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PREVALÊNCIA DOS SUBTIPOS DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA
DO TIPO 1 (HIV-1) NO ESTADO DO PIAUÍ - BRASIL E O PERFIL DE
RESISTÊNCIA DAS CEPAS IDENTIFICADAS. Symonara Karina Medeiros
Faustino. Orientadora: Raquel Carvalho Montenegro. Dissertação de Mestrado.
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, UFC, 2011.

RESUMO

A variabilidade genética do HIV-1 é reconhecida como um problema em

potencial para o diagnóstico e tratamento do HIV/AIDS, assim como para a

transmissão, progressão da doença e desenvolvimento de vacinas globalmente

efetivas, o que torna importante o monitoramento da distribuição global dos

diferentes subtipos de HIV-1 e formas recombinantes circulantes (CRFs) no Brasil. O

presente trabalho teve como objetivo descrever a prevalência dos subtipos do HIV-1

circulantes no Estado do Piauí e o perfil de resistência das cepas identificadas aos

ARV, assim como verificar possíveis associações entre os subtipos virais e as

informações epidemiológicas e laboratoriais da população estudada. As amostras de

sangue de 60 pacientes portadores do HIV-1/AIDS foram coletadas no Laboratório

Central de Saúde Pública da cidade de Teresina/PI, no período de maio a abril de

2009. Após a extração do DNA proviral, foi realizada a técnica de Nested PCR, para

amplificação de duas regiões genômicas (pro e tr), sendo 37 amostras seqüenciadas

posteriormente. Em relação à análise do segmento do gene pro, 32 (86,5%) foram

do subtipo B e 2 (5,4%) do subtipo D, já em relação ao segmento do gene da tr,

todas amostras pertenceram ao subtipo B (20). Na análise estatística foram

encontradas associações significantes (p < 0,05) entre os subtipos virais com

usuários de drogas endovenosas, transfusão sanguínea e DST. Além disso,

verificou-se uma baixa prevalência de cepas com mutações resistentes aos

inibidores de protease (IP) (2,9%; 1/34), inibidores de transcriptase reversa

nucleosídicos (ITRN) (15%; 3/20) e não nucleosídicos (ITRNN) (10%; 2/20),

sugerindo que há baixa circulação de cepas do HIV-1 resistentes aos ARV no estado

do Piauí.

Palavras-chave: HIV, Subtipos, Variabilidade Genética, Resistência aos ARV,

Epidemiologia do HIV-1, Piauí/Brasil.
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SUBTIPES PREVALENCE OF HUMAN IMUNODEFICIENT VIRUS TYPE 1 (HIV-1)

IN PIAUÍ STATE/BRAZIL AND THE RESISTANCE PROFILE OF THE STUDIES

VIRUS. Symonara Karina Medeiros Faustino. Supervisor: Raquel Carvalho

Montenegro. Master’s Dissertation Post-Graduate Program in Pharmacology.

Department of Physiology and Pharmacology, UFC, 2011.

ABSTRACT

HIV-1 genetic variability is a wellkown problem that makes diagnosis and treatment

difficult to manage. Also, this variability is a problem for trasmission, disease

progression and for the development of vaccines, being important to know the

subtypes presented in each population worldwilde and in Brazil to provide more

effective treatment. The present study have the aim to describe the subtype prevalent

in Piauí state, the resistance profile of thouse to antiviral treatment, laboratory exams

and the epidemiologic point of view of HIV-1 in Piauí. Samples of blood from 60

patients (HIV-1 positive) were colect at Central Public Laboratory in Teresina/PI,

from maio to april 2009. Proviral DNA were isolated and Nested PCR were performed

for two genomic regions (pro e tr), being sequenced 37 samples. Analysis to the

segment for gene pro, 32 (86,5%) were subtype B and 2 (5,4%) subtype D. For tr

segment all samples were subtype B (20). Statistics analysis found a significant

association between vírus subtype and drug users, blood transfusion and STD (p <

0,05). Furthermore, the study reveal that even with two subtypes of HIV-1 detected

(B e D), a low prevalence of drug resistance was observed to the protease inhibitors

(PI) (2,9%; 1/34), nucleosidic reverse transcriptase inhibitor (NRTI) (15%; 3/20) and

non nucleosidic (NNRTI) (10%; 2/20).

Keywords: HIV, Subtypes, Genetic Variability, Drug Resistance, Epideiologyof HIV-1,

Piauí/Brazil.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Histórico

A entidade atualmente conhecida como Síndrome da Imunodeficiência

Humana Adquirida (AIDS/SIDA) é causada pelo vírus da imunodeficiência humana

(HIV - Human Immunodeficiency Virus). A doença é caracterizada pela redução no

número de linfócitos T auxiliares e subseqüente comprometimento da resposta imune

do hospedeiro, o que permite o surgimento de infecções oportunistas. A progressão

para a doença é lenta e a infecção pelo HIV é crônica (PRUSINER S.R., 2002; LEVY J.

A., 1998).

Os primeiros casos de AIDS foram descritos em 1981, nos Estados Unidos

através da observação de um surto de pneumonia causada por Pneumocystis carini,

atualmente conhecido como Pneumocystis juroveci (LEE et al., 2009), e o aparecimento

de um raro tipo de câncer vascular conhecido como Sarcoma de Kaposi entre jovens

homossexuais masculinos previamente saudáveis (GOTTLIEB et al., 1981),

transformando-se em uma epidemia que ficou conhecida vulgarmente por “Praga Gay”.

Posteriormente, devido ao amplo espectro clínico de manifestações da doença o Centro

para Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention -

CDC) a nomeou de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (CDC, 1982).

Os sintomas da doença começaram a aparecer também entre indivíduos

submetidos à transfusão de sangue (CDC,1982), em hemofílicos (JETT et al.,1983), e

usuários de drogas injetáveis (JAFEE et al.,1983), sugerindo então que a transmissão

da doença poderia ocorrer por via sanguínea. Posteriormente, os mesmos sintomas

foram observados em prostitutas e crianças filhas de mães infectadas confirmando a

transmissão sexual (MARMOR et al., 1982) e vertical da doença (MANAVI, 2006).

Análises retrospectivas de casos de pessoas que morreram de doenças,

relacionadas à AIDS foram estudados através da análise de amostras de sangue e

tecidos congelados armazenados. Entre estes casos, foram identificados os casos de

um marinheiro na Inglaterra, que morreu de AIDS em 1959 (CORBITT et al., 1990) e de

um marinheiro, sua mulher e sua filha mais jovem, na Noruega, que começaram a
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desenvolver doenças nos anos 60 e morreram todos até 1976 (FROLANDE et al.,

1988), sugerindo que os primeiros casos de AIDS na Europa datam dos anos 50.

O isolamento e a identificação do HIV-1 envolveram esforços de dois

grandes grupos de pesquisa. O primeiro, liderado por Luc Montagnier e seus

colaboradores, do Instituto Pasteur, em Paris. O segundo, comandado por Robert Gallo

do CDC, nos Estados Unidos. Além disso, várias descobertas da época foram cruciais

para o isolamento do HIV, tais como, o isolamento da enzima transcriptase reversa (TR)

(BALTIMORE, 1970; TEMIN & MIZUTANI,1970) e a descoberta da interleucina-2

(MORGAN et al., 1976), fator de crescimento essencial à cultura de células de linfócitos

T necessárias à replicação do HIV in vitro (PRUSINER, 2002).

Luc Montagnier estudava os retrovírus causadores de câncer em humanos

quando do surgimento da AIDS, em 1982, resolveu pesquisar a causa da doença,

devido à hipótese levantada por Robert Gallo de que essa enfermidade seria provocada

por um retrovírus. A partir de uma amostra da biópsia de um paciente com

linfodenopatia, Montagnier e seus colaboradores fizeram um cultivo de linfócitos T. Em

janeiro de 1983, foi descoberto no cultivo traços de TR, enzima presente apenas nos

retrovírus, o que confirmou a hipótese de Gallo. Esse vírus foi, então, isolado e

denominado de vírus associado à linfoadenopatia (Lymphadenopaty Asociated Virus –

LAV) (MONTAGNIER, 2002; BARRÉ-SINOUSI, 1983).

Simultaneamente, o grupo de pesquisa de Gallo também estudava os

retrovírus e foi o primeiro a isolar o HTLV (Human T - Lymphotropic Vírus), vírus

causador de leucemias em humanos. Ele defendia a hipótese de que a AIDS era

causada por um vírus da mesma família do HTLV, pois o modo de transmissão era o

mesmo e ambos se replicavam em linfócitos T. Em 1984 sua equipe isolou um novo tipo

de vírus linfotrópico de células T em humanos e o denominou de HTLV do tipo III. No

entanto, o agente etiológico da AIDS possuía várias característica distintas dos vírus da

família HTLV. Assim era pouco provável que o HTLV fosse o agente etiológico da AIDS.

A drástica perda de Linfócitos observada em indivíduos com AIDS não poderia ser

explicada pela infecção por um HTLV. Esses vírus em geral não destroem os linfócitos,

ao contrário, eles induzem a imortalização dos linfócitos infectados (GALLO, 2002;

MONTAGNIER, 2002; PRUSINER, 2002).
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No mesmo ano de 1984, Jay Levy e seus colaboradores da Universidade da

Califórnia, isolaram o vírus a partir de indivíduos assintomáticos, indicando o estado de

portador do vírus, e denominando-o de retrovírus associado à AIDS (AIDS-associated

retrovirus – ARV). Neste mesmo ano a relação do HIV como agente etiológico da AIDS

foi aceita pela comunidade médica e científica (LEVY J.A., 1998; LEVY et. al., 1984).

Os três protótipos virais encontrados: LAV, HTLV-III e ARV, foram

reconhecidos como sendo um mesmo vírus, pertencente à família Retroviridae. Em

1986, com o intuito de evitar a sinonímia para o vírus responsável pela AIDS, o Comitê

Internacional para Taxonomia dos Vírus (International Committe on Taxonomy of

Viruses – ICTV) recomendou nomear esse agente de vírus da imunideficiência humana

(Human Immunodeficiency Vírus – HIV) (VAN REGEMORTEL et al., 2000).

Em 1986, outro vírus associado à AIDS foi identificado no oeste africano.

Esse novo vírus apresenta diferenças sorológicas e filogenéticas em relação ao HIV.

Por esse motivo, o vírus passou, desde então, a ser denominado HIV-1, e o segundo

vírus identificado foi denominado HIV-2. Esse vírus também pode causar a AIDS, no

entanto, de uma forma mais branda e restrita ao oeste da África (VAN REGEMORTEL

et al., 2000).

Apesar da não existência de uma vacina preventiva contra a infecção por

HIV, grandes avanços já foram alcançados no controle da AIDS. A partir de 1986, os

testes para detecção do HIV se tornaram comercialmente disponíveis, o que reduziu

significativamente a transmissão do vírus por transfusão de sangue em países

desenvolvidos. Em 1987, foi desenvolvida a zidovudina - AZT (monoterapia), primeira

droga anti-HIV. Em 1995, foi disponibilizada a terapia antiretroviral altamente ativa

(HAART) que melhorou substancialmente a vida dos portadores do HIV-1 (GALLO &

MOTAGNIER, 2002).

1.2 A origem do HIV

A análise filogenética das variantes dos três grupos de HIV-1: M (Main), O

(Outlier) e N (New ou Non-M-Non-O) e de seqüências do HIV-2 foi uma peça importante

na montagem de um dos quebra-cabeças mais instigantes da epidemia de HIV/AIDS: a
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história da introdução do vírus na espécie humana. Neste sentido, apesar de uma

conexão entre os lentivírus humanos (HIV1 e 2) e retrovírus de primatas – SIV (Vírus da

Imudeficiência Símia) ter sido sugerida desde o início da epidemia, a reconstrução das

relações filogenéticas entre as principais variantes do HIV e os SIV somente foi

conseguida na medida em que mais vírus foram isolados de diferentes espécies de

símios (MÔNICA & CLAUDIO, 2000).

A introdução do HIV na população humana teve origem em transmissões

zoonóticas do SIV provavelmente por contato com sangue e secreções de animal

contaminado e/ou através de ingestão de carne contaminada (HANH et al., 2000).

A origem zoonótica do HIV-2 foi a primeira a ser elucidada, com o isolamento

de uma cepa de SIV que infecta o primata Sooty mangabeys (SIVsm), conhecido como

macaco do tope dourado. Um exemplo desta possibilidade é a estreita relação

filogenética entre o HIV-2 e SIVsm (PAPATHANASOPOULOS et al.,2003; GAO et al.,

1992).

Com relação ao HIV-1 foi bem mais difícil definir a procedência da cepa

virulenta responsável pela atual epidemia da AIDS no mundo. Por algum tempo o SIV

que infecta o primata Chlorocebus aethiops (SIVagm), conhecido como macaco verde

da África (FUKASAWA et. al. 1988), foi considerado o seu provável ancestral direto

(DOOLITTLE et al., 1990). Entretanto, a relação entre os dois vírus permanecia

controversa. Um ponto de consenso entre os pesquisadores era o local de origem da

epidemia da AIDS: o oeste da África Equatorial (alguns se referem à região como África

Central). Duas evidencias suportavam esta teoria. Em primeiro lugar, a África Equatorial

é a região onde a maior diversidade de variantes do vírus é encontrada (VIDAL et. al.,

2000). Em segundo lugar, a amostra soropositiva para HIV-1 mais antiga foi colhida em

1959, no antigo Zaire (atual República Democrática do Congo), sugerindo que o HIV-1

foi introduzido em humanos no final da década de 40 (ZHU et.al., 1998).

Somente na década de 90, a identificação de retrovírus de chimpanzés (Pan

troglodytes troglodytes) SIVcpz, resolveu a questão sobre a origem zoonótica do HIV-1

(HUET et al., 1990; HAYAMI et al., 1994) pois: os dois vírus compartilhavam a mesma

estrutura genômica; vírus de chimpanzés e variantes do HIV-1 se agrupam próximos

nas árvores filogenéticas; existem evidencias indiretas de que a infecção de

chimpanzés pelo SIV não é um evento incomum, sendo assintomática em algumas
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espécies, enquanto outras espécies desenvolvem uma doença similar à infecção pelo

HIV em humanos; chimpanzés e representantes de todos os grupos de HIV-1

compartilham a mesma região geográfica (o oeste da África Equatorial); e a carne de

chimpanzés é utilizada como alimento na região, o que evidencia a oportunidade do SIV

ter infectado a espécie humana no momento do abate, preparo ou ingestão da carne

(HAHN et al., 2000).

Em 2000, um estudo realizado por Korber e colaboradores realizando uma

análise filogenética de dados epidemiológicos de amostras retrospectivas sugeriu que o

primeiro caso de infecção pelo HIV ocorreu em 1931 no oeste da África (KORBER et

al., 2000).

A transmissão do HIV aos humanos ocorreu repetidamente ao longo dos

anos, mas as mudanças sociais, econômicas e comportamentais particulares que

ocorreram na metade do século 20 forneceram as circunstâncias que permitiram que o

vírus se expandisse e se tornasse bem estabelecido nos seres humanos, além de

alcançar proporções epidêmicas (JAWETZ & ALDELBERG’S, 2007).

1.3 Classificação e morfologia do HIV-1

O HIV é um vírus com genoma formado por duas moléculas de ácido

ribonucléico (RNA) de fitas simples e classificado como membro da família Retroviridae,

subfamília Orthoretrovirinae, gênero Lentivirus (ICTV, 2009). Todos os vírus dessa

família fazem a transcrição reversa, processo onde o RNA viral é utilizado como molde

para a síntese de um DNA viral complementar (cDNA). Esse processo é o inverso ao

que usualmente é observado nas entidades biológicas, onde o ácido

desoxirribonucléico (DNA) é utilizado como molde para síntese de RNA, que por sua

vez é utilizado como guia para síntese de proteínas. Outra característica desses vírus é

sua integração ao genoma da célula hospedeira, recebendo o nome de provírus. O

nome da família tem origem no radical latim retro, que significa de trás para frente, em

alusão a TR (DNA polimerase dependente de RNA), enzima responsável pela

transcrição reversa (VAN REGENMORTEL et al., 2000).
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Os retrovírus pertencentes ao gênero Lentivirus, do latim lentus (lentos),

recebem essa denominação porque possuem um longo período de incubação no

hospedeiro, podendo persistir e replicar-se por muitos anos antes de causar sinais

clínicos da doença. Os lentivírus produzem efeitos citopáticos, provocam deficiências

imunológicas, desordens hepáticas e nervosas, além de doenças autoimunes. Os

genomas desses vírus são relativamente grandes, apresentando um número maior de

genes do que outros retrovírus. Além dos genes estruturais, gag, pol, env, comuns a

todos os retrovírus, os lentivírus codificam proteínas acessórias e regulatórias da

replicação viral (JANEWAY et al., 2002; FLINT et al., 2004).

O vírus maduro do HIV-1 possui formato esférico com 100-120 nm de

diâmetro, um genoma de 9,8 kDa e um envelope de natureza lipoprotéica oriundo da

célula hospedeira contendo glicoproteínas codificadas pelo vírus: glicoproteína gp120

de superfície (SU) e gp41, a glicoproteína transmembranar (TM). Além dessas

proteínas, existem outras que também são derivadas da membrana da célula

hospedeira durante o processo de saída do vírus na célula, que são antígenos do

Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC), actina e ubiquitina (Figura 1)

(ARTHUR et al., 1992)

No interior do envelope encontra-se um segundo envoltório, a matriz (MA),

que é constituída pela proteína p17. O capsídeo (CA) é formado pela proteína p24, e no

interior dele encontram-se duas cópias do genoma de RNA fita simples, com polaridade

positiva, associadas às proteínas p7e p6 e as enzimas virais transcriptase reversa (RT),

integrase (IN) e protease (PR) formando o nucleocapsídeo (NC) (Figura 1) (WIGG,

2002).
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Figura 1. Organização estrutural da partícula do HIV-1

(Adaptado de www.stanford.edu/.../2005gongishmail/HIV.html).

