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A terapia antirretroviral (TARV), de forma regular e contínua,

é necessária ao restabelecimento imunológico do portador de HIV.

Diante do abandono dessa terapia, piora o cenário clínico,

favorecendo o aparecimento de infecções oportunistas (IOs) em

virtude da elevação da carga viral e, consequente, depleção de

linfócitos T CD4; bem como, favorece o desenvolvimento de

resistência aos antirretrovirais.

Dentre as IOs, destaca-se a tuberculose (TB). Segundo

Tornheim & Dooley (2017), a TB superou recentemente o HIV

como principal agente infeccioso no mundo, mas as duas doenças

continuam a apresentar um sinergismo que pode ser fatal. O

impacto dessas doenças entre si é bidirecional, com o HIV

aumentando o risco de infecção tuberculosa e progressão de

doença e a TB retardando a recuperação dos linfócitos T CD4,

aumentando a progressão para AIDS e morte.

Por outro lado, a leishmaniose é uma antropozoonose de alta

incidência na América do Sul. Van Griensven et al (2014)

revelaram que o Brasil está entre dos dez países com alta

incidência da doença. Em 2015 foram diagnosticados cerca de

20.000 novos casos no Brasil, a maioria nas regiões Norte e

Nordeste. Apresenta três formas clínicas: cutânea, mucocutânea e

visceral. A mucocutânea manifesta-se a partir de um pequeno

nódulo não doloroso que evolui de forma crônica para úlcera de

bordos elevados (Sandoval-Juárez et al., 2014). Geralmente,

ocorrem em áreas expostas, frequentemente comprometendo

aleta nasal. O diagnóstico é feito através de biópsia da lesão,

seguida de análise microbiológica com presença do parasita no

material coletado (Forero et al., 2014).

Diante desse cenário, esse trabalho objetivou relatar um caso

de abandono de TARV, que favoreceu o surgimento de IOs e o

desenvolvimento de resistência.

INTRODUÇÃO

O caso descrito evidenciou consequências possíveis ao abandono da

TARV, ou seja, surgimento de IOs e a possibilidade de concomitância, podendo

dificultar o diagnóstico e retardar o tratamento. Por outro lado, o abandono,

também, favorece o surgimento de resistência aos antirretrovirais.

Rathnayake et al., 2010, constataram que, nos co-infectados com o HIV, a

leishmaniose possui potencial invasivo para mucosa, dificultando o diagnóstico

pela escassez de parasitas. Tal fato foi observado no caso em tela, uma vez

que a biópsia da lesão não foi conclusiva e optou-se pelo tratamento em virtude

da antecedente, culminando com a cicatrização da lesão em palato. Forero et

al., 2014, corroboraram ao reforçar que a biópsia é indispensável e o

tratamento precoce deve ser instituído no intuito de prevenir sequelas

anatômicas permanentes.

A TB, em cenário de imunossupressão, apresenta-se em suas formas

atípicas e pode dificultar os esquemas terapêuticos em ambas patologias.

Outro ponto é a investigação de falha terapêutica por resistência. A

genotipagem faz-se necessária para evitar a elevação persistente da carga

viral. Por fim, ressalta-se a necessidade de adesão à TARV para interrupção da

degradação imunológica e, consequentemente, clínica.

DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS
1. Forero, M; Pérez, A; Barajas, NC et al. Leishmaniasis mucosa nasolaringotraqueal en

un adolescente. Arch. Argent. Pediatr. 112(3): 101–4, 2014.

2. Rathnayake, D; Ranawake, RR; Sirimanna, G et al. Co-infection of mucosal

leishmaniasis and extra pulmonary tuberculosis in a patient with inherent immune

deficiency. International Journal of Dermatology. 49(5): 549–51, 2010.

3. Sandoval-Juárez, A; Minaya-Gómez, G; Rojas-Palomino, N et al. Leishmaniosis

cutanea: Manifestación clínica inusual. Revista Peruana de Medicina Experimental y

Salud Publica. 31(3): 595–7, 2014

4. Tornheim, JA; Dooley, KE. Tuberculosis associated with HIV infection. Microbiol.

Spectr. 5(1), 2017.

5. Van Griensven, J; Carrilo, E; López-Vélez, R; Lynen, L; Moreno, J. Leishmaniasis in

immunosuppressed individuals. European Society of Clinical Microbiology and

Infectious Diseases. 20: 286-99, 2014.

Abandono de TARV X Infecções oportunistas: concomitância de tuberculose miliar e leishmaniose 

mucocutânea em cenário de resistência viral

RELATO DO CASO

Homem, 32 anos, casado, garçom, natural de Itabaiana/PB e

procedente de Cabedelo/PB. Tabagista e alcoolista. Diagnóstico

sorológico de infecção pelo HIV em 10/08/2010 (CD4 544cél/mm3 e

CV 216.052cópias/ml). Antecedente de leishmaniose mucocutânea

em 2014, com destruição de aletas nasais (Foto 01).

Acompanhamento ambulatorial irregular no SAE/Cabedelo, com

início de 3TC+TDF+EFZ em 2014 e abandono após,

aproximadamente, dois meses. Admitido em 07/11/16 com queixas

de febre há mais de três meses, associado à lesão ulcerada em

palato duro (Foto 02) e adenomegalias cervicais bilateral.

Baciloscopias (duas amostras) negativas. PPD não reator.

Radiografia de tórax à admissão: opacidades intersticiais dispersas

pelo parênquima de ambos os pulmões, aspecto micronodular,

sugestivo de TB em sua forma miliar (Foto 03). Biópsia de

linfonodo cervical (24/11/16) revelou linfadenite crônica

granulomatosa, sugestivo de TB. Iniciado RIZE em 08/11/16, o

qual foi suspenso em 17/11/16 por elevação de transaminases e

bilirrubinas. Reintroduzido esquema alternativo com SEO

(Estreptomicina, Etambutol e Ofloxacina) em 22/11/16. Realizada

biópsia de lesão em palato, revelando estomatite crônica, com

ausência de malignidade; todavia, sem resposta ao esquema para

TB. Reativação de Leishmaniose? Iniciado tratamento com

Anfotericina B, com posterior cicatrização da lesão. Á internação:

CD4 64cél/mm3 e CV 273.219cópias/ml, com reintrodução da

TARV inicial. Em 18/01/2017 foi realizada nova dosagem da CV,

cujo resultado foi 462.365cópias/ml, indicando falha viral ao

esquema antirretroviral citado. Realizada genotipagem (Foto 04),

que evidenciou múltiplas mutações de resistência. Ajustado TARV

para 3TC+TDF+ATZ/r. Em 15/02/17 recebeu alta hospitalar para

acompanhamento ambulatorial.
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Foto 01 - Destruição de aletas nasais

Foto 02 - Lesão ulcerada em palato

Foto 03 - Radiografia de tórax, evidenciando

opacidades intersticiais dispersas pelo parênquima

de ambos os pulmões, com aspecto micronodular.

Foto 04 – Genotipagem, que

evidenciou múltiplas mutações de

resistência.
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