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ABSTRACT 

We report the case of a person living with human immunodeficiency virus (HIV) in which inconsistent serological results were 
observed during antiretroviral therapy (ART). Data in this study was obtained by medical chart analysis and literature review. 
The case reported and reviewed data put on focus the discussion of the change in the profile of the immune response mediated by 
anti-HIV antibodies in individuals using antiretroviral therapy (ART). The results demonstrate that continuous use of ART can 
modify the typical reactivity of HIV specific antibody responses, as well as it can alter the kinetics of this response in individuals 
who discontinue therapy. 

Key words: HIV antibodies; viral load; Aids serodiagnosis; HIV infections; highly active antiretroviral therapy.

RESUMO 

Reportamos o caso de um paciente vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) em que foram observados resultados 
sorológicos inconsistentes durante a terapia antirretroviral (TARV). As informações contidas neste estudo foram obtidas por meio de análise 
do prontuário do paciente e revisão da literatura. O caso relatado e as publicações levantadas trazem à luz a discussão da mudança no 
perfil da resposta imune mediada por anticorpos anti-HIV em indivíduos em uso da TARV. Os resultados ilustram como a TARV em uso 
contínuo pode modificar a evolução típica da resposta de anticorpos específicos para HIV, assim como pode alterar a cinética esperada 
dessa resposta em indivíduos que descontinuam a terapia. 

Unitermos: anticorpos anti-HIV; carga viral; sorodiagnóstico da Aids; infecções por HIV; terapia antirretroviral de alta atividade.

RESUMEN 

Presentamos el caso de un paciente que vive con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el que se observaron resultados 
serológicos inconsistentes durante la terapia antirretroviral (TAR). La información contenida en este estudio se obtuvo mediante el 
análisis de la historia clínica del paciente y la revisión de la literatura. El caso reportado y las publicaciones estudiadas destacan 
la discusión sobre el cambio en el perfil de la respuesta inmune mediada por anticuerpos anti-VIH en personas usuarias de TAR. 
Los resultados enseñan cómo la TAR en uso continuo puede modificar la evolución típica de la respuesta de anticuerpos específicos 
del VIH, así como alterar la cinética esperada de esta respuesta en individuos que interrumpen la terapia.

Palabras clave: anticuerpos anti-VIH; carga viral; serodiagnóstico del SIDA; infecciones por VIH; terapia antirretroviral de gran actividad.
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INTRODUÇÃO

O diagnóstico da infecção pelo vírus da imunodeficiência 
humana (HIV)/síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) 
desempenha um papel importante na identificação, no estadiamento, 
no início e no monitoramento da terapia antirretroviral (TARV) em 
indivíduos infectados. A TARV reduz o HIV no sangue periférico e 
reverte a imunodeficiência característica, levando assim a reduções 
drásticas na morbidade e na mortalidade associadas a esta doença, e 
tem beneficiado os pacientes ao aumentar sua sobrevida(1, 2).

Atualmente, é recomendado iniciar a TARV o mais rápido 
possível após o diagnóstico da infecção pelo HIV para minimizar 
o risco de transmissão, interromper a propagação de reservatórios 
latentes, retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade 
de vida do paciente(3). No entanto, a redução ou eliminação da 
expansão viral por TARV na infecção aguda por HIV abaixo do limiar 
necessário para a evolução de uma resposta imune anti-HIV pode 
ser impactada, com atraso ou bloqueio na formação de anticorpos 
específicos contra o vírus, que são a base para detecção sorológica 
do HIV. A sororreversão de resultados reativos para não reativos por 
ensaios de combinação de antígeno/anticorpo do HIV foi observada 
em indivíduos infectados pelo HIV que iniciaram a TARV durante a 
infecção aguda pelo HIV(3). Embora menos frequente, essa situação 
também foi documentada em pacientes em supressão de longa 
duração(4). A TARV é muito eficaz no controle da infecção, mas 
a eliminação da infecção viral ainda não foi alcançada e, com a 
interrupção do tratamento, observa-se um rebote imediato da 
viremia(1). A iniciativa “Towards an HIV cure” (Em direção a uma 
cura do HIV) visa à erradicação do HIV ou pelo menos à remissão 
duradoura da infecção durante a qual o hospedeiro pode controlar a 
replicação viral na ausência de tratamento(5).