1.4 Organização do genoma do HIV-1

O genoma do HIV-1 possui aproximadamente 10.000 nucleotídeos (9,8 kDa)

e seus principais genes podem ser divididos em 3 categorias (VASHNAV & WONG-

STALL, 1991): os genes estruturais env, gag e pol, presentes em todos os retrovírus,

que codificam respectivamente as proteínas do envelope viral, as proteínas da matriz e

capsídeo, e as enzimas virais; os genes rev, tat e nef, codificam proteínas que regulam

a expressão gênica, a taxa de transcrição do HIV-1 e expressão MHC-1 e CD4+

negativamente, respectivamente, e por isso são chamados genes regulatórios ou

reguladores (WIGG, 2002); os genes acessórios fiv, vpr e vpu são considerados

acessórios, por serem dispensáveis à replicação em cultura de células. A diferença

genômica entre o HIV-1 e o HIV-2 está na presença do gene vpx no HIV-2. O genoma

viral é flanqueado por longas seqüências repetidas denominadas de LTRs (Long
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Terminal Repeats), que regulam a integração do vírus ao genoma hospedeiro, a

expressão gênica e a replicação (Figura 2) (LARDER et. al., 2001; WIGG, 2002).

Figura 2. Mapa genômico do HIV-1 (Adaptado de

www.stanford.edu/.../2005gongishmail/HIV.html).

1.4.1 Genes estruturais

O gene gag (grupo específico de antígeno) é responsável por codificar as

proteínas estruturais que compõem a matriz e o capsídeo viral. Este gene é codificado

por um ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) que é traduzido numa poliproteína 55

kDa (Pr 55Gag), a qual se associa ao RNA viral para formar capsídeo imaturo. A

poliproteína é clivada pela protease viral durante ou após brotamento da partícula viral,

gerando quatro proteínas menores: p24 (capsídeo), p17 (matriz), p7 (nucleocapsídeo) e

p6 (núcleo), promovendo a maturação do vírus (LADER et al., 2001).

As proteínas p17, ou proteína da MA, permanecem presas à superfície

interna do envelope, estabilizando a partícula viral. Uma pequena porcentagem de p17



29

se associa à integrase e facilita o transporte do genoma viral para o núcleo celular, após

a entrada do vírus na célula. As proteínas p24, ou a proteína do CA, formam uma

estrutura cônica que envolve os RNAs virais, a qual pode ser visualizada por

microscopia eletrônica no interior da partícula viral. As proteínas p7, ou proteínas do

NC, reconhecem o sinal de empacotamento no RNA viral, o qual está localizado na

porção 5’ terminal dos RNAs e é importante para a incorporação destes nos vírus. A

proteína p7 possui dois domínios, que são os responsáveis pela sua interação com o

sinal de empacotamento. Além disso, a p7 também facilita o processo de transcrição

reversa. O papel das proteínas p6 consiste em mediar à interação entre a poliproteína

p55 e a proteína viral vpr, levando à incorporação de vpr nos vírus (LADER et al.,

2001).

Os produtos do segundo gene estrutural pol são três enzimas funcionais

necessárias para a replicação do HIV: transcriptase reversa (TR), integrase (IN) e

protease (PR), sintetizadas a partir de uma grande poliproteína precursora de 160 kDa

(Pr 160Gag-Pol). A transcriptase reversa (p66/51) é um heterodímero composto por duas

subunidades protéicas e possui propriedades catalíticas que incluem: atividade de DNA

polimerase que realiza cópias de DNA usando molde de RNA, e atividade de

ribonuclease H (RNase H) que degrada o componente RNA das moléculas híbridas de

RNA-DNA. Essa região do genoma viral, uma vez seqüenciada, poderá mostrar as

possíveis mutações associadas à redução da suscetibilidade aos antiretrovirais (ARV).

A IN (p31) é essencial para integração do genoma viral ao DNA do hospedeiro.

(ANTONI et al., 1994). A protease viral (PR), também chamada p10, é responsável

pelas clivagens dos polipepitídeos precursores das proteínas funcionalmente ativas, dos

genes gag e pol, bem como pela maturação dos vírus. Essa enzima se auto-ativa

somente no interior de partículas virais, em brotamento ou que foram liberadas no meio

extracelular. Logo, os vírus se tornam infecciosos, ou maduros, apenas no momento de

sua liberação ou quando já estão no meio extracelular (FLINT et al., 2004; LARDER et

al., 2001).

O terceiro e último gene estrutural env é traduzido no retículo endoplasmático

rugoso na forma de um precursor, gp160, o qual é clivado no complexo de Golgi por

proteases celulares, gerando duas proteínas a gp120, proteína mais externa do HIV, e a

gp41, a glicoproteína transmembrânica, ambas essenciais para a ligação e entrada do
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vírus na célula hospedeira. Após a clivagem, esse complexo gp120-gp41, associados

de forma não covalente, é transportado para a superfície celular, onde é incorporado

aos vírus em brotamento na membrana da célula hospedeira (ANTONI et al., 1994;

LARDER et al., 2001).

1.4.2 Genes regulatórios

Os genes regulatórios tat e rev são responsáveis por codificar proteínas

essenciais para o sucesso da replicação viral (FRANKEL & YOUNG, 1998). O primeiro

é responsável por codificar um ativador transcricional essencial para a replicação do

HIV, a proteína Tat. Esta proteína que se liga ao RNA, reconhece uma seqüência em

forma de loop, denominada elemento de resposta à transativação (transactivation

response element-TAR), localizada na extremidade 5’ de todos os RNAs mensageiros

do HIV-1. Como resultado dessa ligação, há o aumento na taxa de produção de

transcritos virais primários de pelo menos mil vezes (LARDER et al., 2001; FLINT et al.,

2004).

O segundo gene regulatório rev codifica a proteína Rev. Esta proteína possui

afinidade por seqüências de RNA e um sinal para exportação nuclear. Além disto, Rev

regula a expressão diferencial dos genes do HIV-1. As proteínas regulatórias Rev, Tat e

Nef são sintetizadas no início do ciclo infeccioso do HIV-1, e por isso são chamadas de

proteínas da fase precoce. Estas três proteínas são traduzidas a partir de RNAs

mensageiros (mRNAs) que sofreram múltiplos eventos de processamento do RNA

(splicing). No início da infecção, Rev se acumula no núcleo e se associa aos mRNAs

virais recém-transcritos. Essa ligação ocorre em uma região chamada RRE (Rev

responsive Element) localizada dentro da região env (LARDER et al., 2001).

A ligação de Rev aos mRNAs recém-transcritos promove a saída destes do

núcleo antes de serem processados completamente, ou seja , antes de sofrerem

múltiplos eventos de splincing. Dessa forma, Rev promove o surgimento de mRNAs que

não sofreram splincing ou que sofreram splincing parcial fora do núcleo. Esses mRNAs

dão origem às proteínas virais Gag-Pol, Gag, gp160, Vpu, Vpr e Vif, e estas, por

surgirem em uma etapa posterior, são chamadas de proteínas da fase tardia. Portanto,

o acúmulo de Rev no núcleo induz a transcrição da fase precoce para a fase tardia da
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infecção. A ausência de Rev causa a ausência das proteínas tardias e conseqüente a

não produção de vírus (FLINT et al., 2004; ABBAS & LICHTMAN, 2003; LARDER et al.,

2001).

O terceiro gene regulatório nef (Negative factor), codifica um pequeno

polipeptídio (proteína Nef), que está associada à estimulação da infecção viral, a

resistência à ação do sistema imune e conseqüentemente a progressão mais rápida

para a AIDS. Diversas funções são atribuídas a Nef, durante a infecção viral in vivo,

tais como modular negativamente a expressão de CD4 e MHC I (Complexo Principal de

Histocompatibilidade de Classe I) presentes na superfície das células infectadas pelo

vírus (linfócitos T), alterar as vias de sinalização celular, induzir apoptose em células

efetoras do sistema imune e inibir apoptose nas células hospedeiras do HIV (MARCH,

1999; FACKLER & BAUR, 2002).

1.4.3 Genes acessórios

O gene vif (virion infective factor) codifica uma proteína viral Vif importante na

infectividade e na replicação da partícula viral, sendo essencial para infecções in vivo.

Vif é necessária no momento da montagem viral. Na ausência da proteína Vif, haverá a

fusão entre as membranas viral e celular, porém não existirá a síntese do DNA proviral.

(MILLER et al., 2000; LARDER et al., 2001; FLINT et al., 2004).

O gene vpr (vírus protein R) codifica uma proteína Vpr que é incorporada nas

partículas virais pelo peptídeo p6 do gene gag. Essa proteína é importante na infecção

de células que não estão em processo de divisão celular. Vpr facilita o transporte do

complexo DNA viral e enzima integrase para dentro do núcleo da célula infectada. Vpr

também pode bloquear a divisão celular de células infectadas, mantendo o ciclo na fase

G2, ligar-se a LTR (LongTerminal Repeat) viral e potencializar a transcrição de genes

pela interação com fatores transcricionais celulares (LARDER et al., 2001; FLINT et al.,

2004).

O gene vpu (virus protein U) codifica uma proteína viral U ou Vpu, localizada

nas membranas das organelas celulares. Durante a infecção viral, o receptor celular

CD4 recém sintetizados se complexam a gp160 no retículo endoplasmático, causando a

aprisionamento dos complexos CD4-gp160 nessa organela. Tal processo interfere na
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montagem de novas partículas virais, por reduzir a quantidade de glicoproteína do

envelope gp160 disponíveis para montagem novos vírus. A proteína Vpu tem a função

de liberar a gp160, induzindo a degradação de CD4. Além disso, Vpu aumenta a

liberação de vírus da superfície celular. Observa-se um acumulo de partículas virais na

região do córtex celular, na ausência da proteína Vpu (LARDER et al., 2001; BAUR &

STREBEL, 2003; FLINT et al., 2004).

O HIV 2 possui o gene vpx no lugar ao que corresponderia ao gene vpu do

HIV-1 (FREED & MARTINS, 1995). As funções das principais proteínas codificadas pelo

genoma do HIV-1 estão resumidas no Quadro 1.

Quadro 1. Principais funções das proteínas codificadas pelo genoma do HIV-1

(adaptado de JANEWAY et al., 2002).

Gene Função
Gag Antígeno grupo-específico Proteínas do core e da matriz.

Pol Plolimerase Enzimas transcriptase reversa, protease e

integrase.

Env Envelope Glicoproteínas: gp120 se liga ao CD4 e a

receptores de quimiocinas e gp41 intermedeia a

fusão do vírus à célula hospedeira.

Tat Transativador Regula positivamente a transcrição.

Rev Regulador da expressão viral Permite a exportação de transcrito não

processados no núcleo da célula hospedeira

Vif Fator de infectividade viral Aumenta a capacidade infectiva das partículas

virais.

Vpr Proteína viral R Promove a importação nuclear de DNA viral e a

parada do ciclo celular da célula hospedeira em

G2.

Vpu Proteína viral U Promove a degradação intracelular de CD4 e

aumenta a liberação de partículas virais na

membrana da célula hospedeira.

Nef Fator de regulação negativa Regula negativamente a expressão de CD4 e

de MHC classe I da célula hospedeira e

aumenta a infectividade viral.
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1.5 Ciclo replicativo do HIV-1

A replicação do HIV consiste de uma série de eventos que podem ser

divididos em uma fase inicial e outra tardia, embora alguns eventos ocorram de forma

coordenada ou mesmo de forma simultânea (FREED, 2001).

O HIV utiliza-se de receptores e co-receptores presentes na superfície de

linfócitos T ou macrófagos para que haja reconhecimento e adsorção do vírus,

proporcionando o começo da infecção viral. A interação ocorre entre receptores CD4

que estão presentes na membrana da célula alvo e as moléculas de gp120 presentes

no envelope viral (MANAVI, 2006).

Para que haja o reconhecimento, ligação e entrada do HIV na célula

hospedeira há necessidade, também, da interação com co-receptores (receptores de

quimiocina) que estão adjacentes aos receptores CD4, sendo as moléculas CCR5

(receptor β-quimiocina) e CXCR4 (receptor α-quimiocina) as mais bem estudadas. Após 

o estabelecimento dessas interações moleculares, o nucleocapsídeo viral entra no

citoplasma da célula hospedeira para que ocorra o processo de replicação do genoma

viral (MANAVI, 2006) (Figura 3).
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Figura 3. Infecção das células pelo HIV-1 (Adaptado de ABBAS et al.,

2008).

1.5.1 Fase inicial da replicação viral

Essa fase inicia-se com a ligação específica de partículas de HIV com

células que apresentam, em sua superfície, receptores do tipo CD4, uma proteína que

apresenta função imunológica. Essa ligação ocorre através de interações específicas

entre as glicoproteínas do envelope viral (gp120) e o domínio amino-terminal da

molécula CD4, a qual é fundamental para a ligação, porém não suficiente para a

infecção.

Diferente de outros retrovírus, o HIV necessita de uma proteína de

superfície adicional presente na célula hospedeira para que ocorra a fusão entre o

envelope viral e a membrana da célula hospedeira. Tais proteínas são os co-receptores

CXCR4 e CCR5, que direcionam a fusão entre as membranas (NAZARI & JOSHI,

2008).
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Inicialmente, a molécula de gp120 se liga a molécula de CD4 presente na

membrana da célula alvo, tal interação molecular gera mudanças conformacionais na

molécula gp120, a qual acaba expondo novos sítios de ligação, permitindo assim a

interação molecular entre a gp120 e os co-receptores CCR5 ou CXCR4. Dessa forma,

tais interações levam a modificações na conformação agora na molécula de gp41, a

qual expõe uma região hidrofóbica denominada peptídeo de fusão, que se insere na

membrana da célula que será infectada permitindo a fusão entre o envelope viral e a

membrana celular (FREED, 2001). O processo de entrada do vírus na célula está

ilustrado na Figura 4.

Figura 4. Mecanismo de entrada do HIV na célula (Adaptado de ABBAS et al., 2008).

Após a fusão entre o envelope viral com a membrana da célula

hospedeira, ocorre o desnudamento do vírus com inserção do capsídeo viral no

citoplasma celular, o que resulta na liberação do genoma viral associado às enzimas
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virais PR, TR e IN, as quais se tornam ativas, iniciando assim o ciclo de replicação viral

(FREED, 2001).

O RNA viral é transcrito pela enzima transcriptase reversa (TR) levando,

primeiramente, a formação de uma molécula híbrida RNA/DNA, que posteriormente

dará origem a molécula de DNA linear de dupla fita (TELESNITSKY & GOFF, 1997). A

TR é uma enzima multifuncional que apresenta tanto a atividade de DNA polimerase

dependente de DNA assim como de RNA, bem como de ribonuclease H (RNase H), a

qual atua na formação da molécula híbrida RNA/DNA, por meio da clivagem específica

da fita de RNA viral. Esse DNA proviral será associado às proteínas virais IN, MA, TR e

Vpr, formando um complexo de preintegração (PIC), o qual será transportado até o

núcleo celular, onde poderá ser integrado ao genoma da célula infectada (GÖTTE &

WAINBERG, 1999; SHERMAN & GREENE, 2002). A integração é um passo essencial

na replicação e, conseqüentemente, para persistência da infecção (WU et al., 1999;

REINKE et al., 2001).

1.5.2 Fase tardia da replicação viral

A fase final da replicação do HIV inicia a partir do momento em que há

síntese de mRNA, sendo que duas classes são geradas, um RNA genômico em que

não há processamento do tipo splicing (unspliced), o qual servirá para a incorporação

do vírus maduro, e dois RNA transcritos com eventos de processamento do tipo splicing

(RNA subgenômico), os quais são usados para gerar poliproteínas virais. Estes são

transportados para fora do núcleo onde sofrerão tradução (URNOVITZ & MURPHY,

1996).

Inicialmente, pequenas moléculas de RNA possuindo informação para a

síntese das proteínas regulatórias Tat, Rev e Nef são sintetizadas (GREENE, 1990).

Geralmente moléculas de RNA genômicos que não sofreram evento de processamento

do tipo splicing (unspliced) são retidas no núcleo onde podem sofrer eventos de

processamento ou serem degradados (OHNO et al., 1998). Contudo, uma longa e única

molécula de mRNA, que não sofreu eventos de processamento, é necessária no

citoplasma para a síntese e posterior empacotamento da proteína Gag e da poliproteína
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Gag-Pol, sendo que o procedimento de exportação para o citoplasma é mediado pela

proteína acessória Rev (LEVER, 2005).

A gp160 é sintetizada no retículo endoplasmático usando mRNA spliced

contendo informação do gene env. Esta poliproteína é modificada pós-tradução no

retículo endoplasmático e no complexo golgi e, posteriormente, transportada para a

membrana da célula para a montagem do vírus (FREED & MARTIN, 1995).

Ambas as moléculas, gp160 e CD4, são sintetizadas no retículo

endoplasmático, sendo que a ligação prematura da molécula de CD4 a essa organela

pode inibir o deslocamento da gp160 para a membrana da célula infectada (HOXIE et

al., 1986).

O receptor CD4 é alvo para a remoção no retículo endoplasmático pela

proteína acessória Vpu. De forma parecida, receptores CD4 presentes na membrana

celular são inseridos na via de degradação endossomal através da ligação da proteína

Nef ao receptor celular (DEORA & RATNER, 2001; ARORA & FREDERICKSEN, 2002).

A montagem dos novos vírus ocorre devido ao acúmulo de transcritos

completos do genoma de RNA dentro de um complexo de nucleoproteínas, o qual é

formado pelas proteínas codificadas pelo gene gag, assim como as enzimas codificadas

pelo pol. Esse nucleocapsídeo é coberto por um envelope proveniente da membrana

plasmática da célula hospedeira, na qual estão presentes tanto proteínas oriundas da

própria membrana celular, como as glicoproteínas virais gp120 e gp41. Posteriormente,

o vírus é liberado da célula hospedeira por meio de brotamento e sofrerá maturação

ficando apto a infectar novas células (JANEWAY et al., 2002). O ciclo de replicação do

HIV-1 está representado esquematicamente na Figura 5.
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Figura 5. Replicação do HIV. A fase inicial ocorre a partir do momento em que há
reconhecimento da molécula de CD4, com posterior integração do DNA proviral. A fase
tardia inclui todos os eventos de transcrição do DNA proviral, brotamento e maturação
viral (Adaptado de TURNER & SUMMERS, 1999).

1.6 História natural da infecção

O principal dano causado pela infecção por HIV-1 é a destruição progressiva

do sistema imune celular. O HIV-1 infecta as células do sistema imunológico,

especialmente linfócitos T do tipo CD4+, levando a uma severa imunossupressão e

tornando a pessoa mais suscetível a doenças infecciosas. Na tentativa de combater a

infecção o corpo produz em torno de 10 bilhões de novos linfócitos por dia, no entanto,
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10 bilhões de novas cópias de HIV também são produzidas. A meia vida do vírus no

plasma é de 6 horas e seu ciclo replicativo dura em torno de 2,6 dias. Esta batalha entre

produção viral e a resposta imune ocorre por muitos anos até que danos ao sistema

imune sejam irreparáveis (KUMMERLE, 1996).

Os linfócitos T CD4+, quando infectados sua meia vida fica em torno de 1,6

dias e a destruição destes devido à infecção pelo HIV pode ser provocada por diversas

formas. Uma delas é provocada pela própria infecção viral, que resulta na lise dos

linfócitos infectados, além de aumentar a suscetibilidade destes à indução de apoptose.

Além disso, há ainda a morte dessas células que são reconhecidas pelos linfócitos T

CD8+ (JANEWAY et al., 2002).

A AIDS é uma doença de progressão lenta, que pode ser dividida em três

fases clínicas distintas (Figura 6). A primeira, chamada de fase aguda da infecção que

está presente em 40 a 90% dos casos e é caracterizada por intensa replicação viral,

quando grande quantidade de linfócitos T CD4+ é infectada e destruída

constantemente. Os sintomas podem surgir de sete dias a duas semanas após a

exposição, sendo muitas vezes confundidos com sintomas de gripe comum. Pacientes

que apresentam sintomas mais severos e duradouros durante esta fase de infecção

tendem a progredir mais rapidamente para AIDS. Os sintomas mais comuns são febre,

úlceras orais, faringite, mialgia, artralgia, cefaléia, mal-estar, perda de peso e

linfodenopatia. Em alguns casos os pacientes apresentam adenomegalias e rash

cutâneo (tronco e membros). Laboratorialmente, a contagem de linfócitos T CD4+ decai

caracterizando uma linfocitopenia, seguida de um aumento dos linfócitos T CD8+

caracterizando a inversão da relação CD4+/CD8+ e um pico de produção viral que pode

variar amplamente de 104 a107 cópias/mL (HOFFMANN & KAMPS, 2005).

É logo após a fase aguda que ocorre a soroconversão do portador, ou seja,

produção de anticorpos específicos pelo hospedeiro, direcionados contra o envelope

viral, os quais são detectáveis por meio de testes imunoenzimáticos. Entretanto, a

resposta imune adaptativa, tanto celular como humoral, controla parcialmente a

infecção e a produção de partículas virais. Este controle leva a uma queda na viremia

para níveis baixos, porém detectáveis, por volta de doze semanas após a exposição

inicial (ABBAS & LICTHMAN, 2003; LEVY J.A., 1998).

Após o primeiro estágio, observa-se a fase assintomática e crônica da
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infecção ou latência clínica. Durante esse período, poucos vírus podem ser produzidos,

a quantidade de partículas virais presentes no plasma é menor do que a observada

nas outras fases e poucas células infectadas é encontrada no sangue periférico. O

sistema imune permanece competente e é capaz de controlar a infecção pelo HIV e

por outros patógenos oportunistas. Praticamente nenhum sintoma é observado. No

entanto, nos tecidos linfóides há uma progressiva infecção e destruição de linfócitos T

CD4+, o que é refletido pelo declínio gradual e progressivo no número dessas células

circulantes no sangue. Essa fase dura em média 10 anos. No entanto, alguns

pacientes são freqüentemente chamados de não progressores devido a um lento

declínio na população de linfócitos T CD4+ e também a uma baixa carga viral por um

tempo maior. Esses indivíduos podem permanecer nesse estágio da infecção por até

17 anos (ABBAS & LICTHMAN, 2003; LEVY J.A., 1998).

O último estágio da doença é denominado de AIDS, ou fase sintomática, que

é caracterizada pela perda da competência do sistema imune devido à destruição

maciça dos tecidos linfóides. A contagem de CD4 cai para menos de 300 células por

mm3 de sangue e a viremia aumenta drasticamente. Surgem às doenças oportunistas e

alguns tumores também associados a AIDS, como o Sarcoma Kaposi e linfomas.

Outros sintomas freqüentes dessa doença são perda de peso e surgimento de

distúrbios neurológicos. Esses sintomas caracterizam a Síndrome da Imunodeficiência

Adquirida e levam à morte do indivíduo infectado (ABBAS & LICTHMAN, 2003; LEVY

J.A., 1998).

A história natural da infecção pelo HIV-1 começou a ser alterada a partir da

segunda metade da década de 90 com o surgimento da terapia antiretroviral de alta

atividade (HAART – “High Active Antiretroviral Therapy”). Estas drogas inibem a

multiplicação do vírus, revertendo quadros clínicos sintomáticos e o estado de

imunossupressão observado em pacientes com AIDS (Marins et al., 2003). Nos

indivíduos assintomáticos, a HAART pode impedir a progressão da doença,

aumentando com isso a sobrevida destes pacientes e reduzindo as taxas de

morbidade e mortalidade associadas a esta infecção no mundo (OSMANOV et al.,

2002) e no Brasil (MARINS et al., 2003).
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Figura 6. Parâmetros virológicos e imunológicos na progressão da infecção pelo

HIV-1 (Adaptado de PANTALEO et al., 1993).

1.7 Variabilidade genética do HIV

A elevada diversidade do HIV consiste no fato de que a transcriptase reversa

não possui a capacidade de autocorreção durante o processo de replicação do vírus,

uma propriedade comum à DNA polimerase de outros organismos (OVERBAUGH &

BANGHAM, 2001; MARKOWITZ et al., 2003). Como conseqüência dessa falha de

correção, há formação de substituições nucleotídicas incorretas (aproximadamente 10-4

por nucleotídeo) assim como de mutações (3 x 10-5 nucleotídeos / dia) (VERAS, 2006).

A elevada taxa de replicação viral (aproximadamente 10 bilhões/dia), somada

à variedade genética dos vírus, aumenta a diversidade do mesmo ao longo da infecção

no hospedeiro (PINTO & STRUCHINER, 2006).

Além dos erros ocorridos durante a inserção de nucleotídeos, a TR também

possibilita a realização de um processo denominado de recombinação homóloga, que

consiste na recombinação entre genomas virais em indivíduos que estão infectados por

variantes virais distintas. Durante a transcrição reversa, a TR pode se deslocar de uma
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fita de RNA para outra levando a formação de uma fita de DNA viral contendo

segmentos dos dois RNA iniciais (HU & TEMIN, 1990). No entanto, tal processo só é

eficaz para a geração de variabilidade, se as duas fitas de RNA presentes no vírus

forem diferentes uma da outra, ou seja, que anteriormente tenha sido formado genomas

virais heterozigotos, fato que ocorre quando há infecção simultânea por duas variantes

virais em um único indivíduo (HU & TEMIN, 1990).

A grande variabilidade genômica do HIV-1 traz importantes implicações para

o diagnóstico laboratorial, o tratamento, assim como para investigações

epidemiológicas. A complexidade genômica adquirida através desses processos

descritos acima acaba por trazer a essas populações de mutantes a capacidade de

responder de forma rápida e eficaz às modificações ocorridas no ambiente de

replicação, em virtude de oferecerem uma grande quantidade de variantes (mutantes)

sobre as quais a seleção natural pode atuar (PEETERS & SHARP, 2000; OVERBAUGH

& BANGHAM, 2001).

1.8 Classificação do HIV

As análises filogenéticas de numerosas amostras de HIV provenientes de

diversas localidades geográficas permitiram estabelecer a classificação do HIV em

tipos, grupos, subtipos e formas recombinantes (CRFs) (ROBERTSON et al., 2000).

Os dois tipos do vírus da AIDS, o HIV-1, e o HIV-2 são diferenciados com

base na sua organização genômica e nas relações filogenéticas entre si, e entre os

outros retrovírus de primatas. Para o HIV-1 foram descritos três grupos distintos entre

si: M, O e N. Esta nomenclatura vem da inicial dos seguintes termos em inglês: Main

que significa principal, Outlier que se refere a um grupo externo e New ou Non-M-non-O

que são aqueles novos vírus que não se enquadram em nenhum dos grupos anteriores

(SIMON et al., 1998). Destes o mais prevalente é o grupo M, responsável pela atual

pandemia e é composto por nove subtipos filogenicamente distintos, classificados como

A, B, C, D, F, G, H, J, K, além de quarenta e nove formas recombinantes (CRFs), tendo

como origem a África Central (KANDATHIL et al., 2005;

www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/CRFs/CRFs.htm) (Figura 7). O grupo O é
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prevalente na República dos Camarões, Gabão e Guiné Equatorial, na África

(GÜRTLER, 1996). O grupo N apresenta a menor dispersão, tendo sido documentado

em poucos indivíduos da República dos Camarões (SIMON et al., 1998).

O subtipo F foi inicialmente dividido em três sub-subtipos F1, F2 e F3

(TRIQUES et al., 1999), mas análises posteriores levaram a reclassificação do sub-

subtipo F3 como novo subtipo K (TRIQUES et al., 2000). Um ano depois, Gao e

colaboradores subdividiram o subtipo A em A1 e A2 (GAO et al., 2001). Estes sub-

subtipos são assim agrupados por apresentarem um grau de diversidade dentro de

cada um dos respectivos subtipos, porém não suficiente para serem considerados como

novo subtipo (Figura 7).

Figura 7. Árvores filogenéticas de amostras representativas dos

subtipos do grupo M inferidas utilizando os genes gag, pol e env

separadamente (Adaptado de ROBERTSON et. al. 1999).
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A variabilidade genética que distancia as diferentes amostras do grupo M

entre si pode chegar à cerca de 30% para as seqüências do gene env, que é o gene

mais variável do HIV-1, 16% para seqüência do gene gag e 13% para pol, o mais

conservado do HIV-1. A divergência genética entre os subtipos varia entre 11-16% para

o gene env e entre 7-12% para o gene gag (WIGG M.D., 2002; COSTA et al., 2000;

ROBERTSON et al., 1999).

A co-circulação de múltiplas variantes de HIV-1 numa mesma região

geográfica favorece episódios de co-infecção, os quais, por sua vez, podem levar à

emergência de cepas virais recombinantes, que podem ser viáveis e transmissíveis

(ALAEUS et al. , 2000). Esta capacidade de recombinação das fitas de RNA durante a

síntese proviral tem sido demonstrada entre diferentes genomas de HIV-1 do mesmo

subtipo ou de subtipos distintos infectando um único indivíduo simultaneamente

(SUBBARAO & SCHOCHETMAN, 1996). Quando os vírus recombinantes são

transmitidos entre diferentes hospedeiros e originam novas infecções, são designados

de formas recombinantes circulantes (“circulant recombinant forms” – CRFs) ou

mosaicos. Para a classificação de uma CRF é necessária a sua identificação em pelo

menos três indivíduos não relacionados epidemiologicamente. Quando um novo

recombinante é caracterizado e confirmado pela comunidade científica, ele recebe um

número seqüencial, determinado por uma comissão que controla essa classificação,

seguido dos nomes dos subtipos que fazem parte da sua composição. Se ele for

resultante da recombinação de mais de dois subtipos, no lugar das letras de

denominação dos subtipos ele recebe “cpx”, significando complexo (MCCUTCHAN et.

al., 2000; CASADO et al., 2005; DE SA FILHO et al., 2006). Como por exemplo,

CRF12_BF, resultante da recombinação entre os subtipos B e F, dentre outras. Essa

propriedade do HIV -1 representa mais um mecanismo que resulta no aumento de sua

variabilidade genética.

O HIV-2 pode ser dividido em 8 subtipos de A - H. Entre esses vírus, os

subtipos A e B estão circulando na população humana em regiões africanas e os

subtipos de C - H representam apenas descrições de infecções únicas também em

alguns lugares da África, identificadas através da amplificação de fragmentos

genômicos por PCR em amostras retrospectivas procedentes de alguns países do

oeste africano (DAMOND et al., 2004).
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O HIV-2 possui aproximadamente 50% de homologia entre as seqüências de

aminoácidos com o HIV-1. O HIV-2 é menos transmissível, sendo raramente transmitido

da mãe para filho, o que também pode estar associados com carga viral mais baixa,

queda mais lenta de linfócitos T CD4 e maior tempo de progressão clínica para a AIDS

(O’DONOVAN et al., 2000).

1.9 Epidemiologia do HIV-1

1.9.1. Distribuição Geográfica do HIV-1

Nos últimos anos, tem ocorrido um esforço global para a contenção da

epidemia de HIV/AIDS, que inclui aumento do acesso ao tratamento efetivo, assim

como o desenvolvimento de programas preventivos (COOLEY & LEWIN, 2003).

Entretanto, o número de pessoas vivendo com HIV continua crescendo, assim como o

número de mortes que ocorrem em conseqüência da AIDS. Estima-se que 1,8 milhões

de pessoas evoluíram pra óbito devido a AIDS em 2009 (UNAIDS/WHO, 2010).

Segundo dados divulgados recentemente (UNAIDS/WHO, 2010), o número

estimado de pessoas vivendo com HIV, em 2009, correspondeu à cerca de 33,3

milhões, sendo que desse total de infectados, 30,8 milhões são adultos, e destes

metade corresponde as mulheres.

O número de novas infecções sofreu uma redução de três milhões, em

2001, para 2,6 milhões em 2009. O número de casos de infecção pelo HIV em adultos

com idade superior a 15 anos foi de, aproximadamente, 2,2 milhões. Diante desse

quadro, a África Sub-saariana continua concentrando a maioria dos casos de pessoas

infectadas pelo HIV no mundo (67,6% do total), enquanto que a Oceania continua

sendo a região geográfica com menor número de infecções pelo vírus com,

aproximadamente, 59.000 casos (UNAIDS/WHO, 2010, Figura 5).
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Figura 8. Número estimado de pessoas vivendo com HIV em 2009 (Adaptado de

UNAIDS/WHO, 2010).

1.9.2 HIV-1 no Brasil

O Brasil investe na prevenção e no tratamento da infecção pelo HIV, essa

metodologia tem ajudado a manter estável a epidemia durante vários anos (Okie, 2006).

Recentemente foi divulgado o número de casos de AIDS notificados no SINAN (Sistema

de Informação de Agravos de Notificação), declarados no SIM (Sistema de Informação

sobre Mortalidade) e registrados no SISCEL/SICLOM (Sistema de Controle de Exames

Laboratoriais/ Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) desde o ano de 1980

até 2009, o que correspondeu a um total de 592.914 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Desse total, a região sudeste foi a que mais registrou notificações, 344.150 o

que corresponde a 58,04% do total, seguida das regiões: Sul com 115.598 (19,50%),

Nordeste com 74.364 (12,54%), Centro-Oeste com 34.057 (5,74%) e a região que

apresentou o menor número de notificações foi à região Norte com 24.745 (4,17%) de

casos identificados. Com relação ao sexo, foram identificados 385.818 casos de AIDS

no sexo masculino e 207.080 no sexo feminino. Observa-se que a razão de sexo (M:F)

diminuiu consideravelmente do início da epidemia para os dias atuais. Em 1986, a
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razão era de 14,8:1 e, a partir de 2002, estabilizou-se em 1,5:1. Com relação à faixa

etária observa-se, que o total de casos identificados em homens, 77,89% está na faixa

etária de 25 a 49 anos e para as mulheres, essa proporção corresponde a 68,56%. Ao

longo da série histórica percebe-se um incremento das taxas de incidência de AIDS na

faixa etária de 50 anos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

De 1980 a 2009, foi registrado no Sistema de Informações sobre Mortalidade

(SIM) um total de 229.222 óbitos por AIDS, sendo que a região Sudeste se destaca por

conter a maioria dessas mortes (65,13%) e a região Nordeste apresentando um

percentual de 10,51% de óbitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).

Dados recentes, divulgados em 2010, mostram haver considerável queda na

notificação de casos de AIDS, no Brasil, segundo as diferentes categorias de

exposição, como podemos observar na Tabela 1.

Tabela 1. Casos de AIDS notificados no SINAN em indivíduos com 13 anos de idade ou

mais, segundo categoria de exposição hierarquizada por sexo e ano de diagnóstico.

Brasil, 2009 e 2010.

Categoria de exposição 2009 2010

Masculino

Homossexual

Bissexual

Heterossexual

2569

1022

5617

758

287

1589

UDI*

Hemofílico

Transfusão

Transmissão vertical

Ignorado

754

4

4

25

2911

190

2

3

7

824

Total 12906 3660

Feminino

Heterossexual 7224 1992

UDI

Transfusão

Transmissão vertical

Ignorado

Total

151

3

26

61

7465

47

3

11

15

2068

Fonte: Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico 2010

*UDI – Usuários de drogas Injetáveis.
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1.9.3 HIV-1 no Piauí

Dentre os noves estados da região nordeste o Piauí ocupa a 7ª posição em

número de casos. Até 04 de novembro de 2010, haviam sido notificados no estado um

total de 4.201 casos de AIDS na população em geral. Destes, 2.808 são residentes no

Piauí representando 66,86% do total, o restante dos 1.393 casos (33,14%) provém de

outros estados tais como: Maranhão, Pará, Tocantins, Roraima, São Paulo, entre

outros. Com relação ao sexo os homens são os mais atingidos com 1.991 (70,88%) do

total de casos residentes no Piauí, contra 818 (29,12%) casos de AIDS notificados na

população feminina, e quando analisamos a razão (M:F) entre os sexos, cai de 3.0 do

começo da epidemia para os atuais 2.2 casos em homens para uma mulher em 2010

(Tabela 2).

Tabela 2. Casos de AIDS notificados no SINAN (número e taxa de incidência), segundo

ano de diagnóstico, por sexo. Piauí, 1986 a 2010.

FEMININO MASCULINO TOTAL GERAL

Ano nº

casos

Tx

Incid

nº

casos

Tx

Incid

nº

casos

Tx

Incid
% fem % mas

Razão

M:F

1986 a 2003 346 - 967 - 1.313 - 26,35 73,65 3.0

2004 58 3,86 151 10,41 209 7,08 27,76 72,24 2.6

2005 72 4,70 169 11,43 241 8,01 29,88 70,12 2.3

2006 17 4,59 129 8,64 200 6,58 35,50 64,50 1.8

2007 70 4,50 152 10,04 22 7,24 31,54 68,46 2.2

2008 77 4,87 159 10,31 236 7,56 32,63 67,37 2.0

2009 80 5,03 164 10,54 244 7,75 32,79 67,21 2.0

2010 44 - 100 - 144 - 30,56 69,44 2.2

TOTAL 818 1.991 2.809 29% 71% 2.4

Fonte: SINAN/SESAPI dados até 04/11/10 sujeitos à revisão.
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Analisando a tabela 3, percebe-se uma concentração dos casos de AIDS na

faixa etária entre 25 a 34 anos, correspondendo a 39,07% do total de casos (SESAPI,

2010).

Tabela 3. Casos de AIDS notificados no SINAN (número e percentual), segundo faixa

etária, por sexo. Piauí, 1986 – 2010.

FEMININO (F) MASCULINO (M) TOTAL (F + M)IDADE

nº % nº % nº %

< 5 anos 19 46,34 22 53,65 41 1,14

6 a 12 anos 6 42,85 8 57,14 14 0,50

13 a 24 anos 130 38,23 210 61,77 340 12,10

25 a 34 anos 329 30,00 768 70,00 1.097 39,07

35 a 49 anos 265 26,10 750 73,90 1.015 36,13

50 a mais 69 22,85 233 77,15 302 10,74

TOTAL 818 29,12 1.991 70,88 2.809 100%

Fonte: SINAN/SESAPI dados até 04/11/10 sujeitos à revisão.

Quanto à categoria de exposição, os casos notificados no período de 1986 a

2010, estão predominantemente ligados a relações sexuais; importante frisar 52,80%

dos casos de AIDS relataram relações heterossexuais, 15,75% bissexuais e 14%

homossexuais conforme informações explicitadas na tabela 4.



50

Tabela 4. Casos de AIDS notificados no SINAN (número e percentual), segundo

categoria de exposição, por sexo. Piauí, 1986 – 2010.

FEMININO MASCULINO TOTALCATEGORIA DE

EXPOSIÇÃO nº % nº % nº %

Homossexual 0 0,00 383 19,48 383 14,00

Bissexual 2 0,25 432 21,96 434 15,75
SEXUAL

(82,55%)
Heterossexual 687 87,30 767 39,00 1454 52,80

UDE 12 1,52 67 3,40 79 2,85

Hemofílico 0 0,00 2 0,10 2 0,07

Transfusão 0 0,00 1 0,05 1 0,03
SANGUÍNEA

(2,95%)
Acidente de

trabalho

0 0,00 0 0,00 0 0,00

IGNORADA

(14,05%)
Ignorada

86 10,93 315 16,01 401 14,50

TOTAL 787 100% 1.967 100% 2.745 100

Fonte: SINAN/SESAPI dados até 04/11/10 sujeitos à revisão.

1.10 Epidemiologia molecular do HIV-1

O primeiro caso de infecção pelo grupo M foi descrito em 1959, de forma

retrospectiva utilizando-se sorotecas de amostras de sangue coletadas em Kinshasa,

República Democrática do Congo, área essa onde tem sido registrada alta diversidade

desse grupo (VIDAL et al., 2000).

O primeiro caso de infecção pelo grupo O foi registrado em um paciente

norueguês, o qual pode ter sido infectado no início de 1960 (JONASSEN et al., 1997).

Este grupo está restrito a pessoas que vivem na África Central, sendo endêmico na

República dos Camarões e em outros países vizinhos do Centro-oeste africano,

entretanto, nessa região, infecções por esse grupo é vista raramente (TATT et al.,

2001). Por ser altamente prevalente na República dos Camarões, este país é

considerado como o epicentro da infecção pelo HIV do grupo O (MCCUTCHAN, 2000;

TAKEBE et al., 2004).

O grupo N causa infecções também em países do Centro-oeste africano, o

qual foi identificado em alguns pacientes da República dos Camarões, sendo restrito a

esse país da África (SIMON et al., 1998; AYOUBA et al., 2000).
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Analisando a distribuição geográfica dos diferentes subtipos do HIV-1, vemos

que o subtipo C do HIV-1 é o mais prevalente no mundo todo, sendo responsável por

mais de 50% das infecções (HEMELEAAR et al., 2006). Um dos fatores que levam a

este alto valor é sua área de ocorrência, que se concentra em regiões populosas e com

altas taxas de infecção, como as regiões Sul e Leste da África e a Índia, além de vir

apresentando um aumento na China (na forma de CRFs BC) e no Brasil (SOARES et

al., 2003; GERETTI, 2006),

O segundo subtipo mais prevalente é o A, que é predominante no Leste da

África e África Central, entretanto é presente também no Oeste africano e em países do

Leste europeu, onde tem sido disseminado desde 1995, principalmente na Rússia e

Ucrânia (LIITSOLA et al., 1998; PAPATHANASOPOULOS et al., 2003; VIDAL et al.,

2003).

O terceiro subtipo mais prevalente é o B, que é a principal variante epidêmica

na América, sendo presente também no Leste Europeu, Austrália e em alguns países

Asiáticos como a Coréia, Índia, Singapura e Japão (LOUWAGIE et al., 1994;

KITSUTANI et al., 1998; SE-THOE et al., 1998; HERRING et al., 2003).

Na América do Sul, HIERHOLZER et al. (2002), analisando amostras

provenientes do Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Uruguai, constataram que o subtipo

B é o predominante nessa região, sendo seguido por recombinantes BF. CARRION et

al. (2004) realizaram um estudo mais abrangente na América Latina, analisando além

dos países citados acima, Colômbia, Venezuela, Chile e Paraguai, e observaram uma

prevalência semelhante à encontrada no trabalho anterior, porém também encontraram

isolados do subtipo C.

O subtipo D é predominante no Leste africano e na África Central,

juntamente com o subtipo A (LAUKKANEN et al., 1996; PEETERS & SHARP, 2000),

enquanto o subtipo E, renomeado como CRF01_AE, é freqüente no Sudeste Asiático,

sendo mais comum no Vietnã e países vizinhos, principalmente em usuários de drogas

intravenosas (UDI) (OU et al., 1992; LOLE et al., 1999; CHAKRABARTI et al., 2000). O

subtipo F é o mais comum no Leste Europeu, principalmente na Romênia em crianças e

adultos (APETREI et al., 1998).

Os subtipos G, H, J e K são prevalentes na África Central, Taiwan e Rússia;

África Central e Bélgica; Congo, Gâmbia e Suécia e Camarões, respectivamente



52

(CARR et al., 1998). O mapa mostra de forma resumida a distribuição mundial dos

subtipos e recombinantes do HIV-1 (figura 9).

Figura 9. Distribuição regional dos subtipos e recombinantes do HIV-1 em 2004.

(Adaptação de figura extraída de HEMELAAR et al. 2006)

O HIV-1 foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1987 pelo grupo de

pesquisa em HIV/AIDS da Fiocruz a partir de um paciente do Rio de Janeiro (GALVÃO-

CASTRO et al., 1987). O Brasil, por ser o país populoso e ter uma extensa área de

fronteiras, apresenta notória importância epidemiológica em toda a América do Sul.

Devido á sua extensão territorial, as diferenças sociais, demográficas e culturais se

refletem no perfil de distribuição dos subtipos do HIV-1 ao longo do seu território.

Diferente dos demais componentes da América do Sul, a epidemia brasileira apresenta

três padrões que podem ser separados em função das regiões aonde ocorrem: na

região sudeste, que concentra a maior parte da população brasileira, a epidemia é

caracterizada por uma maior presença do subtipo B e de recombinantes BF
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(GONSALEZ et al., 2007); na região sul encontramos um percentual quase igual de

isolados dos subtipos B e C, além de recombinantes contendo ambos os subtipos

(SOARES et al., 2003a,b; SANTOS et al., 2007; MONTEIRO et al., 2007; LOCATELI et

al., 2007; BRÍGIDO et al., 2007); e nas demais regiões do país observamos

predominância do subtipo B (VÉRAS et al., 2007; STEFANI et al., 2007).

O subtipo C tem aumentado no Brasil desde a sua introdução nos anos 90,

principalmente na região Sul do país. Inúmeros estudos de epidemiologia molecular,

realizados no Rio Grande do Sul (Sul do Brasil), mostraram a presença dos subtipos

B(75%), C (22%), F (2,5%), D (0,5%) e as formas recombinantes F1/B, D/B, B/C, que

podem ser também encontradas com taxas de prevalência menores (SOARES et al.,

2003; MONTEIRO et al., 2007; BELLO et al., 2008).

Estudo publicado em 2007 (LOCATELI et al.), o qual analisou os genes gag

e env de cepas estabelecidas no Estado de Santa Catarina, também sul do Brasil,

revelou a predominância do subtipo C, seguido dos subtipos B e F. No estado de São

Paulo, vários estudos ratificaram a predominância dos subtipos B e F1 e a presença

das formas recombinantes CRF12_BF, CRF28_BF, CRF29_BF (BRÍGIDO et al., 2005;

CARRETO et al., 2005; FILHO et al., 2006; SOUZA et al., 2008; MOLINA et al., 2009).

Outro estudo também realizado na região Sudeste do país, agora no estado

do Espírito Santo, mostrou a predominância do subtipo B nesse estado, seguido dos

subtipos F e C e das formas recombinantes B/F (CABRAL et al., 2006).

No Estado do Rio de Janeiro, estudos recentes mostraram a presença dos

subtipos B, F1 e D e das formas recombinantes BF1 e CRF02_AG (COUTO-

FERNANDEZ et al., 2005; FERNANDEZ et al., 2005; EYER-SILVA et al., 2007). Estudo

feito na região Centro-Oeste do Brasil, Brasília e nos estados de Goiás, Mato Grosso e

Mato Grosso do Sul, revelou predominância do subtipo B e F nessa região (STEFANI et

al., 2007).

Na região Norte, em Manaus, foi descrita a prevalência de 38,7% do subtipo

B nas amostras analisadas, assim como uma alta incidência de recombinantes B/F

(35,5%) e pelo subtipo F (16%) (VICENTE et al., 2000), outro estudo realizado no Pará

revelou a circulação de cinco subtipos genéticos do vírus: B, F, C, D e da forma

recombinante CRF02_AG (MACHADO et al., 2004).
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A região Nordeste do Brasil apresenta uma situação a ser bem analisada,

fatos como a dificuldade econômica, a dificuldade de acesso a educação, o intenso

turismo sexual e a prostituição, todos esses relacionados com o aumento da

disseminação da infecção pelo HIV e a inserção na região de novas formas genéticas

do vírus. Estudo feito por MONTEIRO et al. (2009), na Bahia, mostrou a predominância

do subtipo B, nesse estado, assim como a presença dos subtipos F e D. Resultado

semelhante foi encontrado nos estados do Ceará, Pernambuco, também presentes na

região Nordeste do Brasil. Em Recife, no estudo de 101 pacientes, verificou-se

predominância dos subtipos B (72,6%), F (22,6%), B/F (3,6%) e C (1,2%) (MEDEIROS

et al., 2006). Outro estudo, realizado com 149 amostras positivas para HIV-1, no Ceará,

evidencio-se: a predominância do subtipo B (81,2%), subtipo F e recombinates B/F

ambos com 2,7% e 13,4%, respectivamente, sendo o restante resultados

indeterminados (GADELHA et al., 2003). A distribuição dos diferentes subtipos no Brasil

pode ser observada na Figura 10.

Além dos subtipos já descritos foi identificado uma variante do subtipo B,

denominada B”, que difere do subtipo B tradicional pela presença do motivo GWGR, no

topo do loop V3 da proteína do envelope da gp120, em substituição à assinatura GPGR

(prolina → triptofano), presente nos isolados do subtipo B americanos e do europeus. 

Assim, os isolados do subtipo B no Brasil podem ser divididos em dois grupos distintos,

um americano - europeu (GPGR), e o outro típico do Brasil, que possui o motivo

GWGR, B”. Apesar da alta prevalência de B” no Brasil, a variante do HIV-1 contendo o

motivo GWGR foi descrita pela primeira vez no Japão, e pode ser encontrada em

alguns países da América Latina e na França. Essa variante do subtipo B apresenta

propriedades genéticas e antigênicas distintas. A presença de isolados B” deve ser

considerada, já que sua prevalência é alta em algumas áreas do Brasil, tendo

importância epidemiológica e relevância nos estudos de testes de vacinas nesse país.

(COVAS et al., 1998; MORGADO et al.,1998; BONGERTZ et al.,2000; VICENTE et

al.,2000; MORGADO et al., 2002). Também tem sido descrito um menor risco de

progressão para AIDS entre pacientes infectados com o vírus do subtipo B” (GWGR)-

Brasil em relação aos portadores do subtipo B (GPGR)-Americano/Europa. A possível

diferença na patogenia viral ainda não está bem explicada (CASSEB et al., 2004).
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Figura 10. Distribuição dos subtipos e das CRFs nas diferentes

regiões geográficas do Brasil (Adaptado de MORGADO et al., 2002).

1.11 Terapia antiretroviral (TARV)

O vírus da deficiência humana foi descoberto em 1982, mas as estratégias

para intervenção farmacológica foram introduzidas somente cinco anos após, com a

aprovação, pelo Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, da

zidovudina (AZT) para o tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Os regimes terapêuticos iniciais perduram como monoterapia com AZT até

1991, com a liberação da didanosina (ddI) para o tratamento. A seguir, novos fármacos

inibidores da enzima transcriptase reversa viral foram aprovados e o esquema

terapêutico passou a consistir na associação de dois compostos. Entretanto, estes

esquemas resultavam, frequentemente, em falha no tratamento (PAMELLA, 1996;

O’BRIEN, 1996; WILLIAMS, 1999; MARINS, 2003)

Em 1995, com a aprovação do primeiro composto inibidor da protease viral,

saquinavir, deu-se início à terapia antiretroviral altamente potente (HAART), consistindo
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na administração de, no mínimo, três agentes antiretrovirais, sendo dois inibidores da

transcriptase reversa e um inibidor de protease ((ZDANOWICZ, 2006).

A partir desta modificação, uma considerável melhoria pode ser constatada

no estado de saúde de pacientes submetidos à terapia antiretroviral, caracterizada por

níveis indetectáveis de carga viral que perduram por períodos prolongados de tempo

(GULICK te. al., 1997), elevação nos níveis de linfócitos T CD4+ traduzindo a melhoria

do estado imunocompetente e uma melhor expectativa de sobrevida e qualidade de

vida dos pacientes (PALELLA et. al., 1998).

Existem quatros classes de medicamentos antiretrovirais (ARV) disponíveis

para o tratamento de pacientes infectados pelo HIV, atuando em fases diferentes da

replicação viral (FIGURA 11). O grupo dos inibidores da transcriptase reversa se

subdivide em: análogos de nucleosídeos / nucleotídeos (ITRN) que mimetizam esses

precursores do material genético celular formando sequências de DNA disfuncionais;

não análogos de nucleosídeos (ITRNN) que se ligam á transcriptase reversa,

interrompendo sua ação. Os inibidores da protease (IP) que foram sintetizados com a

finalidade de se ligarem ao sítio catalítico da enzima protease com alta afinidade,

impossibilitando que essa enzima exerça a sua função. Essa ligação não inviabiliza a

formação e liberação da partícula viral da célula hospedeira, entretanto essas partículas

são imaturas e não infecciosas (ZDANOWICZ, 2006) e os inibidores de fusão (IF).
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FIGURA 11. Mecanismos de ação dos antiretrovirais (Adaptado de

Furtado et al., 1999)

A fusão do HIV com a membrana da célula hospedeira é um passo

fundamental para entrada do vírus na célula a ser infectada, nesse contexto que os IF

agem, bloqueando a fusão e a entrada do vírus na célula hospedeira. Essa classe de

medicamentos são peptídeos sintéticos que se ligam especificamente a molécula gp41

do HIV, dessa forma impedindo que ocorram mudanças conformacionais nessa

molécula, fato esse fundamental para o início da fusão do vírus a célula alvo

(ZDANOWICZ, 2006).

Recentemente duas outras classes de antiretrovirais foram desenvolvidas, as

quais têm como alvos de ação a integrase viral e os co-receptores (receptores de

quimiocina) CCR5 (MARCELIN et al., 2009).

A enzima integrase é responsável pela integração cromossômica entre a

dupla fita de DNA viral recém sintetizada e o DNA genômico da célula hospedeira,

processo esse de vital importância para a replicação viral, dessa forma os chamados

Inibidores de Integrase (IIn) agem bloqueando a ação dessa enzima,

consequentemente impedindo a replicação viral (MARCELIN et al., 2009).
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As moléculas de CCR5 presentes na membrana da célula hospedeira estão

envolvidas no processo de entrada do vírus na célula através da interação desses co-

receptores com as moléculas gp120 do HIV. Os chamados inibidores de CCR5 atuam

nesse processo bloqueando a interação do vírus com a célula a ser infectada. A

diferença dessa classe de ARV em relação às outras é a sua ação fora da célula,

bloqueando a entrada do HIV (MARCELIN et al., 2009) (quadro 2).
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Quadro 2. Classes de ARV e suas características

Classe de
antiretroviral

Exemplos Efeitos adversos Mecanismo de ação

ITRN Zidovudina

Didanosina

Zalcitabina

Lamivudina

Abacavir

Estavudina

Emtricitabina

Tenofovir

Acidose lática

Náusea

Diarréia

Inibidor competitivo da TR
do HIV.

ITRNN Nevirapina

Efavirez

Delavirdina

Prurido

Hepatotoxidade

Vertigem, insônia

Antagonista não
competitivo inibe a ação
da TR do HIV.

IP Ritonavir

Saquinavir

Amprenavir

Indinavir

Nelfinavir

Atazanavir

Tipranavir

Fosamprenavir

Dislipidemia

Hiperglicemia

Náusea

Diarréia

Inibe a ação da enzima
PR, a qual é responsável
pela maturação viral.

IF Enfuvirtida (T-20) Reação no sítio de injeção
do medicamento.

Impede a fusão do HIV
com a célula alvo.

IIn Raltegravir

Elvitegravir (fase
experimental)

MK-2048 (fase
experimental)

Inibição da enzima
integrase.

Inibidor de
CCR5

Maraviroc Aumento dos níveis de
bilirrubina, aspartato
aminotransferase (AST) e
alanina aminotransferase
(ALT), amilase e lipase

Bloqueio da entrada do
HIV na célula alvo.

Fonte: Adaptado de MARCELIN et al., 2009 e ZDANO WICZ, 2006.
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A indicação para início do tratamento e o fornecimento de informações sobre

a resposta à terapia baseiam-se em dois principais marcadores: a contagem de células

T CD4+ e a carga viral (WELLER et. al., 2008). Normas atuais e informações contidas

em manuais específicos sugerem o início da terapia em pacientes que apresentam

sinais e sintomas clínicos definindo a síndrome da imunodeficiência adquirida,

independente da contagem de linfócitos T CD4+ ou da carga viral ou em pacientes

assintomáticos, com contagem de células T CD4+ equivalente a 350 células/mm3 ou

abaixo deste valor (em especial aqueles com CD4+ abaixo de 200 células/mm3).

Em pacientes que apresentem contagens superiores a 350células/mm3 e

valores de carga viral acima de 100.000cópias/mL, a decisão de início de terapia fica a

critério do médico responsável pelo atendimento ao paciente, sendo que alguns

preferem retardar o tratamento e outros consideram o seu início imediato.

O tratamento será postergado em pacientes que apresentarem contagens de

linfócitos T CD4+ acima de 350 células/mm3 e carga viral abaixo de 100.000 cópias/mL

(Ministério da Saúde - Brasil, 2008).

Quadro 3. Recomendações para início de Terapia Antiretroviral em adultos e

Adolescentes pelo HIV-1 - MS –Brasil, 2008

Condições clínicas e imunológicas TARV

Assintomático sem contagem de LTCD4+ Não tratar

Assintomático com LTCD4+ > 350 células/mm3 Não tratar

Assintomático com LTCD4+ entre 200 e 350 células/mm3 Recomendar tratamento

Assintomático com LTCD4+ < 200 células/mm3 Tratar + QP

Sintomáticos / condições definidoras de AIDS Tratar + QP

TARV – terapia antiretroviral; LTCD4
+

- Contagem, em número absoluto, de linfócitos TCD4
+
; QP –

Quimioprofilaxia para infecções oportunistas: P. jirovecii com LTCD4
+
<200, Toxoplasmose com

LTCD4
+
<100 e Complexo Mycobacterium avium se com LTCD4

+
<50.

Apesar dos avanços em termos de terapêutica e do amplo acesso local ao

tratamento, a eficácia da TARV pode ser prejudicada por mutações do vírus que criam

resistência aos medicamentos. Mutações resistentes aos antiretrovirais têm sido

relatadas para todos os compostos usados no tratamento de pacientes infectados e,



61

mesmo antes da administração da terapia antiretroviral (resistência primária), linhagens

resistentes podem estar presentes (DEEKS, 2008).

As mutações são trocas de aminoácidos em locais específicos do genoma

viral, representadas graficamente por uma letra maiúscula, um número e outra letra

maiúscula. A primeira letra indica a inicial do aminoácido presente neste determinado

códon dos vírus que não possuem resistência, o número significa o local daquele

aminoácido na sequência de genes e a outra letra maiúscula significa o local do

aminoácido que está substituindo o original quando ocorre a mutação. Por exemplo,

para a mutação do gene da transcriptase reversa M184V, significa que na posição 184

da transcriptase reversa, o aminoácido metionina foi subtituído pelo aminoácido valina

(KUIKEN et.al., 1999).

O padrão de resistência do HIV-1 aos ARVs é determinado através de testes

de resistência que são: genotipagem (GNT) e a fenotipagem (FNT). O uso de testes de

resistência a ARVs é recomendado para boa prática clínica para detectar vírus

mutantes sempre que houver necessidade de troca da TARV por falha virológica

(HIRSCH et. al., 2008; HAMMER et. al., 2008). O teste de GNT disponível atualmente

no Brasil, pelo MS, determina as mutações em diferentes regiões do genoma do HIV-1,

através do sequenciamento completo do gene da protease (PR) e do seqüenciamento

de cerca de dois terços da TR, enzimas alvo da TARV.

No presente estudo analisaram-se mutações de resistência a três classes

desses medicamentos, os ITRN, ITRNN e aos IP.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Descrever a prevalência dos subtipos do HIV-1 circulante no Estado do

Piauí, o perfil de resistência, as associações entre os subtipos e os marcadores

imunológicos.

2.2 Objetivos específicos

1. Caracterizar a prevalência dos subtipos virais;

2. Estabelecer as possíveis associações entre os subtipos virais e as

características epidemiológicas da população estudada;

3. Determinar o perfil de resistência aos antiretrovirais do HIV-1;

4. Verificar as associações entre os subtipos virais do HIV-1, a contagem de

linfócitos T CD4+, carga viral e as mutações encontradas.
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3. MATERIAL E MÉTODO

3.1 Tipo de estudo

O presente estudo foi do tipo transversal. Os participantes residiam em vários

municípios do Estado do Piauí e faziam parte da Rede Nacional de Carga Viral e CD4+

do PN/DST/AIDS/MS, tendo acompanhamento dos exames laboratoriais no Laboratório

Central de Saúde Pública “Dr. Costa Alvarenga” – LACEN/PI, em Teresina, Piauí-PI.

3.2 Casuística

População alvo foi composta por um total de 60 pacientes portadores do HIV-

1 e/ou com AIDS, atendidos no LACEN-PI para a realização dos exames de carga viral

e contagem dos linfócitos T CD4+ e T CD8+ e orientados acerca dos objetivos do

estudo. Após a leitura e explicações dos objetivos do referido estudo, os indivíduos que

concordaram em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –

TCLE (ANEXO A) e responderam ao questionário epidemiológico (ANEXO B), em

seguida foram coletadas as amostras de sangue total para os exames necessários.

As 60 amostras foram obtidas por conveniência de forma consecutiva e cegas

no laboratório responsável pelo procedimento (LACEN-PI), e submetidas às análises

laboratoriais. Do total de amostras, 37 apresentaram resultados adequados para o

procedimento do seqüenciamento.

Para o cálculo do tamanho da amostra, estabeleceu-se que o estudo deveria

proporcionar uma estimativa da prevalência do genótipo B no Estado do Piauí, com

uma precisão de 6% e confiança de 95%, considerando que, em inquérito realizado no

Brasil, para região Nordeste, o valor de prevalência foi de 94% (prevalência presumida)

MORGADO et al., 2002). Assim, para satisfazer tais requisitos, o tamanho da amostra

foi calculado em 60 sujeitos. N= Z2
α . P. ( 1 – P )

                                                   Є
2
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3.3 Critérios de inclusão

Pacientes soropositivos para HIV-1 e/ou com AIDS, maiores de 18 anos,

sem distinção de raça ou sexo, em monitoramento de carga viral e linfócitos T

CD4+/CD8+, estando ou não fazendo uso de terapia antiretroviral e residentes no

Estado do Piauí.

3.4 Aspectos éticos

O presente trabalho foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética em

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC), e seguiu as diretrizes e as normas

de regulamentação de pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução 196/96 e

347/2005 do Conselho Nacional de Saúde).

Os indivíduos que aceitaram a participação no projeto assinaram um termo

de consentimento livre e esclarecido e responderam a um questionário epidemiológico.

3.5 Coleta e caracterização das amostras

As amostras de sangue foram coletadas em um sistema de colheita a

vácuo, em dois tubos de 5 mL, contendo EDTA como anticoagulante, onde o plasma

foi separado por centrifugação a 3.000 rotações por minuto (rpm) e, juntamente com

a porção celular do sangue, foi congelado à -20ºC, no Laboratório Central de Saúde

Pública (LACEN) do Estado do Piauí, até serem transportadas ao Laboratório de

Virologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, para

serem armazenadas até o momento de uso.
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3.6 Métodos laboratoriais

Os exames de Quantificação da Carga Viral do HIV-1 e Contagem de

Linfócitos T CD4+/CD8+, foram realizados na rotina do LACEN-PI e os testes

moleculares foram desenvolvidos no Laboratório de Retrovirologia da Universidade

Federal do Pará.

3.6.1 Quantificação da carga viral do HIV-1

Determinou-se a carga viral do HIV-1, por meio de conjuntos de reagentes

comerciais VERSANTE® HIV-1 RNA 3.0 Assay [bDNA] (HIV 3.0), (Siemens, New York,

EU), em sistema semiautomatizado, utilizando a tecnologia bDNA (branched DNA),

seguindo-se as especificações e procedimentos do fabricante.

3.6.2 Contagem de linfócitos T CD4+/CD8+

A contagem absoluta de linfócitos T CD3+/CD4+ e T CD3+/CD8+ foi realizada

pelo sistema automatizado FACSCalibur (Becton & Dickinson Immunocytometry

Systems, Califórnia-USA), com conjuntos de ensaios comerciais, de acordo com os

procedimentos e instruções do fabricante.

3.6.3 Reação em Cadeia mediada pela Polimerase (PCR)

No presente trabalho a PCR foi efetuada em duas etapas, denominada de

Nested PCR, para a amplificação de duas regiões genômicas (pro e tr) do DNA proviral

do HIV-1(DNA viral integrado), a partir de células monocucleadas do sangue periférico

dos indivíduos soropositivos, sendo que o material que foi utilizado na pesquisa foi

obtido pelo método fenol-clorofórmio obtendo-se assim genoma nuclear para
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prosseguimento da análise. Está técnica resulta de modificações da PCR tradicional,

em que há utilização de uma segunda etapa de amplificação utilizando um par de

iniciadores internos aos que foram utilizados na primeira etapa, visando aumentar a

sensibilidade e especificidade da técnica (MOLINA & TOBO, 2004). As amplificações de

cada segmento gênico foram realizadas no equipamento termociclador Peltier thermal

cycler, Biocycler termocicladores (modelos MJ96+ / MJ96G).

3.6.4 Amplificação da região da protease do HIV-1

Uma região de 297 pb do gene pro foi amplificada seguindo a mistura dos

reagentes, para ambas as etapas, em que adicionou-se 32,1 μl de H2O; 5,0 μl de 

tampão 10x; 2,5 μl de Cloreto de magnésio (MgCl2) à 50mM, 1,0 μl de cada iniciador à 

concentração de 10 pmol; 2 μl de dNTP (desoxinucleotídios) (Amresco®, USA) à

concentração de 10 mM; 0,4 μl de Taq DNA polimerase (Invitrogen, Brasil) à 5U/ μl e 6 

μl de DNA da amostra extraída (500 ng), sendo que à reação de amplificação foi 

realizada para um volume final de 50 μl.

Em cada reação de amplificação, após a desnaturação inicial à 94 ºC por 5

minutos foram efetuados 35 ciclos de 30 segundos à 94 ºC, 30 segundos à 57 ºC e 30

segundos a 72 ºC. Os ciclos foram seguidos por extensão final de 10 minutos à 72 ºC.

Posteriormente foi realizada uma segunda etapa da reação (Nested PCR) utilizando à

mesma quantidade de produto da amplificação anterior (6 μl de DNA), considerando as 

mesmas condições de reação. Nessas reações foram utilizadas pares de iniciadores

externos e internos à região alvo do estudo, cujas sequências são descritas no Quadro

4.



67

Quadro 4. Iniciadores utilizados nas duas reações de Nested PCR para amplificação da

região da protease do HIV-1.

PRIMERS GENE SEQÜÊNCIA 5’ – 3’ ETAPA

DP10 pro 5’ – TAACTCCCTCTCAGAAGCAGGAGCCG – 3’ PCR
DP11 pro 5’ – CCATTCCTGGCTTTAATTTTACTGGTA – 3’ PCR
DP16 pro 5’ – CCTCAAATCACTCTTTGGCAAC – 3’ NESTED
DP17 pro 5’ – AAAATTTAAAGTGCAGCCAAT – 3’ NESTED

3.6.5 Amplificação da região da transcriptase reversa do HIV-1

Uma região de 647 pb do gene tr foi amplificada onde adicionou-se, em um

eppendorf, 31,0 μl de H2O; 5,0 μl de tampão 10x; 2,5 μl de Cloreto de magnésio (MgCl2)

à 50mM, 1,5μl de cada iniciador à concentração de 10 pmol; 2 μl de dNTP 

(desoxinucleotídios) (Amresco®, USA) à concentração de 10 mM; 0,5 μl de Taq DNA

polimerase (Invitrogen, Brasil) à 5U/ μl e 6 μl de DNA da amostra extraída (500 ng), 

sendo que a reação de amplificação foi realizada para um volume final de 50 μl.

Em cada reação de amplificação, após a desnaturação inicial a 94 ºC por 5

minutos, foram efetuados 40 ciclos de 30 segundos à 94 ºC, 30 segundos à 58 ºC e 30

segundos à 72 ºC. Os ciclos foram seguidos por extensão final de 10 minutos a 72 ºC.

Posteriormente realizou-se uma segunda etapa da reação (Nested PCR) utilizando a

mesma quantidade de produto da amplificação anterior (6μl de DNA), considerando as 

mesmas condições de reação. Nessas reações foram utilizadas pares de iniciadores

internos e externos à região alvo do estudo, cujas sequências são descritas no Quadro

5.
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Quadro 5. Iniciadores utilizados nas duas reações de Nested PCR para amplificação da

região da transcriptase reversa do HIV-1.

PRIMERS GENE SEQUÊNCIAS 5’ – 3’ ETAPAS

RT9F tr 5’ – GTACAGTATTAGTAGGACCTACACCTGTC – 3’ PCR
RT12R tr 5’ – ATCAGGATGGAGTTCATAACCCATCCA – 3’ PCR
RT1F tr 5’ – CCAAAAGTTAAACAATGGCCATTGACAGA-3’ NESTED
RT4R tr 5’ – AGTTCATAACCCATCCAAAG – 3’ NESTED

3.7 Eletroforese

Os produtos das amplificações foram visualizados após eletroforese (90 V/45

minutos) em gel de agarose à 2%, em tampão TAE 1x (TAE 40x estoque – TrisBase 1,6

M, Acetato de Na 0,8 M e EDTA-Na2 40 mM/1000 mL água deionizada), contendo 5 L

de brometo de etídio (10mg/mL), mediante a utilização de transiluminador com fonte de

luz ultravioleta.

3.8 Sequenciamento nucleotídico

Após reação o produto amplificado foi submetido ao sequenciamento

automático. A metodologia utilizada foi baseada na síntese bioquímica da cadeia de

DNA através do método de Sanger et al. (1977) pelo kit da ABI PRISMTM 310 BigDye

Terminator v3.1 (Applied Biosystems). As fitas de DNA foram sequenciadas em ambas

as direções, usando-se o equipamento de sequeciamento automático ABI PRISM 310

Genetic Analyzer (Applied Biosystems). A técnica foi realizada de acordo com o

protocolo que se segue:

Para cada reação, misturaram-se os seguintes reagentes em um tubo marcado:

 ● Terminator Ready Reaction Mix 0,5 L

 ● Tampão                                                                          1,0 L

 ● DNA 10-30 ng (produto da PCR amplificado)        0,5 L
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 ● Iniciadores (10,0 pmol/L) 1,0 L

 ● H2O deionizada 7,0 L

         ● Total                                                                              10 L

O Terminator Ready Reaction Mix é composto de A-Dye Terminator, G-Dye

Terminator, C-Dye Terminator, T-Dye Terminator, dGTP, dATP, dCTP, dTTP, Tris-HCl

pH 9,0, MgCl2, Pirofosfato Termo-estável e AmpliTaq DNA Polimerase, Fs.

Colocou-se os tubos contendo a mistura no termociclador (termociclador

Peltier thermal cycler, Biocycler termocicladores (modelos MJ96+ / MJ96G) e realizou-

se 35 ciclos de 10 segundos a 94 ºC, 5 segundos a 57 ºC e 4 minutos a 60 ºC. Ao final

do processo, resfrio-se a mistura à 4 ºC.

3.8.1 Precipitação do DNA

Adicionou-se ao tubo que continha o material amplificado 40 l de

isopropanol a 65% seguido da transferência desse conteúdo para outro tubo de 0,5 ml.

Homogenizou-se, brevemente, em agitador mecânico (vórtex), deixando em

temperatura ambiente, não exposto à luz, durante 15 minutos. Após o tempo de

repouso, centrifugou-se os tubos durante 25 minutos a 14.000 rpm, seguido da retirada

e do desprezo do isopropanol a 65% (sobrenadante) o máximo possível (retirado

sempre pelo lado oposto onde se localiza o pellet de DNA).

Adicionou-se 300 L de etanol a 60% e centrifugou-se os tubos a 14.000

rpm, durante 5 minutos, seguido da retirada do etanol a 60% (sobrenadante). Por

último, deixou-se secar os tubos protegidos da incidência de luz.

3.8.2 Desnaturação do DNA precipitado

Adicionou-se 15 μl de formamida em cada tubo contendo a amostra, 

homogenizou-se esse conteúdo, brevemente, em agitador mecânico (vórtex).

Colocaram-se os tubos no termociclador com a placa aquecida a 95 °C durante 3

minutos, terminado o tempo de aquecimento, resfriava-se os tubos colocando-os em
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uma placa de resfriamento. Por último, as amostras foram colocadas no

sequenciador automático ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems).

3.8.3 Eletroforese do DNA sequenciado

O sistema de eletroforese utilizou o seqüenciador ABI PRISM 310 Genetic

Analyzer (Applied Biosystems). A corrida foi realizada seguindo o protocolo do

fabricante em um capilar de 61 cm, nas seguintes condições: voltagem de corrida 12,2

kV, corrente 3-5 µA, temperatura 50 ºC e tempo de corrida de 2 horas e 45 minutos.

3.9 Análise das seqüências nucleotídicas

3.9.1 Edição e alinhamento das seqüências

A análise comparativa entre as seqüências nucleotídicas requer um perfeito

alinhamento das mesmas, considerando-se o pareamento de bases homólogas. O

alinhamento foi realizado por meio do programa Bioedit (HALL, 1999) operado em

Windows.

3.9.2 Análise das seqüências nucleotídicas

Para verificar as seqüências nucleotídicas obtidas no trabalho serão

comparadas às seqüências de bancos de dados do GeneBank/NCBI, utilizando-se

ferramentas para a subtipagem (http://hivdb.stanford.edu/). Este programa detecta a

melhor similaridade entre a seqüência obtida no presente estudo e as seqüências

referências de todos os subtipos do HIV-1, além de verificar as mutações que geram

resistência aos IP, ITRN e ITRNN. (TRIQUES et.al., 2000).
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3.9.3 Análise estatística

Para verificar as associações existentes entre as informações

epidemiológicas fornecidas pelos participantes e os subtipos do HIV-1, assim como os

fatores de risco associados foram utilizados o teste Exato de Fisher e o Coeficiente de

Contingência, com o auxílio do programa GRAPHPAD PRISM BIOESTAT, versão 5.9 e

os resultados com p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes.

4. RESULTADOS

No presente trabalho foram avaliadas amostras de sangue obtidas de 37

portadores do HIV-1 atendidos no LACEN-PI e, de acordo com as informações pelos

questionários epidemiológicos, a média de idade foi de 39,92 ± 10,457 , variando de 24

a 65 anos, 59,7% eram do sexo masculino e 64,9% vivem com o (a) parceiro (a). O

perfil demográfico social indicou que 21,62% trabalham em casa como doméstica;

56,8% possuem renda mensal entre 1 a 2 salários mínimos; 40,5% não haviam

concluído ou estavam cursando o ensino fundamental (Tabela 5).

A análise do segmento do gene pro do HIV-1 das trinta e quatro amostras

submetidas à Nested PCR evidenciou a presença de dois subtipos, sendo 32 (86,5%)

do subtipo B e duas (5,4%) do subtipo D. Em relação à análise do segmento do gene

da transcriptase reversa, das vinte amostras seqüenciadas, todas são do subtipo B

(Tabela 6). Não foi encontrada significância estatística (Coeficiente de Contigência C =

0,0460; p = 0,7794), quando os subtipos B e D foram associados com o sexo. A

maioria dos pacientes para o subtipo B foi do sexo masculino e os dois analisados que

apresentaram subtipo D, um era do sexo masculino e o outro do sexo feminino (Gráfico

1).
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TABELA 5. Características epidemiológicas da população monitorada para HIV-

1+/AIDS no LACEN-PI ano 2009.

Características da população (n=37) Frequência Percentual(%)

Faixa etária
24-35 17 45,9
36-45 9 24,3
46-65 11 29,7
Total 37 100,0

Sexo
Masculino 22 59,7
Feminino 15 40,5
Total 37 100,0

Situação Conjugal
Com companheiro 24 64,9
Sem companheiro 5 13,5
Separado (a) 5 13,5
Viúvo (o) 3 8,1
Total 37 100,0

Situação Profissional
Desempregado 5 13,5
Dona de Casa 8 21,6
Aposentado 3 8,1
Lavrador 3 8,1
Comerciante 2 5,4
Pedreiro 2 5,4
Outros 14 37,8
Total 37 100,0

Renda Familiar (salário mínimo)
<1 5 13,5
1 a 2 21 56,8
3 a 4 5 13,5
>4 4 10,8
S.I. 2 5,4
Total 37 100,0

Escolaridade
Analfabeto 1 2,7
Alfabetizado 1 2,7
Ensino Fundamental Incompleto 15 40,5
Ensino Fundamental Completo 5 13,5
Ensino Médio Incompleto 3 8,1
Ensino Médio Completo 7 18,9
Ensino Superior Incompleto 1 2,7
Ensino Superior Completo 4 10,8
Total 37 100,0

S.I. (Sem Informação).



73

TABELA 6. Distribuição dos subtipos do HIV-1 da população estuda, de acordo com

genes protease e transcriptase reversa.

Variáveis Subtipo viral Freqüência Percentual (%)

Subtipo B 32 86,5

Subtipo D 2 5,4

NR 3 8,1

Gene da Protease

Total 37 100,0

Subtipo B 20 54,1

NR 17 45,9

Gene da Transcriptase

Total 37 100,00

N.R. (Não Realizado)

Gráfico 1. Associação entre os subtipos virais B e D e sexo.

De forma similar, com relação ao grau de escolaridade não foi observada

uma associação, estatisticamente significativa (Coeficiente de Contingência C= 0,3912;

p= 0,4622), com os subtipos do HIV-1 no Estado do Piauí. No gráfico 2 são

apresentados os dados relativos à escolaridade e como observado a escolaridade para

o subtipo viral D foi para ensino fundamental e superior completos. Para o subtipo B a

maioria dos pacientes apresentavam ensino fundamental incompleto.
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Gráfico 2. Níveis de escolaridades em relação aos subtipos virais B e D.

Anaf (Analfabeto), Alf (Alfabetizado); EFI (Ensino Fundamental Incompleto);

EFC (Ensino Fundamental Completo); EMI (Ensino Médio Incompleto); EMC

(Ensino Médio Completo); ESI (Ensino Superior Incompleto) e ESC (Ensino

Superior Completo).

Para a opção sexual do grupo examinado, vinte e nove pacientes relataram

serem heterossexuais (78,38%), quatro (10,81%) homossexuais, três (8,1%)

bissexuais e apenas um (2,70%) não foi possível obter a informação. Quanto à

preferência sexual e os subtipos do HIV-1 encontrados, não foi observada uma

associação estatisticamente significante (Coeficiente de Contingência C = 0,1167; p =

0,7745) (Tabela 7). Como observado no gráfico 3 à diferença entre o número de

pacientes do subtipo B para heterossexualidade em relação ao subtipo D não foi

considera para significâncias devido ao baixo número de indivíduos para o subtipo D.
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Tabela 7. Distribuição dos subtipos B e D, de acordo com a freqüência da preferência

sexual dos 37 portadores do HIV-1 do LACEN-PI que fizeram parte do estudo.

*C - Coeficiente de Contingência; p - significância estatística, S.I – Sem Informação

Gráfico 3. Preferência sexual em relação aos subtipos virais.

Quanto ao comportamento ou exposição de risco dos indivíduos

participantes do estudo, 67,6% afirmaram ter tido apenas um parceiro nos últimos doze

meses; 43,2% afirmaram nunca terem usado preservativo durante a relação sexual

antes de terem sido infectados pelo HIV-1 e 64,9% afirmaram fazer uso constante de

preservativo após serem infectados pelo mesmo. Em relação ao uso de drogas, seis

indivíduos (16,2%) afirmaram que eram UDNE e um (2,70%) era UDE e nove (24,3%)

relataram ter recebido sangue ou hemoderivados; vinte e nove (78,4%) mantiveram

relações sexuais com heterossexuais, três (8,1%) com homossexuais, dois (5,4%) com

Subtipos
Preferência Sexual Freqüência

B D
C* p*

Heterossexual 29/37 (78,4%) 27 2

Homossexual 4/37 (10,8%) 4 0

Bissexual 3/37 (8,1%) 3 0

S.I. 1 (2,7%) 1 0

Total 37 (100,0) 35 2

0,1167 0,7745
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bissexuais e apenas um (2,7%) com parceiro promíscuo (tabela 8).

Na análise estatística não foi encontrada associação significante entre os

subtipos virais B e D com relacionamento sexual, número de parceiros e uso de

preservativo antes e após infecção pelo HIV-1, para p < 0,05. No entanto, significantes

(p < 0,05) associações foram evidenciadas entre uso de drogas não endovenosas,

endovenosas e transfusão sanguínea e subtipos virais (Tabela 8).



Tabela 8. Distribuição dos subtipos B e D, de acordo com a exposição de risco ou com comportamento sexual dos 37

portadores do HIV-1 do LACEN-PI, ano 2009.

SubtiposExposição de Risco
ou

Comportamento sexual

Freqüência
B D

C p

Relacionamento sexual HET
HOM
BI
Promíscuo
S.I.
Total

29 (78,4%)
3 (8,1%)
2 (5,4%)
1 (2,7%)
2 (5,4%)

37 (100,0%)

27
3
2
1
2
35

2
0
0
0
0
2

0,1246 0,9649

Nº de parceiros Nenhum
1
2 a 5
6 a 10
S.I.
Total

7 (18,9)
25 (67,6)
2 (5,4)
2 (5,4)
1 (2,7)

37 (100,0%)

6
24
2
2
1
35

1
1
0
0
0
2

0,1949 0,8334

Uso de preservativo antes da infecção Nunca
Ás vezes
Sempre
S.I.
Total

16 (43,2%)
15 (40,5%)
5 (13,5%)
1 (2,7%)

37 (100,0%)

14
15
5
1
35

2
0
0
0
2

0,2641 0,4276

Uso de preservativo após a infecção Nunca
Ás vezes
Sempre
S.I.
Total

4 (10,8%)
6 (16,2%)
24 (64,9%)
3 (8,1%)

37 (100,0%)

3
6
23
3
35

1
0
1
0
2

0,2974 0,3093

UDNE Sim
Não
S.I.

Total

6 (16,2%)
29 (78,4%)
2 (5,4%)

37 (100,0%)

6
28
1
35

0
1
1
2

0,4289 0,0155*Uso de drogas

UDE Sim
Não
S.I.

Total

1 (2,7%)
34 (91,9%)
2 (5,4%)

37 (100,0%)

1
33
1
35

0
1
1
2

0,4267 0,0162*

Transfusão sangüínea Sim
Não
S.I.
Total

9 (24,3%)
25 (67,6%)
3 (8,1%)

37 (100,0%)

7
25
3
35

2
0
0
2

0,3885 0,0373*

* HET (heterossexual), HOM (homossexual), BI (bissexual), S.I. (sem informação), UDE (usuário de drogas endovenosas), UDNE (usuário de drogas

não endovenosas).



No que se concerne ao histórico de doenças sexualmente transmissíveis

(DST), 13 indivíduos (35,13%), relataram já ter sido acometidos por alguma delas. A

sífilis foi relatada por 16,2% dos indivíduos, sendo seguida pela gonorréia (13,5%) e

linfogranuloma venéreo (2,7%). Apenas um indivíduo (2,7%) relatou mais de uma

DST (gonorréia e sífilis) (Tabela 9). Quanto as DST e os subtipos do HIV-1 nos

indivíduos do Piauí, foi observada uma associação estatisticamente significante

(Coeficiente de Contingência C = 0,5756; p = 0,00226**).

Tabela 9. Distribuição dos subtipos B e D, de acordo com o tipo Doença Sexualmente

Transmissíveis (DST) relatada no estudo pelos participantes.

SubtiposHistórico de DST Frequência

B D
C P

Não 22 (59,5) 21 1

Sífilis 6 (16,2) 6 0

Gonorréia 5 (13,5) 5 0

Sífilis e gonorréia 1 (2,7) 0 1

Linfogranuloma venério (LGV) 1 (2,7) 1 0

Sem Informação 2 (5,4) 2 0
Total 37 (100,0) 35 2

0,5756 0,00226*

*C - Coeficiente de Contingência; p- significância estatística

Gráfico 4. Informações referentes sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)

dos 37 portadores do HIV-1 do LACEN-PI que fizeram parte do estudo.
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Quanto à resistência aos antiretrovirais, apenas um paciente (1/34; 2,9%)

apresentou cepa de HIV-1 caracterizando alguma resistência aos inibidores de

protease utilizados atualmente (Tabela 10).

TABELA 10. Perfil de resistência aos antiretrovirais do HIV-1 na população estudada.

Variáveis Resistência viral Freqüência Percentual (%)

Sim 1 2,9

Não 33 97,1Resistência aos IP

Total 34 100,0

Sim 3 15,0

Não 17 85,0Resistência aos ITRN

Total 20 100,0

Sim 2 10,0

Não 18 90,0Resistência aos ITRNN

Total 20 100,0

IP: Inibidor de Protease; ITRN: Inibidor de transcriptase reversa nucleosídico; ITRNN: Inibidor de
transcriptase reversa não nucleosídico.

Em relação ao paciente que apresentou resistência aos inibidores da

protease (Quadro 6), era do sexo masculino, possuía 44 anos, relatou ser

homossexual, referiu ter 6 a 10 parceiros nos últimos doze meses, não tinha recebido

transfusão sanguínea, não era usuário de drogas injetáveis e usava TARV desde

2007.



80

Quadro 6. Perfil de mutações na amostra que apresentou algum nível de resistência

aos inibidores da protease.

Amostra Subtipo CD4 C.V. Mutações Perfil

33 - FAM B 348 >L.Min I47V
K43T

DRV

FPV
IDV

LPV
NFV
TPV

Nível de resistência baixo potencial
Resistência intermediária
Nível de resistência baixo potencial
Baixo nível de resistência
Baixo nível de resistência
Baixo nível de resistência

Inibidores da Protease: darunavir (DRV), fasamprenavir (FPV), indinavir (IDV), lopinavir (LPV), nelfinavir
(NFV), tipranavir (TPV).

Quanto ao padrão de resistência aos ITRN, foram encontradas mutações

de resistência em três (3/20; 15%) pacientes e somente um apresentou

susceptibilidade ao AZT. Quanto aos ITRNN foram encontradas mutações de

resistência em dois (2/20; 10%) participantes que também apresentaram resistência

aos ITRN (Tabela 10).

Em relação aos pacientes que apresentaram resistências aos inibidores da

transcriptase reversa, suas características epidemiológicas e perfil de mutações

constam no quadro 7.
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Quadro 7. Perfil de mutações em amostras que apresentaram algum nível de

resistência aos inibidores da transcriptase reversa.

Amostras Subt CD4 C.V. Mutações Perfil Característica
Epidemiológica

8 - MCN* B 489 >L.Min D67N
K70R

K103N

AZT
D4T
TDF

DLV
ETV
NV
P

ITRN
Resistência
intermediária
Baixo nível de
resistência
Nível de resistência
baixo potencial
ITRNN
Alto nível de
resistência
Alto nível de
resistência
Alto nível de
resistência

Sexo feminino;
25 anos; vive
com
companheiro;
dona de casa;
possui renda
mensal de 1 a 2
salários; usava
TARV desde
2006; não foi
possível obter as
demais
informações.

9 - JGL B 698 >L.Min D67N
K70R AZT

D4T
TDF

ITRN
Resistência
intermediária
Baixo nível de
resistência
Nível de resistência
baixo potencial

Sexo masculino;
51 anos;
heterossexual, 1
parceiro nos
doze meses; não
recebeu
transfusão; era
UDNE; relatou
DST (gonorréia);
o usava TARV
desde 1999.

25 - EML* B 804 >L.Min M41L
M184V

Y181C

3TC
ABC
D4T

DDI
FTC

DLV
EFV
ETR
NVP

ITRN
Alto nível de resistência
Baixo nível de resistência
Nível de resistência baixo
potencial
Baixo nível de resistência
Alto nível de resistência
ITRNN
Alto nível de resistência
Resistência intermediária
Resistência intermediária
Alto nível de resistência

Sexo masculino;
39 anos;
heterossexual, 1
parceiro nos doze
meses; recebeu
transfusão
sangüínea; não
era usuário de
drogas; usava
TARV desde 2006.

ITRN: Inibidor de transcriptase reversa nucleosídico: 3TC: Lamivudina; ABC: Abacavir; AZT:
Zidovudina; D4T: Estavudina; DDI: Didanosina; FTC: Entricitabina; TDF: Tenofovir. ITRNN: Inibidor de
transcriptase reversa não nucleosídico:DLV: Delavirdina; EFV: Efavirenz; ETR: Etravirina;ETV:
Etravirina; NVP: Nevirapina.
As amostras (*) apresentaram-se suscetíveis aos inibidores da protease.

A análise dos valores de carga viral revelou que dos 37 pacientes, 22

(59,5%) possuíam carga viral abaixo do limite mínimo de detecção de 50 cópias/mL

(<L.Mín.) e com relação à contagem de linfócitos T CD4+, notou-se que apenas 12
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pacientes (32,4%) apresentaram contagem de linfócitos T CD4+ menor do que 350

células/µL de sangue (Tabela 11).

TABELA 11. Distribuição da contagem de linfócitos T CD4+ e da carga viral da

população estudada no LACEN-PI ano 2009.

Variáveis Estatística descritiva Freqüência Percentual (%)

>350 12 32,4

350 a 650 13 35,2

651 a 950 11 29,7

951 a 1250 1 2,7

Linfócitos T CD4+

(Células/µL)

Total 37 100,00

<L.Mín
* 22 59,5

>L.Mín 15 40,5
Carga viral
(Cópias/mL)

Total 37 100,0

*L.Mín – Limite mínimo de detecção de 50 cópias/mL

Não foi possível fazer associações estatisticamente significantes (p < 0,05)

em relação aos subtipos virais e o número de linfócitos T CD4+ e carga viral

plasmática do HIV-1 devido desproporção existente com relação às freqüências dos

subtipos encontrados.
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5. DISCUSSÃO

A falta de informação, associada à baixa escolaridade e a baixa renda

familiar são fatores que conferem risco de exposição à infecção pelo HIV-1 em nosso

país (MOURA & PRAÇA, 2006) e não difere do encontrado no presente estudo, uma

vez que a maioria dos participantes apresentava baixa escolaridade (não haviam

concluído ou estavam cursando o ensino fundamental), baixa renda familiar (1 a 2

salários mínimos) e eram donas de casa, o que reflete a parcela da população mais

atingida pelo HIV-1. De acordo com as informações adquiridas pelos questionários

epidemiológicos, a média de idade foi de 39,92 ± 10,457 , variando de 24 a 65 anos,

59,7% eram do sexo masculino. Contudo, no grupo analisado nenhuma associação,

estatisticamente significante, foi observada entre os subtipos do HIV-1, o grau de

escolaridade e o sexo. Estes dados corroboram com as observações de estudos

anteriores no Brasil (SABINO et. al., 1996; MORGADO et. al., 1998; 2000;

MARTINEZ et al., 2002; GADELHA et. al. 2003, MACHADO, 2004; SIMON et. al.,

2010).

Quando relacionado ao comportamento sexual, nosso estudo revelou um

número bastante significativo no percentual de indivíduos que possivelmente foram

contaminados, em uma relação heterossexual (78,4%), mostrando a importância

desta subcategoria na transmissão sexual do HIV-1, aspecto este bem estabelecido

no Boletim Epidemiológico/2010. No que se referem às doenças sexualmente

transmissíveis (DST), treze indivíduos (35,1%) relataram já ter tido algum tipo, e

apenas um indivíduo mencionou a ocorrência de mais de uma DST (Sífilis e

gonorréia). A sífilis foi a DST de maior freqüência (16,2%) mencionada pelos

participantes, divergindo com o que foi observado em outro estudo, em Macapá no

Amapá, onde a gonorréia foi relatada por 50% dos indivíduos, sendo seguida pelo

herpes (16,6%), LGV (16,6%) e sífilis (16,6%) (MOREIRA, 2007). No presente estudo

também foi observado uma associação estatisticamente significante (Coeficiente de

Contingência C = 18.33,5; p = 0,00226**) entre as DSTs e os subtipos virais.

Uma importante característica do HIV-1, bem como dos demais retrovírus,

é a grande diversidade genética que eles apresentam. Estudos de filogenia com
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amostras de vírus de diferentes regiões geográficas levaram à sua classificação em

três grades grupos: M (Major), O (Outlier) e N (New ou Non-M, Non-O). O grupo M,

responsável pela pandemia da AIDS, pode ser subdividido em nove subtipos

filogenéticos ou clades (A, B, C, D, F, G, H, J, K), quatro subsubtipos (A1 e A2, F1 e

F2), além de quarenta e nove formas recombinantes (CRF) (TRIQUES et al., 2000,

GAO et al., 2001, www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/CRFs/CRFs.htm)

Com relação à região de 297 pb de gene pro (PR), trinta e quatro amostras

foram seqüenciadas, sendo trinta e duas (86,5%) pertencentes ao subtipo B e duas

(5,4%) pertencente ao subtipo D. Já em relação a região de 647 pb do gene tr (TR)

as 20 amostras foram seqüenciadas, sendo todas pertencentes ao subtipo B. Esse é

o primeiro estudo de caracterização de subtipos de HIV-1, realizado no estado do

Piauí e nossos dados demonstram uma maior prevalência do subtipo B. A

predominância do subtipo B é similar àquelas encontradas em avaliações anteriores

de amostras das regiões do Brasil, demonstrando uma característica epidemiológica

da epidemia em quase todas as regiões brasileiras. O segundo subtipo mais

prevalente foi o subtipo D, divergindo com o que foi encontrado em outras regiões do

Brasil, como demonstrado em estudos realizados no Rio Grande do Sul (região Sul)

(BELLO et. al., 2008); São Paulo (MOLINA et. al., 2009), Espírito Santo (CABRAL et.

al., 2006) e Rio de Janeiro (região Sudeste) (EYER-SILVA et. al., 2007); Brasília,

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (região Centro-Oeste) (STEFANI et. al.,

2007); Manaus (VICENTE et. al., 2000), Pará (MACHADO et. al., 2004) (região Norte)

e, finalmente, na região Nordeste, nos estados da Bahia (MONTEIRO et. al., 2009),

Ceará (GADELHA et. al., 2003) e Pernambuco (MEDEIROS et. al., 2006). A não

identificação de outros subtipos ou de formas recombinantes no presente trabalho

pode ser atribuída ao número amostral reduzido.

Deve-se levar em consideração que a distribuição de subtipos possui

determinantes locais e que os dados de uma região não podem ser generalizados

para todo o país e, nem mesmo, para toda uma região. Diversos trabalhos

corroboram a idéia de que, mesmo em localidade muito próximas, é possível detectar

uma variabilidade significativa quanto aos subtipos de HIV-1 circulantes. Assim é

importante manter o monitoramento da variabilidade do HIV-1 no Brasil, durante a

próxima fase da epidemia quando provavelmente, haverá competição entre os
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diferentes subtipos virais (ROSSINI et al., 2001).

Os subtipos virais apresentam indícios que podem diferir entre si na

progressão da doença, uso de co-receptores de quimiocinas, taxas de transmissão

vertical e níveis de ativação da transcrição. Além disso, a variabilidade do HIV-1

também pode afetar a eficácia de testes diagnósticos e testes quantitativos de carga

viral (BLACKARD, COHEN, MAYER, 2002). A grande diversidade entre os subtipos

do HIV-1 também representa um grande desafio para o desenvolvimento de vacinas.

A maioria das vacinas experimentais tem sido desenvolvida contra o subtipo B, porém

existem diversas regiões geográficas onde este não é o subtipo dominante. Existem,

porém, poucos trabalhos nessa área, com resultados contraditórios (ALEUS et al.,

1999; KANKI et al., 1999; NELSON et al., 1999), havendo necessidade de maiores

investigações para que se possa chegar a conclusões mais sólidas.

Alguns estudos apontam para diferenças na prevalência de algumas

mutações de resistência entre os subtipos B e “não-B”, especialmente aqueles

relacionados à protease (PIENIAZEK, 2000; COUTO-FERNANDES, 2005;

CAVALCANTE, 2007; SOARES, 2007). Entretanto, o impacto destas diferenças na

eficácia da TARV ainda não é muito evidente (FRATER, 2002; LACERDA, 2007;

MARTÍNEZ-CAJAS, 2008). No entanto no presente estudo não foi possível a verificar

a existência de associação entre os subtipos virais encontrados com as resistências

virais devido ao pequeno número de pacientes com cepas resistentes aos IP

(Inibidores de Protease) e ITR (Inibidores de Transcriptase Reversa).

Existem relatos de que os vírus dos subtipos B e C diferiam quanto à

transmissibilidade. Isto porque os vírus do subtipo B estão especialmente associados

a infecções por uso de drogas injetáveis e pessoas com comportamento homossexual

no mundo Ocidental (VALLET et. al., 2002; AVILA et. al., 2002). Resultado similar foi

encontrado em estudo realizado no município de Porto Alegre/RS que reporta

associação da disseminação do subtipo B com a prática sexo anal e, indiretamente,

maior taxa de transmissão das outras variantes por intercurso vaginal (DIAS et. al.,

2009), enquanto o subtipo C está relacionado com a transmissão heterossexual na

Tailândia, Índia e África subsaariana (WENIGNER et al., 1994; KUNANUSONT et al.,

1995; Burke & Mccutchan, 1996) e a mesma tendência pode ser observada entre

heterossexuais e o subtipo C em amostras no Rio Grande do Sul (BRINDEIRO, et. al.,
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2003) e do Chile (RIOS et al., 2005). Uma observação que possivelmente está

relacionada com estas características da epidemiologia molecular do HIV-1 é a

replicação mais eficiente do subtipo C em células de Langerhans, importantes na

transmissão heterossexual, comparados com o subtipo B, uma vez que estas células

são encontradas em grandes quantidades na vagina, no cérvix e na glande, e estão,

via de regra, ausentes no reto (SOTO-RAMIREZ et al., 1996). Entretanto, esta

associação não foi confirmada em estudos posteriores (BALL et al., 2003; ARIEN et

al., 2005). Contudo, nos indivíduos analisados em nosso estudo não foi detectado

nenhum subtipo C e nenhuma associação, estatisticamente significante, foi

encontrada entre os subtipos virais B e D com relação à preferência sexual, embora

os quatro indivíduos que relataram práticas homossexuais são portadores do subtipo

B. De formar similar, na análise estatística não foi encontrada associação significante

entre os subtipos virais B e D com relacionamento sexual, número de parceiros e uso

de preservativo antes e após infecção pelo HIV-1, para p < 0,05.

Com relação à transmissão do HIV-1 no estado do Piauí por meio de uso

de drogas endovenosas, apenas um indivíduo relatou ser usuário de drogas

endovenosas e que havia compartilhado seringa e agulhas com outros indivíduos,

tendo seu subtipo identificado como B. A alta diversidade genética do HIV-1 entre

usuários de drogas pode ser verificada em amostras do sudeste que apresentavam o

subtipo B (TEIXEIRA et. al., 2004) e F (ROSSINI, et. al., 2001), do nordeste com o

subtipo B (COUTO-FERNANDEZ et. al., 1999) e com a detecção do subtipo B e CRFs

em usuários de drogas tailandeses (SABINO et al., 1996; NGUYEN et. al., 2002). No

entanto, associações, estatisticamente significantes (p < 0,05), foram encontradas

entre os usuários de drogas endovenosas e transfusões sanguíneas e os subtipos do

HIV-1. Ressaltamos que os dois indivíduos identificados como subtipo D relataram ter

recebido sangue ou hemoderivados.

Os primeiros indícios de que subtipos do grupo M estariam relacionados a

diferenças na patogenia vieram da observação de que cepas do subtipo D possuem

maior número de aminoácidos com carga positiva (lisina e arginina) na região da alça

V3 do gene env (KORBER et al., 1994) do que vírus dos demais subtipos. Uma vez

que a carga positiva na região está associada à progressão da imunodeficiência

(FOUCHIER et al., 1992), foi sugerido que variantes do subtipo D fossem mais
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patogênicas do que as demais. De fato, vírus do subtipo D extremamente citopáticos

foram descritos in vitro (EMILIANI et al., 1994).

O primeiro estudo prospectivo para avaliar a progressão para AIDS em

indivíduos infectados por subtipos não-B com tempo de infecção conhecido foi

conduzido por KANKI et al. (1999), com prostitutas de Dakar, no Senegal. Apesar do

número de mulheres infectadas por cada subtipo (A, C, D e G) ter sido pequeno, os

autores encontraram uma associação significativa entre o subtipo A e tempo de

sobrevida sem AIDS (KANKI et al., 1999). A seguir, associado à utilização preferencial

pelo co-receptor CXCR4, um estudo demonstrou um aumento da taxa de declínio do

número de células T CD4+ em indivíduos infectados pelo subtipo D, com progressão

mais rápida para AIDS, em comparação com o subtipo A (KALEEBU et al. 2001). Em

nosso estudo não foi possível fazer associações estatisticamente significantes (p <

0,05) em relação aos subtipos virais e o número de linfócitos T CD4+ e carga viral

plasmática do HIV-1 devido desproporção existente das freqüências dos subtipos

encontrados. Vale ressaltar que os dois participantes identificados com o subtipo D,

um apresentou a contagem dos linfócitos T CD4+ menor que 200 células/µL (182) e

carga viral plasmática abaixo do limite de detecção (<50 cópias/µL), tendo iniciado o

tratamento em 27/05/2008. Com relação ao outro participante a contagem dos

linfócitos T CD4+ foi maior que 350 células/µL (839) e carga viral plasmática sempre

abaixo do limite de detecção e nunca utilizou TARV.

A elevada taxa de mutação gênica do HIV-1 tem como conseqüência o

desenvolvimento de cepas virais mutantes, as quais são mais eficazmente

selecionadas sob condições de pressão seletiva exercida ou pelo sistema imunológico

ou pela administração de drogas ARV (MARTINEZ-PICAÇO & MARTÍNEZ, 2008).

O conhecimento do padrão de resistência do HIV-1 é importante para a

prescrição seqüencial de TARV e dados de prevalência de mutações têm sido

descritos por vários autores no mundo todo. Um dos maiores estudos de distribuição

de mutações nos genes da TR e PR em pacientes falhando a HAART (RHEE et. al.,

2004) determinou que em 6.153 seqüências genômicas virais na Califórnia, 21,8%

apresentam mutações que prejudicam a resposta para as três classes de ARVs e

56,9% apresentam mutações que prejudicam a resposta a uma ou duas classes de

ARVS. A prevalência de mutações de resistência para ITRNs, IPs e ITRNNs, foi
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respectivamente: 73,4%, 47,7% e 43,2%. Outros dados demonstraram proporções de

mutações de resistência elevadas, porém com predomínio de mutações para ITRN e

uma menor prevalência de mutações para ITRNN. As prevalências encontradas de

mutações para ITRNs, IPs e ITRNNs, foram respectivamente: 78,3%, 47% e 38,9%

das amostras de pacientes da França (TAMALET et. al., 2003) e 76%, 41% e 25% da

amostra de pacientes dos Estados Unidos (RICHMAN et.al., 2004). Dados

semelhantes foram demonstrados em amostras de pacientes da Inglaterra (SCOTT et.

al., 2004 e PILLAY et. al., 2005). Neste estudo verificou-se que somente um paciente

(1/34; 2,9%) apresentou mutações na região da protease (I47V, K43T) que estão

associadas à resistência aos IP e três pacientes (3/20; 15%) apresentaram mutações

para ITRNs e dois (2/20; 10%) para ITRNNs.

Estudos recentes indicam que a resistência primária apresenta entrave à

estratégia antiretroviral inicial, especialmente em países desenvolvidos. A faixa de

taxas relatadas entre os recém-soroconvertidos inclui: 5% a 11% na Suíça, 10% a

17% na França, 13% na Alemanha, 14% no Reino Unido, 15% a 26% na América do

Norte, 23% a 26% na Espanha, 5% a 7% nos Estados Unidos e 15,4% na Argentina

(BORROTO-ESODA, 2004; FOX, 2006; TURNER, 2006; JOHNSON, 2007).

Os países em desenvolvimento, por sua vez, não estão imunes ao

problema. Análise realizada com 47 indivíduos cronicamente infectados em

Camarões demonstrou cerca de 7% de resistência primária aos IP e até 10% aos

inibidores da TR (KOIZUMI-ICHIMURA, 2006).

No Brasil, os índices de resistência primária, apesar de crescentes

(BRINDEIRO, 2003) são aparentemente menores (em torno de 2 a 3%), reservando-

se o exame de genotipagem para avaliação de terapias de resgates, não existindo

dados para apoiar a utilização de rotina de testes de resistência em pacientes que

nunca foram tratados e que estão no início da terapia (SOARES, 2004). Todavia, um

estudo conduzido pelo Ministério da Saúde do Brasil em centros de triagem de

regiões metropolitanas localizadas em oito diferentes estados brasileiros - Rio

Grande do Sul (n = 139), Paraná (n = 147), São Paulo (n = 100), Rio de Janeiro (n =

83), Mato Grosso do Sul (n = 7), Pará (n = 17), Bahia (n = 12) e Ceará (n = 30) -

apresentou os seguintes resultados: oito amostras (2,24%) apresentaram mutações

primárias associadas à resistência aos IP, oito (2,36%) a ITRN e sete (2,06%) a
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ITRNN (BRINDEIRO, 2003).

