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Short running title: Perfil de resistência genotípica aos antirretrovirais em crianças e 11 

adolescentes da Região Sul do Brasil 12 

 13 

Background: Dados limitados sobre o perfil de resistência genotípica em crianças e 14 

adolescentes portadores do HIV-1 podem levar ao uso incorreto de terapia 15 

antirretroviral e facilitar a falência terapêutica quando em uso do tratamento 16 

preconizado como primeira linha. A região Sul do Brasil, um dos principais bolsões do 17 

subtipo C, não possui dados consistentes para esta faixa etária. 18 

Objectives: Determinar o perfil de resistência genotípica de crianças e adolescentes 19 

que vivem com HIV em um Hospital de Referência da Região Sul do Brasil.  20 

Methods: Realizado um estudo transversal com crianças e/ou adolescentes que vivem 21 

com HIV em acompanhamento em um Hospital de Referência do Brasil. Foram 22 

analisadas variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais. 23 

Results: A média de idade dos pacientes foi de 7,95 anos. DRM foi observado em 24 

47,72% (21/44); 61,9% identificadas em ITRN, 80,95% para ITRNN e 14,29% para IP. 25 



As mutações maiores mais frequentes por classe foram M184V, K103N e estas não 26 

foram encontradas para IP. Houve prevalência do uso de terapia antirretroviral tripla. 27 

90,9% do subtipo viral foi HIV-1 C. Os antirretrovirais que mais apresentaram 28 

resistência foram Efavirenz e Nevirapina. 29 

Conclusions: O subtipo viral C foi responsável pela maioria das infecções e quase 30 

metade da população pesquisada possuía pelo menos uma mutação de resistência. 31 

Demonstramos resistência aos fármacos preconizados como primeira linha e 32 

utilizados na prevenção da transmissão da mãe para filho. Necessitamos atentar para 33 

o manejo da TARV em crianças e adolescentes uma vez que as opções são limitadas 34 

e o tempo de uso maior. 35 

 36 

Introdução 37 

O Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 (HIV-1) na população pediátrica 38 

compreende crianças que vivem com o retrovírus, caracterizadas portadoras através 39 

de duas cargas virais detectáveis acima de 5.000 cópias/mL1, e que foram 40 

contaminadas na maior parte das vezes por transmissão vertical periparto1,2, sendo 41 

que o principal fator de risco para transmissão por esta via é a carga viral materna 42 

detectável1,3.  43 

O uso precoce de Terapia antirretroviral (TARV) nas crianças visa melhorar o 44 

crescimento e desenvolvimento, reduzindo a morbimortalidade associada ao vírus. 45 

Quando em concentrações plasmáticas ideais e ótima adesão ao tratamento, é capaz 46 

de diminuir as infecções associadas ao prejuízo imunológico e reduzir a replicação 47 

dos retrovírus. Característica importante nesta população pois pacientes pediátricos 48 

possuem carga viral mais elevada e podem levar mais tempo para obter níveis 49 



indetectáveis1,4. Esses efeitos controlam o avanço da doença e diminuem a chance 50 

do surgimento de mutações e resistência5-8. 51 

Por outro lado, sabe-se da dificuldade de adesão a terapia nesta faixa etária, 52 

sendo que os principais fatores que levam a problemas de adesão são o longo período 53 

de tratamento, uma vez que as crianças utilizarão por muito mais tempo a TARV do 54 

que um adulto que contrai HIV, dependência do tutor, efeitos colaterais e falta de 55 

palatabilidade dos fármacos5,7,9. 56 

A adesão parcial é uma das principais causas de falha terapêutica10, pois 57 

favorece o surgimento de mutações de resistência do HIV-1. Isso ocorre devido à alta 58 

capacidade mutacional intrínseca do vírus, quando consegue incorporar a mutação 59 

facilmente aos seus genes8, associada a seletividade viral causada pelo antirretroviral, 60 

sendo que as principais alterações genotípicas estão na transcriptase reversa e na 61 

protease viral1,6,11-13. 62 

A resistência viral leva a falha terapêutica1, que é identificada quando ocorre 63 

piora dos parâmetros clínicos, virais e imunológicos, sendo os clínicos mais tardios8. 64 

Quando ocorre falha, é necessário a realização de teste de genotipagem para orientar 65 

o resgate terapêutico1, 8,14,15. 66 

Alguns estudos Brasileiros realizados com crianças5,6 demonstram que as 67 

principais mutações de resistência são associadas a inibidores da transcriptase 68 

reversa nucleosídeo (ITRN), inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos 69 

(ITRNN) e inibidores de protease (IP). Estes dados são preocupantes, visto que essas 70 

classes são instituídas como terapia inicial para população pediátrica que vive com 71 

HIV. 72 

A análise dos perfis de resistência na população pediátrica orientam decisões 73 

médicas e de políticas públicas para escolha do melhor medicamento, visando 74 



resultados terapêuticos satisfatórios que reduzem a morbimortalidade associada ao 75 

HIV. Dos trabalhos publicados no Brasil, não se tem conhecimento sobre o perfil de 76 

resistência aos antirretrovirais (ARV’s) no estado de Santa Catarina, um dos principais 77 

bolsões do subtipo C. Com isso, pretende-se aferir o perfil de resistência genotípica 78 

de crianças e adolescentes que vivem com HIV em um Hospital de Referência da 79 

Região Sul do Brasil. 80 

 81 

Método 82 

Caracteriza-se como estudo observacional descritivo de delineamento 83 

transversal. 84 

A coleta foi realizada no Hospital Dia do Hospital Infantil Joana de Gusmão 85 

(HIJG) que é referência estadual para atendimento de crianças e adolescentes que 86 

vivem com HIV16. Os dados foram coletados nos prontuários físicos e eletrônicos dos 87 

pacientes em acompanhamento e os aspectos socioeconômicos coletados através de 88 

entrevista. 89 

Foram avaliadas todas as crianças e/ou adolescentes em acompanhamento no 90 

referido hospital durante o período de julho de 2016 a fevereiro de 2017.  91 

Foram incluídos no estudo aqueles que preencheram os critérios diagnósticos 92 

de infecção pelo HIV, entre 6 meses a 14 anos 11 meses e 29 dias, de ambos os 93 

sexos, com genotipagem.  94 

Os pacientes ou seus responsáveis foram abordados no Hospital Dia durante 95 

a consulta médica e convidados a participar da pesquisa, sendo que sua anuência se 96 

deu mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 97 

Termo de Assentimento (quando necessário). 98 



As variáveis demográficas analisadas no estudo atual foram idade, sexo e 99 

etnia. Quanto as características clínicas e laboratoriais foram analisados CD4 (< 350 100 

células/mm3, 350-500 células/mm3 e > 500 células/mm3), Carga Viral (0-400 101 

cópias/mL, 401-1000 cópias/mL, 1001-10.000 cópias/mL, 10.001-100.000 cópias/mL, 102 

> 100.000 cópias/mL), uso de TARV, tempo de uso de TARV (em anos completos), 103 

esquema terapêutico (terapia dupla (ITRN+IP), terapia tripla (ITRN+ITRNN), terapia 104 

tripla (ITRN+ITRNN+IP), terapia tripla (ITRN+IP+ Inibidor da Integrase-INI), falha 105 

terapêutica (sim, não), subtipo viral, mutações totais encontradas e por classe de ARV 106 

(valores absolutos e identificação das mutações) e susceptibilidade aos ARV’s 107 

(sensibilidade, resistência, resistência intermediária e possível resistência). 108 

Foi elaborado um banco de dados em planilha do Microsoft Excel, 109 

posteriormente exportada para o software IBM SPSS Statistics 18.0®, para realização 110 

da análise estatística. Os resultados foram sumarizados como números absolutos e 111 

percentuais para variáveis nominais, média e desvio padrão e valor mínimo e máximo 112 

para variáveis numéricas. 113 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 114 

envolvendo Seres Humanos da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) sob 115 

CAAE 56787316.9.0000.5369 e Comitê de Ética do HIJG sob CAAE 116 

56787316.9.3001.5361. 117 

 118 

Resultados  119 

Foram avaliadas 44 crianças e adolescentes com diagnóstico de infecção pelo 120 

HIV, que possuem exame de genotipagem. A média de idade dos pacientes foi de 121 

7,95 anos ± 3,73 anos, com mínimo de 1 e máximo de 14 anos. Desses, houve 122 

predomínio do sexo feminino, de etnia não branca, entre as faixas etárias de 5 a 11 123 



anos de idade. (Tabela 1). 124 

Tabela 1 125 

Verificou-se que 77,3% possuíam contagem de LTCD4+ acima de 500 126 

células/mm3, a maioria com carga viral entre 0 e 400 cópias. 90,9% faziam uso de 127 

alguma classe de antirretroviral, com predomínio de 67,5% em uso de esquema triplo 128 

com associação de ITRN ao IP. De acordo com as informações obtidas no prontuário, 129 

85,0% não possuíam falha terapêutica. 130 

Tabela 2 131 

Entre as crianças e/ou adolescentes avaliados, apenas 21 (47,72%) 132 

apresentaram algum tipo de mutação de resistência, com média de 3,43± 2,27 133 

mutações. Sendo destas 61,9% identificadas em ITRN, 80,95% para ITRNN e 14,29% 134 

para IP.  135 

Dentre os pacientes que apresentaram resistência, a média de mutações nos 136 

ITRN foi de 2,61 ± 2,10 (mínimo de 1 e máximo de 6), nos ITRNN foi 1,94 ± 0,55 137 

(mínimo de 1 e máximo de 3) e no IP foi 1,67 ± 1,15 (mínimo de 1 e máximo de 3). 138 

Em relação as mutações do HIV por classes de antirretrovirais, as mais 139 

frequentemente identificadas aos ITRN foram 211K (33,3%), 214F (28,3%), 184V 140 

(10,1%). Já em ITRNN, as mais encontradas foram K103N (34,8%), Y181C (13%), 141 

V179D (13%), G190A (13%). (Tabela 3). 142 

Tabela 3 143 

Quanto a outros polimorfismos na transcriptase reversa, destacaram-se, 245Q 144 

(8,2%), 200A (7,2%), 48T (6,9%) e 177E (5,5%). (Tabela 4) 145 

Tabela 4 146 

As mais frequentes mutações associadas a IP foram 93L (13,3%), 69K (12,9%), 147 

36I (11,3%), 89M (10,9%) e 15V (10,5%). (Tabela 5). 148 



Na classe outros polimorfismos na protease, 37K (25,6%), 36M (21,7%), 41N 149 

(17,4%), 14R (7,4%), 12A (4,1%) e 19I (4,1%) foram as mais representativas. 150 

O tempo de uso de TARV apresentou média de 4,81 anos ± 3,65, com mínimo 151 

de 1 e máximo de 13 anos. O subtipo viral mais frequente foi o C em 90,9% dos 152 

pacientes. 153 

Tabela 5 154 

A figura 1 mostra a susceptibilidade aos ARV’s em crianças e adolescentes que 155 

vivem com HIV. Observou-se resistência ao 3TC (23,3%), AZT+3TC (20,0%), EFV 156 

(31,8%) e NVP (36,4%) e resistência intermediária ao DDI (20,5%). A sensibilidade foi 157 

de 100% para ATvr, DRVr, IDVr, LPVr, TPVr e FPV. 158 

Figura 1 159 

 160 

Discussão 161 

Diante de ampla pesquisa na literatura e até onde se conhece, este é o primeiro 162 

estudo a avaliar resistência genotípica em crianças e adolescentes que vivem com 163 

HIV decorrentes de transmissão vertical no Sul do Brasil. 164 

Demonstramos que em Santa Catarina prevalece na população pesquisada o 165 

subtipo viral C (90,9%). Isto provavelmente deve-se ao fato de que HIV-1 C é mais 166 

frequente em adultos heterossexuais17 e gestantes18, possibilitando assim a 167 

transmissão vertical. Outra hipótese é que o Estado recebe grande quantidade de 168 

turistas pois possui cidades portuárias e faz fronteira com a Argentina, viabilizando a 169 

possibilidade de diversas recombinantes de subtipos virais18-20. Os achados 170 

corroboram com outros estudos realizados em adultos4,17,19, onde o Sul do Brasil é um 171 

bolsão deste subtipo do HIV-121 com a maior prevalência nas américas19 e é 172 

preocupante quando difere do resto do país pois sabe-se que as classes não-B vem 173 



sendo associadas a menor susceptibilidade a fármacos e aumentam a chance de 174 

resistência em crianças enquanto em uso de TARV22-24.  175 

A média de tempo de uso de antirretrovirais foi de 4,81 anos, demonstrando 176 

que o diagnóstico e a introdução medicamentosa ocorreram de forma precoce uma 177 

vez que a média de idade encontrada entre os pesquisados foi de 7,95 anos. Estudos 178 

demonstram a possibilidade de incidência acumulada de resistência e falência 179 

virológica quando há um tempo de uso de TARV maior do que 4-5 anos24-27 e pesquisa 180 