Independentemente das diferentes abordagens atualmente em 
execução em relação à cascata de tratamento do HIV/Aids, há um 
consenso de que o teste diagnóstico é a primeira etapa, e o registro 
permite avaliar a adesão e a retenção do paciente aos serviços de 
saúde e as oportunidades perdidas nas estratégias de prevenção e 
tratamento(6-9). 

No Brasil, desde 1998, o Ministério da Saúde (MS) padronizou 
algoritmos de testagem anti-HIV, que são revisados à medida 
que as tecnologias disponíveis evoluem. Hoje em dia, diferentes 
fluxogramas são padronizados para diagnóstico em diversas 
situações e condições locais da infraestrutura laboratorial(10). 
Assim, de acordo com a necessidade, podem ser utilizados desde 
testes rápidos até testes moleculares para garantir que o diagnóstico 
do HIV seja seguro e concluído rapidamente, impactando na 
transmissão do vírus e no surgimento de novos casos(9). 

Nesse contexto, é importante que os resultados dos testes anti- 
-HIV baseados na detecção de anticorpos específicos ou na detecção 
de marcadores virológicos sejam analisados em conjunto com as 
condições clínicas e os dados epidemiológicos do paciente, visto que a 
qualidade dos resultados pode ser influenciada por diferentes fatores 
biológicos do hospedeiro e do agente, como TARV e diversidade 
viral. A TARV prolongada com viremia indetectável pode levar a um 
declínio nos títulos de anticorpos específicos para HIV(1, 4, 11).

 

OBJETIVO

Relatar o caso de pessoa vivendo com HIV (PVHIV) em que 
resultados sorológicos inconsistentes foram observados durante a 
TARV.

MÉTODO

Os dados necessários foram obtidos por meio de revisão de 
prontuários médicos e revisão de literatura.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto Adolfo Lutz (CAAE: 33734020.6.0000.0059).

DESCRIÇÃO DO CASO

Trata-se de um paciente com doença renal crônica que, em 
agosto de 2000, foi submetido a um transplante renal e com resultado 
sorológico não reativo. Após 12 anos (julho de 2012), procurou 
atendimento no hospital onde realizou a cirurgia, queixando-se 
de problemas pulmonares. Ele foi diagnosticado com pneumonia 
por Pneumocystis, doença por citomegalovírus (CMV) avançada 
e infecção por HIV. Ficou hospitalizado por 25 dias, sem perda do 
enxerto renal, com retorno da imunossupressão e início da TARV.

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV estava de 
acordo com a portaria da época(12), que recomendava o fluxograma 
de testagem para o diagnóstico laboratorial em duas etapas: 
triagem sorológica (etapa I) e teste complementar (etapa II). Com 
a presença de resultado reagente em ambas as etapas (amostra 
reagente para HIV), foi coletada uma segunda amostra de sangue 
para confirmar o diagnóstico laboratorial de HIV-1.

Os primeiros testes de monitoramento e contagem de linfócitos 
T foram realizados imediatamente após o resultado da sorologia. 
A Tabela 1 apresenta os resultados dos exames laboratoriais realizados 
no diagnóstico da infecção pelo HIV, que mostram a associação da 
viremia com a queda acentuada do número de linfócitos T CD4+.
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O teste de acompanhamento, com supressão de viremia [ácido 
ribonucleico (RNA) não detectável] e aumento do número da 
contagem de células de linfócitos T, demonstrou o controle 
da infecção durante a TARV.

Após o diagnóstico da infecção pelo HIV e o início da TARV, 
o paciente foi submetido a exames de monitoramento (carga 

viral e contagem de células de linfócitos T) em momentos 
diferentes. Em 2018, ao retornar à consulta médica, relatou ter 
iniciado hemodiálise e apresentou alguns resultados de sorologia 
anti-HIV que, devido a inconsistências, deixaram-no em dúvida 
quanto ao diagnóstico em 2012. A Tabela 2 mostra os resultados 
laboratoriais do paciente em uso de TARV, de 2013 a 2018.

