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A ocorrência de infecções sexualmente transmissíveis (IST) é uma realidade 
em todos os segmentos da sociedade, incluindo os portadores de sofrimento 
mental. No caso do HIV e da sífilis, sinais e sintomas neuropsiquiátricos podem 
fazer parte de sua história natural e devem fazer parte do diagnóstico diferen-
cial. Já as hepatites virais B e C têm se mostrado mais frequentes nesta popu-
lação, muitas vezes associadas à drogadição e quebra de biossegurança. Este 
manual técnico tem como objetivo principal a introdução da abordagem das 
ISTs na prática dos profissionais de saúde mental, facilitando o diagnóstico pre-
coce, o tratamento específico e sua prevenção. Ao final do texto estão citadas 
referências bibliográficas que devem servir para a complementação da leitura 
sobre o tema abordado.

Atualmente cerca de 0,61% dos adultos brasileiros (entre 15 e 49 anos) são 
portadores do HIV (Brasil, 2010). Estudo populacional financiado pelo Minis-
tério da Saúde mostrou semelhante taxa de prevalência da infecção pelo HIV 
(0,8%) entre os portadores de sofrimento mental assistidos em serviços espe-
cializados no Brasil, como CAPs/CERSAMs e hospitais psiquiátricos (Guimarães, 
2009). 

Estudos mostram que, assim como os demais brasileiros, indivíduos adul-
tos portadores de sofrimento mental e sexualmente ativos também usam o 
preservativo de forma não frequente. Além disso, o uso e abuso de drogas 
psicoativas, incluindo álcool e outras drogas, são especialmente prevalentes 
nesta população, aumentando sua vulnerabilidade frente à contaminação por 
infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV, sífilis, hepatites virais B e 
C (Guimarães, 2008; Campos, 2008).

Após a infecção pelo HIV a pessoa infectada fica sem qualquer sinal ou sin-
toma de doença (Aids) por cerca de cinco a dez anos (em média). Como con-
sequência deste longo período assintomático, pelo menos 1/3 dos brasileiros 
portadores do HIV não conhecem sua soropositividade. Estima-se, portanto, 

Introdução

Saúde Mental e HIVSaúde Mental e HIV



3

que pelo menos 200.000 brasileiros são portadores do HIV e não conhecem 
seu status sorológico, indicando a necessidade de se estimular a testagem anti-
HIV para o diagnóstico precoce (Brasil, 2010). 

O HIV tem um tropismo pelo sistema nervoso central e as manifestações 
neuropsiquiátricas estão entre as mais frequentes no paciente portador do 
HIV-Aids, podendo, inclusive, apresentarem-se como as primeiras manifesta-
ções da doença (Brasil, 2005a).

Os distúrbios cognitivos associados ao HIV apresentam grande variação 
na sua evolução clínica com um espectro de sintomas que vai de disfunções 
cognitivo-motoras leves à demência profunda.

Classicamente, na fase assintomática e na fase sintomática inicial da infec-
ção pelo HIV podem ser observados distúrbios cognitivos mais brandos, ca-
racterizados por comprometimento da atenção e concentração, e por certa 
lentificação no desempenho mental evidenciada por testes psicológicos. Uma 
parte desses quadros pode evoluir para demência com o avanço da doença e 
da imunodeficiência. Em alguns casos, a demência pode surgir de forma mais 
abrupta. 

Na demência associada ao HIV observa-se intensificação dos distúrbios cog-
nitivomotores leves, ou seja, é mais expressivo o comprometimento da atenção 
e da concentração, a dificuldade na aquisição de novos conhecimentos, ha-
vendo prejuízo no desempenho social e profissional. Acentua-se a lentificação 
psicomotora, apatia, isolamento social e abandono das atividades habituais. 
Podem surgir alterações no exame neurológico como hiperreflexia, sinais de 
liberação frontal, fraqueza nos membros inferiores, tremores de extremidades e 
marcha instável. Raramente se observa agnosia, afasia e apraxia.  Em certos ca-
sos, podem surgir alterações mais graves do comportamento com a presença 
de delírios ou quadros maniformes além dos distúrbios cognitivos.