com crianças africanas28 mostrou resistência a drogas em pacientes com 12 meses 181 

de tratamento. No presente estudo,  apesar de não ser possível estabelecer em qual 182 

momento do tratamento houve realização de genotipagem, supomos que a resistência 183 

transmitida foi responsável por casos de falência virológica precoce. O tempo máximo 184 

de uso de terapia antirretroviral observado foi de 13 anos. Isto pode ser preocupante 185 

pois, uma vez que crianças e adolescentes pesquisadas utilizarão a TARV por tempo 186 

muito maior do que os adultos, há o risco maior de resistência na população 187 

pesquisada. 188 

Das 78 crianças e/ou adolescentes avaliados, somente 44 haviam realizado 189 

genotipagem, o que está fora do preconizado pelo Ministério da Saúde que 190 

recomenda que este exame seja realizado pré-tratamento ou na vigência de falha 191 

terapêutica para todas as crianças e adolescentes1. Destas crianças, 21 apresentaram 192 

pelo menos uma mutação de resistência, sendo que a média foi de 3,43 ± 2,27. Este 193 

fato não é diferente do que esperávamos, uma vez que o Brasil é um dos países com 194 

maior número de resistência24. Acredita-se que isto aconteça, pois o tratamento de 195 

portadores pediátricos de HIV é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de 196 

Saúde (SUS) desde 199629, possibilitando longo tempo de exposição e facilitando 197 

mutações de resistência adquirida. Sabe-se que a exposição gestacional a 198 



concentrações plasmáticas inefetivas de antirretrovirais, pelo uso irregular de TARV 199 

pela mãe durante a gestação, também contribuem para aumento de resistência12,30. 200 

 A dificuldade de adesão a terapia nesta faixa etária também pode contribuir para um 201 

maior número, uma vez que a adesão parcial é uma das principais causas de falha 202 

terapêutica10, favorecendo o surgimento mutações de resistência mais complexas na 203 

população pediátrica5,31. 204 

Os antirretrovirais que mais apresentaram resistência por classe foram o EFV 205 

(31,8%) e NVP (36,4%). EFV e NVP fazem parte da primeira linha de tratamento pelo 206 

menos desde 2014 e da prevenção da transmissão da mãe para filho (PMTCT), fato 207 

este que pode explicar altos índices de resistência encontrados. Este dado converge 208 

com estudos realizados com crianças e adolescentes na Bahia5. 209 

As mutações maiores associadas aos ITRNN foram K103N, Y181C e G190A, 210 

compactuando com diversos outros estudos5,28,31,32 e são associadas mais 211 

frequentemente a PMTCT31,32 . 212 

Em 2016, ano em que os dados foram coletados, preconizava-se o uso de 213 

terapia dupla constituída por um ITRN e um ITRNN (EFV ou NVP dependendo da 214 

faixa etária e peso corporal) ou como segunda linha a terapia tripla composta por dois 215 

ITRN e um IP. Das crianças e adolescentes pesquisados 97,5% estavam em terapia 216 

tripla, sendo que 67,5% utilizavam esquemas de segunda linha (ITRN+IP) e 25% de 217 

primeira linha (ITRN + ITRNN). Quatro pacientes não faziam uso de nenhum tipo de 218 

antirretroviral e três estavam em desconformidade com o preconizado pelo Ministério 219 

da Saúde33 pois não se enquadraram no esquema proposto.  220 

Atualmente, os fármacos protocolados como primeira linha são compostos por 221 

dois ITRN associado a um INI (que depende da faixa etária) e a alternativa 222 

medicamentosa compõe-se de dois ITRN mais um ITRNN1. EFV e NVP, fármacos que 223 



mais apresentaram resistência neste estudo, permanecem como opção de resgate ao 224 

tratamento de crianças e adolescentes e foi considerado primeira linha de tratamento 225 

pelo protocolo do ano pesquisado33. 226 

A mutação Y181C vem sendo associado a pacientes expostos a doses de 227 

NVP28. Atualmente recomenda-se a administração de AZT+NVP em recém nascidos 228 

de mães infectadas com carga viral acima de 1000 cópias/mL no terceiro trimestre 229 

e/ou que não fizeram uso de TARV durante a gestação1. 230 

Das mutações maiores associadas a ITRN, M184V foi a mais frequente 231 

(10,1%). Esta mutação é a mais comum encontrada para esta classe e apesar de 232 

conferir altas taxas de resistência a 3TC, diminui a replicação viral e aumenta a 233 

