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A falha terapêutica é um dos principais 

problemas para pacientes com HIV, visto que é 

através da terapia que os níveis imunológicos se 

mantém. As principais causas de falha terapêutica 

são a baixa adesão ao tratamento, a utilização de 

esquemas inadequados, fatores farmacológicos 

como a administração incorreta de medicamentos 

e a resistência viral.(1) 

Seguir o tratamento corretamente também é 

uma grande dificuldade para os pacientes, uma 

vez que, caso este não seja adequado, pode 

acarretar no desenvolvimento de droga-resistente 

decorrente de mutações virais. (2) 

A baixa adesão é o principal fator para o 

insucesso da terapia antirretroviral (TARV) e pode 

ser identificada pelo esquecimento de horário e 

dias de tomada dos medicamentos, bem como a 

irregularidade. (3) Esse uso irregular pode ser 

causado pelo não esclarecimento adequado da 

importância de tal tratamento.  

 

Objetivo 

Introdução 

Relato de caso em que foi avaliada a história 

clínica de uma paciente adolescente HIV positiva 

por transmissão vertical com falha terapêutica à 

TARV através da revisão de prontuário.  

 

 

 

Paciente, 18 anos, procedente de Navegantes-

SC, HIV positiva por transmissão vertical. Iniciou 

acompanhamento no ambulatório adulto aos 14 

anos, sempre acompanhada pela avó, sendo que 

anteriormente seguia tratamento em ambulatório 

infecto-pediátrico em uso de TDF+3TC+LPV/R. 

Apresenta insucesso à TARV desde o início das 

consultas, provavelmente por baixa adesão ao 

tratamento, apesar de sempre ser esclarecida sobre 

a importância de seguir corretamente o tratamento 

e a respeito das complicações da não adesão ao 

mesmo.  

Isso é verificado porque seus níveis de CD4 

sempre se mantiveram baixos, variando entre 20 

até  no máximo 374 no período entre os anos de 

2007 a 2015, conforme tabela 1, além de carga 

viral (CV) constantemente elevada. Além disso, 

avó relatava uso irregular de medicamentos por 

parte da paciente. 

Em consulta realizada em dezembro de 2012, 

paciente apresentava-se com CD4 baixo e carga 

viral elevada, apesar de assintomática.  

Delineamentos e Métodos 

Relatar um caso de falha terapêutica por não 

adesão à TARV em uma adolescente HIV positiva 

por transmissão vertical, mostrando como o 

profissional da saúde deve identificar e proceder 

nesta situação, sobretudo na migração do 

ambulatório infecto-pediátrico para o adulto. 

 

 

Descrição do Caso 



Nesta consulta, relatou dificuldades quanto 

a sua adesão ao TARV, expondo que os 

problemas familiares e dificuldade financeira 

prejudicavam sua adesão. Entretanto, 

novamente foi enfatizado durante a consulta a 

importância da adesão no tratamento.   

Paciente realizou teste de genotipagem em 

2013, a fim de verificar quaisquer mutações do 

vírus e evidenciar que a falha no tratamento era 

em virtude da não adesão. O resultado é 

apresentado na tabela 2. 

Aos 15 anos, em 2013, paciente referiu 

atraso menstrual de dois meses e então foi 

diagnosticada gravidez com resultado positivo 

de βHCG, ganhando aos 16 anos.  

 

 

      Durante a gestação, paciente referiu baixa 

adesão à TARV, já que associava os enjoos da 

gravidez ao tratamento. Durante esse período, foi 

alterado TARV para TDF+3TC+NVP, com objetivo 

de reduzir ao máximo os efeitos adversos 

relacionados à TARV. Além disso, buscou-se 

orientar e criar estratégias para melhorar a adesão 

da paciente, começando com o uso de ARV em 

dose única diária e, em seguida, passou-se para o 

uso em três doses diárias. Da mesma forma, foi 

solicitada a intervenção de agentes comunitárias de 

saúde para contribuir com a adesão da paciente.  

Até a última consulta, paciente ainda referia uso 

irregular à TARV, com altos níveis de CV, baixo 

níveis de CD4, porém ainda assintomática.  

 

 

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

anos de 2007 a 2015. 