São também complicações psiquiátricas associadas à infecção pelo HIV a 
desordem bipolar, a depressão maior, o transtorno obsessivo-compulsivo, dis-
túrbios do sono e desordens de abuso de substância (drogadição), dentre ou-
tros. Além disso, à medida que a infecção pelo HIV progride e a imunossupres-
são avança, com queda da contagem de linfócitos T CD4 (figura 1), o paciente 
torna-se mais susceptível aos diferentes agentes infecciosos oportunistas, ne-
oplasias e outros doenças que podem acometer o sistema nervoso central e 
periférico (quadro 1). Tudo isso pode se traduzir na mais diversa sintomatologia 
neuropsiquiátrica, variando desde distúrbios leves de memória e comporta-
mento, cefaléia até convulsões, déficits neurológicos motores focais e coma.

Portanto, a infecção pelo HIV deve sempre ser lembrada no diagnóstico 
diferencial dos mais diversos quadros clínicos com alteração do estado men-
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tal. O contexto epidemiológico deve ser considerado e, quando pertinente, a 
testagem anti-HIV deve ser oferecida com os devidos aconselhamentos pré e 
pós-teste. Manual do Ministério da Saúde voltado especificamente para os pro-
fissionais de saúde mental está disponível para busca de maiores informações 
(Brasil, 2002). 

Uma vez diagnosticada a infecção pelo HIV, o exame do líquido cefalorra-
quidiano pode ser útil para afastar outras afecções do SNC. A tomografia com-
putadorizada de crânio (TCC) e a ressonância magnética (RM) podem mostrar 
sinais de atrofia cortical cerebral, alargamento dos ventrículos e sinais de alte-
ração na substância branca. Os exames de neuroimagem também são úteis no 
diagnóstico diferencial com infecções e neoplasias do SNC. 

Os testes psicológicos, particularmente aqueles que avaliam o desempe-
nho psicomotor, também são úteis na caracterização dos quadros clínicos as-
sociados à infecção pelo HIV. Deve-se considerar no diagnóstico diferencial os 
quadros depressivos, o delirium, as afecções secundárias do SNC, e os transtor-
nos mentais orgânicos secundários a distúrbios endócrinos, metabólicos, infec-
ciosos (sífilis), a desnutrição e os efeitos adversos de medicamentos.

A terapia antirretroviral de alta potência (TARV) pode evitar grande parte 
destas complicações clínicas/psiquiátricas da infecção pelo HIV (Brasil, 2008). 
O sucesso terapêutico está relacionado à precocidade do diagnóstico da infec-
ção pelo HIV e início oportuno do tratamento antirretroviral. Cuidados com as 
interações medicamentosas devem ser tomados, pois, podem aumentar ou di-
minuir os níveis terapêuticos dos antivirais e dos medicamentos psicotrópicos, 
em especial os anticonvulsivantes comuns (fenitoína, fenobarbital e carbama-
zepina). Informações adicionais podem ser obtidas em fontes especializadas 
(Brasil, 2005a; Brasil 2008). 

Portanto, a testagem Anti-HIV deve ser estimulada em toda a população 
sexualmente ativa ou usuária de drogas (no presente ou no passado) - in-
dependentemente do seu estado de saúde mental. Esta é uma recomen-
dação da OMS e do próprio Ministério da Saúde. No caso dos portadores 
de sofrimento mental, o teste anti-HIV deve ser considerado também para 
afastamento de causas secundárias do transtorno psiquiátrico.
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Sífi lis e Saúde MentalSífi lis e Saúde Mental

A sífilis, doença infecciosa crônica causada pelo Treponema pallidum, é 
conhecida há mais de cinco séculos. Ela, que já foi uma das causas mais fre-
quentes de internações psiquiátricas no início do século XX, inclusive no Brasil, 
sofreu um declínio notável após a introdução da penicilinoterapia em 1943. 
No entanto, continua a ser um importante problema de saúde pública, com 
aumento da incidência no final dos anos 90, possivelmente relacionada a mu-
danças no comportamento sexual e mobilidade populacional.

Estudo realizado em serviço psiquiátrico hospitalar de Belo Horizonte in-
dicou prevalência de sífilis em 7,6% dos portadores de sofrimento mental (Al-
meida & Pedroso, 2004). Já o estudo PESSOAS, conduzido por pesquisadores da 
UFMG e patrocinado pelo Ministério da Saúde, de base populacional, mostrou 
que a sífilis também esteve presente em cerca de 1,1% dos portadores de so-
frimento mental que frequentavam hospitais e serviços ambulatoriais (CAPS/
CERSAMs) de todo o país (Guimarães, 2008; Guimarães, 2009).

As manifestações neuropsiquiátricas da sífilis (neurossífilis) vão desde me-
ningites até o quadro demencial. A neurossífilis, em adultos, começa com a in-
vasão do sistema nervoso central (SNC), provavelmente logo após a aquisição 
do T. pallidum, acometendo o encéfalo, as meninges ou a medula espinhal. Po-
rém, nem sempre resulta em infecção persistente, podendo ocorrer resolução 
espontânea sem resposta inflamatória, após meningite transitória ou progres-
são para neurossífilis tardia. Em sua evolução natural, cerca de 7% a 10% dos 
pacientes portadores de sífilis não tratados evoluem para sífilis terciária, sendo 
que, dentre esses, cerca de 80% dos pacientes apresentam doença cardiovas-
cular e 15% neurossífilis.

A definição de infecção do SNC pelo T. pallidum se dá pelo encontro de 
VDRL reativo no líquido cefalorraquidiano (LCR). No entanto, a sensibilidade 
desse teste, no LCR, é baixa. Assim sendo o diagnóstico presuntivo, a mais co-
mum forma de decidir pelo tratamento é dado pelo achado de alterações ines-
pecíficas liquóricas em pacientes com clínica sugestiva de sífilis (Marra, 2004).

A neurossífilis pode ser classificada, quanto ao tempo de evolução, em for-
mas precoces e tardias, e quanto aos sintomas, em sintomática e assintomática.

Na neurossífilis precoce, que pode ser assintomática e ocorrer logo após 
a infecção, são preferencialmente afetados os vasos sanguíneos e meninges.  
A neurossífilis precoce sintomática pode ocorrer dentro de semanas a meses 
após a aquisição do T. pallidum, menos comumente após dois anos de infec-
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ção. Os sintomas e sinais incluem cefaleia, confusão mental, náusea e vômito, 
rigidez de nuca, redução da acuidade visual, secundária a uveíte, vitrite, retinite 
ou neurite óptica, acidente vascular encefálico, outras neuropatias cranianas 
do nervo óptico, facial ou auditivo.

A meningite sifilítica geralmente ocorre dentro dos dois primeiros anos de 
infecção pelo T. pallidum em 25% de todos os casos de sífilis. Pode, então, cons-
tituir manifestação neurológica da sífilis precoce ou não, na dependência de 
haver mais ou menos que um ano da aquisição da sífilis. A apresentação mais 
comum são alterações liquóricas assintomáticas, autolimitadas, com duração 
de semanas a meses.  A meningite pode levar à hidrocefalia, rigidez de nuca, 
arterite, infarto cerebral ou da medula espinhal. Muitos pacientes com sífilis 
meningovascular têm sintomas prodrômicos, que se iniciam dias ou semanas 
antes do início dos quadros isquêmicos, com cefaleia, náusea, vertigem, alte-
ração da personalidade. O envolvimento da base do cérebro pode levar à pa-
ralisia de nervos cranianos e, quando há lesão da convexidade, pode ocorrer 
hidrocefalia aguda, hipertensão e convulsões (Carmo, 2001; Zetola, 2007). 

A neurossífilis sintomática tardia se expressa após período de latência de 
anos ou décadas, o que caracteriza a sífilis terciária do SNC. As formas tardias 
da neurossífilis são resultantes de extensos danos ao parênquima das regiões 
corticais do cérebro ou da medula espinhal. As apresentações clássicas são 
a paralisia geral, menigoencefalite insidiosa, tabes dorsalis, envolvimento da 
medula espinhal, cursando com ataxia sensorial, disfunção do intestino e da 
bexiga. Essas manifestações hoje são raras, mesmo no contexto de associação 
com o HIV. 

A forma meningovascular ocorre entre seis e doze anos após a infecção 
inicial, a partir dos casos de meningite crônica. Essas manifestações vascula-
res podem ocorrer tanto no cérebro quanto na medula espinhal. O acome-
timento cerebral pode ser localizado ou difuso, e a artéria cerebral média é a 
mais frequentemente acometida. As manifestações clínicas são semelhantes 
aos quadros de AVC isquêmico, iniciando-se os pródromos, tais como cefaleia, 
vertigem, insônia, alteração da personalidade, semanas a meses anteriormente 
à isquemia. Essa é a forma mais comum de acometimento do SNC pela sífilis, 
representando 35% de todos os casos de neurossífilis. 

A forma de leptomeningite difusa pode ser causada por inflamação das 
meninges ou gomas sifilíticas. Os sintomas incluem lombalgia, perda sensorial, 
incontinência vesical, paresia de membros inferiores, atrofia muscular e convul-
sões. Esses sintomas são, provavelmente, devidos à meningite concomitante. 
Menos comumente, a neurossífilis afeta as artérias espinhais e induz o infarto 
da medula espinhal, acarretando desmielinização, mielomalácia da periferia da 
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medula, e mielite transversa. Outras manifestações podem incluir uveíte, neu-
rite óptica, paralisia de Bell, além de perda auditiva neurossensorial e vertigens 
(CDC, 2010).

O comprometimento parenquimatoso se expressa como quadros de tabes 
dorsalis, atrofia óptica e paralisia geral progressiva. A atrofia óptica pode ocorrer 
por uma lesão primária, por inflamação da pia-máter, ao nível do nervo óptico 
e quiasma óptico. 

A neurossífilis parética é rara na atualidade, surgindo entre 15 e 30 anos 
após a infecção primária. É uma doença crônica e progressiva. Sinais e sintomas 
da forma parética são inespecíficos.

A forma parética também é denominada paralisia geral progressiva, ou 
demência paralítica, ou paralisia geral do insano. Na era pré-penicilina, após 
a instalação da paralisia geral, o óbito ocorria, em média, em dois a três anos. 
Os sintomas incluem psicose, dificuldade de raciocínio, perda progressiva da 
memória, perda de funções cognitivas, estado demencial. Podem ser encontra-
dos mioclonia, convulsões, tremores, perda da deambulação, perda do reflexo 
fotomotor com preservação do reflexo de acomodação-convergência (Pupilas 
de Argyl Robertson), disartria.  A tabes dorsalis, ou ataxia motora progressiva, 
predominante no sexo masculino, ocorre entre 15 e 30 anos após a infecção 
primária pelo T. pallidum.

Portanto, a pesquisa de neurossífilis deve fazer parte do diagnóstico diferen-
cial de qualquer paciente com deterioração cognitiva e alteração do compor-
tamento. Pode ocorrer em portadores de sofrimento mental em qualquer fase 
da infecção (primária, secundária ou terciária). Mas deve ser sempre lembrada 
como uma das causas “curáveis” de distúrbios neuropsiquiátricos. Um simples 
exame sorológico (VDRL e/ou outros testes treponêmicos) pode mudar toda 
uma história clínica de tratamento.  

A sífilis deve e pode ser tratada em qualquer unidade de saúde, tendo a 
penicilina benzatina como primeira opção de tratamento (Brasil, 2005b). Já pa-
cientes com suspeita de neurossífilis devem ser encaminhados para serviços 
de referência de infectologia e neurologia para confirmação diagnóstica e tra-
tamento adequado. Nos casos de neurossífilis, esquemas especiais de penicili-
noterapia são recomendados (penicilina cristalina EV), geralmente em regime 
de hospitalização.
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Hepatites Virais B e C
e Saúde Mental
Hepatites Virais B e C

As hepatites virais B e C são infecções causadas por vírus hepatotrópicos 
(Brasil, 2005b), ou seja, vírus que têm o fígado como órgão alvo principal: o 
vírus da hepatite B (HBV) e o vírus da hepatite C (HCV). Ambos os agentes in-
fecciosos compartilham vias de transmissão, sexual, materno-fetal e principal-
mente a parenteral. Dentre as vias de transmissão parenteral, destacam-se as 
hemotransfusões (especialmente aquelas ocorridas antes de 1993, quando se 
iniciou a triagem sorológica para hepatite C) e o compartilhamento de agulhas 
e de outros instrumentos pérfuro-cortantes tais como alicates, bisturis e canu-
dos de aspiração de drogas, além de materiais de uso médico-odontológico. 
A transmissão sexual está mais associada à hepatite B, porém ocorre também 
com a hepatite C, especialmente naqueles com múltiplos parceiros(as) e práti-
cas sexuais anais. Já o convívio social próximo e prolongado com portadores de 
hepatite B crônica pode favorecer sua transmissão. Assim, pessoas confinadas 
em creches, asilos e hospitais psiquiátricos estão mais vulneráveis ao contato 
com o HBV (Brasil, 2005b).

Portanto, medidas de biossegurança são muito importantes na prevenção 
da transmissão das hepatites virais nos mais variados ambientes de assistência 
médica. O uso de materiais descartáveis (agulhas, seringas e outros) e o uso 
correto dos equipamentos de proteção individual (EPI) são imprescindíveis na 
rotina de assistência. O contato direto com sangue e secreções deve sempre 
ser evitado.

A hepatite B é uma das infecções virais mais comuns do mundo, tendo já 
acometido cerca de dois bilhões de pessoas. A maioria dos indivíduos que se 
infecta é assintomática e não desenvolve o quadro agudo com icterícia. 