susceptibilidade a TDF e AZT34. 211K e 214F foram mais frequentes, porém não são 234 

consideradas mutações maiores. 235 

Foram encontradas mutações para análogos de timidina em 19% dos 236 

pacientes, sendo 4% delas D67N. Estas são responsáveis por reduzir a 237 

susceptibilidade a ITRN34 e seu aparecimento aumenta proporcionalmente ao tempo 238 

de uso de antirretrovirais35,36 e está provavelmente associado ao uso de AZT 239 

preconizado em protocolos passados como primeira linha de tratamento. Não foram 240 

encontradas mutações de resistência a múltiplas drogas (MDR) para esta classe. 241 

Não foram encontradas mutações maiores associadas a IP, e apenas uma 242 

mutação acessória V11I esteve presente em 0,4%. Esta associa-se ao uso prévio de 243 

Darunavir34. Este resultado era o esperado pois IP são medicamentos de elevada 244 

barreira genética e apesar de não fazerem parte de primeira linha de tratamento em 245 

nosso meio, estavam contidos na maioria dos esquemas pesquisados. 246 

Quanto a carga viral, 38,6% apresentaram contagem com mais de 1.000 247 

cópias/mL de partículas virais, sugerindo que fatores como baixa adesão incorrendo 248 



em falência virológica ou resistência adquirida e transmitida podem estar presentes. 249 

A supressão viral é fundamental para o sucesso no tratamento1. 250 

Há poucos estudos que demonstram o perfil de crianças e adolescentes que 251 

vivem com HIV no Brasil. Encontramos prevalência do sexo feminino, etnia não-252 

branca, com média de idade 7,95 ± 3,73 anos, LTCD4+ acima de 500 células/mm3, 253 

em uso de terapia antirretroviral tripla contendo 2ITRN+ 1IP. O subtipo viral 254 

predominante foi o C, sendo que 47,72% possuíam algum tipo de mutações de 255 

resistência a drogas. As mutações maiores mais frequentes por classe foram M184V, 256 

K103N e não foram encontradas para IP. Os antirretrovirais que mais apresentaram 257 

resistência foram EFV e NVP. Concluímos com esta pesquisa que os fármacos 258 

utilizados como primeira linha de tratamento para o protocolo do ano pesquisado e 259 

como opção de resgate no atual, apresentam altas taxas de resistência na população 260 

pesquisada. Necessitamos atentar para as possibilidades de TARV em crianças uma 261 

vez que as opções são limitadas e as crianças utilizarão por mais tempo que adultos 262 

esta classe de medicamentos, aumentando a chance de falência virológica e 263 

resistência adquirida. Demonstramos a necessidade de realizar mais genotipagens 264 

pré-tratamento pois foram encontradas diversas mutações de resistência que 265 

diminuem a susceptibilidade aos fármacos mais comumente utilizados.  266 

Este estudo possui algumas limitações. Infelizmente não foi possível 267 

estabelecer com precisão pacientes em falha terapêutica, uma vez que estes dados 268 

nem sempre foram encontrados nos prontuários. Além disso, não foi possível avaliar 269 

adesão ao tratamento e nem a exposição gestacional e peri-natal a antirretrovirais. 270 
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Tabela 1 - Caracterização demográfica das crianças e adolescentes que vivem com 442 

HIV atendidas em um Hospital de Referência - Santa Catarina, 2016-2017. 443 

Variável n % 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

18 

26 

 

40,9 

59,1 

Faixa etária (anos) 

2-4 

5-11 

12-14 

 

8 

27 

9 

 

18,2 

61,3 

20,5 

Etnia 

Branca 

Não branca 

 

17 

27 

 

38,6 

61,4 

 444 

 445 

 446 

 447 

 448 

 449 

 450 

 451 

 452 

 453 

 454 

 455 



Tabela 2 - Caracterização clínica e laboratorial das crianças e adolescentes que vivem 456 

com HIV atendidas em um Hospital de Referência - Santa Catarina, 2016-2017. 457 

Variável n % 
Linfócitos T CD4 (células/mm3) 
< 350 
350-500 
> 500 

 

3 

7 

34 

 

6,8 

15,9 

77,3 

Carga Viral (cópias/mL) 
0-400 
401-1000 
1001-10.000 
10.001-100.000 
> 100.000 

 

25 

2 

6 

8 

3 

 

56,8 

4,5 

13,6 

18,2 

6,8 

Uso de antirretroviral  
Sim 
Não  

 

40 

4 

 

90,9 

9,1 

Esquema terapêutico atual (n= 40) 
Terapia dupla (ITRN+IP) 
Terapia tripla (ITRN+ITRNN) 
Terapia tripla (ITRN+IP) 
Terapia tripla (ITRN+ITRNN+IP) 

Terapia tripla (ITRN+IP+INI) 

 

1 

10 

27 

1 

1 

 

2,5 

25,0 

67,5 

2,5 

2,5 

Falha terapêutica (n= 40) 
Sim 
Não 

 

6 

34 

 

15,0 

85,0 
ITRN: Inibidor da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo, ITRNN: Inibidor da transcriptase 458 

reversa não-análogo de nucleosídeo, IP: Inibidor de protease. INI: Inibidor da integrase. 459 

 460 

 461 

 462 

 463 



Tabela 3 – Mutações do HIV identificadas em Inibidores da Transcriptase Reversa 464 

Nucleosídeo (ITRN) e Inibidores da Transcriptase Reversa Não Nucleosídeo (ITRNN) 465 

em crianças e adolescentes atendidos em um Hospital de Referência - Santa Catarina, 466 

2016-2017. 467 

Variável n* % 

Mutações associadas a ITRN 

211K 

214F 

M184V 

MATs(*) 

Outras 

 

33 

28 

10 

19 

9 

 

33,3 

28,3 

10,1 

19,0 

9,3 

 

Mutações associadas a ITRNN 

Y181C 

K103N 

V179D 

G190A 

Outras 

 

 

3 

8 

3 

3 

6 

 

 

13,0 

34,8 

13,0 

13,0 

26,2 

*As frequências absolutas observadas ultrapassam o número de pacientes avaliados pois há mais de 468 

uma mutação identificada em cada paciente. (*) Mutações aos análogos de timidina (MATs): M41L, 469 

T215F, D67N, K70R, K219E, K219Q e T215Y. 470 

 471 

 472 

 473 

 474 

 475 

 476 



Tabela 4 – Mutações do HIV identificadas como outros polimorfismos na Transcriptase 477 

Reversa em crianças e adolescentes atendidos em um Hospital de Referência – Santa 478 

Catarina, 2016-2017. 479 

Mutação n* % 

39D 

48T 

60I 

200A 

245Q 

173A 

39E 

135T 

177E 

207E 

Outros 

17 

28 

14 

29 

33 

20 

11 

14 

22 

19 

196 

4,2 

6,9 

3,5 

7,2 

8,2 

5,0 

2,7 

3,5 

5,5 

4,7 

48,6 

*As frequências absolutas observadas ultrapassam o número de pacientes avaliados pois há mais de 480 

uma mutação identificada em cada paciente. 481 
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 491 



Tabela 5 – Mutações do HIV associadas a Inibidores de Protease (IP) em crianças e 492 

adolescentes atendidos em um Hospital de Referência - Santa Catarina, 2016-2017. 493 

Mutação n* % 

36I 

63P 

69K 

89M 

93L 

15V 

Outros 

29 

15 

33 

28 

34 

27 

90 

11,3 

5,9 

12,9 

10,9 

13,3 

10,5 

35,2 

*As frequências absolutas observadas ultrapassam o número de pacientes avaliados pois há mais de 494 

uma mutação identificada em cada paciente. 495 
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 508 

Figura 1 – Susceptibilidade aos Antirretrovirais em crianças e adolescentes atendidos 509 

em um Hospital de Referência – Santa Catarina, 2016-2017. 510 

ITRN: Lamivudina (3TC), Abacavir (ABC), Zidovudina (AZT), Tenofovir (TDF), Didanosina (DDI), 511 

Estavudina (D4T);ITRNN: Efavirenz (EFV), Etravirina (ETV), Nevirapina (NVP); IP: Atazanavir/Ritonavir 512 

(ATVr), Darunavir/Ritonavir (DRVr), Fosamprenavir/Ritonavir (FPVr), Lopinavir/Ritonavir (LPVr), 513 

Saquinavir/ Ritonavir (SQVr), Tipranavir/Ritonavir (TPVr), Atazanavir (ATV), Fosamprenavir (FPV), 514 

Ritonavir (RTV), Saquinavir (SQV), Nelfinavir (NFV) Indinavir (IDV), Indinavir/Ritonavir (IDVr). 515 


