 

diagnóstico eminentemente clínico corroborado pelas avaliações 

neurorradiológicas, psicométricas e testagem neuroimunológica e 

virológica (MINTZ, 1994, 1999). As manifestações mais comuns estão 

expressas no tabela 5. 

 



Revisão da Literatura  
 

28

TABELA 5 –  PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS DA AIDS (MANCALL; 
MUNSAT, 2000) 

 

PC= perímetro cefálico; AVC = acidente vascular cerebral. 

 

O diagnóstico clínico da encefalopatia é normalmente tardio 

quando as alterações clínicas e os quadros deficitários são irreversíveis 

(relacionados com a lesão estrutural e com a perda celular). Portanto, é 

crítico identificar os pacientes que possuem risco potencial de 

desenvolver este quadro. A neuroimagem pode antecipar o diagnóstico 

ao identificar alterações antes do aparecimento das manifestações 

clínicas. Deve-se levar em consideração, entretanto, que não há uma 

correlação estreita entre estes dados, visto que nem todos os pacientes 

que apresentam alterações radiológicas terão alterações clínicas. 

A denominada encefalopatia pelo HIV é um termo bastante 

amplo que se refere, basicamente, à deterioração clínica das funções 

Manifestaç ões Comuns:   
•   D éficit do crescimento cerebral o   Desvio das linhas de curva do PC 

o   Atrofia progressiva nos estudos de neuroimagem 
•   Perda progressiva das funções motoras o   Perda dos movimentos finos e grosseiros  o   Espasticidade  o   índromes extra -piramidaisS  
•   Perda, estabilizaç ão ou taxa inadequada das aquisições normais ou dos marcos de desenvolvimento 

  
Manifestaç ões  Ocasionais : 

•   Sinais neurol ógicos focais   o   Les ão focal do SNC (tumor, AVC, infecção oportunista) 
•   Convuls ões   o   Les ão focal do SNC (tumor, AVC, infecção oportunista) 

o   Processos infecciosos 
  
Manifestaç ões pouco comuns: 

•   D éficits dos nervos  cranianos  bulbare– s o   Les ão infiltrativa (tumor ou infecção) 
•   Sinais ou sintomas de mielopatia o   Processos infeccios so 
•   Sinais ou sintomas de neuropatia/mielopatia    Processos infecciososo   o     Toxicidade
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superiores. Em geral, está associada às alterações da substância branca. 

Podemos dividir a encefalopatia pelo HIV em três tipos distintos: 

• encefalopatia progressiva (EP): quadro comparável ao complexo AIDS 

demência do adulto; 

• encefalopatia de progressão lenta (EL): refere-se à deterioração 

gradativa das funções superiores e escalonada normalmente, 

associada a distintas graduações crescentes de envolvimento e de 

imunocomprometimento; 

• encefalopatia estática (EE): Na qual as crianças apesar da boa 

performance inicial, a partir de um determinado momento não 

conseguem se desenvolver adequadamente; 

A atrofia difusa e o comprometimento bifrontal da substância 

branca são comuns aos quadros mais graves da encefalopatia pelo HIV. 

Nota-se certa tendência a relacionar a gravidade das alterações com a 

extensão e o envolvimento da substância branca encontrado (LANGFORD 

et al., 2002). 

A encefalopatia estática, normalmente, cursa com um padrão de 

atrofia mais discreto, enquanto que quadros de atrofia intensa são 

encontrados nos indivíduos com encefalopatia progressiva. Alguns relatos 

afirmam que a atrofia pode regredir pelo uso do adequado tratamento 

anti-retroviral (MITCHELL, 2001). Os déficits neurológicos estão 

normalmente associados ao quadro de atrofia; portanto, a redução de 
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volume do parênquima cerebral poderia servir como fator preditivo da 

performance neurofuncional (DEPAS et al., 1995).  

Alguns estudos demonstram que a infecção pelo HIV, por si só, 

seria suficiente para determinar um pior prognóstico. De modo geral, 

podemos concluir que as alterações quantitativas do parênquima 

cerebral, que ocorrem em função do tempo, correlacionam-se com um 

maior risco de quadros demenciais (PATEL et al., 2002). 

 

3.6. Considerações sobre a neuropatogênese 

 

As últimas duas décadas apresentaram progressos significativos 

no auxílio à compreensão da neuropatogênese envolvendo uma série de 

eventos patológicos subseqüentes à infecção do SNC pelo HIV. O 

processo neurodegenerativo, no início considerado como resultante das 

infecções oportunistas, é atualmente concebido como decorrente do HIV 

propriamente dito (KOLSON et al., 1998). 

Os maiores avanços advêm de uma melhor compreensão dos 

processos imunológicos relacionados com as patologias do SNC, com o 

aparecimento de novas técnicas de PCR e do desenvolvimento de estudos 

experimentais in vitro e com modelos animais (KREBS et al., 2000). 

A imunodeficiência e a disfunção motora e cognitiva observadas 

em macacos infectados pelo vírus da imunodeficiência em símios (SIV) 
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possuem características genéticas, imunológicas, antigênicas e 

morfológicas semelhantes ao HIV (DESRESIERS, 1989), e são, 

atualmente, o modelo mais completo para a avaliação da AIDS em 

humanos. O SIV apresenta rápida invasão do SNC após sua inoculação 

periférica em modelos de estudo (SHARER, 1991; HURTREL et al., 1991).  

De maneira semelhante, sabe-se que o HIV invade o SNC após a 

infecção periférica (DAVIS, 1992), sendo encontrado no liquor de 

pacientes assintomáticos e portadores do vírus (SPECTOR et al., 1993). 

Após atingir o SNC, o HIV determina alterações distintas que são 

encontradas em 25% dos pacientes autopsiados (MASLIAH et al., 2000). 

As manifestações patológicas características, descritas por NAVIA et al. 

em 1986, incluem a presença de uma célula gigante multinucleada, 

originada da fusão entre células da linhagem monocitária, previamente 

infectadas (PRICE et al., 1988). Outras manifestações incluem infiltração 

perivascular das células imunitárias, palidez da substância branca 

(decorrente da redução da captação dos marcadores de mielina), 

astrocitose reacional (proliferação astrocitária), nodulações microgliais, 

inflamação do plexo coróide e diversos graus de perda e lesão neuronal e 

dendrítica (PRICE et al., 1988; MASLIAH et al., 1997). Há um predomínio 

do acometimento da substância branca profunda e dos núcleos da base 

sendo, também, encontrado o envolvimento do córtex. De fato, as cargas 

virais nos cérebros autopsiados, apesar de apresentarem distribuição 

universal, demonstram maiores concentrações na região dos núcleos 

basais e nos hipocampos (WILEY et al., 1998). 
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A maior parte das alterações patológicas observadas nos adultos 

são similares às encontradas nos cérebros das crianças; porém, algumas 

diferenças são bastante contundentes (SHARER, 1998). A mais 

acentuada diferenciação manifesta-se na presença da mineralização (sais 

de cálcio e ferro) nos núcleos da base e na substância branca, observada 

em até 90% das crianças autopsiadas. Esta pode ser demonstrada in vivo 

nos estudos por TC. Manifestações vasculares, pouco comuns em adultos, 

como o envolvimento e a infiltração de linfócitos, monócitos e células 

gigantes multinucleadas nas paredes dos vasos parenquimatosos de 

pequeno e médio calibre (RAUSCH; DAVIS, 2001; RAUSCH; STOVER, 

2001), são freqüentes na infância. 

As células da microglia e os macrófagos, originados nos 

monócitos periféricos, são os alvos primários do HIV no SNC (KOLSON et 

al., 1998). O vírus infecta os linfócitos T e os monócitos através da 

interação com os receptores CD4 e outros receptores de superfície destas 

células (figura 3).  
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FIGURA 3 -  PATOGENIA DO HIV. Fotografias eletrônicas representando a entrada do 
HIV no linfócito T (LT) (foto acima à esquerda). Após a interação, 
assimilação e replicação viral no interior do linfócito, este deixa o LT 
encapsulando-se com parte de sua membrana que determina a morte 
celular e dificulta a eficácia das respostas imunitárias. 

 

De maneira distinta ao observado nos linfócitos T, em que a 

interação viral determina a morte celular, a infecção nos monócitos não 

mata essas células que, infectadas, transportam o vírus ao SNC, 

funcionando como um hospedeiro e, posteriormente, diferenciando-se em 

células que compõe o SNC (macrófagos perivasculares, microglia 

perivascular, microglia residente) (HICKEY, 1999), genericamente 

descritos como microglia/macrófagos. O transporte do HIV para o SNC 

pelos monócitos infectados, é conhecido como a teoria do “cavalo de 
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Tróia” embora, outros mecanismos também sejam plausíveis (HICKEY, 

1998). Dentro do SNC, tanto o vírus como as suas sub-partículas podem 

ser identificados nas células derivadas dos monócitos e acolhidos pelos 

macrófagos e pela microglia (TAKAHASHI et al., 1996). O HIV pode 

infectar astrócitos e células endoteliais, que são células diretamente 

envolvidas na organização da barreira hematoencefálica (BHE); 

entretanto, o vírus não produz a infecção direta dos neurônios (WILLEY, 

1986; TAKAHASHI et al., 1996). 

O conhecimento de que os distúrbios neuronais e a morte celular 

não estavam diretamente relacionados com o HIV subsidiaram os estudos 

relacionados com uma neuropatogenia indireta pela infecção do vírus nos 

macrófagos perivasculares e na microglia. Estas células, quando 

infectadas, secretam uma série de citocinas pró-inflamatórias (moléculas 

reguladoras do sistema imunitário por ação autócrina, parácrina e 

endócrina), além de outros subfatores que incluem fatores solúveis 

(proteínas derivadas do HIV) que, devido à sua concentração ou ao seu 

tempo de exposição, podem ter efeitos lesivos aos neurônios 

circunjacentes (KOLSON et al., 1998). 

Dentre os agentes de lesão neuronal mais freqüentes, podemos 

citar os fatores de necrose tumoral (tumoral necrosis factor - TNF), as 

interleucinas (IL) e as proteínas do HIV gp120 (proteína do envelope) - 

Tat e Nef. Outras possibilidades englobam os derivados do ácido 

aracdônico e seus metabólitos (eicosanóides), os fatores de agregação 

plaquetária, bem como os ácidos quinolínico e nítrico. Todas 
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demonstraram neurotoxidade in vitro, de maneira direta ou por 

estimulação celular. Extrapola-se para a neuropatogênese humana o 

conhecimento obtido através de observações laboratoriais, embora a 

explicação para a complexa patogenia do vírus no homem esteja longe de 

ser conhecida. 

As citocinas quimiotáticas ou quimiocinas são um grupo de 

peptídeos de baixo peso molecular, mediadores da inflamação na maior 

parte das infecções do SNC. A identificação e o isolamento destas na 

doença pelo HIV têm sido a área de maior concentração de pesquisas, 

podendo-se afirmar que elas teriam três papéis fundamentais: 

• juntamente com o CD4, seriam correceptores de superfície dos 

linfócitos T e monócitos facilitando a adesão e a subseqüente entrada 

e infecção das células imunes; 

• por seu efeito atrativo molecular, induziriam o recrutamento dos 

leucócitos para o SNC através da BHE, regulando, conseqüentemente, 

o acesso de leucócitos ao local da inflamação; 

• transportadores potenciais de fatores neurotóxicos. 

 

A expressão dos receptores de quimiocinas parece estar 

relacionada com uma maior susceptibilidade neuronal à apoptose, 

aparentemente associada a alterações da transdução de sinais e à 

mediação de sinais através dos receptores NMDA (N-metil-D-aspartato) 

relacionados com os transmissores de glutamato. Portanto, o excesso de 
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glutamato ou de seus agonistas liberados pelas células poderia estimular 

os receptores NMDA, determinando um aumento do fluxo de íons de 

cálcio que desencadeariam a morte celular por excitotoxidade (LIPTON, 

1998). 

As quimiocinas e ou os receptores NMDA poderiam participar da 

neurotoxidade, contribuindo para a lesão neuronal e, por conseqüência, 

para a morte celular ou apoptose. Esta tem sido uma área de interesse 

crescente nos estudos visando futuras abordagens terapêuticas. 

A microglia residente (cerca de 10-20%), por possuir um ciclo 

muito lento, pode ancorar o vírus por longos períodos de latência. 

Algumas “reservas” periféricas de vírus competentes têm sido descritas 

em células latentes infectadas e que respondem a terapia (FINZI et al., 

1997). Este achado levanta a hipótese de que as células latentes 

poderiam contribuir para o déficit na performance cognitiva nos pacientes 

que, agora, após a TARV, apresentam maior sobrevida. 

 

3.7. Considerações terapêuticas 

 

A compreensão da dinâmica viral e celular na infecção pelo HIV, 

ao lado do desenvolvimento de novas classes de drogas, propiciou a 

reformulação na TARV, resultando no advento do tratamento combinado 

com duas ou mais drogas. Tais avanços levaram à alteração na história 
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natural da doença, proporcionando menor morbi/mortalidade. 

Evidenciou-se que a TARV é a estratégia de maior eficácia na redução da 

replicação viral. Apesar de seus benefícios, a TARV deve ser usada 

criteriosamente, devendo-se analisar cada caso com cuidado. Do 

contrário, pode-se incorrer no risco da indução de resistência e, 

conseqüentemente, no esgotamento precoce do arsenal anti-retroviral 

disponível. Além disso, efeitos colaterais importantes têm sido relatados. 

A população pediátrica parece ser particularmente vulnerável aos 

efeitos terapêuticos adversos associados ao uso contínuo e prolongado da 

TARV. O conjunto das complicações metabólicas encontradas nos adultos 

com lipodistrofia também é descrito em crianças: má distribuição de 

gordura, hiperglicemia, aumento da resistência periférica à insulina, 

hiperlipidemia, acidose lática e decréscimo da densidade óssea 

(LEONARD; MACCONSEY, 2003). A maioria de tais complicações tem sido 

claramente atribuída à TARV. Retardos secundários do crescimento, 

relativos a infecções e a complicações neurológicas decorrentes da 

toxicidade mitocondrial, parecem estar mais restritos à população 

pediátrica (LEONARD; MACCONSEY, 2003). 

Um fator fundamental para a eficácia do esquema terapêutico é a 

adequada adesão ao tratamento por parte da criança e de seus 

responsáveis. Tal questão deve ser considerada quando da 

individualização do esquema prescrito. Na escolha do regime anti-

retroviral, devem ser considerados os principais fatores que influenciam 

na adesão: 
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• disponibilidade e palatabilidade da formulação; 

• impacto do esquema terapêutico na qualidade de vida, incluindo 

número de medicamentos, freqüência de administração e necessidade 

de ingestão com ou sem alimentos; 

• habilidade dos responsáveis na administração de regimes complexos; 

• potencial de interação com outras drogas; 

• efeitos colaterais. Recomenda-se, dentro das possibilidades de cada 

serviço, a formação de grupos multidisciplinares de adesão. 

 

Estas considerações são vitais pois apesar dos avanços obtidos 

com o desenvolvimento da TARV, um dos maiores problemas no 

tratamento dos pacientes infectados é a falta de aderência. A má 

aderência à TARV reflete-se de forma direta no desenvolvimento de 

resistência viral, que é especialmente importante nos retrovírus pelo seu 

grande potencial de variabilidade (HIRSH, 1998). 

A história natural da AIDS pediátrica é variável e, portanto, o 

acompanhamento clínico, a avaliação imunológica e virológica seriada são 

fundamentais para avaliar o prognóstico e orientar as decisões 

terapêuticas. 

Novas drogas vêm sendo adicionadas aos esquemas terapêuticos 

em crianças, como abacavir, amprenavir, efavirenz, indinavir e a 

associação lopinavir/ritonavir. Não há grande experiência pediátrica em 

relação a tais medicamentos devido ao curto período de utilização e/ou 
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ao pequeno número de pacientes participantes de estudos clínicos. Outro 

fato importante é a falta de dados sobre a farmacocinética em crianças 

menores de três anos, dificultando ou até impossibilitando a utilização de 

algumas dessas medicações nessa faixa etária.  

A mensuração da carga viral e a determinação do grau de 

imunossupressão pela contagem de linfócitos T-CD4+ (LT-CD4+) são 

parâmetros fundamentais para a monitorização da eficácia do 

tratamento. Contudo, somente para crianças com idade superior a trinta 

meses, a carga viral pode ser utilizada como um dos parâmetros que 

orientam o início da TARV. 

Estudos clínicos em crianças demonstraram a eficácia da 

monoterapia com Zidovudina para o tratamento da encefalopatia 

progressiva (PIZZO et al., 1988; BROUWERS et al., 1994). Este fármaco 

é o que apresenta a melhor penetração através da BHE; porém, seu 

substrato é removido pelos sistemas ativos de manutenção da BHE após 

a sua penetração (BANKS, 1999). 

Até o ano de 2000, o F.D.A. (Federal Drug Administration) tinha 

registrado 14 tipos distintos de medicações (tabela 6), as quais, 

segundo seu mecanismo de ação, são classificadas em três grandes 

grupos: nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa, não-

nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa e inibidores de protease. 

A TARV tríplice, atualmente empregada, consiste na utilização de dois 

nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa, sendo a terceira droga 

escolhida entre as outras categorias. Cerca de 50-80% dos pacientes 
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tratados chega a apresentar períodos longos de supressão da replicação 

viral a níveis quase indetectáveis, expressos conjuntamente com o 

aumento significativo dos níveis de LT CD4+ (POWDERLY, 2000). 

 

TABELA 6 - MEDICAÇÕES RETROVIRAIS ATUALMENTE DISPONÍVEIS 

NUCLEOSÍDEOS 
INIBIDORES DA 

TRANSCRIPTASE RESERVA 

NÃO NUCLEOSÍDEOS 
INIBIDORES DA 

TRANSCRIPTASE REVERSA 

INIBIDORES DE 
PROTEASE 

Abacavir Delavirdina Amprenavir 

Didanosina Efavirenz Indinavir 

Lamivudina Nevirapina Nelfinavir 

Stavudina  Ritonavir 

Zalcitabina  Saquinavir 

Zivodina   

(ADAPTADO DE: POWDERLY, 2000) 

Os inibidores de protease possuem aparentemente, baixos 

índices de penetração no SNC; são necessárias maiores comprovações, 

sobretudo no que diz respeito a seu uso prolongado (SACKTOR et al., 

1999). 

A eficácia de TARV combinada e sua atuação no SNC possuem 

alguns aspectos intrigantes especialmente associados à pobre penetração 

deste esquema terapêutico pela BHE. Portanto, a eficácia da TARV 

poderia estar associada à redução da replicação viral periférica e, 

conseqüentemente, ao acesso do vírus ao SNC. Outra hipótese é a de 

que mesmo as pequenas quantidades de medicação poderiam reduzir 

significativamente a replicação viral no SNC.  
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A TARV é ineficaz em cerca de 20-50% dos pacientes 

(POWDERLY, 2000). Além deste fato, apresenta efeitos adversos 

importantes, como a neuropatia sensorial, a qual pode estar associada ao 

uso de nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa. Inibidores de 

protease tem relação com os efeitos gastrintestinais (náusea e diarréia), 

bem como com tontura, fadiga e cefaléia. A TARV está associada à 

redistribuição da gordura corporal, podendo afetar de 30 a 80% dos 

pacientes (VIGOUROUX et al., 1999). Existem dados que sugerem que a 

interação dos inibidores de protease e o sistema citocromo P-450 podem 

interagir com uma infinidade de outras medicações dentre as quais 

destacamos as terapias de suporte para os distúrbios mentais e 

psíquicos.  

A evolução dos consensos terapêuticos no Brasil está 

resumidamente apresentada na figura 4. 
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FIGURA 4 -  CONSENSOS BRASILEIROS PARA O EMPREGO DA TARV - 
RECOMENDAÇÕES PEDIÁTRICAS 

 

 

CONSENSOS BRASILEIROS PERÍODO x DROGAS DISPONÍVEIS 
 

1986-1990: Sem Tratamento específico 
 profilaxia PPC e cuidados de suporte 

1991-1995: MONOTERAPIA 1o (1994) 
Modificação profilaxia PPC 1995 

1996: TERAPIA DUPLA 2o (1997) 

3o (1998/9) 1997: TERAPIA TRÍPLICE 

1998/9:TERAPIA DE RESGATE 4o (2000) 

 2001: TODAS AS DROGAS  5o (2001) 
           TERAPIA DE RESGATE 

Figura gentilmente cedida pela Dra. Heloísa H. S. Marques 

 

3.8. Considerações neurorradiológicas 

 

Os primeiros estudos de neuroimagem pediátrica relacionados 

com a TV do HIV e com os quadros de EP destacavam a atrofia cerebral e 

as calcificações simétricas dos núcleos da base e ou da substância branca 

periventricular. Em tais casos, as manifestações clínicas eram 

representadas pelo déficit de crescimento cerebral, pelas perdas das 

aquisições neurológicas e pela disfunção motora progressiva com 
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acometimento do sistema piramidal, sendo que as causas para estas 

alterações eram atribuídas à ação direta do vírus ou às condições de 

infecção persistente. Os relatos datam de um período em que poucas 

terapias estavam disponíveis e em que o prognóstico de sobrevida não 

passava dos dois anos. Com o advento das profilaxias antimicrobianas e 

da quimioterapia anti-retroviral, a sobrevida destas crianças aumentou. 

Não obstante estas considerações, os quadros de encefalopatia 

continuam associados a altas taxas de morbi/mortalidade, sendo que se 

reserva aos estudos de neuroimagem o papel de monitorar e detectar as 

possíveis alterações estruturais e funcionais. 

Os estudos evolutivos de TC e RM podem ser utilizados na 

avaliação de inúmeras alterações neuropatológicas que ocorrem na EP, 

como a redução volumétrica do parênquima cerebral, e que afetam 

primariamente a substância branca subcortical e os núcleos da base, ou a 

mineralização dos núcleos da base e da substância branca frontal 

periventricular (BROUWERS et al., 1995; SCARMATO et al., 1996). Os 

principais achados de neuroimagem estão resumidamente representados 

no tabela 7. 
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TABELA 7 - PRINCIPAIS ACHADOS DE NEUROIMAGEM NA AIDS. Adaptado de MANCALL; 
MUNSAT, 2000 

 
Neuroimagem estrutural 

Atrofia cerebral 

  Estudos seriados freqüentemente mostram atrofia progressiva 

Calcificação dos núcleos da base 

  Tomografias computadorizadas seriadas podem mostrar progressão das calcificações 

Alterações da substância branca 

  Estudos seriados mostram progressão das alterações difusas e periventriculares. 

   Tomografia computadorizada – hipodensidade e rarefação 

   Ressonância magnética - aumento de sinal em T2 

Neuroimagem funcional 

Núcleos da base e centro semi-oval 

Redução do n-acetil-aspartato (NAA); aumento de colina e mio-inositol.   

 

 

Os achados de neuroimagem podem se correlacionar com as 

anormalidades clínicas (distúrbios da linguagem e déficits progressivos do 

desenvolvimento motor e cognitivo) e imunológicas (carga viral) 

(BROUWERS et al., 1995; WOLTERS et al., 1995). Portanto, segundo 

alguns autores, a neuroimagem poderia ser um marcador da atividade do 

HIV no SNC. As avaliações de neuroimagem com espectroscopia 

demonstram in vivo mudanças metabólicas dinâmicas nos estágios 

evolutivos distintos da doença e na resposta terapêutica (DEPAS et al., 

1995; STATES et al., 1997; PAVLAKIS et al., 1998). 

As alterações mais freqüentemente encontradas na TC de crânio 

das crianças com HIV-1 são: atrofia, alterações da substância branca e 

calcificações nos núcleos da base e/ou na transição córtico-subcortical, 

acima apresentadas - tabela 7. Ao considerarmos as alterações globais 
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do envolvimento do SNC pelo HIV-1, poderemos observar uma correlação 

entre a distribuição anatômica e as anormalidades encontradas (tabela 

8). 

 

TABELA 8 -  NEUROANATOMIA E MANIFESTAÇÕES DA AIDS NA INFÂNCIA (adaptado de 
SAFRIEL, 2000) 

 

Região anatômica Alteração 

Vilo aracnóide e trajeto liquórico do 
IV ventrículo 

Bactéria, micobactéria e fungo 
determinando hidrocefalia obstrutiva 

Gânglios basais Arteriopatia com estenose, atrofia, 
calcificações, linfoma e toxoplasmose 

Centro semioval Degeneração da substância branca 

Cerebelo Calcificações 

Polígono de Willis Arteriopatia com aneurismas 

Corpo caloso Linfoma 

Lobo frontal Arteriopatia com estenose atrofia 

Lobo parietal posterior Leucoencefalopatia multifocal progressiva 

Região temporal / occipital Encefalopatia 

Substância branca periventricular Citomegalia, linfoma, toxoplasmose (na 
junção cortiço/subcortical), 
degeneração da substância branca 

Substância branca frontal - 
subcortical 

Calcificações 

 

A TC com contraste (técnica de dose dupla e sua maximização 

com a técnica de one hour delay) ou a RM com gadolíneo são mais 

sensíveis à avaliação das infecções oportunistas e das lesões com efeito 

de massa. As técnicas quantitativas de TC e RM, com a padronização da 

avaliação das perdas do parênquima cerebral, permitem a utilização 

destes métodos como marcadores evolutivos da progressão da doença ou 

da eficácia da terapêutica instituída (JERNIGAN et al., 1993; CIVITELLO 
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et al., 1999). A RM com espectroscopia pode ser útil nestas investigações 

como um marcador precoce das manifestações clínicas, além de fornecer 

dados objetivos para a mensuração da eficácia dos tratamentos 

(PAVLAKIS et al., 1998). Neste contexto, os estudos de neuroimagem 

desempenham um papel crucial no diagnóstico e monitorização da 

encefalopatia pelo HIV-1. 

Destacaremos, a seguir, os detalhes das principais manifestações 

da neuroimagem descritas nas crianças com HIV. 

 

3.8.a. Calcificações 

De forma relativamente independente quanto às demais 

manifestações, em especial quanto à atrofia, são freqüentemente 

observadas calcificações intra-cerebrais (BELMAN, 1992; KAUFFMAN et 

al., 1992). Estas são identificadas apenas em pacientes que tenham 

adquirido o vírus muito precocemente, e transformaram-se em um 

“marco” da expressão intracraniana do HIV por TV (BARKOVICH, 2000c). 

Mostra-se que este tipo de calcificação não seria identificado nos 

estudos de imagem, antes dos dez meses de idade e que calcificações 

detectadas antes desta data deveriam estar associadas a outras infecções 

congênitas. Ressalta-se que as calcificações podem ser identificadas 

ainda no período intra-uterino e, posteriormente, no período perinatal 

através do ultra-som. Depois de tal período, o método a ser adotado para 
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a detecção destas alterações seria a TC sem contraste (ARANDA-

NARANJO, 1995). 

Cerca de 33% das crianças com HIV apresentam calcificações 

nos núcleos da base. A vasculite cálcica ou angiopatia mineralizante é 

descrita em até 90% das avaliações post mortem (BERKEFELD et al., 

2000). 

A apresentação destas calcificações é normalmente bilateral e 

simétrica, envolvendo o globo pálido e o putâmen. Também se 

descrevem alterações subcorticais na região frontal e no cerebelo 

(BELMAN, 1997). 

Afirma-se que as calcificações cerebrais não possuem correlação 

com a carga viral plasmática ou liquórica. De maneira distinta, a carga 

viral liquórica parece estar relacionada com os quadros de atrofia. Estas 

observações levaram à conclusão de que a replicação viral no SNC 

deveria ser, pelo menos em parte, responsável pela atrofia e as 

alterações cálcicas resultariam de uma via neuropatológica distinta 

(RAUSCH; DAVIS, 2001; RAUSCH; STOVER, 2001). 

Outros estudos, no entanto, apresentam o grau das alterações 

tomográficas como um dos fatores envolvidos com a deterioração das 

funções cognitivas e, portanto, estaria associado aos estágios mais 

avançados da doença, os quais são expressos por baixos níveis de CD4 e 

elevações do antígeno p24. Tais fatos poderiam constituir um indício de 
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que este tipo de alteração do SNC teria uma relação com os quadros 

sistêmicos e progressivos da doença (BROUWERS et al., 2001). 

 

3.8.b. Atrofia 

A presença de déficits de crescimento do parênquima cefálico 

detectados pelas medidas seriadas do perímetro cefálico são 

representados adequadamente nos estudos de imagem, os quais 

tornaram-se uns dos critérios diagnósticos fundamentais para a 

caracterização da encefalopatia do HIV na infância. Tal fato pode ser 

evidenciado pela sugestão de alguns trabalhos, segundo os quais estaria 

indicada a realização de estudo por TC de crânio e a obtenção da medida 

do perímetro cefálico (PC) no momento do diagnóstico inicial (STATES et 

al., 1997; VON GIESEN et al., 1997; PETRUS; NELSON, 1998). 

Em razão da microcefalia, ou da atrofia, ser critério diagnóstico 

essencial para a caracterização da encefalopatia pelo HIV, recomendam-

se também os estudos de imagem seriados no acompanhamento 

evolutivo de crianças infectadas pelo HIV, especialmente em idades 

abaixo de dois anos (MITCHELL, 2001). 

A avaliação da atrofia cerebral pelos métodos de neuroimagem 

pode ser realizada através da TC ou pela RM. As avaliações podem 

envolver desde cálculos volumétricos altamente sofisticados, com 

programas de computação específicos para tal função, até sua realização 

através da simples estimativa visual. Portanto, a avaliação das alterações 
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volumétricas e ponderais do parênquima encefálico pode ser abordada 

pela neuroimagem, tanto de maneira qualitativa quanto quantitativa 

(KAUFFMAN et al., 1992; JERNIGAN et al., 1993; KORBO et al., 2002). 

A atrofia tem sido observada pelos estudos tomográficos entre 57 

e 86% dos casos. Caracterizam-se três padrões principais desta 

manifestação (SAFRIEL et al., 2000), conforme se indica a seguir: 

• Atrofia central (subcortical): expressa por uma ventriculomegalia 

desproporcional quando comparada à atrofia cortical. Tal manifestação 

poderia estar relacionada ao tropismo do vírus pelos núcleos da base, 

determinando necrose e subseqüente atrofia loco-regional. 

• Atrofia difusa (córtico-subcortical): é descrita com ligeiro predomínio 

no lobo frontal. 

• Encefalopatia necrotizante: é determinada pelo envolvimento 

neuroclástico intenso. Geralmente, a encefalomalácia extensa está 

associada aos quadros de cardiomiopatia da AIDS. 

Os pacientes com manifestações clínicas da AIDS desenvolvem, 

com freqüência, quadros neurológicos cuja expressão ao estudo de 

neuroimagem é a redução volumétrica do parênquima cerebral, fato 

corroborado pelas avaliações neuropatológicas. KORBO et al., em 2002, 

descreveram que o aumento ventricular, fato indicativo de atrofia, 

desenvolve-se nos primeiros estágios da infecção pelo HIV, mesmo antes 

do comprometimento clínico (KORBO et al., 2002). Portanto, a entrada 

do HIV no SNC, que ocorre nos primeiros estágios da infecção, seria o 

fator determinante da redução volumétrica do parênquima cerebral e, 
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conseqüentemente, das manifestações cognitivas que se instalam no 

curso da doença. Conforme demonstrado por FILIPPI et al. em 2001, a 

atrofia envolveria preferencialmente a substância branca subcortical, 

sendo que a neuroimagem poderia ser utilizada para a monitorização do 

desenvolvimento da neuropatologia associada ao HIV, a qual poderia 

antever o aparecimento dos déficits cognitivos (FILIPPI et al., 2001).  

 

3.8.c. Alteração da substância branca 

A leucoencefalopatia pelo HIV é atribuída à quebra da barreira 

hematoencefálica, a qual caracterizaria os sinais de doença em estadio 

avançado e ocorreria em até 44% das crianças com AIDS (MILLER et al., 

1997). 

Para a avaliação desta condição, as características intrínsecas da 

RM fazem com que este método seja superior à TC na detecção 

pormenorizada das alterações que envolvem a substância branca 

(MUNDINGER et al., 1992).  

Neste ponto, cabe destacar com especial ênfase a experiência 

necessária à interpretação desses dados, tendo em vista que a 

maturação e a mielinização normal estão em pleno desenvolvimento 

nesta fase da vida. Em grande parte das estruturas supratentoriais, a 

mielinização não estará completa até pelo menos 18 meses de vida pós-

natal (BARKOVICH, 2000b). A avaliação das regiões do centro semi-oval 
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e as regiões dos trígonos ventriculares, onde o processo será completado 

bem mais tarde, também estão sujeitas a este fator complicador. 

Outros fatores que envolvem o acometimento da substância 

branca referem-se aos mecanismos de excitotoxidade, os quais na 

encefalopatia pelo HIV, desempenham papel fundamental nos quadros 

degenerativos induzidos pela ação direta ou indireta do vírus 

(BARKOVICH, 2000a). A microglia acometida pelo HIV e os macrófagos 

perivasculares produzem toxinas neuronais, que por via competitiva e 

antagônica, podem bloquear determinados receptores de glutamato 

(KORBO; WEST, 2000; KORBO et al., 2002). O aumento do glutamato 

liquórico é também observado em pacientes com quadros de demência 

pelo HIV. O período pós-natal do desenvolvimento do encéfalo do recém-

nascido é particularmente vulnerável aos mecanismos de lesão 

excitotóxico. Nas crianças, o quadro característico da encefalopatia pelo 

HIV, conforme apresentado anteriormente, é o déficit de crescimento 

resultando em microcefalia secundária (MANCALL; MUNSAT, 2000). 

Os aspectos de RM do HIV congênito são zonas focais ou difusas 

de hiperintensidade em T2 na substância branca profunda e atrofia 

cerebral (LANGFORD et al., 2002).  

Atualmente, os estudos têm dado uma atenção especial à 

associação entre as alterações da substância branca e a atrofia, acima 

descrita (KORBO et al., 2002; PATEL et al., 2002). 
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3.8.d. Alterações vasculares 

As alterações vasculares podem ser expressas por uma grande 

gama de manifestações, que vão desde pequenas áreas de estenose 

arterial até aneurismas primários (efeito do HIV) ou secundários 

(infecções oportunistas) (SHAH et al., 1996; CHETTY et al., 2000; 

CHETTY, 2001). 

O substrato anatomopatológico característico da arterite 

fibrosante - descrita no fígado, rins, baço e pulmões dos pacientes com 

HIV - também pode acometer o cérebro. As regiões dos núcleos basais e 

subcortical frontal parecem ser particularmente sensíveis a esta 

alteração. Este tipo de arteriopatia tem sido atribuído aos efeitos diretos 

do HIV e poderia ser um dos fatores determinantes dos quadros de 

estenose arterial (CHETTY, 2001; PATSALIDES et al., 2002).  

Na outra ponta do espectro das manifestações cérebrovasculares, 

estão os aneurismas múltiplos, cuja topografia preferencial de 

apresentação é o polígono de Willis e sua arborização. Normalmente, eles 

estão associados aos quadros de trombose e hemorragias subaracnóideas 

(CHETTY et al., 2000; MAZZONI et al., 2000; PATSALIDES et al., 2002). 

Além do binômio atrofia/leucoencefalopatia, os pacientes 

pediátricos com HIV exibem um risco anual de 1,3% de apresentarem 

manifestações de doença cérebro-vascular. Dados de autópsia indicam 

que até 25% dos referidos pacientes possuem alterações 

cérebrovasculares identificáveis (PETROPOULOU et al., 2003). 
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O acidente cérebro-vascular, nesses pacientes, pode resultar 

tanto da arteriopatia quanto dos quadros de meningoencefalite. Os 

infartos isquêmicos podem ter como substrato de instalação a trombose 

dos vasos de médio e grande calibre (CHETTY et al., 2000; 

PETROPOULOU et al., 2003; RABINSTEIN, 2003). 

Quadros de hemorragia intracraniana estão associados com 

outras condições clínicas e hematológicas, como a trombocitopenia e os 

problemas de coagulação. As embolias, apesar de raras, estão 

normalmente associadas ao comprometimento cardíaco (PETROPOULOU 

et al., 2003; RABINSTEIN, 2003). 

O TC e a RM são os métodos não invasivos de primeira linha para 

avaliação da doença cerebrovascular, embora a análise pormenorizada 

destes achados só poderá ser realizada através de estudos contrastados 

especializados. 

 

3.8.e. Manifestações secundárias 

As manifestações secundárias, relacionadas com fenômenos 

neoplásicos ou com infecções oportunistas são muito raras na faixa etária 

pediátrica, ao contrário do que é observado nos adultos. 

Estas alterações não fazem parte das manifestações específicas 

da infecção pelo HIV; porém, o grau de imunocomprometimento expõe 
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estas crianças a maiores riscos de processos infecciosos (MANCALL; 

MUNSAT, 2000). 

 

3.8.f. Valor preditivo das alterações de neuroimagem 

O papel preditivo das avaliações tomográficas de crânio, e suas 

anormalidades, tem sido exaustivamente investigado em adultos, 

especialmente sob o ponto de vista do comprometimento cognitivo 

(MUNDINGER et al., 1992). Propõe-se que a gravidade do quadro 

tomográfico possui uma estreita relação com as medidas funcionais dos 

testes psicológicos e que a combinação entre atrofia cortical e 

calcificações intracerebrais é altamente preditiva do déficit neurofuncional 

(MUNDINGER et al., 1992). As combinações entre aumento ventricular, 

calcificações e alterações da substância branca também são apontadas 

como fatores preditivos (BROUWERS et al., 1994; PATEL et al., 2002).  

O comportamento evolutivo das alterações neurorradiológicas, 

comumente observadas na infecção pelo HIV, ainda é desconhecido. A 

ausência de estudos desta natureza provavelmente se deve a dois 

fatores: os inerentes ao paciente e os relacionados com o sistema de 

saúde de cada país. No primeiro, encontramos a dificuldade de estudos 

longitudinais pela má aderência ao tratamento e, conseqüentemente, ao 

local onde é realizado. No segundo, ressalta-se a dificuldade de 

realização de exames radiológicos seriados em pacientes assintomáticos, 

não passíveis de execução na maior parte dos países desenvolvidos.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CASUÍSTICA E METODOLOGIA 

 

 

“Pode mesmo suceder que você volte à tese dez anos 
depois. Porque ela ficará como o primeiro amor, e ser-lhe-á 

difícil esquecê-la. No fundo, será esta a primeira vez que você 
fez um trabalho científico sério e rigoroso, e isto não é uma 

experiência de somenos importância.” 

(Umberto Eco) 
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A descrição da casuística e, posteriormente, da metodologia 

obedecerá a uma ordem numérica seqüencial, a qual será mantida na 

descrição dos resultados e na discussão. Os critérios de inclusão e 

exclusão de cada grupo estudado serão apresentados individualmente, 

assim como os aspectos tomográficos avaliados para cada grupo serão 

descritos de maneira específica. 

 

4.1. Considerações éticas para a composição da casuística 

 

O material de estudo deste trabalho foi os exames de TC de 

crânio, avaliados de maneira prospectiva. 

A realização de cada procedimento se deu como parte de uma 

sistemática de acompanhamento clínico e ambulatorial da Unidade de 

Infectologia do Instituto da Criança (ICr) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). 
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Tais procedimentos fazem parte de protocolos e projetos de 

pesquisa regularmente aprovados pelas instâncias institucionais 

competentes1.  

 

4.2. Critérios técnicos dos estudos tomográficos 

 

As TC de crânio, que compuseram o objeto deste estudo, foram 

provenientes de duas situações distintas: exames realizados sob 

condições protocolares e exames de origem externa, conforme os 

detalhes subseqüentes: 

1) Tomografias computadorizadas de crânio de protocolo (TC-

ICr): foram realizadas de maneira semelhante em um tomógrafo 

Tomoscan SR 4000 (Philips Medical Systems – Eindhoven - Holanda), em 

estudos realizados seguindo a orientação do plano órbito-meatal com 

cortes contíguos. Para tal finalidade, foram realizados cortes de cinco 

milímetros de espessura e incremento para a fossa posterior e dez 

milímetros para a avaliação da região supratentorial. Os demais 

parâmetros técnicos empregados foram: 140 KV, 120 mA, tempo de dois 

segundos, campo de visão de 21 cm, matriz 512x512 pixels e algoritmo 

de reconstrução convencional para tecidos moles. 

                                                 
1 “Estudo observacional prospectivo de crianças expostas ao HIV e infectadas pelo HIV em Unidades 

Clinicas dos países da América Latina e Caribe” - CAPESQ No 085/02. e; 
    “Enhanced Care Initiative- Brazil- phase II: Vulnerability and Care of People Living with HIV/AIDS- 

Adolescents living with HIV/AIDS”, financiado e acompanhado pelo “Harvard AIDS Institute” sob 
o registro PROPES.MST 00210200150. 
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A documentação fotográfica destes procedimentos foi realizada 

segundo parâmetros fixos de janela e nível previamente estabelecidos em 

150/+36 para a fossa posterior, e 80/+36 para o compartimento 

supratentorial. Tais exames foram documentados e processados em 

impressora laser, modelo 2180 (Eastman Kodak Company - Rochester, 

NY – EUA). 

A administração de contraste, quando realizada, foi determinada 

por situações clínicas excepcionais e não protocolares. As imagens 

obtidas, após a administração intravenosa do meio de contraste, foram 

excluídas do processo de avaliação e interpretação neste protocolo de 

estudo. 

2) Tomografias realizadas sob outras circunstâncias técnicas, em 

relação a sua origem e execução, foram consideradas como exames 

externos (TC-ext), tendo sido tal classificação adotada para todos os 

procedimentos realizados fora dos parâmetros técnicos acima descritos, 

independentemente de sua realização em outras áreas internas ou 

externas ao complexo hospitalar do HC-FMUSP. 

Enquanto fator necessário à inclusão dos estudos TC-ext, 

vinculou-se como condição a existência, no conjunto dos exames 

compilados para cada paciente, de pelo menos um exame TC-ICr 

realizado dentro das condições protocolares supracitadas. 
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A disponibilidade de outros procedimentos de diagnóstico por 

imagem, como exames de ressonância magnética (RM), angiografia 

digital ou angio-RM, junto aos prontuários de cada paciente, quando 

apresentados, tiveram apenas uma finalidade didática e ilustrativa e não 

participaram da avaliação sistematizada dos grupos de estudo. 

Para a composição da nossa amostra, foram considerados todos 

os exames que preenchessem os critérios técnicos descritos e cujos 

pacientes correspondessem aos critérios populacionais de inclusão, 

expostos a seguir. 

 

4.3. Critérios para a composição da casuística 

 

4.3.a. Critérios para a composição do grupo de estudo 

Os critérios de inclusão para a composição do GE foram: 

• Crianças e adolescentes que adquiriram o HIV-1 por TV. 

• Registro no ambulatório de infectologia pediátrica do ICr do HC-

FMUSP. 

• Ter realizado, entre maio de 1997 e dezembro de 2002, pelo menos 

um exame de TC de crânio no Serviço de Diagnóstico por Imagem do 

ICr (SDI-ICr) do HC-FMUSP, sob as condições técnicas e protocolares 

acima destacadas. 
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Consideravam-se como critérios de exclusão para o GE: 

• Ausência de acompanhamento clínico efetivo no ambulatório 

específico de infectologia pediátrica do ICr do HC-FMUSP. 

Fatores como idade, sexo ou condições clínico-imunológicas não 

foram considerados como critérios de inclusão ou exclusão. 

 

4.3.b. Critérios para a composição do grupo de estudo evolutivo 

(GeV) 

A partir do GE, selecionaram-se os pacientes que possuíam, em 

seu conjunto de estudos tomográficos, algumas características 

específicas para a composição de um subgrupo. O interesse deste 

procedimento foi uma abordagem de caráter evolutivo. Denominou-se 

este grupo de grupo de estudo evolutivo (GeV). 

Adotaram-se, metodologicamente, como critérios de inclusão no 

GeV: 

• Pertencer ao GE. 

• Possuir pelo menos quatro exames tomográficos seriados. 

(Organizados e numerados respeitando-se uma ordem cronológica 

crescente, a partir do mais antigo). 

• O conjunto mínimo de quatro exames de cada paciente deveria 

preencher critérios temporais necessários. Para tal, considerou-se o 

intervalo mínimo de noventa dias entre um exame e o subseqüente. 
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• O intervalo de tempo total entre o primeiro e o último exame, do 

conjunto individual de cada paciente, não poderia ser inferior a 730 

dias (dois anos). 

 

4.4. Apresentação da casuística 

 

4.4.a. Apresentação do GE 

O GE foi composto por 162 pacientes, sendo noventa do sexo 

feminino (55,56%) e 72 do sexo masculino (44,44%), todos nascidos 

entre 13/12/1985 e 10/01/2001, e admitidos no ambulatório de 

infectologia pediátrica do ICr do HC-FMUSP entre 15/12/1989 e 

19/09/2001. 

Os exames disponibilizados para a avaliação foram realizados no 

intervalo de cerca de dez anos (24/08/1992 e 12/12/2002), perfazendo o 

total de 606 exames de tomografia computadorizada de crânio de 

crianças e adolescentes com o HIV adquirido por TV. 

Os pacientes tiveram sua primeira avaliação tomográfica com 

idades variando entre 2 meses e 2 dias e 12 anos, 3 meses e 13 dias 

(média 3 anos, 8 meses e 21 dias e mediana de 2 anos, 9 meses e 14 

dias). 
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O último exame considerado para cada paciente foi obtido com 

idades entre 8 meses e 6 dias e 15 anos, 7 meses e 21 dias (média de 7 

anos, 1 mês e 2 dias). O período médio de avaliação entre os 

procedimentos foi de 2 anos, 11 meses e 21 dias. 

Diversos pacientes realizaram mais de um procedimento, sendo 

que o perfil descritivo desta amostra encontra-se representado na Tabela 

9. Cento e sessenta e dois pacientes realizaram 606 exames com uma 

média de 3,74 exames por paciente. 

 

Tabela 9 - DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EXAMES POR PACIENTE NO GE 

NO DE PACIENTES TOMOGRAFIAS 

162 1 

149 2 

125 3 

73 4 

46 5 

25 6 

15 7 

6 8 

4 9 

1 10 

 

 

A discriminação dos estudos tomográficos revela que 510 exames 

(84,16%) foram realizados sem a administração de meio de contraste 

intravenoso e que 96 estudos (15,84%) foram contrastados.  
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Quinhentos e sete procedimentos (83,67%) foram realizados no 

SDI-ICr do HC-FMUSP (SDI-ICr/HC-FMUSP); 99 (16,33%) foram 

realizados em outros serviços.  

Trezentos e noventa e seis (65,35%) destes procedimentos 

foram realizados sob a estrita normatização técnica do protocolo TC-ICr 

descrito. A data de realização dos procedimentos supracitados, assim 

como a data de nascimento e admissão ambulatorial, estão 

representadas no anexo 1. 

 

4.4.b. Apresentação do GeV 

Dos 162 pacientes (606 exames tomográficos) que compuseram 

o GE, 73 foram considerados aptos para compor o GeV, segundo o 

critério mínimo necessário de quatro exames seriados. Destes, 12 não 

preencheram os demais requisitos temporais apresentados na 

metodologia para compor o GeV, que, portanto, foi formado por 61 

(37,65%) dos 162 pacientes do GE, sendo 39 do sexo feminino (63,93%) 

e 22 do sexo masculino (36,07%). Suas idades, no momento do exame 

inicial, variaram de 2 meses e 2 dias meses e 12 anos, 3 meses e 13 

dias. Estes pacientes tiveram em média 4,18 exames tomográficos 

considerados, totalizando 321 estudos (52,97% de todos os exames que 

compuseram o GE). 

Em relação ao acompanhamento ambulatorial, estes pacientes 

iniciaram o acompanhamento desde o próprio dia do nascimento até 11 
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anos, 8 meses e 15 dias (média: de 2 anos, 9 meses e 12 dias; mediana: 

de 1 ano, 10 meses e 14 dias). 

O prazo entre a admissão ambulatorial e a primeira avaliação 

tomográfica considerada variou muito, sendo a primeira avaliação 

realizada desde o próprio dia de admissão até máximo de 6 anos 11 

meses e 7 dias (média: de 1 ano, 2 meses e 25 dias; mediana: de 8 

meses e 14 dias). 

O intervalo médio entre as avaliações tomográficas foi de 404 

dias (mínimo de 90 dias – critério de inclusão), e o máximo de 5 anos, 7 

meses e 25 dias. 

O perfil e a composição individualizada da amostra, bem como 

sua distribuição por sexo, idade, data de admissão e datas das avaliações 

tomográficas podem ser observados no anexo 2. 
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4.5 Metodologia dos fatores estudados para o GE 

 

A calcificação, a atrofia, a alteração da substância branca e a 

alteração vascular foram individualmente analisadas nos exames de 

tomografia de crânio, os quais foram avaliados prospectivamente em três 

momentos independentes, por um único observador capacitado. 

As distintas avaliações intra-observador foram realizadas em três 

ciclos completos e exclusivos para cada uma das condições analisadas, 

tendo sido essas documentadas distintamente. Portanto, os resultados 

estudados foram gerados pelo consenso entre as observações. 

 

4.5.a. Calcificações 

As calcificações são expressas por um aumento nos coeficientes 

de densidade tomográfica. Esta característica foi descrita de maneira 

qualitativa tendo as seguintes possibilidades: 

• ausente; 

• presente. 

Quando presentes, as calcificações foram descritas em relação a 

sua topografia. Quanto à topografia, foi adotada uma ou mais dentre as 

seguintes opções: 

• núcleos da base; 

• córtico-subcortical (divididas segundo sua localização); 

• outras localizações. 
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Dentro da denominação de núcleos da base foram aceitas as 

possíveis generalizações descritivas: estriatal (núcleos lentiformes e 

núcleo caudado), lentiforme (globo pálido e putâmen), ou qualquer uma 

das estruturas descritas isoladamente.  

 

4.5.b. Atrofia 

Expressa pela desproporção entre o arcabouço ósseo da calota 

craniana, o parênquima encefálico, o sistema ventricular e os espaços 

liquóricos extraventriculares, a atrofia foi considerada como: 

• ausente; 

• presente. 

Quando presente, a caracterização qualitativa da atrofia foi 

realizada levando-se em conta a morfologia estrutural de sua 

apresentação quanto à sua característica predominante em: 

• atrofia central (ou subcortical; expressa pelo aumento do 

volume ventricular, normalmente caracterizado por uma 

ventriculomegalia supratentorial); 

• atrofia difusa (ou generalizada córtico-subcortical; expressa 

pelo alargamento difuso, simétrico e indiscriminado dos 

sulcos e giros corticais e demais espaços liquóricos); 

• atrofia focal (expressão assimétrica e localizada; podendo, 

ou não, estar relacionada com eventos pregressos – quadros 

seqüelares). 
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4.5.c. Alterações da substância branca 

As alterações da substância branca ou leucoencefalopatias 

apresentam-se à tomografia computadorizada como acentuação da 

hipoatenuação comparativa entre as substâncias branca e cinzenta. Essas 

características foram consideradas como presentes ou ausentes. E, 

quando presentes, foram sucintamente descritas em relação à sua 

distribuição anatômica.  

 

4.5.d. Alterações vasculares 

Genericamente, denominamos como alterações vasculares 

situações que expressavam envolvimento direto do sistema vascular 

intracraniano, como: aneurismas, ectasias ou calcificações parietais. 

Quando presentes, foram descritas em relação às principais 

estruturas vasculares envolvidas.  
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4.6. Metodologia dos fatores estudados para o GeV 

 

O conjunto dos exames que compõem o GeV foi submetido a 

análises adicionais, seriadas, específicas e individualizadas. Avaliamos o 

comportamento em função do tempo de cada característica abordada na 

avaliação do GE (calcificação, atrofia, alteração da substância branca e 

alteração vascular). 

Para a realização das avaliações, os exames seriados foram 

organizados de forma cronológica (do mais antigo para o mais recente) e 

numerados seqüencialmente. 

As alterações tomográficas apresentadas no GE (calcificação, 

atrofia, alteração da substância branca e alteração vascular) foram 

abordadas isoladamente em cada exame tomográfico que compõe o GeV. 

As alterações tomográficas foram classificadas individualmente, de 

maneira qualitativa, segundo os critérios definidos a seguir (Figura 5): 

• a ausência de alterações foi representada pelo número zero 

(0); 

• à presença de determinada condição, atribui-se o número 

um (1); 

• e, quando além de presente, a condição considerada tivesse 

uma expressão marcada, muito intensa ou exuberante, 

adotamos o critério dois (2). 
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FIGURA 5 -  GRADUAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DA TC DE CRÂNIO. Exemplos dos critérios 
de presença e gravidade utilizados na avaliação das calcificações, atrofias, 
alterações da substância branca e alterações vasculares 
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Após a aplicação do esquema individual de pontuação para cada 

estudo, o conjunto dos resultados de cada paciente foi disposto de 

maneira cronológica, abordando-se, posteriormente, o comportamento 

individual de cada característica tomográfica para cada paciente e, 

finalmente, o comportamento desta característica para o conjunto do 

GeV.  

De acordo com tal procedimento, pudemos definir as situações 

abaixo. 

• Escores estáveis: quando o conjunto das avaliações 

individuais obtidas se manteve inalterado em função do 

tempo. Os exames considerados normais estão inseridos 

nesta categoria (pontuação igual a zero, em todos os 

estudos). 

• Escores variáveis: quando houve qualquer alteração da 

pontuação entre um exame e seu subseqüente.  

Os escores variáveis poderiam apresentar três tipos de 

comportamentos distintos: 

variáveis com melhora: quando houve melhora das 

características tomográficas e conseqüente redução da 

pontuação em relação ao exame pregresso (critério adotado 

individualmente); 
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variáveis com piora: quando houve agravamento dos sinais de 

imagem (aumento da pontuação efetiva); 

variáveis oscilatórias: para a alternância entre a variação 

(melhora e piora) durante a seqüência de exames.   

Após as caracterizações individuais dos pacientes, quanto aos 

aspectos evolutivos, o conjunto dos dados obtidos foi agrupado por 

categorias e submetido ao tratamento estatístico (posteriormente 

descrito), a fim de se avaliar a presença ou não de uma tendência 

evolutiva entre as características. 
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4.7. Metodologia Estatística 

 

As variáveis foram analisadas de forma descritiva e suas 

freqüências estão apresentadas nos resultados (DÓRIA FILHO, 2001b). 

Para as variáveis contínuas, a análise foi feita através da 

observação dos valores mínimos e máximos, e do cálculo de médias, 

medianas e desvios padrão, quando apropriados. 

Para a análise comparativa dos fatores, adotou-se, para as 

variáveis contínuas, a comparação das médias dos grupos realizada por 

meio do teste t de Student para amostras não pareadas (ROSNER, 1986). 

Para as variáveis classificatórias, utilizou-se a comparação entre 

as proporções avaliadas através do teste qui-quadrado ou teste exato de 

Fischer (ROSNER, 1986). Nas avaliações do GeV, empregamos a prova 

de Qui-quadrado pelo teste de McNemar, nas avaliações das proporções 

entre os grupos emparelhados (DÓRIA FILHO, 2001a). 

Para todos os testes, o nível de significância utilizado foi de cinco 

pontos percentuais. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RESULTADOS 

 

 

“A likely impossibility is always preferable to an unconvincing possibility” 

Aristóteles - Poetics: 24 
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A apresentação dos resultados seguirá a ordem dos critérios 

descritos na metodologia, em módulos individualizados e específicos. Os 

perfis de cada aspecto tomográfico estudado para o GE serão indicados 

individualmente, sendo que os resultados associativos e as correlações 

entre características distintas e os fatores evolutivos relacionados com o 

grupo GeV serão apresentados posteriormente. A caracterização 

pormenorizada das datas e parâmetros dos estudos tomográficos 

evolutivos do GE está disponível no anexo 1. 

 

5.1. Perfil descritivo das características tomográficas do GE 

 

5.1.a. Calcificações 

Dos 162 pacientes que compõem o GE, 75 (46,30%) 

apresentaram calcificações e 87 (53,70%), não. 

O envolvimento dos núcleos da base foi evidenciado em 71 

pacientes (94,67%) (figura 6), sendo exclusivo em 62 casos e 

concomitantes com calcificações da junção córtico/subcortical em 9 

(12,00%) (figura 7). Dentre os pacientes com calcificações nos núcleos 

da base, as localizações neuroanatômicas observadas foram o 
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acometimento da cabeça do núcleo caudado em 34 casos (47,89%), do 

núcleo lentiforme (pálido + putâmen) em 19 (26,76%) e do corpo 

estriatal em 18 (25,35%). (Figura 4) 

Em apenas quatro pacientes (5,33%) as calcificações, não 

acometiam os núcleos da base, sendo que três deles apresentavam 

alterações da junção córtico/subcortical fronto-parietal (figura 8). 

Calcificações puntiformes em topografias distintas foram pouco 

freqüentes (figura 9). 

 

 

FIGURA 6 -  TC DE CRÂNIO E AS CALCIFICAÇÕES NOS NÚCLEOS DA BASE. Notam-se 
à TC áreas de maior densidade envolvendo especialmente a topografia 
dos núcleos da base em todos os exemplos 
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FIGURA 7 -  TC DE CRÂNIO E CALCIFICAÇÕES CONCOMITANTES EM TOPOGRAFIAS 
DISTINTAS. Aspecto tomográfico das calcificações envolvendo de maneira 
concomitante a região dos núcleos da base e a região córtico-subcortical 

 

 

FIGURA 8 -  TC DE CRÂNIO E AS CALCIFICAÇÕES CÓRTICO-SUBCORTICAIS. O 
envolvimento mineralizante (maior densidade) acomete preferencialmente a 
região córtico-subcortical, com distribuição topográfica distinta entre os 
exemplos 
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FIGURA 9 -  TC DE CRÂNIO E AS CALCIFICAÇÕES EM OUTRAS TOPOGRAFIAS. 
Observadas como zonas puntiformes de maior densidade evidenciadas 
nos exemplos acima (da esquerda para a direita), na região peritrigonal 
direita, talâmica direita e pericalosa, respectivamente 

 

 

5.1.b. Atrofia 

Sessenta e um pacientes (37,65%) apresentavam atrofia. 

Aplicando-se os critérios estabelecidos para a classificação da atrofia, 

observou-se que 31 pacientes (50,82%) tinham atrofia córtico-

subcortical (figura 10).  O predomínio da ventriculomegalia, 

característica associada à atrofia do tipo central, foi encontrada em 27 

casos (44,26%) (figura 11) e os três pacientes restantes (4,92%) 

apresentam alterações retrativas de aspecto focal (figura 12). 
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FIGURA 10 -  TC DE CRÂNIO E ATROFIA CÓRTICO SUBCORTICAL. Nos casos ilustrados, 
o sistema ventricular e os demais espaços liqüóricos (cisternas e sulcos 
corticais), encontram-se difusamente alargados 

 

 

 

FIGURA 11 - TC DE CRÂNIO E ATROFIA CENTRAL. O sistema ventricular é amplo e 
desproporcionalmente maior que os demais espaços liqüóricos. Em todos 
os exemplos, não evidenciamos sinais de transudação liquórica, aspecto 
de imagem caracterizando uma ventriculomegalia não-hipertensiva 
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FIGURA 12 -  TC DE CRÂNIO E ATROFIA FOCAL. Nos casos ilustrados, tanto o sistema 
ventricular quanto os demais espaços liquóricos (cisternas e sulcos 
corticais) encontram-se difusamente alargados 

 

 

5.1.c. Alterações da Substância Branca 

As alterações de substância branca foram observadas em 42 

pacientes (25,93%) (figura 13); nos outros 120, o desenvolvimento da 

substância branca foi adequado à faixa etária em questão. 

 

 

FIGURA 13 -  ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA BRANCA À TC DE CRÂNIO – Pôde-se 
observar, nos casos ilustrados, o envolvimento retrativo com 
repercussões tanto para o sistema ventricular quanto para os demais 
espaços liquóricos que se apresentam amplos nas regiões acometidas 
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5.1.d. Alterações Vasculares 

Dentre os 162 pacientes avaliados, em 27 pacientes (16,67%) 

não foi possível uma resolução adequada do método para a análise deste 

critério. Em 34 de 135 pacientes, que representam 25,19% desta 

amostra, evidenciaram-se alterações vasculares (figura 14). Nos outros 

101 casos (74,81%), não houve indícios destas alterações. 

 

 

FIGURA 14 –  ALTERAÇÕES VASCULARES À TC DE CRÂNIO. Diversas expressões das 
alterações vasculares envolvendo o sistema carotídeo e ou vértebro-
basilar. As setas indicam as calcificações puntiformes observadas na 
parede dos vasos. 
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5.2. Associação entre os fatores estudados para o GE  

 

A correlação entre os fatores apresentados será destacada a 

seguir (tabelas 10, 11, 12, 13, 14 e 15), dando-se ênfase às seguintes 

características: calcificação, atrofia, alterações da substância branca e 

alterações vasculares. Os dados estão indicados em tabelas associativas, 

com seus respectivos valores p (bicaudal) obtidos pela aplicação do teste 

exato de Fischer com índice de significância de 5%. 

 

TABELA 10 -  CORRELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE CALCIFICAÇÕES E ATROFIA         
(p = 0,061) 

 

 Atrofia (+) Atrofia (-) Total 

Calcificações (+) 34 41 75 

Calcificações (-) 27 60 87 

Total 61 101 162 

 

 

TABELA 11 -  CORRELAÇÃO ENTRE CALCIFICAÇÕES E ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA 
BRANCA (p = 0,604) 

 

 
Alterações da 

Substância Branca (+) 

Alterações da 
Substância Branca 

(-) 
Total 

Calcificações (+) 18 57 75 

Calcificações (-) 24 63 87 

Total 42 120 162 
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TABELA 12 - CORRELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE CALCIFICAÇÕES E ALTERAÇÕES 
VASCULARES (p = 0,041) 

 

 
Alterações 

Vasculares (+) 
Alterações 

Vasculares (-) 
Total 

Calcificações (+) 21 42 63 

Calcificações (-) 13 59 72 

Total 34 101 135 

 

 

TABELA 13 -  CORRELAÇÃO ENTRE ATROFIA E ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA BRANCA 
(p < 0,001) 

 

 
Alterações da 

Substância Branca 

(+) 

Alterações da 
Substância Branca 

(-) 
Total 

Atrofia (+) 27 34 61 

Atrofia (-) 15 86 101 

Total 42 120 162 

 

 

TABELA 14 -  CORRELAÇÃO ENTRE ATROFIA E ALTERAÇÕES VASCULARES (p = 0,312) 
 

 
Alterações 

Vasculares (+) 
Alterações 

Vasculares (-) 
Total 

Atrofia (+) 14 32 46 

Atrofia (-) 20 69 89 

Total 34 101 135* 

* Frequency missing 27 
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TABELA 15 -  CORRELAÇÃO ENTRE ALTERAÇÕES VASCULARES E ALTERAÇÕES DA 
SUBSTÂNCIA BRANCA  (p = 0,337) 

 

 
Alterações da 

Substância Branca 

(+) 

Alterações da 
Substância Branca 

(-) 
Total 

Alterações Vasculares (+) 6 26 32 

Alterações Vasculares (-) 28 75 103 

Total 34 101 135* 

* Frequency missing 27 

 

 

5.3. Perfil descritivo das características tomográficas do GeV 

 

A caracterização pormenorizada das datas e parâmetros dos 

estudos tomográficos evolutivos do GeV está disponível no anexo 2. 

 

5.3.a. Calcificações 

As calcificações ocorreram em 29 (47,54%) dos 61 pacientes. 

Dentre os casos constatados, as calcificações foram classificadas como 

intensas em seis pacientes (20,69%). A evolução foi progressiva em 13 

(44,83%) e estável em 16 (55,17%) dos 29 pacientes. Em dez pacientes 

com estudos normais, deu-se o aparecimento de calcificações e, em 

quatro, houve o agravamento ou a intensificação das calcificações 

previamente descritas. 
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5.3.b. Atrofia 

A atrofia ocorreu em 24 pacientes (39,34%) do GeV, sendo 

estável em 13 deles (54,17%). As características evolutivas foram 

observadas em 11 (45,83%) pacientes, dentre os quais cinco (20,83%) 

tiveram uma evolução variável e oscilatória e seis (25%) apresentaram 

melhora tomográfica. 

 

5.3.c. Alteração da Substância Branca 

A alteração da substância branca foi observada em 15 pacientes 

(24,59%) do GeV, sendo que, em nove (60%) deles, foram estáveis 

durante o período de avaliação (oito classificadas como grau Ie uma 

como grau II).  

O conjunto das imagens tomográficas de seis pacientes (40%) 

apresentou variação com o tempo, e exatamente a metade deles teve 

melhora do padrão da substância branca e a outra metade, piora. 

 

5.3.d. Alterações Vasculares 

Dentre os 61 pacientes do GeV, 35 (57,38%) apresentaram 

alterações vasculares, sendo que, em 15 (42,86%) casos, pudemos 

observar o aparecimento de alterações vasculares ou uma piora delas em 

quadros pré-existentes. 
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Manifestações consideradas estáveis foram verificadas em vinte 

casos (57,14%). 

 

5.4. Caracterização do GeV em relação às características 

evolutivas 

 

A caracterização pormenorizada e individual de cada 

característica avaliada nos estudos tomográficos evolutivos do GeV está 

disponível nos anexos – calcificação (anexo 3); atrofia (anexo 4); 

alterações da substância branca (anexo 5) e alterações vasculares 

(anexo 6). 

 

5.4.a. Grupo com comportamento estável 

O conjunto de imagens de trinta pacientes (49,18%) apresentou-

se estável em função do tempo, sendo que, em 11 pacientes (18,03% do 

GeV), todos os exames avaliados apresentaram-se normais para a faixa 

etária durante todos os momentos do estudo. Dezenove pacientes 

(31,15%) dos 61 estudados mantiveram os parâmetros destas alterações 

constantes, a despeito da gravidade das alterações observadas desde o 

momento inicial. 

Os demais 31 pacientes (50,82%) foram incluídos no grupo que 

teve avaliações variáveis ao longo do tempo. 
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5.4.b. Grupo com comportamento variável 

Neste grupo, as três condições possíveis anteriormente 

apresentadas estão destacadas na tabela 16 e, nas figuras 15, 16 e 

17. 

 

TABELA 16 -  SINOPSE DAS CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DAS ALTERAÇÕES 
TOMOGRÁFICAS 

 

 Calcificação Atrofia 
Alterações da 

Substância 
Branca 

Alteração 
Vascular 

Melhora  6 3  

Piora 15  3 15 

Oscilatória  5   

Variáveis 15 11 6 15 

Estáveis 20 13 9 20 

Total 35 24 15 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  
 

87

 

 

 

 

 

FIGURA 15 -  ASPECTOS EVOLUTIVOS DA TC DE CRÂNIO - PIORA. Progressão das 
calcificações em três momentos distintos para os pacientes #27 e #155. 
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FIGURA 16 -  ASPECTOS EVOLUTIVOS DA TC DE CRÂNIO - MELHORA. Regressão das 
manifestações da atrofia exemplificadas pelos pacientes #123 e #19 em 
dois momentos distintos 
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FIGURA 17 -  ASPECTOS EVOLUTIVOS DA TC DE CRÂNIO - OSCILATÓRIO. 
Intermitência das manifestações da atrofia no paciente #29 
observamos uma piora intermediária e no paciente #160 evidenciamos 
alteração da substância branca no momento inicial relacionado com a 
maturação no exame intermediário uma condição adequada do 
desenvolvimento da substância branca e, no terceiro momento, uma 
acentuação da diferenciação comparativa entre as substâncias branca e 
cinzenta 

 

5.4.c. Avaliação do comportamento evolutivo do GeV 

Aplicando-se o teste de McNemar para as distintas características 

tomográficas no momento do primeiro exame e no momento do quarto 

exame (presentes em todos os pacientes), obtiveram-se, para a atrofia 

(p=1,0), para a alteração da substância branca (p=0,180), para a 

calcificação (p=0,003) e para as alterações vasculares (p=0,003), sendo, 

portanto, evidente uma alteração diagnóstica significativa entre o 

momento da tomografia inicial (M1) e o momento da quarta tomografia 

seriada (M4) para calcificações e alterações vasculares. (tabelas 17, 18, 

19 e 20). 
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TABELA 17-  PRESENÇA DE CALCIFICAÇÕES NO GEV NO MOMENTO 1 (M1) E NO 
MOMENTO 4 (M4) 

 

Momento 1 

Momento 4 
Calcificação (-) Calcificação (+) Total 

Calcificação (-) 33 9 42 

Calcificação (+) 0 19 19 

Total 33 28 61 

p=0,003 

 

TABELA 18-  PRESENÇA DE ATROFIA NO GEV NO MOMENTO 1 (M1) E NO MOMENTO 4 
(M4) 

 

Momento 1 

Momento 4 
Atrofia (-) Atrofia (+) Total 

Atrofia (-) 39 3 42 

Atrofia (+) 3 16 19 

Total 42 19 61 

p=1,0 
 

TABELA 19-  PRESENÇA DE ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA BRANCA NO GEV NO 
MOMENTO 1 (M1) E NO MOMENTO 4 (M4) 

 

Momento 1 

Momento 4 
Alt. Subst. Branca (-) Alt. Subst. Branca (+) Total 

Alt. Subst. Branca (-) 47 4 51 

Alt. Subst. Branca (+) 1 8 9 

Total 48 12 61 

p=0,180 
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TABELA 20-  PRESENÇA DE ALTERAÇÕES VASCULARES NO GEV NO MOMENTO 1 (M1) 
E NO MOMENTO 4 (M4) 

 

Momento 1 

Momento 4 
Alt. Vasculares (-) Alt. Vasculares (+) Total 

Alt. Vasculares (-) 26 9 35 

Alt. Vasculares (+) 0 21 21 

Total 26 30 56(*) 

(*) Frequency missing   p=0,003 

 

 

A aplicando-se uma somatória simples entre as médias obtidas 

para cada um dos quatro momentos iniciais, observou-se uma tendência 

crescente (figura 18). 

 
 
 
 
FIGURA 18 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA MÉDIA PARA CALCIFICAÇÕES, ATROFIA, 

ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA BRANCA E ALTERAÇÕES VASCULARES NO 
GEV NOS MOMENTOS 1, 2, 3 E 4 
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Em uma avaliação do perfil de comportamento de todo o GeV, 

através de uma curva de tendência obtida pela somatória das médias 

obtidas para cada critério nos momentos 1,2,3 e 4, observamos uma 

tendência crescente entre estas médias e os momentos avaliados (figura 

19). 

 

FIGURA 19 -  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA SOMATÓRIA DAS MÉDIAS ENTRE AS 
ALTERAÇÕES DA TC DE CRÂNIO NO GEV NOS MOMENTOS 1, 2, 3 E 4 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

“Os dados prognósticos de curto e médio prazo, 
para as crianças infectadas pelo HIV, melhorou 

significativamente com o aparecimento das novas opções 
terapêuticas, estas crianças estão vivendo com melhores 

controles virais, altos níveis de CD4 e menos infecções 
oportunistas”  

(LEONARD; MACCONSEY, 2003) 
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Ao se conceber o presente estudo, a proposta básica foi, de um 

lado, estudar as imagens geradas pela TC de crânio como instrumento 

auxiliar do diagnóstico e acompanhamento das crianças e adolescentes 

portadores do HIV adquirido por TV e, de outro lado, avaliar a sua 

habilidade em caracterizar, de maneira evolutiva as calcificações, a 

atrofia, as alterações da substância branca e alterações vasculares. 

Esta discussão abordará os aspectos da população estudada, a 

metodologia empregada, os resultados apresentados e o impacto destes 

achados, respeitando-se a seqüência em que foram apresentados no 

texto. 

 

6.1. Discussão dos aspectos metodológicos 

 

Os critérios metodológicos adotados possuem particularidades; 

portanto, considerou-se adequada a abordagem de alguns aspectos 

relevantes. 
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6.1.a. Discussão dos aspectos técnicos 

Dentro da extensa gama de métodos de estudo por imagens, 

nossa opção pela tomografia computadorizada deveu-se, inicialmente, à 

sua maior disponibilidade. Também foi preponderante a sua adequação 

às condições metodológicas associadas aos fatores estudados e ao grupo 

de estudo em questão. 

Outros métodos de imagem que, eventualmente, poderiam ser 

eventualmente considerados associavam-se a um maior custo/benefício, 

poderiam determinar riscos adicionais decorrentes de um maior tempo de 

avaliação, além de não estarem disponíveis de forma adequada para a 

população estudada. 

É importante destacar, também, que as informações geradas 

pela TC possuem uma maior adequação às condições de assistência à 

saúde vigentes em todas as regiões do nosso país. 

Outro fator determinante na opção pelo emprego da TC foi o fato 

de que alguns fatores estudados, dentre os quais destacam-se as 

calcificações e a atrofia, possuem nesse método de estudo por imagem a 

sua maior sensibilidade e especificidade (BARBER et al., 1990; GO; ZEE, 

1998). 

Não obstante tais considerações, para algumas situações 

encontradas neste estudo, como o envolvimento da substância branca e 

as alterações vasculares, a RM e a angiografia têm, respectivamente, 
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melhor sensibilidade e especificidade. Ainda assim, a TC é um 

instrumento seguro e confiável para a identificação das alterações 

supracitadas (GO; ZEE, 1998; BERGER; NATH, 2000; BERGER; AVISON, 

2001). 

 

6.1.b. Discussão dos aspectos populacionais 

Um dos fatores mais sutis deste trabalho talvez esteja 

relacionado com a semiologia especializada por imagem na avaliação do 

SNC em pacientes pediátricos. Nestes casos, pelo menos dois fatores 

devem ser considerados. 

O primeiro deles diz respeito aos riscos inerentes à introdução de 

um procedimento anestésico para a execução de determinados 

procedimentos diagnósticos, empregados na neurorradiologia pediátrica. 

Inicialmente, cabe ressaltar que a não administração do meio de 

contraste intravenoso reduziu a dose efetiva de radiação de cada 

procedimento, além de eliminar os riscos de reações adversas e sem 

contar a redução da sensação de desconforto e a dor associadas a este 

procedimento. Os levantamentos dos dados históricos operacionais do 

SDI-ICr apresentam uma taxa inferior a 3% de utilização de métodos 

auxiliares de sedação consciente e praticamente nenhum procedimento 

anestésico empregado para a abordagem diagnóstica deste grupo. 

O segundo fator a ser abordado em outras partes específicas 

desta discussão está relacionado com o fato de que os dados obtidos na 
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avaliação dos pacientes adultos não se prestam a generalizações para 

amostras pediátricas. 

O protocolo deste estudo esteve associado ao programa de 

atendimento clínico, o que permitiu uma avaliação bastante extensa (dez 

anos de evolução). O perfil e a dedicação dos profissionais envolvidos no 

cuidado desses pacientes da Unidade de Infectologia Pediátrica do ICr do 

HCFMUSP tiveram relação direta com o alto grau de adesão obtido neste 

estudo. 

Dedicou-se especial atenção em minimizar a heterogeneidade 

usualmente observada nos estudos de coorte com abordagem evolutiva. 

Na definição do perfil de nosso GE, tentamos homogeneizar a amostra 

adotando a TV como fator de inclusão necessário. 

Entretanto, através da revisão bibliográfica apresentada, 

sabemos que, dentro dos padrões contidos na forma vertical de 

transmissão, tem-se uma diferença substancial em relação ao período de 

aquisição do vírus - que pode ser intra-útero (desde os primeiros 

momentos pós-conceptuais até os momentos finais da gestação); 

perinatal (em processos inerentes ao momento do parto) e pós-natal – 

sendo, neste último período, a transmissão materno-infantil pelo 

aleitamento a mais significativa (CONNOR et al., 1989; DUNN et al., 

1992; FOWLER, 1997; DUNN et al., 1998; BELMAN, 2002; MWANYUMBA 

et al., 2002). 
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Este fator cronológico,embora relevante e de fundamental 

importância para discussões neuropatogênicas (BARKOVICH, 2000c; 

RAUSCH; STOVER, 2001; BELMAN, 2002), não nos pareceu tão crítico 

para a composição do GE, não só pelas limitações técnicas, já que tal 

refinamento de informações não era possível no início deste projeto, mas 

também por inferirmos que, na maioria das condições clínicas, trata-se 

de informação suplementar. 

No entanto, acreditamos que, ao adotar o corte da TV, 

estudamos uma parcela substancialmente distinta e particular da 

população acometida pelo HIV-1 (MOFENSON; MUNDERI, 2002; 

MWANYUMBA et al., 2002). 

Dentre as considerações relacionadas com o processo nosológico 

e do desenvolvimento adquirido durante a realização deste estudo 

evolutivo, destacam-se o surgimento e a adoção de novas opções 

terapêuticas para estes pacientes (TOZZI et al., 1999; LAUFER; SCOTT, 

2000; GERACI; SIMPSON, 2001), e a melhoria técnica dos procedimentos 

diagnósticos laboratoriais, como o surgimento da técnica de PCR 

(CIVITELLO et al., 1999; SIGNORE et al., 2000; TOSCHI et al., 2001), 

além das novas técnicas de neuroimagem (THURNHER et al., 2000; 

BERGER; AVISON, 2001; FILIPPI et al., 2001; BELMAN, 2002; KORBO et 

al., 2002; PATEL et al., 2002).  

As considerações pormenorizadas relacionando o impacto 

terapêutico e os aspectos evolutivos da TC obtidos neste estudo estão 
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além dos objetivos específicos deste projeto e fazem parte de uma outra 

linha de estudo, também em desenvolvimento e em fase de conclusão. 

Outros fatores que, em geral estão relacionados com a 

heterogeneidade da amostra, e que independem do nosso controle, são o 

desenvolvimento e a maturação normal da criança e do adolescente, bem 

como os quadros de intercorrências clínicas e recrudescências, 

especialmente significativos quando falamos de uma janela temporal de 

dez anos. 

As janelas de tempo definidas para o GeV possuem respaldo em 

alguns princípios básicos. A janela mínima adotada, de noventa dias, 

deveu-se a um fator temporal relacionado com a cronificação de 

processos agudos e suas características de apresentação aos estudos de 

imagem. A adoção deste período de tempo teve como finalidade 

minimizar algumas manifestações frustras e intermitentes ou que, devido 

a seu caráter agudo, poderiam representar condições instáveis e 

transitórias. 

A escolha de um prazo total mínimo de dois anos para o 

acompanhamento evolutivo teve como objetivo considerar uma janela 

temporal mínima necessária ao desenvolvimento e à caracterização dos 

marcos de desenvolvimento neuropsicomotor, o que permitiria a melhor 

caracterização do aspecto evolutivo deste estudo. 
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6.2. Discussão dos Resultados 

 

6.2.a. Discussão dos resultados descritivos do GE 

O primeiro aspecto abordado na avaliação do GE foi a presença 

de calcificações para as quais a TC tem sensibilidade e acurácia notórias 

(GO; ZEE, 1998). A explicação para tal fato reside na demonstração 

histológica de sais de cálcio e ferro como substrato do processo 

mineralizante. Estes elementos, por terem um alto peso molecular, 

determinam uma elevação dos coeficientes de atenuação para os raios-X 

utilizados na TC e, portanto, as áreas acometidas por esta alteração 

destacam-se em relação às áreas normais do parênquima encefálico 

circunjacente. 

Encontram-se calcificações em 46,30% dos pacientes. Neste 

critério, a prevalência descrita na literatura tem uma variação ampla, 

como se pode apreciar em dois trabalhos publicados no mesmo ano; 

segundo ROY et al. (1992) a prevalência das calcificações seria de 29% 

e, segundo KAUFFMAN et al. (1992), seria superior aos 60%. Os estudos 

post mortem relatados em uma grande série pediátrica descrevem as 

calcificações em até 90% desses casos (SHARER, 1998). 

Em nossa série, o acometimento preferencial dos núcleos da base 

(94,67%) corroborou os dados da literatura radiológica vigente 

(KAUFFMAN et al., 1992; ROY et al., 1992; BROUWERS et al., 1995), 
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respaldados pelas avaliações neuropatológicas que descrevem esta 

alteração como uma angiopatia calcificante (STATES et al., 1997; 

SHARER, 1998; BROUWERS et al., 2000). 

A avaliação qualitativa tem sido o método mais utilizado na 

análise da atrofia. Esta, em geral, associa-se a altas variabilidades intra e 

inter-observador, além de possuir uma baixa especificidade. Embora mais 

precisa, a avaliação quantitativa da atrofia também possui limitações 

morfométricas, especialmente quando realizada por mensurações 

lineares em um ou mais planos incorrendo, ainda, em discrepâncias intra 

e inter-observador (PATEL et al., 2002). 

A prevalência de 37,65% de atrofia no GE é significativamente 

inferior aos 100% descritos por KAUFFMAN et al. (1992) em uma série de 

pacientes com EP grave, em um período desprovido do suporte 

farmacológico das TARV. 

Esta discrepância também pode ser encontrada quando se 

comparam os estudos mais antigos (TOVO et al., 1988; KAUFFMAN et al., 

1992; MUNDINGER et al., 1992; ROY et al., 1992; MANJI et al., 1994) 

com os dados obtidos em estudos mais recentes, realizados na vigência 

da TARV (BERGER; NATH, 2000; KORBO; WEST, 2000; BERGER; 

AVISON, 2001; MITCHELL, 2001; KORBO et al., 2002; PATEL et al., 

2002) que apontam resultados mais próximos dos nossos. Entretanto, 

mesmo considerando a possibilidade de que a TARV reduza a incidência 

populacional de atrofia, a prevalência de 37,65% observada em nossa 
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série ainda é inferior a outros estudos 57-86% (PIZZO et al., 1988; 

BROUWERS et al., 1994; MINTZ, 1999; SAFRIEL et al., 2000). 

Outra característica peculiar de nosso grupo foi o predomínio de 

um acometimento atrófico mais difuso, quando os dados disponíveis 

sugeriam a maior prevalência do envolvimento central ou estritamente 

subcortical, caracterizado por uma ventriculomegalia supratentorial 

(KAUFFMAN et al., 1992; MUNDINGER et al., 1992; SCARMATO et al., 

1996; MILLER et al., 1997; STATES et al., 1997; GRAHAM III et al., 

2000; PATEL et al., 2002).  

A explicação para esses dados é, aparentemente, devida a 

muitos fatores. O primeiro decorre do perfil único de nossa amostra, já 

que grandes séries pediátricas restritas à TV são raras, assim como a 

eficácia do acompanhamento clínico e terapêutico, que permitiu a 

monitorização por imagem em um período de dez anos. 

Outro fator intrigante a se destacar foi apresentado por KORBO 

et al. (2002). Segundo estes autores, portadores assintomáticos do HIV-

1 apresentariam maior volume ventricular que os pacientes com as 

manifestações expressas da AIDS, independentemente do emprego da 

TARV. 

Também merece consideração o dado de que quadros sistêmicos 

e infecções oportunistas desempenham um papel fundamental no 

aparecimento da atrofia (PATEL et al., 2002). Em nossa população, houve 
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uma baixa prevalência de infecções oportunistas: uma incidência de  

aproximadamente 8% em dez anos de alterações contabilizadas.  

Revendo os prontuários dos pacientes de nossa série, pudemos 

observar que as infecções oportunistas e os quadros tumorais foram 

menos freqüentes nesta faixa etária. Dentre os pacientes do GE, 14 

(8,64%) apresentaram alguma destas intercorrências. Em ordem 

decrescente de intensidade, foram diagnosticados oito casos (4,94%) de 

infecção pelo vírus da varicela-zooster, dois casos (1,23%) de 

tuberculose, duas meningites linfomonocitárias e uma ocorrência de 

criptococose. Em nossa série não evidenciamos pacientes com 

envolvimentos tumorais do SNC, e um paciente apresentou quadro de 

linfoma restrito às estruturas faciais. Durante os dez anos de 

acompanhamento de nossa casuística, ocorreram seis (3,70%) óbitos, 

cujos dados de necropsia não puderam ser obtidos. 

Deve-se ressaltar, ainda que a prevalência da atrofia (37,65%) 

em nosso grupo foi inferior ao encontrado (46,30%) para as calcificações. 

Portanto, as calcificações foram a condição de anormalidade 

predominante em nossa população. 

Em 25,93% de nossos pacientes notou-se o acometimento da 

substância branca. Os dados hoje disponíveis para esta condição são 

extremamente discrepantes, dificultando a correlação entre nossos dados 

e a literatura (KAUFFMAN et al., 1992; VON GIESEN et al., 1994; MILLER 

et al., 1997; VON GIESEN et al., 1997; WILKINSON et al., 1997; 

LANGFORD et al., 2002). 
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Esta discrepância pode estar, em parte, relacionada com a menor 

sensibilidade da TC em comparação com a RM para este tipo de alteração  

(KAUFFMAN et al., 1992; MANJI et al., 1994; MILLER et al., 1997; 

ROSENFELDT et al., 2000; THURNHER, M. M. et al., 2000; THURNHER, 

MAJDA M. et al., 2000; PATEL et al., 2002) (anexo 7). 

O outro fator pode estar relacionado com a faixa etária de nossos 

pacientes, parcialmente constituída por lactentes. Neles, a caracterização 

tomográfica dos padrões de normalidade da substância branca é muito 

complexa devido ao processo normal de mielinização (PETRUS; NELSON, 

1998; BARKOVICH, 2000c) (anexo 8). 

Cabe destacar, também, que insultos ao parênquima cerebral 

podem determinar alterações de caráter agudo ou crônico/sequelar à 

substância branca, diferenciando substancialmente as populações 

apresentadas na literatura em função do grau de acometimento e curso 

evolutivo da doença. 

A nosso ver, o dado mais contundente de nossa semiologia 

tomográfica foram os achados inusitados relacionados com as alterações 

vasculares. Estas foram importantes não só pela identificação de 

aneurismas fusiformes assintomáticos, já que a possibilidade de sua 

existência era conhecida (SHAH et al., 1996; MAZZONI et al., 2000; 

PATSALIDES et al., 2002), mas também pela alta prevalência das 

alterações vasculares neste grupo (34 em 135 pacientes). 
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PATSALIDES et al. (2002) relatam que, em quatro dentre 11 

pacientes com aneurismas, calcificações parietais também foram 

observadas. Estas calcificações somente foram observadas pela TC, 

sendo sua característica morfológica semelhante àquelas encontradas nas 

placas ateroscleróticas.  

Usualmente, descrevem-se nos pacientes pediátricos infectados 

pelo HIV a presença de aneurismas múltiplos, de localização atípica e 

com características histopatológicas particulares (MAZZONI et al., 2000; 

NAIR et al., 2000; CHETTY, 2001; PATSALIDES et al., 2002; 

PETROPOULOU et al., 2003). 

Os dados obtidos em autópsia evidenciam, às secções das 

paredes do aneurisma, uma hiperplasia da camada íntima, fibrose e 

microcalcificações, perda da camada muscular com fragmentação ou 

afilamento da membrana elástica. Há, também, infiltração das paredes 

dos vasos afetados por coleções focais de células mononucleares 

(PATSALIDES et al., 2002). 

No estudo de Park et al., a incidência de 2,6% de doença 

cérebro-vascular encontrada em 426 crianças com HIV foi 

consideravelmente superior àquela encontrada nas crianças não 

infectadas (PARK et al., 1990). Segundo estes autores, tais alterações 

estariam associadas aos estágios terminais da doença pelo HIV. Estudos 

patológicos reportam que a taxa de complicações cérebro-vasculares em 

crianças com HIV seria em cerca de 52% (PARK et al., 1990). 
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A possibilidade de que o HIV estaria diretamente implicado na 

patogênese da arteriopatia foi mostrada por PARK et al. (1990) os quais, 

através da utilização de modelos monoclonais do anticorpo gp41, 

identificaram antígenos virais para o HIV na camada íntima das artéria 

afetadas. Tais fatos levaram à suposição de que a infecção dos vasos 

parenquimatosos e leptomeníngeos poderia estar envolvida nas 

complicações vasculares das crianças com AIDS.  

Em concordância com estes dados, HUSSON et al. (1992) 

(HUSSON et al., 1992) demonstraram que os aneurismas cerebrais se 

desenvolveriam em momentos de intensa replicação viral, sendo esta 

expressa por altos níveis séricos do antígeno p24. 

MAZZONI et al. (MAZZONI et al., 2000) sugerem que a possível 

estabilização na progressão das arteriopatias poderia ser obtida após o 

início da TARV e conseqüente redução da carga viral. A despeito desta 

consideração, alguns grupos de pacientes estudados - embora na 

vigência de esquemas terapêuticos anti-retrovirais - apresentaram 

progressão das alterações vasculares. 

Este fato não invalidaria as considerações apresentadas já que, 

em alguns grupos de pacientes, especialmente relacionados com os 

estágios avançados da AIDS, nota-se a manutenção de altas taxas de 

replicação viral, apesar da utilização da TARV. Isto pode ser claramente 

evidenciado no estudo de PATSALIDES et al., 2002, cujos pacientes 

apresentavam alto grau de imunocomprometimento e altas cargas virais 

no momento em que a anormalidade vascular foi diagnosticada. 
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Seguindo uma linha investigativa diversa, alguns autores (JOSHI 

et al., 1987; DUBROVSKY et al., 1998) sugerem que outros agentes 

virais poderiam atuar sinergicamente ao HIV ou até isoladamente a este, 

na patogenia da arteriopatia relacionada com a infecção pediátrica pelo 

HIV. Dentre estes agentes, o vírus da varicela-zooster tem sido mais 

freqüentemente relacionado ao fato. DUBROVSKY et al. (1998) e 

PATSALIDES et al. (2002) observaram que uma história pregressa de 

infecção oportunista pelo vírus da varicela-zooster e/ou uma titulação 

elevada de anticorpos para este vírus estariam diretamente associadas 

aos quadros de arteriopatia. 

A revisão dos prontuários dos pacientes de nosso grupo 

demonstrou que o vírus da varicela-zooster foi o agente oportunista mais 

freqüente (8/162 casos ou 4,96%). As alterações vasculares foram 

observadas na metade dos pacientes do grupo. 

A despeito do agente relacionado com a lesão vascular, uma 

série de mecanismos de agressão à parede arterial foram propostos 

(SHAH et al., 1996). Neles, uma reação inflamatória seria iniciada na 

adventícia e envolveria a vasa vasorum, determinando isquemia da 

parede arterial. Outro mecanismo proposto inclui a exposição às citocinas 

tóxicas produzidas no sangue ou no SNC, ou à migração transendotelial 

dos monócitos periféricos infectados pelo HIV (LANE et al., 1996). 

O produto final da lesão vascular são a fibrose medial, perda da 

camada muscular, fragmentação da lâmina elástica e hiperplasia da 

íntima (PATSALIDES et al., 2002). 
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Outra possibilidade poderia estar relacionada com a alteração nos 

orifícios dos vasos acometidos ou parcialmente obliterados, com a qual 

há a presença de uma distorção anatômica da parede vascular por 

trombo mural ou por ectasia vascular associada. Os agentes que 

acometem os grandes vasos na região do polígono de Willis, causando a 

formação de aneurismas, poderiam afetar os pequenos ramos das 

artérias cerebrais com conseqüente oclusão e infarto do parênquima 

associado a tais vasos (PATSALIDES et al., 2002). 

Infiltrados linfocitários (CD3) perivasculares angiocêntricos e 

transmurais foram identificados no cérebro de crianças infectadas pelo 

HIV (KATSETOS et al., 1999), sendo que esta resposta angiocêntrica das 

células T poderia representar uma reação auto-imune. 

É possível que os vasos imaturos e neonatais possam apresentar 

uma maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV e outros agentes; 

conseqüentemente, a TARV profilática em gestantes (baixando os níveis 

de replicação viral) poderia representar uma outra linha de defesa contra 

as complicações das alterações cérebro-vasculares na infância. A maioria 

dos relatos observados refere-se a momentos anteriores à introdução dos 

inibidores de protease.  

A maior incidência de doença cérebro-vascular encontrada em 

crianças infectadas pelo HIV poderia estar relacionada com uma 

imaturidade vascular. Tais observações são especulativas, dado que 

nossa coorte foi composta apenas por pacientes infectados verticalmente. 

Muitos destes pacientes são assintomáticos. Nos estágios iniciais da 
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patologia, estudos de rastreamento podem estar indicados, para as 

crianças de risco, e a profilaxia terapêutica poderia prevenir ou diminuir a 

incidência ou a gravidade da vasculopatia do HIV. 

O índice de 25,19%, encontrado nos 135 pacientes com 

calcificações puntiformes observadas na parede dos grandes vasos do 

sistema vértebro-basilar e carotídeo, foi completamente inesperado e 

sem precedentes. Não obstante o número expressivo, tais dados ainda 

podem estar subestimados, se levarmos em consideração a grande 

quantidade de avaliações inconclusivas em nossa amostra (16,67%), o 

que pode ser evidenciado para o GeV quando a disponibilidade de pelo 

menos quatro exames de TC por paciente permitiu a identificação deste 

achado em 35 casos dentre os 61 pacientes. 

Parece-nos lógico, então, esperar que tais dados, diretamente 

associados a complicações com alta morbi/mortalidade, suscitem 

questionamentos sobre suas implicações epidemiológicas que o desenho 

deste estudo não nos permitiu esclarecer. Porém, breves considerações 

podem ser feitas a respeito. Por exemplo, sobre a maneira pela qual 

poderíamos abordar o diagnóstico de tais alterações. 

Alguns exames, que têm uma maior especificidade e 

sensibilidade para o diagnóstico de alterações vasculares, não possuem o 

adequado perfil para estudos de rastreamento populacional (PATSALIDES 

et al., 2002; PETROPOULOU et al., 2003; RABINSTEIN, 2003). Além 

disso, a situação específica observada em nosso estudo (lesões 

intrínsecas da parede vascular sem aparentes alterações de fluxo) 
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poderia prejudicar os resultados obtidos pelas técnicas de RM ou 

especialmente a angio-RM, quanto à estimativa destas alterações 

(VIECO, 1998a, 1998b; RABINSTEIN, 2003).  

 

6.2.b. Discussão da associação entre os fatores do GE 

A presença de calcificações no GE demonstrou uma correlação 

significativa com os quadros de atrofia e as alterações da substância 

branca (p<0,001), fato que também foi observado por BROUWERS et al. 

em 2000, sendo que, para estes autores, as calcificações não estiveram 

relacionadas com os níveis de CD4, enquanto que os quadros de atrofia 

sim (GRAHAM III et al., 2000). 

Observamos uma correlação estatisticamente significativa 

(p=0,041) entre as calcificações e as alterações vasculares. Tendo em 

vista que o substrato anatomopatológico das calcificações dos núcleos da 

base é descrito como uma angiopatia mineralizante (BELMAN, 1997, 

2002), seria de se esperar que o envolvimento dos vasos de maior calibre 

tivessem um padrão de envolvimento semelhante.  

Porém, os estudos realizados até o momento apresentam a 

microangiopatia dos núcleos da base como uma entidade completamente 

distinta das alterações observadas nos vasos de maior calibre. Outro 

dado importante é a extrema diversidade observada nos estudos 

laboratoriais e neuropatológicos relacionados com o envolvimento 

vascular pelo HIV-1, direto ou indireto (CHETTY et al., 2000). 
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Para uma melhor definição do substrato etiopatogênico, seriam 

necessárias abordagens específicas e a adequada correlação 

histopatológica. Isto não foi possível em nossa amostra, visto que não se 

conseguiu obter o exame anatomopatológico específico em nenhum dos 

seis óbitos ocorridos. 

A associação entre a atrofia e as alterações da substância branca 

descrita em nossa população (p<0,001) é conhecida (MANJI et al., 1994; 

BROUWERS et al., 1995; SCARMATO et al., 1996; VON GIESEN et al., 

1997). Este fato se explica, se considerarmos que a rarefação da mielina 

- seja esta pelo envolvimento primário ou secundário da oligodendroglia -

determina uma retração e conseqüente redução do volume da área 

envolvida (GELBARD et al., 1997). Ainda em relação a este fato, sabe-se 

que as vias neuronais devem estar íntegras e funcionalmente ativas para 

que haja a deposição e também a manutenção adequada da mielina. 

Portanto, é compreensível que os quadros degenerativos determinem 

uma desmielinização (HEDLUND; BOYER, 1999; BARKOVICH, 2000c; 

LANGFORD et al., 2002). 

A avaliação entre os demais itens estudados não apresentou 

outras associações significativas. 

Uma generalização decorrente das correlações encontradas, 

destacando-se seu caráter meramente especulativo, poderia suscitar a 

hipótese segundo a qual os binômios calcificação/alterações vasculares e 

atrofia/alterações da substância branca poderiam representar vias 
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distintas, determinantes ou decorrentes, de insultos ou comportamentos 

específicos do hospedeiro. 

 

6.2.c. Discussão dos resultados do grupo GeV 

Os dados do GeV foram submetidos a avaliações seriadas 

específicas. A escassez de avaliações seriadas na literatura (MANJI et al., 

1994; BELMAN et al., 1996; HEDLUND; BOYER, 1999) foi um dos 

complicadores na abordagem do GeV. A opção concebida foi a de 

sistematizar a avaliação em um critério evolutivo considerando, para 

cada exame a presença de uma determinada característica e, quando 

presente, verificando se essa era muito pronunciada. Posteriormente, a 

transposição das informações de cada TC com os dados cronológicos 

seriados possibilitou uma avaliação direta que permitiu acessar a 

progressão, ou não, destas características para cada paciente e, depois, 

para o grupo. Os dados globais obtidos são generalizações a partir das 

análises realizadas individualmente. 

Tendo em vista a possibilidade de haver melhora ou regressão de 

algumas das características avaliadas, optamos por não adotar um 

método de “mão-única”, como o utilizado para a classificação imuno-

clínica do CDC (CDC, 1994a, 1994b), já que a caracterização evolutiva 

das alterações era uma das propostas essenciais deste trabalho. 

Em relação às calcificações, a maioria dos dados anteriormente 

indicados na revisão bibliográfica apresenta meros comentários 
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descritivos, com pouca atenção para o aspecto evolutivo destas que 

compõem uma das marcas registradas da infecção pediátrica pelo HIV. 

Talvez o único aspecto abordado esteja relacionado com o aparecimento 

das calcificações em uma idade superior aos oito meses de vida, levando 

alguns autores a sugerirem que sua identificação em idades abaixo de 

seis meses deveriam estar associadas a outros agentes etiológicos. Para 

tal fato, não encontramos uma explicação pertinente. Em nossos estudos, 

identificamos a presença da referida alteração em pacientes abaixo de 

um ano.  

Outras características do comportamento evolutivo das 

calcificações em nossa amostra: são freqüentes os casos de seu 

aparecimento durante a infância dos pacientes infectados verticalmente 

pelo HIV e após seu estabelecimento, esta alteração possui um curso 

relativamente estável. 

Uma observação de caráter especulativo para explicar tais 

alterações deveria, necessariamente, relacionar os aspectos 

maturacionais do SNC, da BHE, do sistema imunológico e também do 

sistema vascular quanto à sua permeabilidade. Outra consideração 

poderia estar associada ao metabolismo cerebral, especialmente intenso 

nas regiões de acometimento preferencial na faixa etária em questão, na 

época da instalação das calcificações. Outro fato contundente nesta linha 

de raciocínio, para a faixa pediátrica, é descrito nas alterações 

neurológicas de origem mitocondrial associadas ao uso da TARV 

(LEONARD; MACCONSEY, 2003). 
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A descrição das calcificações, de sua relação com os déficits 

neurológicos funcionais e com a gravidade do quadro neurológico, é 

freqüente (KAUFFMAN et al., 1992; ROY et al., 1992; BROUWERS et al., 

1994). 

A atrofia foi o critério de avaliação mais difícil, especialmente em 

relação à sua quantificação, sendo as considerações relevantes para uma 

avaliação qualitativa, anteriormente abordada nesta discussão. 

Quando avaliamos de modo evolutivo a atrofia, as considerações 

relacionadas com o processo maturacional foram extremamente 

importantes. Dentre as situações mais difíceis destacamos os dois 

primeiros anos de vida, em que as condições que têm relação com os 

processos intrínsecos da maturação do SNC, como a mielinização e 

proliferação glial, interferem de forma substancial na interpretação destas 

imagens (BARKOVICH, 2000c). Foram particularmente importantes os 

quadros sistêmicos com repercussões à TC de crânio, como o grau de 

hidratação e o estado nutricional (BARKOVICH, 2000c). Embora estes 

fatores fossem alheios aos controles da amostra, acreditamos que a 

experiência prévia do observador possa ter minimizado erros qualitativos 

grosseiros. 

Estudos publicados associam a atrofia cerebral ao efeito direto do 

HIV no SNC, havendo um predomínio nas estruturas subcorticais. Como 

se trata de um processo difuso, a atrofia acomete tanto a substância 

branca quanto a substância cinzenta, sendo normalmente mais 

pronunciada nos pacientes com maior grau de acometimento funcional. 
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Algumas questões permanecem sem resposta: como seria o 

aparecimento da atrofia associado aos estágios precoces da infecção, ou 

como se desenvolveria nos estágios mais avançados após uma 

significativa imunossupressão (BROUWERS et al., 1995; KORBO; WEST, 

2000; ROSENFELDT et al., 2000; BRUCK et al., 2001; FILIPPI et al., 

2001; MITCHELL, 2001; KORBO et al., 2002; PATEL et al., 2002). 

O estudo post mortem de 436 pacientes com HIV, realizado entre 

1985 e 1999 (NEUENBURG et al., 2002), evidenciou uma tendência à 

redução das infecções oportunistas e uma maior incidência nos quadros 

de encefalopatia, sendo que, no período compreendido entre 1996 e 

1999, quadros de EP grave não foram observados neste série. Houve 

uma tendência indicativa de que a TARV poderia prevenir os quadros 

mais graves de EP; porém, o aumento observado nos quadros mais leves 

e moderados de encefalopatia sugere haver um limite na ação da TARV 

na prevenção desta lesão do SNC. Estes dados apontam para a 

possibilidade de que a TARV não pode prevenir a ocorrência EP. Mas, 

aparentemente, os quadros com a gravidade encontrada antes do 

advento da TARV não têm sido encontrados com tanta freqüência 

(NEUENBURG et al., 2002). 

A possibilidade dos quadros de atrofia regredirem ao longo do 

desenvolvimento, graças aos aspectos maturacionais do SNC na infância 

ou graças às condições associadas à melhoria da TARV, foi o fator 

determinante para que a atrofia se mostrasse o mais instável dentre os 

critérios avaliados em nossa população. É significativa a presença de 
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quadros de melhora e até de regressão dos parâmetros tomográficos 

relacionados com a atrofia em pacientes que readquiriram os parâmetros 

morfométricos normais para a faixa etária. 

Embora esparsos na literatura, os relatos de envolvimentos 

vasculares dos grandes vasos são de marcada relevância, tendo em vista 

suas implicações populacionais em função da alta taxa de  

morbi/mortalidade (MARQUIS; D'CRUZ, 1996; SHAH et al., 1996; 

CHETTY et al., 2000; IZYCKA-SWIESZEWSKA et al., 2000; MAZZONI et 

al., 2000; PATSALIDES et al., 2002).  

Estudos pregressos, datados de 1998 (DUBROVSKY et al., 1998), 

mostram uma evolução rápida e fulminante em tais quadros. Porém, em 

relatos de séries mais recentes, após a introdução da TARV, há a 

descrição de um comportamento menos agressivo (PATSALIDES et al., 

2002; PETROPOULOU et al., 2003), semelhante ao que se observou em 

nossa população. 

Tal fato tem sido atribuído a uma estabilização das manifestações 

pela interferência benéfica da medicação anti-retroviral combinada. Não 

obstante esta observação destaca-se o aumento efetivo do número de 

descrições das alterações em pauta. A maior sobrevida destes pacientes, 

ou uma melhora das técnicas de investigação, ou mesmo uma maior 

atenção para a observação destas alterações, são suposições plausíveis 

para a explicação do dado. 
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A última consideração é extremamente apropriada ao contexto 

de nossas observações, já que não encontramos suporte nos estudos de 

imagem para a alta incidência das alterações vasculares com calcificações 

parietais em pacientes assintomáticos. Os valores ainda podem estar 

subestimados pela grande quantidade de estudos inconclusivos (27 de 

162 pacientes). Para a melhor definição desta condição, seriam 

necessários estudos prospectivos visando uma melhor definição de sua 

prevalência. 

Outra questão a ser verificada diz respeito à utilização de novas 

opções terapêuticas que, ao determinarem uma série de alterações 

metabólicas, poderiam acelerar quadros ateroscleróticos, como proposto 

por RABINSTEIN et al., em 2003. 

BOZZETTE et. al., em 2003, estudando pacientes adultos do sexo 

masculino, salientaram que as complicações cardiovasculares, muito 

graves e potencialmente letais, melhoraram significativamente desde o 

advento da TARV. Ressaltaram ainda que suas observações não 

confirmaram as suspeitas pregressas que apontavam para um aumento 

de infartos e de diferentes complicações cárdio e cérebrovasculares 

relacionadas à TARV. A despeito de outras situações, como a lipodistrofia 

e os quadros de hiperglicemia e hiperlipidemia, os quais estão 

diretamente associados às manifestações ateroscleróticas. 

É plausível esperarmos que tais anormalidades metabólicas 

possam ser prejudiciais, sobretudo ao longo do tempo. Porém, o receio 
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desta possibilidade não seria suficiente para alterar as TARV atualmente 

preconizadas (BOZZETTE et al., 2003). 

Finalmente, uma generalização ampla dos dados obtidos indicou 

haver tendência crescente ao aparecimento ou à intensificação dos 

fatores apreciados entre os momentos compartilhados por todos os 

pacientes pertencentes ao GeV (quatro exames de tomografia, 

momentos 1, 2, 3 e 4). Ou seja, nesta população, independentemente 

das condições clínicas e imunológicas iniciais de estudo ou da conduta 

empregada para os pacientes, houve tendência crescente à progressão 

dos sinais de comprometimento do SNC às avaliações tomográficas de 

crânio em crianças e adolescentes que adquiriram o HIV por TV. 

Durante a execução deste projeto, a avaliação dos aspectos 

evolutivos transformou-se de um grande desafio para a área de maior 

potencial e perspectivas futuras. A correlação entre o conjunto de dados 

obtidos neste estudo seriado e as características clínicas, imunológicas, 

neuropsicológicas e terapêuticas se dará com a continuidade das 

investigações atualmente em desenvolvimento para este grupo. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSÕES 
 

 

“We and other animals notice what goes on 
around us. This helps us by suggesting what we 

might expect and even how to prevent it, and 
thus fosters survival. However, the expedient 

works only imperfectly. There are surprises, 
and they are unsettling. How can we tell when 

we are right? We are faced with the problem of 
error.” 

W. V. Quine, From Stimulus to Science 
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Ao término deste estudo, foi possível chegar às conclusões 

abaixo apresentadas. 

 

1. O estudo das tomografias computadorizadas de crânio das crianças 

e adolescentes infectados, por transmissão vertical, pelo vírus da 

imunodeficiência humana demonstrou a presença de calcificações 

em 46,30%; atrofia em 37,65%; alteração da substância branca em 

25,93% e alteração vascular em 25,19% dos 162 pacientes 

estudados. Quanto à descrição morfológica, observamos que: 

• as calcificações foram mais comuns nos núcleos da base;  

• a atrofia apresenta com maior freqüência um envolvimento 

córtico-subcortical difuso;  

• as alterações da substância branca foram de difícil avaliação por 

estarem sobrepostas ao processo de maturação do SNC; 

• as alterações vasculares tiveram alta prevalência e incluíram a 

identificação incidental de grandes aneurismas e ectasias. 

 

2. Identificamos uma correlação entre calcificações e alterações 

vasculares e, também, entre atrofia e alterações da substância 

branca. 
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3.  A avaliação evolutiva das tomografias computadorizadas de crânio 

demonstrou uma variação significativa das alterações tomográficas 

em função do tempo. As diferentes alterações apresentaram 

comportamentos distintos: 

• as calcificações e as alterações vasculares apresentaram 

tendência à progressão em função do tempo 

• as alterações da substância branca e a atrofia 

apresentaram um comportamento mais instável tanto 

para melhora quanto para piora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ANEXOS 
 

 

“Um coração alegre faz tanto bem quanto os remédios.” 

Provérbio Oriental 

 
 

 

 



ANEXO 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES E DATAS DOS EXAMES DO GE

INDEX RGHC SEXO D NASC D ICR DATAOB tc1 tc2 tc3 tc4 tc5 tc6 tc7 tc8 tc9 tc10
1 6043232d M 6/7/1991 15/3/1993 25/3/1993 15/7/1993 27/10/1994 30/10/1995 1/4/1996 14/7/1997 30/6/1999 30/11/2000
2 6078142f M 15/9/1994 24/6/1999 2/7/1999 15/1/2002
3 6051451f M 28/4/1993 15/8/1994 14/6/1995 4/8/1997 19/5/1998 26/7/1999 26/9/2000 1/11/2001 23/5/2002
4 6075614h F 22/12/1992 16/4/1999 30/6/2000
5 6068641d F 6/11/1989 12/11/1997 24/11/1997 1/7/1998 3/8/1998 1/6/1999 19/7/2000 31/10/2001
6 6065562e F 20/8/1995 23/4/1997 12/3/1998 25/5/1999 29/6/2000 20/12/2001
7 6062855h F 4/7/1995 13/11/1996 3/2/1998 14/4/1999 3/10/2000 21/11/2001
8 6061548c F 31/5/1996 24/7/1996 5/2/1997 20/8/1997 15/9/1997 10/1/2001 30/4/2002 26/9/2002
9 3032947c F 6/10/1994 13/8/1999 31/5/2000 30/3/2001

10 6064731a F 5/6/1994 26/2/1997 7/7/1997 29/7/1998 28/7/1999
11 6070265k F 31/12/1995 6/4/1998 13/4/1998 4/5/1999 18/7/2001
12 6072895a M 5/9/1992 4/12/1998 8/12/1998 18/10/2000 3/4/2002
13 6067507h F 30/8/1993 29/4/1997 8/12/1997 20/10/1998 24/5/1999 20/6/2000 8/6/2001
14 6057779e F 25/5/1988 27/10/1995 19/2/1998 14/9/2000 10/9/2001
15 6042944i M 11/12/1990 3/2/1993 16/6/1997 24/11/1998 12/4/2000 31/8/2000 14/5/2001
16 6104915b M 16/8/1996 11/7/2001 19/9/2001
17 6051777d M 14/12/1989 5/9/1994 2/12/1994 4/1/1996 8/12/1996 24/4/1997 13/4/2000
18 6075094h M 15/10/1998 19/3/1999 27/1/1999 29/2/2000 10/1/2001 2/12/2002
19 6071627k F 17/2/1998 5/6/1998 14/9/1998 23/9/1999 10/8/2000 19/7/2001 28/11/2002
20 6032011h F 14/2/1990 30/11/1990 19/12/2001 22/12/1992 18/5/1994 5/9/2001 25/9/2001 1/10/2001 12/11/2001
21 3059319i M 19/10/1994 19/10/1994 17/12/1998 24/5/2000 20/11/2001
22 6090088i F 1/1/1998 6/12/1999 7/12/1999 18/10/2001
23 6069596e F 31/12/1997 15/6/1998 3/6/1998 7/7/1999 2/8/2000 21/6/2001
24 6028047b F 23/9/1988 15/12/1989 6/10/1992 28/5/1998 10/11/1998 27/10/1999 4/12/2000 8/10/2001
25 6060382j F 4/9/1993 24/4/1996 6/5/1997 26/4/1999 4/10/2000
26 6060715a M 26/4/1991 15/5/1996 3/10/2000 25/2/2002
27 6066422e M 4/1/1997 16/7/1997 25/7/1997 6/4/2000 15/8/2000
28 6063512h M 16/3/1996 26/2/1997 11/9/2000 4/2/2002
29 6057780k M 5/12/1989 26/8/1997 19/2/1998 19/8/1998 14/9/2000 9/10/2001
30 6055325f F 29/6/1994 31/7/1995 24/6/1997 29/10/1998 15/4/1999 10/8/2000 1/10/2001
31 6050855b F 19/3/1993 6/7/1994 15/7/1994 23/8/1995 25/6/1996 27/1/1997 21/7/1998 8/8/2000
32 6064279a F 10/3/1995 30/1/1997 16/2/1998 7/10/1998 23/9/1999 18/9/2001
33 3262190f F 14/1/1997 23/11/1998 7/12/1998 26/8/1999 5/8/2000
34 3141834e F 2/4/1988 6/5/1996 24/9/1997 16/4/1998 14/4/1999 27/4/2000 14/11/2000 11/10/2001 2/12/2002
35 6043432g F 4/3/1992 10/3/1993 6/4/1993 19/10/1993 3/2/1995 4/7/1996 25/3/1998 14/10/1998 20/9/1999
36 6070380f F 20/7/1997 20/3/1998 27/4/2000 26/10/2000 19/9/2001
37 6071901k M 22/12/1997 24/4/1998 28/9/2000 1/10/2001
38 6089636G M 6/3/1999 1/8/1999 5/9/2000 4/6/2001 26/3/2002
39 6064277c M 30/4/1995 15/3/1998 19/5/1997 2/4/1998 10/8/1999 10/8/2000 16/4/2001
40 6044872g M 4/12/1991 28/6/1993 5/11/1998 21/3/2000 15/10/2001
41 6073408c F 13/6/1998 28/9/1998 24/11/1998 15/6/1999 19/1/2000
42 6062803c F 27/9/1996 3/8/1999 24/7/1998 13/8/1998 30/3/1999 5/5/1999 22/10/1999
43 6068799j F 14/12/1990 21/11/1997 26/11/1997 21/7/1998 14/3/2000
44 2510777h M 5/3/1987 1/1/1990 18/1/1993 22/6/1993 10/12/1996 22/7/1997 24/6/1998 14/10/1999 29/5/2000
45 6067376g M 13/12/1985 22/8/1997 21/1/1998 6/7/1998 12/5/1999 23/5/2000 21/8/2001



ANEXO 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES E DATAS DOS EXAMES DO GE

INDEX RGHC SEXO D NASC D ICR DATAOB tc1 tc2 tc3 tc4 tc5 tc6 tc7 tc8 tc9 tc10
46 6052899i M 1/11/1992 16/11/1994 14/7/1997 25/4/2000 1/10/2001
47 3154037b M 13/7/1993 5/8/1996 18/7/1997 18/2/1998 27/11/2000
48 6090691k F 3/11/1995 15/12/2000 21/2/2001 27/2/2002
49 6070024j M 7/3/1997 20/3/1998 12/5/1998 6/7/1999 9/5/2000 1/6/2000 23/4/2002
50 6063169b F 16/1/1993 24/10/1996 8/7/1997 28/9/1998 5/10/2000
51 6057862k M 8/12/1993 6/11/1995 4/3/2000 13/11/1995 24/6/1997 6/4/1999 17/2/2000
52 6047224g F 18/1/1988 17/11/1993 12/8/1998 16/11/1999 20/11/2001
53 6063560f M 20/12/1995 1/11/1996 19/1/1998 21/1/1999 2/8/2001
54 6077455d M 15/10/1996 19/5/1999 22/5/2000 11/4/2002
55 6038172j F 14/6/1988 26/2/1992 8/11/1993 9/7/1996 4/5/1999 20/7/2000
56 6039230d F 1/8/1987 13/5/1992 19/2/1998 25/3/1998 25/6/1998 2/3/1999 29/3/2000
57 6076106b M 11/10/1997 1/4/1999 28/9/2000 14/4/2002
58 6094024k M 10/11/1997 13/12/2000 3/1/2001 20/11/2001
59 6045767d M 3/9/1992 13/8/1993 3/5/1999 26/10/2000
60 6061775k M 29/6/1989 24/7/1996 25/10/1999 16/8/2001
61 13507933a F 15/11/1994 6/12/2000 22/1/2001
62 6070377b F 4/1/1988 1/4/1998 15/6/1998 14/6/2000 12/11/2001
63 6054725f M 17/3/1994 24/4/1996 18/8/1995 18/6/1998 20/6/1999 25/9/2001
64 6066137i M 17/6/1996 18/6/1997 25/8/1998 29/9/1999 27/3/2001
65 6095827d M 12/7/1996 19/9/2001 4/10/2001
66 3258821g M 5/5/1998 13/9/1998 4/11/1998 26/6/2000 27/6/2001
67 6072719c F 28/3/1994 7/2/1996 11/11/1998 2/3/1999 28/6/2001
68 6056311h F 15/6/1992 15/5/1996 25/4/1997 16/2/1998 17/8/1998 2/3/1999 16/5/2000 6/6/2001 4/9/2001
69 6091299c F 6/7/2000 22/1/2001 1/8/2001
70 6070704j F 6/5/1994 11/4/1998 1/10/1999 11/4/1998 3/8/1999
71 6050594c F 4/9/1991 24/8/1994 18/6/1997 6/3/1998 5/10/1998 9/6/1999 12/9/2000 19/9/2001
72 6047807h M 24/8/1992 13/12/1993 8/3/1994 14/10/1994 24/4/1995 29/2/1996 15/4/1997 17/3/1998 17/6/1999 26/6/2000 6/9/2001
73 3053834g F 6/11/1993 22/2/1995 1/12/1997 13/4/1998 17/3/1999 14/9/2000
74 6053866e M 13/9/1992 23/1/1995 18/3/1998 21/8/2000 29/1/2002
75 6074178k F 20/11/1994 18/12/1998 4/5/2000 19/9/2001 25/10/2001
76 6089315d F 19/2/1998 29/11/1999 13/3/2000 31/1/2002
77 3237635c F 10/4/1998 24/4/1998 10/11/2001 26/10/1998 31/7/2000 16/8/2001 28/9/2001
78 6112863h F 22/6/1997 15/9/2000 22/9/2000 22/1/2001 22/1/2002
79 6065334i F 27/12/1995 1/4/1997 16/7/1997 21/9/1998 14/8/2000 5/9/2001
80 6073038j M 3/7/1997 9/9/1998 11/4/2000 15/8/2001 22/8/2002
81 6056267b M 24/11/1994 10/7/1995 24/4/1996 9/9/1999 8/8/2001
82 6036654d F 20/10/1990 6/11/1991 30/7/1993 8/2/1994 24/4/1995 4/10/1995 18/7/1996 3/4/1997 10/9/1997 9/1/1998 19/10/1998 13/10/1999
83 6065838g F 26/7/1992 16/8/2000 5/9/2001
84 6049043k F 24/6/1992 4/3/1994 17/6/1994 3/1/1995 12/5/1995 31/5/1996 23/7/1997 1/4/1998 8/4/1999
85 6064345j M 30/11/1996 13/10/1999 21/11/2000
86 6068159b M 16/6/1990 13/10/1997 30/10/1997 31/3/1999
87 2958148c F 21/5/1992 2/3/1998 17/4/1998 19/10/1998 9/6/1999 4/4/2000 12/9/2000
88 6057388h F 11/8/1995 14/10/1996 13/8/1997 21/11/1997 3/4/1998 14/10/1999 13/3/2001
89 3173460j F 15/8/1995 2/12/1996 19/12/1996 14/4/1998 1/10/1999 20/11/2000
90 6057921i F 22/10/1990 9/11/1995 23/8/2001 3/7/1997 21/5/1998 7/12/1998 9/6/1999



ANEXO 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES E DATAS DOS EXAMES DO GE

INDEX RGHC SEXO D NASC D ICR DATAOB tc1 tc2 tc3 tc4 tc5 tc6 tc7 tc8 tc9 tc10
91 3161547j F 2/7/1986 4/9/1996 13/5/1998 10/4/2000
92 6072978k F 5/12/1996 28/8/1998 31/8/1998 18/9/2001 4/6/2002
93 6075245c F 1/10/1998 21/1/1999 18/2/1999 20/3/2000 23/11/2000
94 6102895c F 31/5/1998 6/9/1999 24/8/2000
95 6068877c F 15/10/1997 26/11/1997 26/4/1999 25/9/2000 25/9/2001 12/12/2002
96 6084656d F 3/9/1995 15/10/1999 25/10/1999
97 6077599f M 11/1/1999 2/6/1999 21/6/2000 30/11/2001
98 6062566e M 2/1/1996 16/10/1996 25/6/1997 3/2/1998 7/4/1998 27/10/1998 13/9/1999 22/5/2000 27/8/2001
99 6089756h M 2/8/1997 3/12/1999 4/5/2000 2/8/2001 1/4/2002
100 3274323k M 12/1/1999 24/2/1999 21/6/2000 3/10/2001 11/12/2002
101 6060055f M 16/2/1996 3/5/1996 18/4/1996 18/3/1997 12/5/1998 21/6/1999 31/5/2000 8/10/2001 2/12/2002
102 6056537j M 28/8/1994 6/9/1994 2/12/1999 25/4/2001
103 6034292i M 27/2/1991 27/5/1991 31/8/1993 14/11/1994 11/8/1995 5/9/1999 24/10/1997 22/10/1998 22/3/2000 13/9/2000 1/10/2001
104 6035754e M 30/4/1989 4/9/1991 5/8/1998 22/3/1999 21/9/1999
105 6054997h M 16/4/1990 17/4/1995 16/6/1997 17/2/1998 31/8/1998 18/1/1999 3/4/2000
106 6072379a F 27/10/1997 24/7/1998 14/8/2000 28/8/2001 20/7/2001
107 6051774g F 29/9/1991 5/9/1994 19/2/1994 5/12/1996 18/12/1996 16/3/1998 4/5/1999 18/4/2000 8/1/2001
108 6048702a M 11/10/1993 21/2/1994 5/4/1999 18/7/2000 7/11/2001
109 6048460h M 28/7/1993 8/2/1994 16/8/1994 29/12/1994 6/2/1997 23/9/1998 27/9/1999 28/8/2000 11/12/2002
110 6049943h F 6/6/1993 11/5/1994 1/6/1994 17/8/1994 19/3/1998 3/11/1998 26/1/2000
111 6065721j M 23/8/1996 11/6/1997 9/10/2000 11/3/2002
112 6064052k M 16/4/1995 6/1/1997 14/4/1998 20/9/1999 3/4/2001
113 6070697f M 1/3/1996 27/4/1998 6/10/1998 2/3/1999 27/1/2000 23/3/2001
114 6048525k F 20/12/1991 9/2/1994 26/8/1996 15/4/1998 10/1/2001
115 6062746c F 5/4/1996 23/10/1996 10/4/2000 29/1/2002 8/3/2002
116 6092581h M 10/1/2001 4/4/2001 13/9/2001
117 6063701d F 20/6/1992 4/12/1996 17/7/1997 8/4/1998 2/6/1999 28/2/2000 8/10/2001
118 6070635d F 1/2/1997 25/4/1998 25/3/1998 6/4/1998 7/5/1998 7/8/2000 29/10/2001
119 6069951f F 1/1/1988 15/2/1998 29/5/1998 12/8/1998 25/11/1999
120 6050819j F 10/2/1993 4/7/1994 20/7/1994 7/3/1996 20/8/1998 21/8/1998 25/5/1999
121 6063179j F 6/12/1993 25/10/1996 28/7/2000
122 6043008d F 15/10/1991 10/2/1993 7/8/1996 3/6/1997 26/5/1999 10/8/2000
123 6066955f F 11/12/1996 28/7/1997 3/9/1997 14/4/1998 26/5/1999 29/8/2001
124 6055720f F 16/3/1992 5/6/1995 16/12/1997 21/8/1998 5/8/1999 10/8/2000 25/9/2001
125 6083021c F 31/12/1998 3/4/2000 3/7/2000
126 6062250d F 28/5/1996 18/9/1996 24/1/1997 5/8/1997 1/7/1999 20/7/2000 15/8/2001
127 6040888g M 4/2/1992 4/9/1992 13/1/1993 18/8/1993 11/7/1996 30/7/1997 8/10/1998 10/8/2000
128 6094254e M 22/2/1998 1/6/2027 5/7/2001
129 6054397j F 12/3/1987 6/3/1995 3/11/1998 27/4/2000 3/1/2002
130 3123400c M 18/1/1992 22/11/1996 17/9/1997 2/6/1999 29/2/2000
131 6057385k M 20/9/1993 25/9/1995 18/4/1997 2/2/1998 9/8/1999 5/4/2000
132 6078137d F 16/8/1993 30/6/1999 6/7/1999 24/1/2001 12/3/2002
133 6046248b M 4/11/1992 10/1/1997 28/9/1994 7/10/1997 9/9/1998 28/2/2000
134 6096390e F 13/11/1990 23/2/2000 21/3/2000 31/10/2001 23/7/2002
135 6093562h F 2/12/1999 1/5/2001 25/7/2001



ANEXO 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES E DATAS DOS EXAMES DO GE

INDEX RGHC SEXO D NASC D ICR DATAOB tc1 tc2 tc3 tc4 tc5 tc6 tc7 tc8 tc9 tc10
136 6050576g M 15/1/1991 20/6/1994 2/9/1994 22/5/1995 26/4/1996 23/5/1997 23/4/1998 15/9/1998 14/10/1999 9/11/2000 11/10/2001
137 6070186h M 29/7/1997 2/11/1998 14/7/1998 14/10/1999 11/10/2001
138 3123651a M 10/1/1990 17/1/1996 22/10/1996 10/2/1998 31/8/2000 2/8/2001 11/12/2002
139 6054239h M 2/3/1993 20/2/1995 2/3/1998 4/5/1999 7/11/2001
140 6091286i F 4/6/1999 15/12/1999 11/1/2000 14/8/2001
141 6070107i M 17/7/1997 4/3/1998 12/10/1999 3/2/1998 5/3/1998 18/6/1999 31/8/1999 10/9/1999 16/9/1999 4/10/1999 22/9/1999
142 6056096b F 9/12/1993 31/7/1995 24/5/1996 12/5/1998 15/9/2000 14/11/2001
143 6075841e F 12/5/1992 31/8/1999 30/10/2000 29/8/2001
144 6090926d F 26/10/1999 20/12/1999 30/10/2001
145 6060131a F 5/1/1995 4/1/1996 12/11/1997 28/2/2000
146 6091046g F 22/12/1995 15/10/1999 20/2/1999 31/3/2000 5/9/2001
147 2997629b M 13/10/1993 23/3/1998 23/8/1998 21/5/1998 14/6/2000
148 6061946k F 15/3/1993 6/8/1996 14/7/1997 12/1/1998 3/3/1999 14/7/1999 22/8/2000 8/5/2002
149 6062815i F 28/5/1995 9/1/1996 27/12/1996 6/5/1998 14/1/2000 29/8/2001
150 3219941e F 24/8/1996 20/2/1998 16/4/1998 23/11/1999 8/8/2001
151 6078644f F 9/2/1998 4/8/1999 10/8/1999 12/8/1999 26/7/2002
152 6063542j F 19/6/1987 1/2/1997 10/3/1997 20/2/1998 17/9/1998 12/5/1999 1/10/2001
153 6059237g F 29/3/1994 7/2/1996 5/5/1997 20/10/1998 27/10/1999 11/9/2000
154 6060426i F 23/9/1994 7/1/1996 3/7/1997 7/5/1998 17/5/1999 4/8/2000
155 6045990e M 27/10/1991 2/9/1993 8/5/1997 15/4/1998 24/6/1999 27/11/2002
156 6068493f M 10/5/1997 12/11/1997 18/11/1997 27/5/1998 16/11/1999 7/4/2000
157 6062018e M 30/6/1987 9/8/1996 24/4/1997 19/10/1999
158 6071317d M 21/9/1992 18/5/1998 8/9/1998 26/6/2000 28/6/2001
159 6066022j M 18/10/1996 2/7/1997 12/3/1998 25/11/1998 14/7/2000
160 6067377f F 28/2/1997 17/9/1997 22/8/1997 7/7/1998 23/2/1999 21/10/1999 22/5/2000 9/8/2001
161 6067679c M 5/8/1993 10/9/1997 22/10/1997 13/5/1998 9/8/1999
162 6041687k M 18/11/1991 4/11/1992 19/6/1997 3/6/1998 5/4/1999 11/5/2000



ANEXO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES E DATAS DOS EXAMES DO GeV

INDEX RGHC SEXO D NASC D ICR DATAOB tc1 tc2 tc3 tc4 tc5 tc6 tc7 tc8 tc9 tc10
1 6043232d M 6/7/1991 15/3/1993 25/3/1993 15/7/1993 27/10/1994 30/10/1995 1/4/1996 14/7/1997 30/6/1999 30/11/2000
3 6051451f M 28/4/1993 15/8/1994 14/6/1995 4/8/1997 19/5/1998 26/7/1999 26/9/2000 1/11/2001 23/5/2002
5 6068641d F 6/11/1989 12/11/1997 24/11/1997 1/7/1998 3/8/1998 1/6/1999 19/7/2000 31/10/2001
6 6065562e F 20/8/1995 23/4/1997 12/3/1998 25/5/1999 29/6/2000 20/12/2001
7 6062855h F 4/7/1995 13/11/1996 3/2/1998 14/4/1999 3/10/2000 21/11/2001
8 6061548c F 31/5/1996 24/7/1996 5/2/1997 20/8/1997 15/9/1997 10/1/2001 30/4/2002 26/9/2002

13 6067507h F 30/8/1993 29/4/1997 8/12/1997 20/10/1998 24/5/1999 20/6/2000 8/6/2001
15 6042944i M 11/12/1990 3/2/1993 16/6/1997 24/11/1998 12/4/2000 31/8/2000 14/5/2001
17 6051777d M 14/12/1989 5/9/1994 2/12/1994 4/1/1996 8/12/1996 24/4/1997 13/4/2000
19 6071627k F 17/2/1998 5/6/1998 14/9/1998 23/9/1999 10/8/2000 19/7/2001 28/11/2002
24 6028047b F 23/9/1988 15/12/1989 6/10/1992 28/5/1998 10/11/1998 27/10/1999 4/12/2000 8/10/2001
29 6057780k M 5/12/1989 26/8/1997 19/2/1998 19/8/1998 14/9/2000 9/10/2001
30 6055325f F 29/6/1994 31/7/1995 24/6/1997 29/10/1998 15/4/1999 10/8/2000 1/10/2001
31 6050855b F 19/3/1993 6/7/1994 15/7/1994 23/8/1995 25/6/1996 27/1/1997 21/7/1998 8/8/2000
32 6064279a F 10/3/1995 30/1/1997 16/2/1998 7/10/1998 23/9/1999 18/9/2001
34 3141834e F 2/4/1988 6/5/1996 24/9/1997 16/4/1998 14/4/1999 27/4/2000 14/11/2000 11/10/2001 2/12/2002
35 6043432g F 4/3/1992 10/3/1993 6/4/1993 19/10/1993 3/2/1995 4/7/1996 25/3/1998 14/10/1998 20/9/1999
44 2510777h M 5/3/1987 1/1/1990 18/1/1993 22/6/1993 10/12/1996 22/7/1997 24/6/1998 14/10/1999 29/5/2000
45 6067376g M 13/12/1985 22/8/1997 21/1/1998 6/7/1998 12/5/1999 23/5/2000 21/8/2001
49 6070024j M 7/3/1997 20/3/1998 12/5/1998 6/7/1999 9/5/2000 1/6/2000 23/4/2002
51 6057862k M 8/12/1993 6/11/1995 4/3/2000 13/11/1995 24/6/1997 6/4/1999 17/2/2000
55 6038172j F 14/6/1988 26/2/1992 8/11/1993 9/7/1996 4/5/1999 20/7/2000
56 6039230d F 1/8/1987 13/5/1992 19/2/1998 25/3/1998 25/6/1998 2/3/1999 29/3/2000
68 6056311h F 15/6/1992 15/5/1996 25/4/1997 16/2/1998 17/8/1998 2/3/1999 16/5/2000 6/6/2001 4/9/2001
71 6050594c F 4/9/1991 24/8/1994 18/6/1997 6/3/1998 5/10/1998 9/6/1999 12/9/2000 19/9/2001
72 6047807h M 24/8/1992 13/12/1993 8/3/1994 14/10/1994 24/4/1995 29/2/1996 15/4/1997 17/3/1998 17/6/1999 26/6/2000 6/9/2001
73 3053834g F 6/11/1993 22/2/1995 1/12/1997 13/4/1998 17/3/1999 14/9/2000
79 6065334i F 27/12/1995 1/4/1997 16/7/1997 21/9/1998 14/8/2000 5/9/2001
82 6036654d F 20/10/1990 6/11/1991 30/7/1993 8/2/1994 24/4/1995 4/10/1995 18/7/1996 3/4/1997 10/9/1997 9/1/1998 19/10/1998 13/10/1999
84 6049043k F 24/6/1992 4/3/1994 17/6/1994 3/1/1995 12/5/1995 31/5/1996 23/7/1997 1/4/1998 8/4/1999
87 2958148c F 21/5/1992 2/3/1998 17/4/1998 19/10/1998 9/6/1999 4/4/2000 12/9/2000
88 6057388h F 11/8/1995 14/10/1996 13/8/1997 21/11/1997 3/4/1998 14/10/1999 13/3/2001
89 3173460j F 15/8/1995 2/12/1996 19/12/1996 14/4/1998 1/10/1999 20/11/2000
90 6057921i F 22/10/1990 9/11/1995 23/8/2001 3/7/1997 21/5/1998 7/12/1998 9/6/1999
95 6068877c F 15/10/1997 26/11/1997 26/4/1999 25/9/2000 25/9/2001 12/12/2002
98 6062566e M 2/1/1996 16/10/1996 25/6/1997 3/2/1998 7/4/1998 27/10/1998 13/9/1999 22/5/2000 27/8/2001

