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Introdução: a capacidade funcional define-se como desempenho ao realizar atividades, determinado pelo grau de 

preservação de atividades básicas e instrumentais da vida cotidiana. 

A AIDS/ HIV limita o indivíduo e o uma condição clínica por manifestações simples, podendo evoluir para o conjunto de 

condições crônicas graves, como consequência pode comprometer o desempenho funcional de idosos e afetar de modo 

significativo sua qualidade de vida. Objetivo: sintetizar dados da literatura sobre a influência do HIV/AIDS na capacidade 

funcional dos idosos. Metodologia: trata-se de uma revisão da literatura, como critérios de inclusão estudos que 

abordassem o idoso com 60 anos ou mais, de ambos os sexos e que fossem portadores de HIV/AIDS. A busca dos 

dados foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico Scielo, Medline, Embase e Chochrane, utilizando os 

descritores: HIV; Aids; Capacidade funcional; Idoso, com período de busca de janeiro de 2007 a maio de 2017. 

Resultados: destaca- se o crescimento contínuo de ocorrências de AIDS entre os idosos, registrados no país. A saúde 

mental apresenta- se no topo dos aspectos mais afetados nos idosos com HIV, pois, pode estar associado ao estigma 

vinculado à infecção, que resulta na sua resistência em aceitar o agravo. Outros dois aspectos impactantes na 

qualidade de vida dos idosos com HIV são o físico e o social. Nos dois casos a infecção pelo HIV pode não ser o 

principal determinante da alteração nessas facetas. Ressalta - se as alterações na mobilidade e na capacidade de 

executar tarefas cotidianas, duas situações que podem ser incidentes com o avanço da idade em decorrência dos 

efeitos do próprio envelhecimento. O idoso com menor capacidade funcional precisa de suporte para que desenvolva 

suas tarefas diárias e isso pode influenciar suas relações sociais, como restringindo suas possibilidades de participar de 

atividades fora de casa, na comunidade, associando tal situação a necessidade de outro e limitando seu contato social 

unicamente ao familiar. Conclusão: o tema exposto necessita de discussões a respeito do HIV/AIDS, pois este 

impossibilita o idoso desde em a realização de atividades diárias básicas, socialização familiar e com a comunidade. 

Poucos são os estudos que abordam este desfecho e mais estudos precisam ser realizados para atuar de forma 

preventiva nesta população.
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