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RESUMO 
 

GENOTIPAGEM E PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIRETROVIRAIS DO 
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA TIPO 1 EM POPULAÇÃO COM FALHA 
TERAPÊUTICA NO CEARÁ, BRASIL - 2002 A 2004. 
Introdução: A Genotipagem está sendo usada como método para guiar a 
seleção de antiretrovirais em pacientes com falha terapêutica. O melhor 
entendimento da sua interpretação facilitará sua utilização como ferramenta 
médica na terapêutica do HIV. Objetivo: Avaliar o perfil de resistência aos 
antiretrovirais e identificar padrões mutacionais das seqüências de protease e 
TR do HIV-1. Métodos: Foram estudadas as sequências de genes da protease 
e TR isoladas de 101 amostras de pacientes com HIV-1 em falha terapêutica, 
entre abril/2002 a março/2004, através de Genotipagem realizadas no Ceará. O 
Banco de dados de Stanford foi utilizado para avaliação de resistência e SPSS 
versão 11 e Epi Info versão 6 para análise estatística. Resultados: Sexo 
masculino 76,2%, mediana de idade 38 anos, CD4 médio de 279,21 cells/mm3 
e Carga Viral 4.49 log. Na classe de Inibidores de Protease (IP) 31 padrões 
mutacionais foram encontrados, nos inibidores da transcriptase reversa 
análogos de nucleosídeos (ITRN) 49 e para inibidores da transcriptase reversa 
não análogos de nucleosídeos (ITRNN) 17. As mutações mais frequentes 
foram L90M, M184V e K103N para IP, ITRN e ITRNN respectivamente. A K65R 
foi detectada em 5,9% dos isolados. Três ou mais falhas terapêuticas 
apresentaram maior perfil de resistência para todos os IPs exceto para 
Lopinavir, e para todos os ITRNs exceto para Tenofovir. Os seis principais 
padrões mutacionais para IPs equivaleram a 49% das sequências, para ITRNs 
a 38,5%, e para ITRNNs os dois principais padrões corresponderam a 40,9%. 
Foram encontrados altos índices de resistência para ITRNNs independente da 
quantidade de falhas terapêuticas. Conclusão: Nos IPs a menor resistência 
encontrada foi ao Lopinavir e nos ITRNs ao Tenofovir. Os principais padrões 
mutacionais para IPs, ITRNs e ITRNNs representaram quase metade de todos 
os padrões de resistência encontrados.  
 
Palavras chaves: Genotipagem, mutação, HIV-1, genes de protease, genes da 
transcriptase reversa, antiretrovirais, resistência do HIV-1. 
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SUMMARY 
Genotyping and antiretroviral resistance profile test from HIV-1 samples in 
patients with therapeutic failure from Ceará, Brazil - 2002 to 2004. 
 
Introduction: Genotypic testing for HIV-1 drug resistance is useful for selecting 

antiretroviral drugs for patients developing treatment failure. O melhor 

entendimento da sua interpretação facilitará sua utilização como ferramenta 

médica na terapêutica do HIV. The optimal understanding of its interpretation 

will give an important tool for HIV treatment. Objective: To identify common 

combinations of resistance mutations and antiretroviral resistance profile. 

Methods: Between April 2002 and March 2004, 101 protease and reverse 

transcriptase (RT) sequences were determined for HIV-1 isolates from patients 

who were failing antiretroviral therapy. Resistance profile was obtained by 

Stanford program. Results: male were 76.2%, median age 38 years, CD4 

media was 279.21 cells/mm3 and Viral load 4.49 log. Total of 31 mutational 

patterns were detected to protease inhibitor (IP), 49 to nucleoside RT inhibitor 

(NRTI), and 17 to nonnucleoside RT inhibitor (NNRTI). K65R was detected in 

5.9% isolates. The most frequent mutations were L90M, M184V and K103N to 

IP, NRTI and NNRTI respectively. The main mutational patterns accounted for 

49% of mutant sequences to IP, 38.5% to ITRN accounted and 40,9% to 

NNRTI. Patients with three or more therapeutic failure had worst resistance 

profile to all IP except for Lopinavir, and NRTI except for Tenofovir. High 

resistance to Lamivudine and NNRTI were independent of failure quantity. 

Conclusion: The best susceptibility was found to Lopinavir at IP’s class and to 

Tenofovir at ITRN’s.  The main mutational patterns to IP, ITRN and NNRTI 

represented almost half of all patterns found.  

 

Key-words: Genotypic testing, mutation, HIV-1, protease genes, reverse 

transcriptase genes, antiretrovirals, HIV-1 resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  Este estudo inicia com uma viagem histórica pelos mais de 20 
anos da epidemia do HIV no mundo, desenrolando-se através das estratégias e 
descobrimentos científicos para seu combate e finalizando com as perspectivas 
de um novo horizonte que desponta nesta árdua batalha pela sobrevivência 
humana. 
 
1.1 História do HIV – Descoberta e evolução  
 

  Entre a primeira análise de uma amostra sanguínea de paciente 
com HIV, no início de 1981, e a determinação da seqüência do vírus HIV-1, em 
1985, uma grande quantidade de material foi acumulada na integração dos 
esforços de clínicos, virologistas, imunologistas, biólogos moleculares e 
epidemiologistas na procura de respostas para as perguntas que surgem na 
busca da cura para esta patologia.  
  Em 1981, o CDC reportou cinco homens jovens com pneumonia 
por Pneumocystis carinii (atualmente Pneumocystis jerovecii), combinada com 
uma severa depleção imunológica de células T (Gottlied et al, 1981). Nesta 
mesma época, na França, clínicos começaram a detectar casos similares em 
seus pacientes. Junto com seus colegas de pesquisa, em diferentes hospitais 
de Paris, incluindo os hospitais Pitié-Salpétriére e o Bichat-Claude Bernard, 
Clínicas Willy Rozenbaum, e outros grupos como Françoise Brun-Vézinet e 
Christine Rouzioux, começaram a se organizar para estudar essa doença então 
emergente. As investigações clínicas e epidemiológicas apontavam para uma 
causa infecciosa, que seria provavelmente um vírus ainda desconhecido e 
transmitido por via sexual ou derivados sanguíneos. 
  A procura por um novo vírus foi iniciada. Naquela época, o 
primeiro retrovírus humano que infectava células T (HTLV-1) - Vírus linfotrópico 
Humano T-1 havia sido descoberto recentemente no laboratório americano, do 
Instituto Nacional de Saúde (NIH), em 1980 (Poiesz et al, 1980; Gallo, 1981), e 
já sabia-se que o retrovírus da leucemia felina (FeLV) causava uma severa 
imunodeficiência em gatos (Rous, 1911). Mediante estes achados tão similares 
em comportamento com o vírus desconhecido, começou-se a formular a 
hipótese do surgimento de uma nova forma de retrovírus humano. A Unidade 
de Oncologia no Instituto Pasteur iniciou trabalho de pesquisa liderado por Luc 
Montagnier e Jean-Claude Chermann que contou com a contribuição dos 
pesquisadores do NIH.  
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  Em 1982, o grupo francês começou a estudar os primeiros casos 

da doença e a identificar as células CD4 como principais alvos desse novo 

vírus, visto que se encontravam bastante depletadas nos estágios finais desta. 

Além disso, especulou-se que a linfadenopatia encontrada seria provavelmente 

uma violenta resposta imune e, portanto, seria fácil encontrar o vírus 

desconhecido nos linfonodos. Assim, após extrair células de um linfonodo e 

colocá-las em culturas com interleucina 2, recentemente reconhecida como 

estimuladora da replicação de células T e do créscimento de células 

sanguíneas, conseguiram identificar atividade de transcriptase reversa. Em 4 

de Fevereiro de 1983, Charlie Dauguet identificou pela primeira vez o vírus 

através da microscopia eletrônica (Figura 1), na França (Barré-Sinoussi, 2003).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Brotamento viral do HIV-1  
Observa-se o brotamento do vírus HIV-1 de uma célula CD4 infectada, através da microscopia 

eletrônica realizada por Charlie Dauguet , em 1983 (Fonte: Barré-Sinoussi, 2003). 

 
  Em 1983, o trabalho experimental que indicava a associação 

entre um retrovírus e a AIDS foi publicado pelo grupo francês, liderado por Luc 

Montagnier (Barre-Sinoussi et al; 1983). 

  Em 1984, o grupo francês em associação com pesquisadores do 

Instituto Nacional de Saúde (NIH), liderados por Robert Gallo, publicou um 

artigo com base virológica e epidemiológica, demonstrando que o vírus 

denominado HIV era o responsável pela doença conhecida como AIDS 

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida),  (Gallo, 2002; Montagnier, 2002). 
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  O vírus inicialmente possuía várias designações, como: LAV 
(Lymphadenopathy-associated vírus), HTLV-III (Human T Cell 
leukemia/lymphotropic vírus type III) e ARV (AIDS associated retrovirus) de 
acordo com seus autores, sendo atualmente conhecido como vírus da 
imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1), (Coffin et al, 1986). 
  A natureza zoonótica do HIV foi estabelecida pela relação 
filogenética próxima entre HIV-2, inicialmente identificado em indivíduos do 
oeste africano, em 1986, e o vírus da imunodeficiência símea em sooty 
mangabeys (Fauci, 2003). Em 1999, foi demonstrado que o HIV-1 foi 
provavelmente originado da espécie de chimpanzé Pan troglodytes troglodytes, 
no qual o vírus co-evoluiu através dos séculos (Gao et al, 1999). Como os 
chimpanzés eram mortos para alimentação em partes da áfrica subsaariana, o 
salto das espécies provavelmente ocorreu por acidente. 
 

1.2 Classificação dos retrovírus 
 

  Retrovírus são vírus RNA que, através da enzima DNA 
polimerase RNA-dependente (transcriptase reversa – TR), são capazes de 
copiar seu genoma de RNA em uma dupla fita de DNA e se integrar ao genoma 
da célula hospedeira. 
  Os retrovírus eram divididos inicialmente em três subfamílias: 
Oncovirinae, Lentivirinae e Spumavirinae. Atualmente, baseada na homologia 
da seqüência de aminoácidos da enzima transcriptase reversa, divide-se os 
retrovírus em sete gêneros: Lentivirus (HIV-1 e HIV-2), Spumavirus, retrovírus 
tipo B, retrovírus tipo C de mamíferos, retrovírus tipo C de aves, retrovírus tipo 
D e BLV-HTLV (vírus linfotrópico bovino e humano), (Veronesi et al, 2000). 
 
1.3 Morfologia e Organização Genômica 
 

  O HIV é um vírus de aproximadamente 100 nm de diâmetro, 
envelopado, apresentando em sua superfície uma membrana lipídica oriunda 
da membrana externa da célula hospedeira e duas glicoproteínas (gp 41 e gp 
120). Internamente a essa membrana está a matriz protéica, formada pela 
proteína p17, e o capsídio viral de forma cônica composto pela proteína p24. O 
material genético assim como o t-RNA e as enzimas necessárias para os 
primeiros eventos da replicação viral, encontra-se dentro do capsídio viral 
(Figura 2). 
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Figura 2. Estrutura genômica do HIV – Modelo  

A figura representa a estrutura viral do HIV, formada pelas proteínas externas (gp41 e gp120), 

matriz protéica (p17), envelope e RNA viral. 

 

  O Genoma do HIV, de aproximadamente 10 Kb, contém nove 

genes e duas regiões denominadas LTR (Long Terminal Repeats), em que 

estão presentes elementos de controle para integração, transcrição e 

poliadenilação dos RNAs mensageiros. Os genes podem ser divididos em dois 

grupos: os que codificam as proteínas estruturais (gag, pol e env) e os que 

codificam proteínas não estruturais (tat, rev, nef, vif, vpu, vpr).  

  O gene gag (antígeno de grupo) codifica a matriz protéica (MA ou 

p17), o capsídio viral (CA ou p24) e as proteínas nucleares (NC ou p6 e p7). O 

gene pol (polimerase) codifica as seguintes enzimas virais: transcriptase 

reversa (TR ou p51/p66), que também possui atividade de Rnase H; protease 

(PR ou p10) e integrase (IN ou p32). O gene env (envelope) codifica uma 

proteína inicial de 160 Kd, que é clivada, dando origem à proteína de 

transmembrana (TM ou gp 41) e à proteína de superfície (SU ou gp 120). 

gp120 se liga a 
superfície da 
célula 
 

gp41 

Proteínas da matriz 

Envelope do vírus 
derivado da membrana 
Celular  hospedeira

Centro do vírus onde 
estão contidos o RNA 
viral e enzimas
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  A gp 120 apresenta cinco regiões variáveis intercaladas por 
regiões conservadas. Um dos epítopos variáveis, designado V3, é formado por 
uma alça composta de 35 aminoácidos unidos por ponte dissulfeto. Essa região 
é imunodominante e contra ela são produzidos anticorpos neutralizantes, o que 
tem sido explorado como foco para ações terapêuticas de novas drogas. 
  Os genes não estruturais podem ser subdivididos em regulatórios 
(tat e rev), que são necessários para replicação viral in vitro, e em genes 
acessórios (vif, vpu, vpr e nef), que não são essenciais (Tabela 1), (Veronesi et 
al, 2000). 
 

Tabela 1. Função dos Genes não estruturais do HIV-1 
Gene        Função 
rev (p19)  
              
tat (p14) 
vif (p23) 
 
vpr (p15) 
vpu(p15) 
nef (p27) 

Transativador pós transcricional (atuaria no processamento, 
transporte e tradução dos RNAs mensageiros). 
Transativador da transcrição. 
Fator de infectividade (provavelmente atua na maturação da proteína 
de envelope). 
Atua na replicação viral. 
Atua na liberação da partícula viral. 
Função controversa na literatura podendo reduzir ou aumentar a 
replicação viral; Parece diminuir a expressão de CD4 na superfície. 

tat e rev são genes regulatórios e vif, vpu, vpr e nef são genes acessórios. 
Fonte: Veronesi et al, 2000 

 
1.4 Ciclo Viral 
 
  A infecção pelo HIV se inicia com a entrada do vírus na célula, 
através da ligação entre a proteína de superfície (gp 120) e o receptor da célula 
(molécula CD4). A entrada ocorre através da fusão do vírus com a membrana 
da célula, sendo esta reação mediada pela gp 41. Desde a sua descoberta, 
suspeitou-se que a molécula de CD4 não deveria ser o único receptor do HIV, 
isto devido à existência de células susceptíveis à infecção viral que não 
apresentavam a molécula de CD4 em sua superfície (Cheng-Mayer et al, 1987; 
Clapham et al, 1989), como as células cerebrais de origem glial. Além disso, 
não se conseguia infectar células de camundongos transfectadas com o gene 
da molécula de CD4 (Clapham et al, 1991).  
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  Posteriormente, foi descoberto que as moléculas CXCR4 (Feng et 
al, 1996) e CCR5 (Alkhatib et al, 1996; Choe et al, 1996; Deng et al, 1996; 
Dragic et al, 1996), cujos ligantes naturais são quimoquinas (SDF-1, para a 
primeira e o RANTES, MIP-1α e MIP-1β para a segunda), eram co-receptores 
para HIV. Indivíduos com deleção no gene CCR-5 são resistentes à infecção 
pelo HIV (Dean et al, 1996; Liu et al, 1996) e ocorrem em cerca de 1% da 
população (O’Brien et al, 2000), sendo estudado como futuro alvo terapêutico e 
fabricação de novas drogas já em fase experimental. 
  Após entrar na célula, o RNA viral é convertido em DNA pelas 
enzimas transcriptase reversa e ribonuclease H. Essa reação ocorre no 
citoplasma da célula nas primeiras seis horas de infecção. A dupla fita de DNA, 
assim formada, é integrada de forma randômica ao genoma do hospedeiro 
através da enzima integrase. Assim, uma vez integrado, o DNA viral 
permanece na célula, enquanto ela estiver viva (Figura 3). 

 
Figura 3. Ciclo de Vida do HIV na célula T CD4  
A figura demonstra a entrada do vírus na célula, seguida pela transcrição reversa do seu RNA 
em DNA que é integrado ao núcleo da célula CD4. A partir desta matriz de DNA são produzidos 
novos RNA virais que irão brotar da célula hospedeira para infecção de novas células. 
  

  As proteínas celulares e virais controlam a expressão gênica do 
HIV. Inicialmente, apenas as proteínas tat, rev e nef são sintetizadas, sendo 
seguidas pelas proteínas estruturais e o RNA genômico. A liberação do vírus 
ocorre por brotamento, durante esta fase, a enzima protease processa as 
proteínas precursoras do pol e gag, tornando a partícula viral madura e capaz 
de infectar uma nova célula (Veronesi et al, 2000). 
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1.5 Dinâmica Viral 
 

  A replicação do HIV é um processo extremamente dinâmico e 
contínuo. Durante a fase aguda, a carga viral (CV) é de aproximadamente 105 
a 107 cópias/ml. Estes níveis caem aproximadamente 100 vezes após um 
período de oito a dez semanas, provavelmente devido ao desenvolvimento de 
células T citotóxicas. Segue-se, então, um período em que o nível da CV 
mantém-se constante. Nesta fase, a quantidade de vírus presente no plasma 
correlaciona-se com a progressão para AIDS (Mellors et al, 1996). 
  A replicação viral ocorre principalmente nos órgãos linfóides, na 
região perifolicular dos centros germinativos. O DNA viral pode ser detectado 
em cerca de 30% dos linfócitos CD4, presentes nesses órgãos, visto que 0,1% 
a 1% expressam RNA viral, sugerindo infecção ativa. A quantidade de vírus 
presente nestes locais pode chegar a 100 vezes mais que no sangue periférico. 
  Partindo do princípio que a quantidade de vírus presente no 
plasma corresponde ao equilíbrio entre a produção e o clearance, foi possível 
calcular as meias-vidas da partícula viral e das células infectadas. Concluiu-se 
que a meia vida da partícula viral no plasma é de apenas seis horas e que são 
produzidas de 109 a 1010 partículas virais por dia. A maioria das partículas 
virais (93 a 99%) é produzida por linfócitos CD4 ativados, que possui uma 
meia-vida de apenas um dia. As restantes (1 a 7%) são provenientes de células 
como macrófagos, cuja meia-vida é de 14 dias. As células T de memória são 
responsáveis pela produção de menos de 1% das partículas virais presentes 
no plasma (Veronesi et al, 2000).  
  Quando o HIV infecta uma célula T em repouso, então há a 
transcrição reversa do genoma, produzindo o que chamamos de um complexo 
de pré-integração. E, devido ao fato da célula estar em repouso, este complexo 
de pré-integração não é transportado para o núcleo, permanecendo no 
citoplasma. Desse modo, considera-se que esta célula encontra-se na fase de 
pré-integração da latência que, por sua vez, é um reservatório latente. 
Contudo, caso esta célula se torne ativada, o complexo de pré-integração 
poderá ser transportado para o núcleo, aonde haverá a integração e a 
transcrição dos genes virais com subseqüente replicação viral. Quando o vírus 
infecta uma célula em atividade ocorre transcrição reversa do genoma, 
transporte para o núcleo, integração e transcrição dos genes, resultando, pois, 
em replicação viral. Um percentual muito pequeno dessas células pode reverter 
ao estado de repouso, e , dessa forma, essas células são consideradas 
pertencentes à fase de pós-integração da latência, pois o genoma viral é 
integrado de maneira estável no hospedeiro, que é um reservatório latente, 
pois quando essa célula é ativada, poderemos ter a replicação viral e a 
produção de vírus.  
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  Diante do exposto, consideramos que há dois tipos distintos de 

latência: a latência de pré-integração, que tem uma meia-vida curta, já que 

esse complexo de pré-integração não está integrado ao genoma hospedeiro; e 

a latência de pós-integração, mais estável, que tem uma meia-vida, mais longa, 

já que o genoma viral está integrado ao genoma do hospedeiro.  

  Na maioria dos pacientes tratados com HAART, o reservatório 

latente de HIV não apresenta redução, e se a meia-vida for de 44 meses, então 

levaria 60 anos para erradicar 100.000 células T e 73 anos para erradicar um 

milhão de células. Devido a essa fase de pós-integração da latência que é 

extremamente estável, é improvável que possamos erradicar o HIV de um 

paciente (Blankson, 2000).  

  A transcrição reversa do RNA em DNA é notoriamente propensa 

ao erro, introduzindo uma variedade de mutações em cada genoma transcrito. 

A maioria destes erros são substituições de bases, mas duplicações, inserções 

e recombinações, também, podem ocorrer (Roberts et al, 1988; Preston et al, 

1988). Desta forma, a grande variabilidade viral e a facilidade no surgimento de 

mutantes resistentes podem ser explicadas.   

 

1.6 Variabilidade Genética do HIV 

 

  Como outros vírus RNA, o HIV , também, possui alta variabilidade 

genética. Dentre os mecanismos responsáveis pela geração de variabilidade 

está a transcriptase reversa, que incorpora erroneamente em torno de 10-4 

bases em cada ciclo replicativo. O HIV contém 104 pares de base em seu 

genoma, e ocorre uma substituição nucleotídea por genoma a cada ciclo 

replicativo, consequentemente, a população de retrovírus conterá pouco ou 

nenhum genoma idêntico. Assim, o HIV é considerado uma quasispecie 

(Veronesi et al, 2000), em que a transcriptase reversa e sua propensão ao erro 

são responsavéis pela sobrevivência do vírus à resposta imunológica do 

hospedeiro e às terapias utilizadas para seu controle, frustrando todas as 

tentativas atuais neste objetivo. 
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1.7 Caracterização do HIV em cultura de células 
 
  Uma das primeiras observações sobre a dinâmica genética do 
HIV foi sobre os diferentes comportamentos dos vírus quando colocados em 
cultura de células (Cheng-Mayer et al, 1988; Fenyo et al, 1988; Temin et al, 
1970). Estas observações permitiram a divisão do HIV em dois grupos de vírus: 
capazes de induzir sincício in vitro (SI), com crescimento rápido e em títulos 
altos em cultura (rapid/high), e de infectar linhagens de células T (T cell tropic) 
através do co-receptor CXCR4; e os que não são capazes de induzir sincício 
(NSI), com crescimento lento e em baixos títulos (low/slow), e de infectar 
macrófagos (macrophage tropic), através dos co-receptores CCR5. O CXCR4 e 
o CCR5 são alvos terapêuticos para novas drogas em desenvolvimento 
atualmente. 
  Vários estudos sugeriram que a alça V3 da gp 120 é a região do 
vírus responsável por estas características (Hwang et al, 1991; O’Brein et al, 
1990). Esta classificação tem importância clínica, pois os vírus NSI são os que 
predominam na infecção aguda. Além disso, o surgimento de cepas SI está 
associado a uma progressão mais rápida para doença. O comportamento 
destes vírus em cultura se deve ao tipo de co-receptor usado pela cepa para 
infectar a célula (Veronesi et al, 2000).  
 
1.8 Classificação genética do HIV 
 
  Em 1993, foi sugerida uma classificação filogenética do HIV, em 
que este foi classificado em dois tipos: 1 e 2, o HIV-1 foi subdividido em dois 
grupos: M (major) com subtipo de A a J, e O (outlier). Cada um destes vírus 
representa eventos separados de transmissão que ocorreu de outras espécies 
de primatas para a humana, provavelmente em décadas anteriores. 
Recentemente, foi descoberto um novo grupo de HIV-1 que é denominado N 
(new), (Simon et al, 1998). 
  Aparentemente, o HIV-2 possui uma infectividade e uma 
patogenicidade menor que o HIV-1. Este vírus foi encontrado inicialmente em 
indivíduos da costa oeste da África. Este fato é considerado importante, pois 
esta menor patogenicidade do HIV-2 permite que indivíduos manifestem a 
doença apenas em idade avançada, isto é, acima de 20 anos, considerada 
idade de maior produção econômica e reprodutividade. Assim, colaborando 
para pobreza nos países da África, devido à menor força produtiva de trabalho 
e à manutenção da transmissão vertical do HIV, mantendo este ciclo 
indefinidamente.  
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  Nos Estados Unidos e na Europa, os casos encontrados, em 
geral, correspondem a pessoas oriundas daquelas regiões. Em 1991, foram 
encontrados três casos de infecção mista (HIV-1 e 2), utilizando a técnica de 
PCR e sequenciamento em pacientes no Brasil (Pieniazek et al, 1991). O HIV-1 
grupo O foi inicialmente descrito em pacientes oriundos da República dos 
Camarões (Deleys et al, 1990; Gurtler et al, 1994), que representa 10% das 
infecções. Este vírus foi encontrado em outros países africanos, como a Nigéria 
e o Gabão, e, ainda,  encontrado esporadicamente nos EUA e na Europa 
(Nkengasong et al, 1994).  
  Tanto o HIV-2 quanto o HIV-1 grupo O podem não ser detectados 
por testes de ELISA, baseados apenas em proteínas sintéticas ou peptídeos do 
HIV-1 grupo M, que são mais utilizados para diagnóstico laboratorial. Por isso é 
importante que a presença destes vírus seja sistematicamente monitorada, e 
que os bancos de sangue utilizem testes que possam detectar todas as 
variantes do HIV. Vale frisar, ainda, que estes vírus não são detectados pelos 
testes comerciais de carga viral, o que poderia gerar dúvidas no diagnóstico, 
bem como no acompanhamento destes pacientes. 
  O grupo M do HIV-1 representa a maior parte da pandemia. O 
sequenciamento de uma cepa de 1959, oriunda do Congo, sugere que a 
introdução do vírus ancestral deste grupo ocorreu no final da década de 1940 
(Zhu et al, 1993). Atualmente, já foram descritos 10 subtipos de A a J. Na 
África, local de origem da epidemia, todos os subtipos são encontrados, porém 
a freqüência é diferente em cada região. Nos outros locais do mundo, 
predomina o subtipo que iniciou a epidemia naquela população. Este fenômeno 
é denominado “efeito fundador”. A exceção é a Tailândia, onde os primeiros 
casos de HIV foram detectados em usuários de droga e caracterizados como 
pertencentes ao subtipo B. Em seguida, ocorreu uma explosão da epidemia por 
via heterossexual, causada pelo subtipo E. Atualmente, o subtipo E também 
predomina na população usuária de drogas (Myers, 1994). 
  No Brasil, no mínimo quatro subtipos foram encontrados até o 
momento: o subtipo B, C, D e F. O subtipo B predomina em quase todas as 
regiões do país. Cerca de 40% das cepas brasileiras têm uma característica 
que as diferenciam das outras cepas B encontradas nos EUA e na Europa: no 
topo da alça V3, que é a região imunodominante da proteína gp 120, o motivo 
GPGR foi substituído por GWGR (Morgado et al, 1994; Potts et al, 1993). 
Cepas com esta característica estavam presentes desde o início da epidemia 
no Brasil. 
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  O subtipo C foi inicialmente detectado na cidade de Porto Alegre, 

e possivelmente predomina na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. A 

freqüência é baixa na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, já em Santos, o 

subtipo C representa 5% das infecções (Sabino et al, 1996). O subtipo F 

predomina em usuários de drogas na cidade de São Paulo, cuja freqüência 

pode chegar a 20% (Sabino et al, 1994). Nas cidades do Rio de Janeiro e 

Santos, não foi encontrada associação entre o subtipo F e o uso de drogas 

endovenosas. O subtipo D foi encontrado numa freqüência baixa na cidade do 

Rio de Janeiro (Morgado et al, 1998). 

  Cepas de HIV-1 recombinantes constituem um fenômeno comum, 

visto que cerca de 10% das cepas submetidas ao banco de dados do 

laboratório de Los Alamos/EUA são recombinantes (Robertson et al, 1995). 

  É importante ressaltar o conceito de superinfecção, que é definida 

como a reinfecção de um indivíduo que já tem infecção estabelecida por uma 

cepa de HIV heteróloga (Smith et al, 2004; Smith et al, 2005), descritos 

inicialmente na Tailândia e no Rio de Janeiro (Veronesi et al, 2000). Neste 

último, ambas as cepas foram transmitidas do caso fonte para a parceira 

sexual e o recém-nascido (Janini et al, 1998), este tipo de transmissão ocorre 

quando uma pessoa é portadora dos dois subtipos. As pessoas com infecção 

inicial podem estar mais susceptíveis a uma segunda infecção, devido a sua 

resposta imunológica efetiva ao HIV ainda se encontrar em expansão.  

  Além destes casos, os pacientes cronicamente infectados e em 

terapia HAART com Carga Viral indetectável, teriam baixos níveis de Células T 

CD8 e anticorpos específicos para o HIV, facilitando uma nova infecção, até 

mesmo por cepas virais resistentes aos ARV em uso (Blankson, 2004). A 

evolução destes casos e os riscos destas formas raras de disseminação 

precisam ser mais estudados, visto que suas repercussões podem ser bastante 

danosas caso se tornem frequentes. 
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1.9 Epidemiologia 
 

  A Epidemiologia do HIV será subdividida em estatísticas do 

mundo atual, Brasil e Ceará, para melhor identificação da situação local, em 

relação ao HIV/AIDS. 

 

1.9.1. HIV no mundo  
 

  Os dados gerais da situação epidemiológica do HIV/AIDS no 

mundo podem ser visualizados na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Pacientes portadores de HIV/AIDS em 2004 no Mundo (OMS). 

Total 
40,3 milhões 

(36,7 – 45,3 mihões) 

Adultos 
38 milhões 

(34,5 – 42,6 mihões) 

Mulheres 
17,5 milhões 

(16,2 – 19,3 mihões) 

Número de pessoas vivendo 
com HIV/AIDS em 2005 

Crianças 
(< de 15 anos)

2,3 milhões 
(2,1 – 2,8 milhões) 

Total 
4,9 milhões 

(4,3 – 6,6 milhões) 

Adultos 
4,2 milhões 

(3,6 – 5,8 milhões) 

Pessoas infectadas 
por HIV em 2005 

Crianças 
(< de 15 anos)

700.000 
(630.000 – 820.000) 

Total 
3,1 milhões 

(2,8 – 3,6 milhões) 

Adultos 
2,6 milhões 

(2,3 – 2,9 milhões) 
Mortes por AIDS em 2005 

Crianças 
(< de 15 anos)

570.000 
(510.000 – 670.000) 

