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Relatar um caso de falha terapêutica por
resistência viral em um adolescente soropositivo
por transmissão vertical em uso regular de TARV,
no qual o exame de genotipagem foi fundamental.

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é
altamente polimórfico em virtude de sua alta taxa
de replicação, alta pressão seletiva pelo
tratamento antirretroviral (TARV) e pelos erros da
transcriptase reversa 1.

Alguns polimorfismos dos genes do HIV-1,
que são alvos das drogas antirretrovirais (ARV),
podem conferir resistência a essas drogas. O uso
difundido de ARV levou a um aumento da
prevalência de cepas HIV-1 resistentes após
terapia prolongada1.

Diante disto, um dos motivos para a
ocorrência de falha terapêutica no TARV pode ser
uma mutação viral, o que pode tornar o uso de
determinadas classes medicamentosas inviável,
contribuindo com a manutenção da carga viral
(CV), falha imunológica e progressão da doença 2.

Paciente masculino, 15 anos, procedente de
Navegantes-SC, HIV positivo por transmissão
vertical. Nascido em 01/1988, com ambos os pais
soropositivos e assintomáticos na época. Mãe
realizou acompanhamento pré-natal, contudo o
teste Anti-HIV não foi solicitado e a gestante não
fez uso de AZT (Zidovudina). Parto realizado via
vaginal, e registros não documentam uso de ARV
peri-parto. Apesar da não amamentação, recém
nascido não fez uso de AZT.

O início da TARV foi aos 8 meses de vida,
com um CD4+ inicial de 890céls/mm³, sendo
AZT+3TC (Zidovudina + Lamivudina) o
esquema.

Antes dos 2 anos de idade já apresentou falha
virológica, pela manutenção da CV elevada
(15000 cópias/mm³), apesar da boa adesão e uso
posológico adequado dos antirretrovirais, relatado
pelos familiares. Foi, então, prescrito o NFV
(Nelfinavir), um Inibidor de Protease.

Depois dos 5 anos de idade, ausentou-se das
consultas, voltando a consultar-se regularmente
aos 10 anos. Os respectivos valores da CV e
CD4+ dos 1998-2004, encontram-se na tabela 1.

A transição ao ambulatório adulto deu-se aos
15 anos, com paciente em tratamento regular com
AZT+3TC+EFV (Zidovudina, Lamivudina e
Efavirenz). Apresentava uma última quantificação
de 06/2012, com CD4+ de 1018 céls/mm³ e CV de
1833 cópias. Apresentava-se assintomático, sem
co-morbidades ou alergias.

Objetivo

Introdução

Materiais e Métodos

Descrição do Caso

Relato de caso de paciente HIV positivo, por
transmissão vertical, com análise crítica das
condutas nos ambulatórios pediátrico e adulto,
com base na revisão de prontuário.



Primeiramente, foram ajustadas as doses da
TARV, de pediátrica para adulta. Nos anos de
2013 a 2015 paciente acompanhou assiduamente
o ambulatório adulto. Além disso, paciente
apresentava boa adesão à TARV e fazia uso
posológico adequado da mesma. Apesar disso,
ainda apresentava CV elevada e constante (a
quantificação da CV e CD4+ dos anos de 2013-
2015 estão expostos na tabela 2).

Assim, em 4/2014 foi solicitado exame de
genotipagem, tendo este sido realizado em
11/2014.

O resultado da genotipagem evidenciou
ausência de mutações significativas da protease,
contudo, apontou inúmeras mutações na
transcriptase, com provável uso de esquema com
monodroga ativa, sendo à classe dos ITRNN
(Inibidores não nucleosídeos da trasncriptase
reversa) inviável ao tratamento (Tabela 3). Com
isso, foram adicionados Inibidores de Protease e
Integrase à terapia, sendo o esquema terapêutico
vigente alterado para AZT/3TC +LPV/R + RAL
(Zidovudina + Lamivudina + Lopinavir/Ritonavir
+ Raltegravir). a fim de minimizar as falhas
terapêuticas.

Tabela 1: Histórico de exames de quantificação de Carga Viral de HIV-1 e Contagem CD4+/CD8+ dos

anos de 2008 a 2004.