Em algumas localidades a prevalência de resistência primária pode ser

diferente da média nacional, por particularidades locais da epidemia. Em Santos-SP

foi observado uma prevalência de resistência primária de 22% para ITRN, 15% para

os ITRNN e 13% para os IP, determinando uma resistência cumulativa de 36%

(SUCUPIRA, 2004). Neste estudo a ausência de mutações primárias (7/37; 18,9%

não estavam fazendo uso ARVs), bem como um reduzido número de mutações

secundárias, pode ser atribuída devido ao pequeno número amostral do presente

estudo ou mesmo devido a pouca variabilidade de mutações de resistência,

presentes na população estudada.
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6. CONCLUSÕES

1) Na população estudada, a maioria possuía baixo nível de escolaridade, vivia

com seus parceiros (as), trabalhava em casa como doméstica e era de pouco

poder aquisitivo;

2) A maioria das cepas de HIV-1 encontrada no Estado do Piauí pertence ao

subtipo B, embora tenham sido encontradas duas amostras do subtipo D;

3) A maioria das cepas de HIV-1 isoladas mostrou ser susceptível aos

antiretrovirais utilizados, indicando que ainda é baixa a circulação de cepas do

HIV-1 resistentes a estes medicamentos, havendo também uma ausência de

mutações primárias às drogas antiretrovírais utilizadas atualmente;

4) Não foram observadas associações entre os subtipos do HIV-1 circulantes no

Estado do Piauí com o sexo, preferência sexual, relacionamento sexual,

número de parceiros, uso de preservativo antes e após infecção e grau de

escolaridade. No entanto, significantes (p < 0,05) associações foram

evidenciadas entre uso de drogas endovenosas, transfusão sanguínea e

Doenças Sexualmente Transmissíveis;

5) Não foi possível a execução de testes de significância estatística (p < 0,05)

entre os subtipos do HIV-1 circulantes no Estado do Piauí com número de

linfócitos T CD4+ e carga viral plasmática devido à desproporção das

freqüências dos subtipos encontrados.
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ANEXO A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E)

(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári(o,a) da pesquisa e pelo
responsável)

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Sua participação é
importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente
as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os
procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.

ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto: “Prevalência dos Subtipos do Vírus da Imunodeficiência
Humana Tipo 1 (HIV-1) do Estado do Piauí - Brasil”.
♦ O objetivo da pesquisa é o de estudar a prevalência dos subtipos do HIV-1 no 
Estado do Piauí, devido a sua grande diversidade genética.
♦Durante a pesquisa o paciente deverá responder a um questionário, depois será 
submetida à coleta de sangue, para exames de laboratório.
♦Essa pesquisa não oferece riscos; as práticas são de uso rotineiro e apenas uma pequena
quantidade de sangue (10mL) será coletada no LACEN-PI e você poderá sentir dor no
local da picada da agulha.

♦Serão utilizados materiais esterilizados descartáveis, como agulhas e seringas, não 
oferecendo riscos para os participantes da pesquisa.
♦ Garantia de sigilo: Se você concordar em participar do estudo as informações 
conseguidas através da sua participação não permitirão a identificação de sua pessoa,
exceto aos responsáveis pelo estudo, e a divulgação das mencionadas informações só será
feita entre os profissionais estudiosos do assunto.

♦ A qualquer momento você tem o direito de recusar a continuar participando do 
estudo e, também, poderá retirar este termo de consentimento, sem que isso lhe traga
qualquer penalidade ou prejuízo.
♦Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional 
responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas
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Endereço do responsável pela pesquisa:

Pesquisador Responsável: Symonara karina Medeiros Faustino

Instituição: Laboratório Central de Saúde Pública “Dr. Costa Alvarenga” – LACEN/PI

Endereço : Rua 19 de novembro n° 1945, bairro primavera – Teresina-PI

Bairro: /CEP/Cidade: Primavera / 64.002-570 / Teresina

Telefones p/contato: (86) 3216-3657/ 9988-6511

E-mail: symonara@hotmail.com.

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação
no estudo, dirija-se ao:

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo

Telefone: (85)3366.8338

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO OU
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO
PARTICIPANTE:

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha
participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas
responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam,
concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE
PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO.

Teresina,

(Assinatura ou impressão
datiloscópica

d(o,a) voluntári(o,a) ou

Nome e Assinatura do responsável pelo estudo

__________________________________________
Nome do profissional que aplicou o TCLE
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responsável legal

Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a)

Domicílio: (rua, praça, conjunto):

Bloco: /Nº: /Complemento:

Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:

Ponto de referência:
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ANEXO B
“Prevalência dos Subtipos do Vírus da Imunodeficência Humana Tipo 1 (HIV-1) do Estado do

Piauí - Brasil”.

I . IDENTIFICAÇÃO
1. Data da entrevista: _______/_______/_______

2. Local da coleta: LACEN-PI
3. Registro no. ____________ Fone para contato (opcional): (____) _________________
4. Nome:_________________________________________________________________
5.Endereço(opcional):______________________________________________________
Bairro____________________Cidade__________________UF______CEP____________
6. Data do nascimento: ______/______/______
7. Idade: _______ anos

8. Sexo: 1. masculino 2. feminino

9. Gravidez: 1.Sim 2. Não

10. Situação conjugal: 1. com companheiro(a) 3. viúvo (a) 5. outros
2. sem companheiro (a) 4. separado(a)

11. Escolaridade: 1. analfabeto 5. ensino médio incompleto
2. alfabetizado 6. ensino médio completo
3. ensino fundamental incompleto 7. ensino superior incompleto
4. ensino fundamental completo 8. ensino superior completo

12. Situação ocupacional:
1. empregado 4. estudante 7. em benefício pela AIDS
2. desempregado 5. aposentado 8. outros
3. trabalha por conta própria 6. dona de casa

13. Ocupação ______________________________________

14. Renda familiar em salários mínimos: 1. menos de 1 4. 5 a 6 7. mais que 20
2. 1 a 2 5. 7 a 10 8. não sabe
3. 3 a 4 6. 11 a 20

II. ANTECEDENTES
15. Data do diagnóstico sorológico da infecção pelo VIH: _____/_____/_____
16. Data da notificação de Sida: ______/_____/_____
17. Doenças oportunistas: ____________________________________________________

18. Preferência sexual:
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1. heterossexual 2. homossexual 3. bissexual 4.sem experiência sexual

19. Número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses:
1. nenhum 3. 2 a 5 5. mais que 10 7. não se aplica
2. 1 (um) 4. 6 a 10 6. é profissional do sexo

20. Transfusão de sangue: 1. sim 2. não 3. não sabe Ano: __________

21. Uso passado ou atual de droga ilícita não endovenosa : 1. sim 2. não

22. Uso passado ou atual de droga ilícita endovenosa: 1. Individual 2. coletivo 3.
ambos 4. nunca

23. Relacionamento sexual com
1. Parceiros Homossexual 6. Parceiro usuário de drogas endovenosas
2. Parceiro Heterossexual 7. Parceiro usuário de drogas não endovenosas
3. Parceiro Bissexual 8. Parceiro com HIV+/AIDS
4. Múltiplos parceiros 9. Parceiro de outro País
5. Parceiro promíscuo 10. Prostituta
24. Uso de preservativo (camisinha) nas relações sexuais antes da infecção pelo VIH:

1. usava sempre 2. usava às vezes 3. nunca usava 4. não se aplica
25. Uso de preservativo (camisinha) nas relações sexuais após a infecção pelo VIH:

1. usa sempre 2. usa às vezes 3. nunca usa 4. não se aplica

26. Doenças venéreas: 1. sim 2. não ____________________________________
1. Gonorréia 4. Linfogranuloma venéreo
2. Sífilis 5. Mais de uma DST
3. Herpes

III. EXAMES LABORATORIAIS:

Linfócitos CD4+: ____________________ CD8+:______________________________
Carga viral do VIH: ______________________________________________________

***
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TABELA DE OCUPAÇÃO PRINCIPAL
CLASSE 1 - TRABALHADORES DAS PROFISSÕES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS,
ARTÍSTICAS E TRABALHADORES ASSEMELHADOS

Grupo 10 - Engenheiros, Físicos, Químicos e trabalhadores assemelhados
101 Engenheiro
102 Arquiteto
103 Agrônomo
104 Químico
105 Desenhista Industrial
106 Físico
107 Geólogo
108 Tecnólogo
109 Outros

Grupo 11- Médicos, Odontólogos, Enfermeiros e trabalhadores assemelhados
111 Médico
112 Veterinário e Zootecnista
113 Enfermeiro e Nutricionista
114 Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional
115 Odontólogo
116 Biólogo e Biomédico
117 Farmacêutico
118 Fonoaudiólogo
119 Outros

Grupo 12 - Economistas, Estatísticos, Contadores e trabalhadores assemelhados
121 Economista
122 Estatístico
123 Atuário e Matemático
124 Contador
125 Administrador
126 Analista de Sistemas
127 Geógrafo
128 Astrônomo e Meteorologista
129 Outros

Grupo 13 - Advogados, Psicólogos, Bibliotecários e trabalhadores assemelhados
131 Advogado
132 Psicólogo
133 Sociólogo
134 Assistente Social
135 Bibliotecário, Arquivista, Museólogo e Arqueólogo
136 Comunicólogo
137 Relações Públicas
138 Profissionais de Letras e de Artes
139 Outros

Grupo 14 - Professores e assemelhados
142 Professor de ensino superior
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143 Professor de ensino de primeiro e segundo graus
144 Diretor de estabelecimento de ensino
145 Outros trabalhadores de nível superior ligados ao ensino
146 Professores não especificados nos itens anteriores

Grupo 15 – Técnicos
151 Técnico de Contabilidade e de Estatística
152 Técnico de Biologia
153 Técnico em Agronomia e Agrimensura
154 Técnico de Química
155 Técnico de Mecânica
156 Técnico de Eletricidade, Eletrônica, Telecomunicações e Informática
157 Técnico de Laboratório e Raios X
158 Desenhista Técnico
159 Outros

Grupo 16 - Trabalhadores ligados à apresentação de espetáculos públicos e à prática
desportiva
161 Empresário e Produtor de espetáculos públicos
162 Ator e Diretor de espetáculos públicos
163 Cantor e Compositor
164 Músico
165 Coreógrafo e Bailarino
166 Locutor e Comentarista de rádio e televisão e Radialista
167 Operador de câmeras de cinema e televisão
168 Atleta profissional e Técnico em desportos
169 Outros

Grupo 17 - Jornalistas e assemelhados
171 Jornalista
172 Publicitário
179 Outros

Grupo 18 - Trabalhadores ligados às atividades de navegação aérea, marítima e interior
181 Piloto de aeronaves
182 Comissário de bordo
183 Comandante de embarcações
189 Outros

Grupo 19 - Outros trabalhadores das profissões científicas, técnicas e artísticas
191 Escultor, Pintor e assemelhados
192 Desenhista comercial
193 Decorador
199 Outros
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CLASSE 2 - MEMBROS DOS PODERES LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO,
SERVIDORES CIVIS E MILITARES

Grupo 20 - Membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
201 Membros do Poder Legislativo: Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e
Vereador
203 Membros do Poder Executivo: Presidente da República, Ministro de Estado,
Governador de Estado, Secretário de Estado, Prefeito, Secretário Municipal e Membros do
Ministério Público e da Defensoria Pública
205 Membros do Poder Judiciário: Ministro de Tribunal Superior, Desembargador e Juiz
209 Outros

Grupo 21- Servidores Civis e Militares de nível superior
211 Procurador e assemelhados
212 Diplomata
213 Fiscal (nível superior)
214 Delegado de Polícia
215 Ocupante de cargo de Direção e Assessoramento Superior
216 Oficiais das Forças Armadas e Forças Auxiliares
219 Outros

Grupo 29 - Outros Servidores Civis e Militares e Agentes da Administração Pública
291 Ocupante de Cargo de Direção e Assessoramento Intermediário
292 Agente Administrativo
293 Serventuário de Justiça
294 Tabelião
295 Militar em Geral
296 Servidor Público Federal
297 Servidor Público Estadual
298 Servidor Público Municipal
299 Outros

CLASSE 3 - TRABALHADORES ADMINISTRADORES E ASSEMELHADOS

Grupo 30 - Diretor e Gerente
301 Diretor de empresas
302 Gerente
309 Outros
Grupo 39 - Outros trabalhadores administrativos e assemelhados
391 Chefe intermediário
392 Trabalhador dos serviços de contabilidade, de caixa e trabalhadores assemelhados
393 Secretário, Estenógrafo, Datilógrafo, Digitador, Recepcionista, Escriturário,
Telefonista e trabalhadores assemelhados.
394 Auxiliar de escritório e assemelhados
395 Bancário e Economiário
396 Securitário
399 Outros
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CLASSE 4 - TRABALHADORES DO COMÉRCIO E ASSEMELHADOS

Grupo 40 - Supervisores, corretores e trabalhadores assemelhados
401 Supervisores, Inspetor e Agente de compras e vendas, Promotor de Vendas
402 Vendedor pracista, Representante comercial, Caixeiro-viajante e trabalhadores
assemelhados
403 Corretor de imóveis, seguros, títulos e valores
404 Leiloeiro, Avaliador e assemelhados
405 Agenciador de propaganda
409 Outros

Grupo 41 - Vendedores e assemelhados
411 Vendedor de comércio varejista e atacadista
412 Jornaleiro
413 Feirante
419 Outros

Grupo 49 - Outros trabalhadores do comércio e assemelhados
491 Demonstrador
492 Modelo de Modas
499 Outros

CLASSE 5 - TRABALHADORES DE SERVIÇOS E ASSEMELHADOS

Grupo 50 - Trabalhadores de serviços de administração, conservação e limpeza de edifícios
501 Porteiro de edifício, Ascensorista, Garagista e Faxineiro e assemelhados
509 Outros

Grupo 51 - Trabalhadores de serviços de tratamento de beleza
511 Cabeleireiro, Barbeiro, Manicure, Pedicure, Maquilador, Esteticista e Massagista
519 Outros

Grupo 52 - Trabalhadores de serviços de hospedagem, restaurante, condomínios e serviços
assemelhados
521 Governanta de hotel, Camareiro, Porteiro, Cozinheiro e Garçom
529 Outros

Grupo 53 - Trabalhadores de serviços de transporte
531 Motorista de veículos de transporte de passageiros
532 Motorista de veículos de transporte de carga
533 Contramestre de embarcações
534 Marinheiro e assemelhados
535 Maquinista e Foguista de embarcações, locomotivas e assemelhados
539 Outros

Grupo 54 - Trabalhadores de serviços de manutenção
541 Mecânico de manutenção de veículos automotores e máquinas
542 Eletricista de manutenção de veículos automotores, máquinas e aparelhos elétricos,
eletrônicos e de telecomunicações
543 Lanterneiro e Pintor de veículos metálicos
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544 Bombeiro e Instalador de gás, água, esgoto e assemelhados
549 Outros

Grupo 58 - Outros trabalhadores de serviços e assemelhados
581 Almoxarife
582 Guardador de carro, Lavador de carro, Office boy, Carteiro
583 Borrifador
584 Vidraceiro, Serralheiro
585 Babá, Governanta, Monitora de crianças
586 Fiscal [nível médio], Vigilante, Segurança, Caseiro
587 Auxiliar de Serviços Gerais
589 Outros

Grupo 59 - Outros trabalhadores de serviços e assemelhados
591 Alfaiate
592 Protético
593 Despachante, inclusive o aduaneiro
594 Agente de viagem e Guia de turismo
595 Agente de serviços funerários e Embalsamador
596 Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Enfermagem
597 Estivador, Carregador, Embalador, Catador e assemelhados
598 Empregado doméstico
599 Outros

CLASSE 6 - TRABALHADORES AGRÍCOLAS. DA PECUÁRIA, FLORESTAIS, DA
PESCA, EXTRAÇÃO E TRABALHADORES ASSEMELHADOS

601 Trabalhador agrícola
602 Trabalhador da pecuária
603 Trabalhador florestal
604 Trabalhador da pesca
605 Garimpeiro
609 Outros

CLASSE 7 - TRABALHADORES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
701 Mestre e Contramestre
702 Mecânico de manutenção, Montador, Preparador e Operador de máquinas e
aparelhos de produção industrial
703 Eletricista e assemelhados
704 Trabalhador de instalações de processamento químico
705 Trabalhador de fabricação de roupas
706 Trabalhador de tratamento de fumo e de fabricação de cigarros e charutos
707 Trabalhador metalúrgico e siderúrgico
708 Trabalhador de usinagem de metais
709 Trabalhador de construção civil
710 Trabalhador de fabricação e preparação de alimentos e bebidas
711 Trabalhador de artes gráficas
712 Trabalhador de fabricação de produtos têxteis (exceto roupas)
713 Trabalhador de fabricação de artefatos de madeira
714 Trabalhador de fabricação de papel e papelão
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715 Trabalhador de fabricação de calçados e artefatos de couro
716 Trabalhador de fabricação de produtos de borracha e plástico
717 Joalheiro e Ourives
718 Trabalhador de fabricação de medicamentos, produtos de higiene e limpeza e
assemelhados
719 Outros

CLASSE 9 - DECLARANTES NÃO ESPECIFICADOS NAS CLASSES ANTERIORES

Grupo 90 - Proprietários e Capitalistas
901 Proprietário de estabelecimento agrícola, da pecuária e florestal
902 Proprietário de estabelecimento comercial
903 Proprietário de estabelecimento industrial
904 Proprietário de estabelecimento de prestação de serviços
905 Proprietário de microempresa
906 Proprietário de imóvel, recebendo rendimento de aluguel
907 Capitalista, recebendo rendimento de aplicação de capital em ativos financeiros
909 Outros

Grupo 91 - Sacerdotes ou membros de ordens ou seitas religiosas
910 Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas
919 Outros

Grupo 92 - Trabalhadores aposentados e pensionistas
921 Militar reformado
922 Aposentado
923 Pensionista
929 Outros

Grupo 93 - Estudantes
931 Bolsista, Estagiário e assemelhados
932 Estudante de qualquer nível do Sistema de Ensino Brasileiro inclusive Pós-
Graduação
939 Outros

Grupo 94 - Espólios
949 Espólio
Grupo 95 - Profissões variadas
951 Dona de casa
952 Profissional do sexo
953 Sem ocupação

Grupo 99 - Outros declarantes não especificados nos grupos anteriores
999 Outros

***