TABELA 2 – Resultados do teste de HIV do paciente durante a TARV, na interrupção e após a retomada da TARV  

Conduta terapêutica Ensaio Resultado Data

TARV

 Molecular         DNA ramificado < limite de detecção                                     
Maio 2013Contagem de

linfócitos T
CD4+ 429 cel/µl 

30,34%
CD8+ 423 cel/µl                

29,92%
CD4/CD8

1,01
CD45+ 1.414 cel/µl

Molecular PCR em tempo real: não detectado                                            
Agosto 2015Contagem de

linfócitos T
CD4+ 449 cel/µl 

57,44%
CD8+ 182 cel/µl               

23,30%
CD4/CD8 

2,47
CD45+ 782 cel/µl

Sorológico

CMIA – Ag/Ab: reativo (índice 1,35)
Maio 2016

CMIA – Ag/Ab: reativo (índice 1,26)
TR1: não reativo Agosto 2017

CMIA – Ag/Ab: indeterminado (índice 1,09)/WB: negativo 
Setembro 2017CMIA – Ag/Ab: não reativo

TR1: não reativo
CMIA – Ag/Ab: não reativo Outubro 2017
CMIA – Ag/Ab:  não reativo Novembro 2017
TR1: reativo/TR2: reativo Dezembro 2017

CMIA – Ag/Ab:  não reativo/WB: negativo 

Março 2018
Molecular PCR em tempo real: não detectado

Contagem de
linfócitos T

CD4+ 610 cel/µl
41,6%

CD8+ 244 cel/µl 
16,67%

CD4/CD8 
2,5

CD45+ 1.467 cel/µl

Sorológico
TR1: não reativo Abril 2018

CMIA – Ag/Ab: reativo (índice 2,07)/IBR: indeterminado (gp41) Maio 2018

Interrupção da TARV

Sorológico 

 CMIA – Ag/Ab: reativo (índice 339,38)

Março 2019

WB: positivo (gp160, gp120, p66/68, p52/51, p55, gp41, p34/31, p24/25, p18/17)
CMIA – Ag/Ab: reativo (índice > 12,00)
IBR: reativo (gp160, gp120, gp41, p24)

Molecular

PCR em tempo real: 1.037 cópias/ml 
3,016 log

PCR em tempo real: 691 cópias/ml
2,839 log

PCR em tempo real: 962 cópias/ml
2,983 log

Outubro 2019

Retomada da TARV

Sorológico 

CMIA – Ag/Ab: reativo (índice > 12,00) 

Novembro 2020

IBR: reativo (gp160, gp120, gp41, p24) 
CMIA – Ag/Ab: reativo (índice: 464,8)

WB: positivo (gp160, gp120, p66/69, p52/51, p55, gp41, p34/31, p24/25, p18/17)
Molecular PCR em tempo real: não detectado

Contagem de
linfócitos T

CD4+ 400 cel/µl 
35,29%

CD8+ 397 cel/µl 
35,07%

CD4/CD8
1

CD45+ 1.133 cel/µl

HIV: vírus da imunodeficiência humana; TARV: terapia antirretroviral; DNA: ácido desoxirribonucleico; CMIA: imunoensaio quimioluminescente de micropartículas; Ag/Ab: antígeno/
anticorpo; TR: teste rápido (imunocromatográfico); WB: Western blot; IBR:  imunoblot rápido; PCR: reação em cadeia de polimerase.

TABELA 1 – Diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV

Diagnóstico 
Resultado

Teste sorológico
Teste molecular

Contagem de linfócitos T
Triagem Confirmatório CD4+ CD8+ CD4/CD8 CD3+ 

HIV 
CMIA – Ag/Ab

reativo                                 
WB positivo

(gp160, gp120, p66, p55, p51, gp41, p40, p24)           
PCR em tempo real 82.039 cópias/ml

4,91 log
40 cel/µl

20,7%
 116 cel/µl

60,2%
0,34

172 cel/µl
88,7% 

HIV: vírus da imunodeficiência humana; CMIA: imunoensaio quimioluminescente de micropartículas; Ag/Ab: antígeno/anticorpo; WB: Western blot; PCR: reação em cadeia de polimerase.
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Em julho de 2018, após um longo período de TARV (sete anos), 
o paciente suspendeu o tratamento a seu critério, possivelmente 
devido a inconsistências nos resultados dos testes de HIV de 2017 e 
2018. O médico solicitou apoio do serviço social para o retorno do 
paciente ao centro médico para exames complementares. A Tabela 
2 mostra os resultados laboratoriais obtidos durante o período de 
interrupção da TARV, que confirmam a infecção pelo HIV.

Com a interrupção da terapia, houve aumento da viremia do 
HIV e, consequentemente, maiores títulos de anticorpos, também 
detectados em testes sorológicos confirmatórios.

Após 18 meses, em janeiro de 2020, o paciente retornou à TARV – 
efavirenz (600 mg), lamivudina (10 mg/ml) e abacavir (300 mg). 
Em novembro de 2020, os exames laboratoriais mostraram 
controle da viremia – sorologia anti-HIV positiva e contagem de 
células T CD4+ > 350 células/µl. A Tabela 2 também apresenta 
esses resultados.

DISCUSSÃO

Neste estudo, o paciente iniciou a TARV logo após o diagnóstico 
de infecção pelo HIV e a manteve por vários anos sem interrupção. 
A eficácia do tratamento foi demonstrada pela supressão da 
carga viral plasmática do HIV e pelo aumento da contagem de 
células T CD4+. O monitoramento desses parâmetros e a melhora 
dos sintomas clínicos do paciente infectado pelo HIV são bons 
indicadores de adesão ao tratamento(13). Por outro lado, a rápida e 
eficaz supressão viral devido à potente TARV pode resultar em níveis 
de estimulação antigênica inadequados para o desenvolvimento e 
a manutenção de respostas de anticorpos específicos anti-HIV(14). 
A evolução incompleta da resposta de anticorpos anti-HIV ou 
a presença de sororreversão (embora raramente observada) 
ressaltam o potencial efeito imunológico da TARV precoce em 
pacientes com infecção primária por HIV(14).

Durante o tratamento, o paciente foi submetido a testes 
sorológicos que mostraram resultados anti-HIV inconsistentes 
(reagente, não reagente e indeterminado). Esses resultados 
deixaram o paciente em dúvida sobre a acurácia de seu diagnóstico 
em 2012. Estudos mostram o risco de resultados sorológicos 
negativos em indivíduos em TARV(14). A ausência ou diminuição dos 
títulos de anticorpos específicos anti-HIV no sangue periférico(14, 15) 
e a sensibilidade dos testes de detecção de anticorpos usados podem 
explicar resultados sorológicos inconsistentes durante a TARV. Os 
médicos e os pacientes devem compreender que, apesar de uma 
resposta sem anticorpos e dos testes de anticorpos HIV negativos, a 
infecção é persistente e o tratamento deve continuar para prevenir 

o rebote viral após a interrupção da TARV(16). A cura ainda não 
é alcançável devido a um reservatório de células infectadas que 
abrigam o vírus de forma latente, que pode diminuir a exposição 
ao antígeno aparentemente necessária ao sistema imunológico 
de alguns indivíduos para manter os marcadores sorológicos. 
Esta é uma característica das terapias atuais que, no entanto, 
beneficiam o paciente mantendo a viremia suprimida, evitando 
o desenvolvimento de resistência aos medicamentos e levando-o 
aos benefícios clínicos duradouros da TARV(17, 18). A suspensão da 
terapia, portanto, não é recomendada porque a replicação viral 
e a viremia associada promovem danos nas células do sistema 
imunológico, e o profissional de saúde que lida com esses 
pacientes deve estar ciente dessa possibilidade e trabalhar para 
evitar a interrupção da TARV.

Nesse contexto, a realização de testes sorológicos para 
confirmar a infecção pelo HIV ou como procedimento de rotina 
para intervenção médica em pacientes em TARV pode apresentar 
resultados falso negativos(4). Isso é especialmente verdadeiro 
em pacientes tratados precocemente, nos quais até 25% podem 
apresentar resultados sorológicos inconsistentes em pelo menos 
um tipo de teste(19). Vale ressaltar que, para evitar esse tipo de 
erro, deve-se considerar a suspensão da sorologia anti-HIV em 
indivíduos em diálise já com diagnóstico dessa infecção. Seria 
importante revisar os protocolos de sorologia em pacientes com 
infecções virais crônicas em tratamento para evitar situações 
como esta.