COLETA Cópias Log CD4 CD8 CD4/CD8

08/1998 ----- ----- 890 >2000 0,44

11/1998 15000 4,17 ----- ------ -----

12/1998 ------ ----- 782 1526 0,51

05/1999 ----- ----- >2000 1825 >1.1

03/2000 3800 3,57 >2000 1484 1,35

09/2000 12000 4,0 >2000 >2000 1

03/2001 73000 4,86 1182 1185 1

10/2001 19000 4,27 1975 1690 1,17

06/2002 <80 ---- 1818 >2000 <0,91

04/2003 38000 4,57 >2000 >2000 -----

02/2004 13000 4,11 1753 2000 0,88

08/2004 26000 4,41 >2000 >2000 1,0

Tabela 2: Histórico de exames de quantificação de Carga Viral de HIV-1 e Contagem CD4+/CD8+ dos

anos de 2013 a 2015.

COLETA

CARGA VIRAL CDA+/CD8+

Cópias Log Método CD4 % CD8 % CD4/CD8 CD45+

02/2013 1941 3,288 b-DNA 1333 29,62 2259 50,2 0,59 4501

01/2014 18745 4,272 ***** 1268 27,56 2248 48,87 0,56 4600

07/2014 5300 3,724 ***** 641 26,75 1182 49,35 0,54 2396

01/2015 5123 3,709 ***** 803 28,6 1355 48,27 0,59 2808

(******) Abbott RealTime HIV1



Medidas intervencionistas como profilaxia
ARV (na gestação, parto, para o recém-nascido e
lactente), medidas obstétricas adequadas,
incluindo a cesariana eletiva, juntamente com a
não amamentação, podem reduzir a taxa de
transmissão vertical para menos de 2%3. Sendo o
adequado acompanhamento pré-natal essencial na
diminuição da transmissão.

As condutas acerca da escolha da TARV, bem
como a escolha posológica adequada à idade e
identificação da necessidade de uma avaliação de
genótipo viral e terapia resgate devem ser
realizadas de forma criteriosa, a fim de que a
falha virológica seja evitada e os níveis
imunológicos adequados sejam mantidos. Nesse
contexto, destaca-se a importância do
acompanhamento contínuo e regular para o
sucesso terapêutico.

A CV plasmática detectável, mesmo após 6
meses de uso regular de TARV, é o principal
parâmetro para definição de falha à TARV 2. O
exame de genotipagem demonstra se há uma
resistência viral, podendo evidenciar a
necessidade de uma terapia resgate.

A inclusão de um IP/r na estruturação do
resgate confere maior barreira genética ao
esquema como um todo, reduzindo o risco de
acúmulo de novas mutações 2.
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Tabela 3: Resultado exame de genotipagem (04/2014)

Considerações Finais

Referências Bibliográficas

Mutações Associadas aos ITRN* 65R 67N 70R 184V 211K 214F

Associadas aos ITRNN** 101P 103N/S 225H

Outros polimorfismos na transcriptase

reversa

39D 48T 65K 67D 70K 121H 123S

166R/K 177E/G 178M/I 179I/V 200A

202V/I 211 R 214L 215A/T 225P

228Q/L/X

Associadas a Inibidores de protease 15V 20T 30N 36I/V 57R 62V 69K 71V

88D 89M 93L

Outros polimorfismos na protease 37K 39S 41S 57K 62I 64M/I

Interpretação clínica do

resultado

Inúmeras mutações na transcriptase, porém AZT ainda permanece como alternativa.

Protease sem mutações significativas para as drogas disponíveis atualmente.

ITRNN inviáveis neste esquema

Esquema ARV sugerido A) Zidovudina + Lamivudina (AZL) – Lopinavir + Ritonavir(LVP) – Raltegravir (RAL)

B) Zidovudina + Lamivudina (AZL) – Lopinavir + Ritonavir(LVP)

Observações O uso de inibidor de integrase se justifica pela possibilidade de estarmos frente a um

esquema com monodroga ativa.

Destaca-se que mesmo na presença de
mutações de resistência, a atividade dos ITRN
não se extingue, permanecendo uma ação
residual. A manutenção de ITRN na terapia de
resgate aumenta a chance de supressão viral
mesmo em esquemas contendo medicamentos
como o Raltegravir. Sendo que, para os casos em
que se identifica provável esquema de monodroga
ativa, a terapia resgate com Inibidores de
Integrase, como o Raltegravir, se justifica.

* Inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa. ** Inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa


