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MUTAÇÕES DE RESISTÊNCIA AOS ANTIRRETROVIRAIS DE TERCEIRA LINHA 

DE TRATAMENTO DO HIV 

1.RESUMO 

A terapia antirretroviral (TARV) vem permitindo, que maiores taxas de supressão viral 

sejam atingidas, assim como menores taxas de falha virológica.  A falha pode resultar 

em resistência viral e as drogas de terceira linha são fundamentais para se atingir a 

supressão, impedindo a progressão clínica e morte. Estudo do tipo retrospectivo 

realizado no Hospital de Base, situado na cidade de São José do Rio Preto. Foram e 

avaliados dados de 100 (6,65%) pacientes com AIDS que estão realizando 

Tratamento Antirretroviral (TARV) com a terceira linha de tratamento. Os pacientes 

multiexperimentados analisados passaram pelo mapeamento genético, obrigatório a 

pacientes em terceira linha de tratamento contra o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV). Quanto à terapêutica medicamentosa de terceira linha, o Darunavir associado 

Ritonavir é utilizado por noventa e cinco pacientes (95%), o Dolutegravir por oitenta e 

quatro (84%) e o Efavirenz por setenta e sete pacientes (77%). Em relação à carga 

viral oitenta e um pacientes possuem carga viral indetectável e 100% tiveram Nadir 

de linfócitos TCD4 (LTCD4) abaixo do valor de referência e 46% dos pacientes não 

recuperaram estes níveis. Todos os pacientes fizeram ou estão em uso da classe de 

inibidores Nucleosídeo da Transcriptase Reversa e desenvolveram a resistência 

cruzada entre as drogas dessa classe e entre a classe do Inibidor Nucleotídeo da 

Transcriptase Reversa. Os resultados deste trabalho podem melhorar a qualidade do 

uso da TARV na amostragem avaliada, melhorar a adesão terapêutica dos pacientes 

e minimizar a resistência viral. 

 

2.INTRODUÇÃO 

 

Dados da OMS, de 2016 sugerem que cerca de 36,7 milhões de pessoas possuem 

HIV em todo mundo, porém apenas 19.5 milhões têm acesso ao tratamento 

antirretroviral (WHO, 2016). A multiexperimentação da TARV é um fato crescente 

entre os pacientes com AIDS. Na maioria das vezes, estes pacientes apresentam 

falha virológica e resistência a pelo menos um fármaco de cada uma das três classes: 

Inibidores da Transcriptase Reversa,  Inibidor da Transcriptase Reversa não Análogo 

de Nucleosídeo e Inibidor da Protease (JOST et al., 2002; DIAZ., 2012; KONING et 

al., 2013). Desde 1980, tem sido verificada a capacidade de mutação viral e mais 



recentemente a resistência aos antirretrovirais. Já foram identificadas mais de 200 

mutações associada à resistência aos antirretrovirais: cerca de 90 mutações no gene 

da transcriptase reversa, 60 mutações associadas aos inibidores de protease, mais 

de 30 mutações no gene da integrasse, mais de 15 mutações relacionadas com a 

resistência à inibidores de fusão e algumas poucas mutações que conferem 

resistência à classe de inibidores de co-receptores (SHAFER; SCHAPIRO., 2008 ).  

 

3.OBJETIVOS 

 

O objetivo desse estudo está sendo avaliar prontuários de doentes de AIDS em 

tratamento de terceira linha, com terapêutica prévia e que tenham evidência de 

resistência viral em um hospital de grande porte do Noroeste paulista. 

 

4. METODOLOGIA 

Estudo do tipo retrospectivo e descritivo, realizado no município de São José do Rio 

Preto, no Hospital de Base com 100 pacientes em terceira de linha de tratamento 

antirretroviral, análise dos exames de carga viral, LTCD4+, genotipagem, 

genotropismo e interpretação das mutações de acordo com os algoritmos brasileiro e 

de Stanford. Este projeto foi aprovado pelo CEP/FAMERP 61985816.6.0000.5415. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foram analisados até o momento 100 prontuários referentes á pacientes inerentes a 

terceira linha de tratamento do HIV no Hospital de Base de São José do Rio Preto. A 

amostragem total do estudo serão 240 pacientes. 

 

6.RESULTADOS  

 

Foram analisados 100 prontuários, todos estes próprios de pacientes pertencentes á 

terceira linha de tratamento ao HIV.  Dentre estes pacientes, 52% são do gênero 

masculino. Referente a contagem de linfócitos TCD4, todos os 100 pacientes (100%) 

tiveram nadir de CD4 abaixo do valor de referência (contagem de células CD4 acima 

de 500/mm³ de sangue), no entanto 46% não conseguem retornar ao nível de 



referência requerido. Por outro lado 81%, possuem carga viral indetectável, revelando 

eficácia dos tratamentos utilizados até o presente momento. Em relação aos 

esquemas antirretrovirais analisados, 33% dos pacientes utilizam como TARV a 

combinação de medicamentos com Lamivudina, Tenofovir, Dolutegravir, Darunavir e 

Ritonavir. Todos os pacientes por estarem na terceira linha de tratamento possuem o 

vírus resistente a antirretrovirais de pelo menos um fármaco da classe de inibidores 

de protease e inibidores de transcriptase reversa.  Constatou-se que os pacientes 

analisados que estão em uso do Darunavir e Tipranavir, sofreram com a diminuição 

da efetividade destes medicamentos devido à resistência cruzada. Pode-se afirmar 

que a maioria dos pacientes responderam positivamente ao tratamento 

medicamentoso pelo decréscimo na carga viral. Em relação à resistência cruzada, 

pode-se verificar que apenas houve resistência cruzada em medicamentos de classe  

diferentes em Inibidores de Nucleosídeos de Transcriptase Reversa e em Inibidores 

de Nucleotídeos de Transcriptase Reversa, no entanto em todas as classes de 

medicamentos antirretrovirais houveram casos de resistência cruzada em 

medicamentos de mesma classe. Trinta e cinco por cento dos pacientes  utilizaram 

enfuvirtida e destes 91,4% (n=32) adquiriram resistência ao medicamento.  
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