A infecção aguda pelo HBV, quando ocorre na fase adulta, evolui para a 
cura espontânea em mais de 90% dos casos, com a negativação do marcador 
sorológico HBsAg e o surgimento do anticorpo protetor anti-HBs. Porém, o an-
ticorpo anti-HBc-IgG permanece indefinidamente, demonstrando exposição 
prévia ao vírus HBV (Brasil, 2005b). Quando a infecção aguda pelo HBV ocorre 
através da via materno-fetal (mais freqüente nas regiões de elevada endemici-
dade como a Amazônia), a maioria das crianças evolui para a cronicidade, com 
persistência do HBsAg por muitos anos. Na infecção crônica pelo HBV pode 
haver evolução para cirrose hepática, insuficiência hepática e hepatocarcino-
ma. A vacinação anti-hepatite B, disponível no SUS desde o início da década de 
1990, é altamente eficaz, produzindo níveis de anti-HBs protetores (> 10 UI/ml) 
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em mais de 90% dos casos após o recebimento das três doses preconizadas (0, 
30-60 e 180 dias).

Já a infecção pelo HCV evolui, em 70 a 80% dos casos, para a cronicidade. 
Como na hepatite B, a maior parte dos portadores de hepatite C crônica é as-
sintomática, com poucos pacientes apresentando infecção aguda com icte-
rícia. A evolução silenciosa para a cirrose hepática pode ocorrer em até 20% 
dos casos, geralmente após dez a trinta anos de infecção e o hepatocarcinoma 
também é uma de suas complicações. A hepatite C é atualmente a principal 
causa de transplante hepático no Brasil e no mundo e sua transmissão tem sido 
mais associada ao uso de drogas ilícitas, especialmente as injetáveis. Não há 
vacina disponível para a hepatite C.

Vários estudos têm mostrado prevalência muito elevada de hepatites B e 
C entre os portadores de sofrimento mental. As taxas de exposição prévia ao 
HBV têm variado de 3,6% a 66% enquanto para o HCV têm variado de 0,4% 
a 38% (Campos, 2008). O estudo PESSOAS indicou que entre os portadores 
de sofrimento mental no Brasil, usuários de serviços públicos psiquiátricos, a 
hepatite B ocorreu em cerca de 14,7% dos pacientes (apresentavam anti-HBc 
reagente), com 1,6% de portadores do HBsAg, enquanto 2,6% eram portadores 
de hepatite C (Guimarães, 2009). Como o referido estudo não incluiu os servi-
ços de referência em drogadição, calcula-se que a prevalência da hepatite C 
esteja subestimada.

O diagnóstico precoce das hepatites virais B e C antes do aparecimento 
das manifestações de cirrose hepática e/ou hepatocarcinoma, é fundamental.
Ambas as infecções têm tratamento antiviral disponível que melhoram o prog-
nóstico do portador, evitando a descompensação hepática e, em muitos casos, 
obtendo a cura virológica (especialmente na hepatite C).

No tratamento das hepatites virais B e C são utilizados o interferon (con-
vencional ou peguilado) além de outros antivirais. Durante o tratamento com 
interferon podem ocorrer efeitos neuropsiquiátricos adversos tais como irri-
tabilidade, ansiedade, depressão e descompensação de quadros psiquiátricos 
prévios. Nestes casos é importante o manejo clínico multiprofissional, com a 
assistência integrada entre o infectologista/hepatologista e o psiquiatra, au-
mentando assim o sucesso terapêutico. 
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SERVIÇOS DE REFERÊNCIA EM INFECTOLOGIA EM BH
   (para encaminhamento com marcação prévia por telefone

ou via SIS-REG nos centros de saúde).

• CTR-DIP Orestes Diniz-SMSA-BH/UFMG.
  Alameda Álvaro Celso 241. Bairro Santa Efigênia.
   Tel: 3277-4341 ou 3409-9547

• CTA-SAE Sagrada Família-SMSA-BH.
  Rua Joaquim Felicio, 141. Bairro Sagrada Família. Tel: 3277-5751

• SAE Hosp. Eduardo de Menezes/FHEMIG.
  Rua Dr. Cristiano Resende, 2213. Bairro Bonsucesso. 
   Tel: 3328-5056/5055

• Serviço DST-Policlínica Centro-Sul/URS-Centro Sul.
  Rua Carijós, 528. Centro. Tel: 3277-6998

Figura 1 - História natural da infecção pelo HIV
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