   CARGA VIRAL CDA+/CD8+ 

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

08/2007 17139 4,234 b-DNA 60 ---- 1337 ---- 0,04 ---- 

01/2008 92 1,964 b-DNA 175 ---- 1151 ---- 0,15 ---- 

05/2008 281 2,449 b-DNA 303 ---- 1379 ---- 0,22 ---- 

10/2008 6886 3,838 b-DNA 374 13,0 1598 54,0 0,23 2960 

03/2009 8078 3,907 b-DNA 345 10 1939 56 0,18 3452 

06/2009 9562 3,980 b-DNA 280 10 1695 58 0,17 2914 

03/2010 17799 4,250 b-DNA 155 5 1831 54 0,08 3395 

05/2010 7668 3,884 b-DNA 145 6,41 1106 48,81 0,13 2266 

02/2011 8232 3,915 b-DNA 106 3,82 1563 56,22 0,07 2780 

04/2011 6017 3,779 b-DNA ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

05/2011 4515 3,654 b-DNA 69 3,49 1111 56,59 0,06 1964 

03/2012 4963 3,695 b-DNA 54 3,38 942 58,89 0,06 1600 

10/2012 12594 4,098 b-DNA 248 6,29 2413 61,2 0,10 3943 

12/2012 2376 3,375 b-DNA 113 2,97 2623 68,64 0,04 3822 

03/2013 2461 3,391 b-DNA 31 2,28 865 63,9 0,04 1369 

07/2013 42622 4,62 ****** 20 2,05 604 61,23 0,03 987 

09/2013 <lim. Mín*  ---- b-DNA 171 4 3249 72 0,05 4509 

11/2013 17628 4,246 b-DNA 139 4,54 2181 71,3 0,06 3059 

01/2014 42794 4,631 ****** 41 3,09 772 58,84 0,05 1312 

03/2014 64013 4,806 ****** 31 2,42 770 59,91 0,04 1285 

04/2014 60695 4,783 ****** 127 5,74 1370 62,1 0,09 2206 

02/2015 10430 4,018 ****** 134 6,17 1480 68,22 0,09 2169 



O HIV é uma infecção que exige muita 

compreensão de sua complexidade por parte do 

paciente e das pessoas que convivem e auxiliam o 

indivíduo, para que seja realmente entendida a 

importância da adesão ao tratamento. Em 

adolescentes isto pode se tornar ainda mais 

difícil, por isso, é fundamental que exista uma 

equipe multidisciplinar oferecendo suporte ao 

paciente. Da mesma maneira, devem-se criar 

estratégias para que esses pacientes acreditem 

nessa equipe e correspondam ao tratamento, 

através de diálogo e consultas individuais, sem a 

presença de familiares.  

É necessário ainda que, nesses casos, os 

níveis imunológicos e a carga viral sejam sempre 

acompanhados, a fim de realizar possíveis 

medidas profiláticas. Além disso, nesses pacientes 

adolescentes, portadores do HIV por transmissão 

vertical, é fundamental que se tenha muita 

atenção no momento de migração do ambulatório 

infecto-pediátrico para o adulto, já que esta é uma 

situação suscetível ao abandono de tratamento.  
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Tabela 2: : Resultado exame de genotipagem (05/2013) 

Considerações Finais Referências Bibliográficas 

Mutações Associadas aos  inibidores da transcriptase 

reversa (ITRN) 

211K 214F 

Associadas aos  inibidores não nucleosídeos da 

transcriptase reversa (ITRNN) 

------------------------------------------- 

Outros polimorfismos na TR 39E/D 173T 174K 177E 200A 202V 207E 245Q  

Associadas aos  inibidores de protease (IP) 15V 36I 45R 63P 69K 89M 93L 

Outros polimorfismos na PR 12S 15I 37K 41N 89I 

Drogas Inibidoras da Transcriptase Reversa 

3TC ABC AZT AZT+3TC d4T ddI EFV ETV NVP TDF TDF+3TC 

S S S NA S S S S S S NA 

Drogas Inibidoras da Protease 

ATV/RV DRV/R FPV/R IDV/R LPV/R SQV/R TPV/R 

S S S S S S S 

Legenda: S (susceptível); I (intermediário); R (resistente); NA (não aplicável) 

3TC: Lamivudina ETV: Etravirina FPV: Fosamprenavir  

ABC: Abacabir NVP: Nevirapina IDV: Indinavir 

AZT: Zidovudina TDF: Tenofovir LPV: Lopinavir 

d4t: Estavudina  ATV: Atazanavir SQV: Saquinavir  

ddI: Didanosina RV: TPV: Tipranavir 

EFV: Efavirenz     