101 6060055f M 16/2/1996 3/5/1996 18/4/1996 18/3/1997 12/5/1998 21/6/1999 31/5/2000 8/10/2001 2/12/2002
103 6034292i M 27/2/1991 27/5/1991 31/8/1993 14/11/1994 11/8/1995 5/9/1999 24/10/1997 22/10/1998 22/3/2000 13/9/2000 1/10/2001
105 6054997h M 16/4/1990 17/4/1995 16/6/1997 17/2/1998 31/8/1998 18/1/1999 3/4/2000
107 6051774g F 29/9/1991 5/9/1994 19/2/1994 5/12/1996 18/12/1996 16/3/1998 4/5/1999 18/4/2000 8/1/2001
109 6048460h M 28/7/1993 8/2/1994 16/8/1994 29/12/1994 6/2/1997 23/9/1998 27/9/1999 28/8/2000 11/12/2002
113 6070697f M 1/3/1996 27/4/1998 6/10/1998 2/3/1999 27/1/2000 23/3/2001
117 6063701d F 20/6/1992 4/12/1996 17/7/1997 8/4/1998 2/6/1999 28/2/2000 8/10/2001
120 6050819j F 10/2/1993 4/7/1994 20/7/1994 7/3/1996 20/8/1998 21/8/1998 25/5/1999
122 6043008d F 15/10/1991 10/2/1993 7/8/1996 3/6/1997 26/5/1999 10/8/2000
123 6066955f F 11/12/1996 28/7/1997 3/9/1997 14/4/1998 26/5/1999 29/8/2001
124 6055720f F 16/3/1992 5/6/1995 16/12/1997 21/8/1998 5/8/1999 10/8/2000 25/9/2001
126 6062250d F 28/5/1996 18/9/1996 24/1/1997 5/8/1997 1/7/1999 20/7/2000 15/8/2001
127 6040888g M 4/2/1992 4/9/1992 13/1/1993 18/8/1993 11/7/1996 30/7/1997 8/10/1998 10/8/2000
131 6057385k M 20/9/1993 25/9/1995 18/4/1997 2/2/1998 9/8/1999 5/4/2000
136 6050576g M 15/1/1991 20/6/1994 2/9/1994 22/5/1995 26/4/1996 23/5/1997 23/4/1998 15/9/1998 14/10/1999 9/11/2000 11/10/2001
138 3123651a M 10/1/1990 17/1/1996 22/10/1996 10/2/1998 31/8/2000 2/8/2001 11/12/2002
142 6056096b F 9/12/1993 31/7/1995 24/5/1996 12/5/1998 15/9/2000 14/11/2001
148 6061946k F 15/3/1993 6/8/1996 14/7/1997 12/1/1998 3/3/1999 14/7/1999 22/8/2000 8/5/2002
152 6063542j F 19/6/1987 1/2/1997 10/3/1997 20/2/1998 17/9/1998 12/5/1999 1/10/2001
153 6059237g F 29/3/1994 7/2/1996 5/5/1997 20/10/1998 27/10/1999 11/9/2000
154 6060426i F 23/9/1994 7/1/1996 3/7/1997 7/5/1998 17/5/1999 4/8/2000
155 6045990e M 27/10/1991 2/9/1993 8/5/1997 15/4/1998 24/6/1999 27/11/2002
156 6068493f M 10/5/1997 12/11/1997 18/11/1997 27/5/1998 16/11/1999 7/4/2000
160 6067377f F 28/2/1997 17/9/1997 22/8/1997 7/7/1998 23/2/1999 21/10/1999 22/5/2000 9/8/2001
162 6041687k M 18/11/1991 4/11/1992 19/6/1997 3/6/1998 5/4/1999 11/5/2000



ANEXO 4 - AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DA ATROFIA NO GeV

INDEX RGHC A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 ResumoA estável progressão Obs
1 6043232d 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 variou
3 6051451f 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 6068641d 0 0 0 0 0 0 0 1
6 6065562e 0 0 0 0 0 1
7 6062855h 0 0 0 0 0 1
8 6061548c 2 2 2 2 1 1 2 1 1 melhora
13 6067507h 0 0 0 0 0 0 1
15 6042944i 0 0 0 0 0 0 1
17 6051777d 0 0 0 0 0 0 1
19 6071627k 0 0 0 0 0 0 1
24 6028047b 0 0 0 0 0 0 0 1
29 6057780k 2 2 1 1 2  1 1 melhora
30 6055325f 0 0 0 0 0 0 1
31 6050855b 0 0 0 0 0 0 0 1
32 6064279a 2 2 2 2 2 1
34 3141834e 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 6043432g 2 1 1 0 0 0 0 2  1  0  1 melhora
44 2510777h 0 0 0 0 0 0 0 1
45 6067376g 0 0 0 0 0 0 1
49 6070024j 1 1 1 1 1 1
51 6057862k 0 0 0 0 0 1
55 6038172j 1 1 1 1 1 1
56 6039230d 0 0 0 0 0 1
68 6056311h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71 6050594c 1 1 1 0 0 0 1   0 1 melhora
72 6047807h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 3053834g 0 0 0 0 0 1
79 6065334i 1 1 1 1 1 1
82 6036654d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 6049043k M M 1 1 2 1 1 M 1 2 1 1 variou
87 2958148c 1 1 1 1 1 1 1
88 6057388h 0 0 0 0 0 0 1
89 3173460j 0 0 0 0 0 1
90 6057921i 1 1 1 1 1 1
95 6068877c 1 1 1 1 1 1
98 6062566e 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 6060055f 0 1 1 1 1 0 0 M 1 0 1 melhora
103 6034292i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 6054997h 2 2 2 2 2 2 1
107 6051774g 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109 6048460h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 6070697f 0 0 0 0 0 1
117 6063701d 0 0 0 0 0 0 1
120 6050819j 1 1 1 1 1 1 1
122 6043008d 0 0 0 0 0 1
123 6066955f 1 1 0 0 1-0 1 melhora
124 6055720f 0 0 0 0 0 0 1
126 6062250d 0 1 1 0 0 0 1 0 1 variou
127 6040888g M 1 0 0 0 0 M 1 0 1 variou
131 6057385k 0 0 0 0 0 1
136 6050576g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
138 3123651a 0 0 0 0 0 0 1
142 6056096b 0 0 0 0 0 1
148 6061946k 0 0 0 0 0 0 0 1
152 6063542j 0 0 0 0 0 0 1
153 6059237g 0 0 0 0 0 1
154 6060426i 1 1 1 1 1 1
155 6045990e 1 1 1 1 1 1
156 6068493f 1 2 2 1 1 2 1 1 variou
160 6067377f 1 1 1 1 1 1 1 1
162 6041687k 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 24 27 26 23 12 4 2 0 0 0 50 11 61
MEDIA 0,393 0,442 0,426 0,377

A = atrofia
1, 2, 3... = número do exame tomográfico

RGHC = número do registro 



ANEXO 3 - AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS CALCIFICAÇÕES NO GeV

INDEX RGHC C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 ResumoC estável progressão
1 6043232d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 6051451f 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 6068641d 0 0 0 0 0 0 0 1
6 6065562e 0 0 0 0 0 1
7 6062855h 2 2 2 2 2 1
8 6061548c 1 1 1 2 2 2 1 2 1 piorou
13 6067507h 0 0 0 0 0 0 1
15 6042944i 0 0 1 1 1 0 1 1 piorou
17 6051777d 0 0 0 0 0 0 1
19 6071627k 0 0 0 0 0 0 1
24 6028047b 1 1 1 1 1 1 1 1
29 6057780k 0 0 0 0 0 1
30 6055325f 0 0 0 0 0 0 1
31 6050855b 2 2 2 2 2 2 2 1
32 6064279a 1 1 1 1 1 1
34 3141834e 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 6043432g 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 2510777h 0 0 0 0 0 0 0 1
45 6067376g 1 1 2 2 2 1 2 1 piorou
49 6070024j 0 0 0 0 0 1
51 6057862k 0 0 1 1 0 1 1 piorou
55 6038172j 0 0 0 0 0 1
56 6039230d 1 2 2 2 1 2 1 piorou
68 6056311h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71 6050594c 1 1 1 1 1 1 1 1
72 6047807h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 3053834g 0 0 0 0 0 1
79 6065334i 0 0 0 0 0 1
82 6036654d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 6049043k 0 0 0 0 0 0 0 0 1
87 2958148c 1 1 1 1 1 1 1
88 6057388h 0 0 0 0 0 0 1
89 3173460j 1 1 1 1 1 1
90 6057921i 1 1 1 1 1 1
95 6068877c 0 0 0 0 0 1
98 6062566e 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 piorou
101 6060055f 0 0 0 0 0 0 0 0 1
103 6034292i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 6054997h 0 0 1 1 1 0 1 1 piorou
107 6051774g 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 piorou
109 6048460h 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 piorou
113 6070697f 1 1 1 1 1 1
117 6063701d 0 0 0 0 0 0 1
120 6050819j 0 0 0 1 1 1 0 1 1 piorou
122 6043008d 1 1 1 1 1 1
123 6066955f 0 0 0 0 0 1
124 6055720f 0 0 0 0 0 0 1
126 6062250d 0 0 0 0 0 0 1
127 6040888g 1 1 1 1 1 1 1 1
131 6057385k 1 1 1 1 1 1
136 6050576g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
138 3123651a 0 0 1 1 1 0 1 1 piorou
142 6056096b 0 0 0 0 0 1
148 6061946k 0 0 0 0 0 0 0 1
152 6063542j 0 0 1 1 1 0 1 1 piorou
153 6059237g 0 0 0 0 0 1
154 6060426i 0 1 1 1 0 1 1 piorou
155 6045990e 1 2 2 2 1 2 1
156 6068493f 0 0 0 0 0 1
160 6067377f 1 1 1 1 1 1 1 1
162 6041687k 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 21 24 31 34 21 13 4 0 0 0 48 13 61
MÉDIA 0,344 0,393 0,508 0,557

  

C = calcificação 
1, 2, 3... = número do exame tomográfico

RGHC = número do registro 



ANEXO 5 - AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA BRANCA NO GeV

INDEX RGHC B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 ResumoB estável progressão Obs
1 6043232d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 6051451f 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 6068641d 0 0 0 0 0 0 0 1
6 6065562e 0 0 0 0 0 1
7 6062855h 0 0 0 0 0 1
8 6061548c 2 2 2 2 2 2 1
13 6067507h 0 0 0 0 0 0 1
15 6042944i 0 0 0 0 0 0 1
17 6051777d 0 0 0 0 0 0 1
19 6071627k 1 1 1 1 1 1 1
24 6028047b 0 0 0 0 0 0 0 1
29 6057780k 0 0 0 0 0 1
30 6055325f 0 0 0 0 0 0 1
31 6050855b 0 0 0 0 0 0 0 1
32 6064279a 0 0 0 0 0 1
34 3141834e 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 6043432g 0 0 0 0 0 0 0 0 1
44 2510777h 0 0 0 0 0 0 0 1
45 6067376g 0 0 0 0 0 0 1
49 6070024j 0 0 0 0 0 1
51 6057862k 0 0 0 0 0 1
55 6038172j 0 1 1 0 0 1 0 1 variou
56 6039230d 0 0 0 0 0 1
68 6056311h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71 6050594c 1 1 1 1 1 1 1
72 6047807h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 3053834g 0 0 0 0 0 1
79 6065334i 0 0 0 0 0 1
82 6036654d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
84 6049043k 0 0 0 0 0 0 0 0 1
87 2958148c 0 0 0 0 0 0 1
88 6057388h 0 0 0 0 0 0 1
89 3173460j 0 0 0 0 0 1
90 6057921i 0 0 0 0 0 1
95 6068877c 0 0 0 0 0 1
98 6062566e 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 6060055f M 2 2 2 2 1 1 M 2 1 1 variou
103 6034292i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 6054997h 1 1 1 1 1 1 1
107 6051774g 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109 6048460h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 6070697f 0 0 0 0 0 1
117 6063701d 0 0 0 0 0 0 0 1
120 6050819j M 1 1 1 1 M-1 1 piorou
122 6043008d 1 1 1 1 1 1
123 6066955f 1 M 1 0 M-1-0 1 variou
124 6055720f 0 1 1 1 1 0-1 1 piorou
126 6062250d M M 1 1 1 M-1 1 piorou
127 6040888g 0 0 0 0 0 0 0 1
131 6057385k 0 0 0 0 0 1
136 6050576g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
138 3123651a 1 1 1 1 1 1 1
142 6056096b 0 0 0 0 0 1
148 6061946k 0 0 0 0 0 0 0 1
152 6063542j 0 0 0 0 0 0 1
153 6059237g 0 0 0 0 0 1
154 6060426i 1 1 1 1 1 1
155 6045990e 0 0 0 0 0 1
156 6068493f 0 0 0 0 0 1
160 6067377f 1 1 1 1 1 1 1 1
162 6041687k 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 11 15 17 14 13 3 1 0 0 0 55 6 61
MEDIA 0,18 0,245 0,278 0,229

B = alterações da substância branca
1, 2, 3... = número do exame tomográfico

RGHC = número do registro 



ANEXO 6 - AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES VASCULARES NO GeV

INDEX RGHC V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 ResumoV estável progressão Obs
1 6043232d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 6051451f 0 0 0 1 1 1 1 0-1 1 piorou
5 6068641d ? ? 1 1 1 1 ?-1 1 piorou
6 6065562e 0 0 0 0 0 0 1
7 6062855h 2 2 2 2 2 1
8 6061548c 0 0 1 1 1 1 0-1 1 piorou
13 6067507h 0 0 0 0 0 0 1
15 6042944i 1 1 1 1 1 1 1
17 6051777d 0 0 0 0 0 0 1
19 6071627k 0 0 0 0 0 0 1
24 6028047b 0 0 0 0 0 0 0 1
29 6057780k 1 1 1 1 1 1
30 6055325f 1 1 1 1 1 1 1
31 6050855b ? ? 1 1 1 1 ?-1 1 piorou
32 6064279a 1 1 1 1 1 1
34 3141834e 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35 6043432g 0 0 0 1 1 1 1 0   1 1 piorou
44 2510777h ? ? 1 1 1 1 ? 1 1 piorou
45 6067376g 0 0 0 0 0 0 1
49 6070024j 1 1 1 1 1 1
51 6057862k 0 0 1 1 0-1 1 piorou
55 6038172j 1 1 1 1 1 1
56 6039230d 2 2 3 3 2   3 1 piorou
68 6056311h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71 6050594c 1 1 1 1 1 1 1 1
72 6047807h 0 0 0 0 0 0 0 0 1
73 3053834g 1 1 1 1 1 1
79 6065334i 0 0 0 0 0 1
82 6036654d 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 1 piorou
84 6049043k ? ? ? 1 1 1 1 ? 1 1 piorou
87 2958148c 0 0 0 0 0 0 1
88 6057388h 0 0 0 0 0 0 1
89 3173460j 0 0 0 0 0 1
90 6057921i 0 0 0 0 0 1
95 6068877c 1 1 1 1 1 1
98 6062566e 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 6060055f ? 0 0 0 0 1 1 ? 0 1 1 piorou
103 6034292i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
105 6054997h 1 1 1 1 1 1 1
107 6051774g 0 0 0 0 0 0 0 0 1
109 6048460h 0 0 1 1 1 1 1 0-1 1 piorou
113 6070697f 1 1 1 1 1 1
117 6063701d 0 0 0 0 0 0 0 1
120 6050819j 0 0 0 1 1 0-1 1 piorou
122 6043008d 0 0 1 1 0-1 1 piorou
123 6066955f 0 0 0 0 0 1
124 6055720f 1 1 1 1 1 1 1
126 6062250d 0 0 1 1 1 0-1 1 piorou
127 6040888g 0 0 0 0 0 0 0 1
131 6057385k 1 1 1 1 1 1
136 6050576g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
138 3123651a 1 1 1 1 1 1 1
142 6056096b 0 0 0 0 0 1
148 6061946k 0 0 0 0 0 0 0 1
152 6063542j 1 1 1 1 1 1 1
153 6059237g 0 0 0 0 0 1
154 6060426i 1 1 1 1 1 1
155 6045990e 1 1 1 1 1 1
156 6068493f 1 1 1 1 1 1
160 6067377f 0 0 0 0 0 0 0 1
162 6041687k 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 23 23 33 37 19 12 7 2 1 1 46 15 61
MÉDIA 0,38 0,38 0,54 0,61

V = alterações vasculares
1, 2, 3... = número do exame tomográfico

RGHC = número do registro 



Anexos  
 

132

 

ANEXO 7 – ALTERAÇÕES DA SUBSTÂNCIA BRANCA À TC E À 

RM.  

 Dois exames do mesmo paciente, realizados durante o mesmo 

mês, sendo uma TC e uma RM de crânio os quais demonstram 

de maneira distinta o envolvimento da substância branca mais 

evidente à RM evidenciada como uma extensa área de 

hiperssinal em T2 (área mais clara) quando comparamos a 

mesma região que apresenta-se hipoatenuante (mais escura) 

à TC. 
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ANEXO 8 – ASPECTOS MATURACIONAIS EVOLUTIVOS À TC 

DE CRÂNIO.  

 Entre os dois exames podemos observar a progressão da 

maturação com redução da hipoatenuação comparativa entre a 

substância branca e cinzenta especialmente na região frontal, 

onde também podemos observar a redução dos espaços 

liqüóricos extraventriculares associada a uma maior 

complexidade dos giros e sulcos, também parte do processo de 

maturação. 
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ANEXO 9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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