A infecção latente e persistente por uma pequena população 
de provírus quiescentes é encontrada em uma população de 
células T de memória de vida longa, capaz de reacender novos 
ciclos de replicação se a terapia for interrompida. Esse pool latente 
de vírus é estabelecido alguns dias após a infecção e não é afetado 
pela resposta imune antiviral ou pela terapia atual. A latência 
proviral é mantida em parte pelo estado quiescente das células 
infectadas e pela sua longa vida útil(17). Com a decisão do paciente 
de descontinuar a terapia devido a resultados inconsistentes, o 
provírus emergiu prontamente dos reservatórios, resultando em 
viremia de rebote e indução de formatação de anticorpos(4, 14). O 
retorno de anticorpos específicos para HIV no sangue periférico 
pode ser um marcador substituto para avaliar a carga de replicação 
do HIV e a presença do reservatório viral(11). 

A fim de melhorar o prognóstico da doença e diminuir a 
transmissão secundária, a estratégia “testar e tratar” foi estimulada, 
mas o tratamento eficaz pode influenciar o desempenho dos ensaios 
de diagnóstico baseados em anticorpos anti-HIV(4, 16). A resposta dos 
anticorpos pode ser alterada com o uso de TARV, por isso a importância 
do conhecimento sobre a realização de testes diagnósticos do HIV(4). 
Embora os ensaios sorológicos para o diagnóstico do HIV tenham 
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evoluído consideravelmente, deve-se levar em consideração as 
limitações de cada teste(11). A seleção de diagnósticos apropriados em 
um campo em evolução com diretrizes que mudam frequentemente 
tem sido desafiadora, mas necessária para melhorar a qualidade 
do atendimento ao paciente com uma melhor compreensão da 
epidemia. Os diagnósticos têm desempenhado um papel crítico na 
luta contra o HIV/Aids e, para alcançar o controle da epidemia, são 
necessárias capacidade de resposta e adaptação dos diagnósticos de 
HIV, a fim de superar os desafios na identificação do status do vírus 
e no monitoramento de pacientes infectados pelo HIV em TARV(13).

As intervenções de cura funcional foram desenvolvidas para 
reduzir ou eliminar o reservatório latente e estão se transformando 
em estudos clínicos, com o objetivo final de alcançar a remissão 
do HIV sem TARV. Os ensaios para quantificar a carga total do 
reservatório infectado pelo HIV têm sido essenciais para determinar 
se os métodos de intervenção são bem-sucedidos na redução 
do tamanho do reservatório e, potencialmente, na erradicação do 
vírus. A falta de ensaios confiáveis, reproduzíveis e sensíveis para 
avaliar a magnitude e o caráter do reservatório latente tem sido 
uma barreira fundamental na avaliação dessas intervenções(20). 

CONCLUSÃO

O caso relatado e os dados revisados colocam em foco a 
mudança no perfil da resposta imune mediada por anticorpos 
anti-HIV em indivíduos em TARV. Os resultados demonstram 
que a TARV modifica a evolução típica da resposta de anticorpos 
específicos do HIV e pode alterar a cinética esperada dessa 
resposta em indivíduos que interrompem a terapia. Com base 
nos resultados aqui apresentados, os testes sorológicos de HIV 
não devem ser realizados em pessoas infectadas pelo HIV com 
diagnóstico confirmado recebendo TARV devido a possíveis 
flutuações em seus resultados. Para esses pacientes, a carga viral 
é usada para monitorar o HIV junto com a contagem de células 
T e, no caso de falha virológica, a genotipagem de resistência ao 
medicamento pode ser necessária. É imprescindível que a PVHIV 
tenha conhecimento, proveniente do médico que a assiste nesse 
caso, de que a realização de testes sorológicos durante a TARV pode 
levar a resultados inconsistentes, o que não indica erradicação 
viral, mas eficácia do tratamento.
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