Fonte: AIDS Epidemic Update 2005 UNAIDS.org 
 

  O total de pessoas portadoras do HIV aumentou em 2005, 
alcançando os mais altos índices: estimativa de 40,3 milhões (36,7 milhões – 
45,3 milhões). Cerca de 5 milhões de pessoas adquiriram HIV em 2005. A 
epidemia global de AIDS matou 3,1 milhões de pessoas no ano anterior.    
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  O número de pessoas portadoras do HIV aumentou em cada 
região, comparando aos dois anos anteriores, com os maiores níveis, 
ocorrendo no leste da Ásia, leste Europeu e Ásia Central. Vale ressaltar que 
este aumento ocorreu no leste Asiático em quase 50% entre 2002 e 2004, por 
atribuição ao incremento da epidemia na China. No leste Europeu e Ásia 
Central, aumentou em 40% o número de pessoas portadoras do HIV, em 2004 
em relação a 2002, este fato se deve ao resurgimento da epidemia na Ucrânia 
e crescimento do número de pessoas portadoras do HIV na Federação Russa. 
  A África subsaariana de longe permanece como a região mais 
afetada, com 25,8 milhões (23,8 - 28,9 milhões) de pessoas com HIV no final 
de 2005, comparado com 24,4 milhões (22,5 – 27,3 milhões) em 2002. Quase 
dois terços de toda a população mundial portadora do HIV está na África 
subsaariana, onde estão 77% das mulheres com HIV. Em geral, a epidemia 
nesta região parece estar estabilizada, com prevalência de 7,2% em 2005. 
Contudo, tal perspectiva esconde aspectos importantes: primeiro, a 
estabilidade na prevalência pelo HIV significa que o número de pessoas 
recentemente infectadas equivale ao número de pessoas morrendo com Aids; 
especialmente no sul da África que é responsável por um terço dos óbitos 
globais. segundo, as epidemias na África são diversas, tanto em termos de 
escala quanto na redução nos novos casos, pois não existe uma epidemia 
única na África. Algumas áreas urbanas no leste africano evidenciam um 
declínio modesto na prevalência do HIV entre mulheres grávidas, enquanto que 
no oeste e África central os índices de prevalência caíram estrondosamente em 
relação ao restante da África subsaariana. Dados nacionais escondem altos 
níveis de infecção em certas partes dos países, como na Nigéria, e o sul da 
África infelizmente oferece apenas pequenas quedas na prevalência. 
  A preponderância do HIV no Caribe é a segunda maior do mundo, 
excedendo 2% em três países (Bahamas, Guiana e Trinidade e Tobago) e 3% 
no Haiti, tendo a Aids como principal causa de óbito entre adultos de 15 a 44 
anos nesta região (AIDS Epidemic Update 2004 e 2005, www.UNAIDS.org). 
  A epidemia de Aids afeta mulheres e garotas em números 
crescentes. Globalmente, quase metade da população convivendo com HIV 
são mulheres. Na maioria das regiões, um aumento na proporção de pessoas 
infectadas pelo HIV deve-se ao sexo feminino, particularmente, no leste 
europeu, Ásia e América Latina. 
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  Em locais cuja prática heterossexual é a forma dominante na 
transmissão do HIV, a Aids afeta mulheres mais severamente, como no caso 
da África subsaariana e Caribe. Em geral, três quartos de todas as mulheres do 
mundo com HIV moram nesta região. De acordo com dados recentes, 
mulheres adultas na África subsaariana têm 1,3 vezes maior probabilidade de 
infecção pelo HIV que seus companheiros masculinos (UNAIDS, 2004). Estes 
valores são maiores entre adultos jovens (15-24 anos), que têm três vezes 
mais probabilidade de infecção pelo HIV que os homens na mesma faixa etária. 
  Este panorama é particularmente desconcertante em alguns 
países. Na África do Sul, Zâmbia e Zimbabue, por exemplo, mulheres jovens 
(idade de 15-24 anos) são três a seis vezes mais propensas a estarem 
infectadas pelo HIV que os adultos masculinos na mesma idade (Estatística 
oficial da Zâmbia Central, 2003; Young Adults Survelly in Zimbabue, 2001-
2002). Mais de três quartos de todos os jovens com HIV nestes países são 
mulheres (WHO Regional Office for Africa, 2003; Reproductive Health 
Research Unit and Medical Research Council, 2004). Mulheres constituem 
perto da metade dos 420.000 (260.000–740.000) adultos com HIV no Caribe, 
enquanto mulheres jovens entre 15 e 24 anos têm quase duas vezes mais 
probabilidade de estarem infectadas que os homens na mesma idade 
(UNAIDS, UNIFEM, UNFPA, 2004). 
  Em outras partes do mundo, a maioria das novas infecções pelo 
HIV ocorre através de drogas endovenosas com material contaminado, sexo 
desprotegido entre homens e comércio sexual inseguro. Porém, a noção de 
que a epidemia nestas regiões está restrita a esses grupos de risco é falsa, 
pois, a maioria dos usuários de drogas é jovem e sexualmente ativa, dobrando 
o risco de exposição ao vírus. Além disso, muitos clientes masculinos de 
profissionais sexuais têm outros parceiros sexuais, incluindo esposas e 
relacionamentos estáveis. Em cada região, uma proporção de homens que 
fazem sexo com homens, também fazem sexo com mulheres. Portanto, 
nenhum aspecto da pandemia pela Aids encontra-se completamente isolado. À 
medida que a epidemia se estabiliza firmemente, mais e mais mulheres estão 
se infectando. 
  Assim, as mulheres representam 36% dos 1,8 milhões (1,4 - 2,4 

milhões) de adultos com HIV na América Latina, em 2005, cuja epidemia 

inicialmente focalizou-se em homens que fazem sexo com homens e 

drogaditos.  
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  À medida que mais mulheres no Leste Europeu e Ásia Central 

adquirem o vírus através do uso de material contaminado, ao injetar drogas, e 

de parceiros que também são drogaditos e/ou clientes de profissionais do sexo, 

a proporção total de mulheres com HIV na região também aumenta. Nestes 

locais, mulheres correspondem a 34% das pessoas com HIV. Na Rússia, que 

tem a maior epidemia na região, a proporção de mulheres com diagnóstico de 

HIV aumentou para 38% em 2003, comparado com 24% em 2001 (Russian 

Federal AIDS Center, 2004). 

  Assim, como no Leste Europeu, partes da Ásia estão 

experimentando epidemias de Aids alastrando-se com e entre grupos 

particulares da população, iniciando-se com profissionais do sexo ou 

drogaditos, e depois atingindo a população geral, principalmente as mulheres. 

No Leste Asiático, as mulheres correspondem a 22% dos adultos com HIV, e 

28% dos jovens (15-24 anos) com HIV. No sul e sudeste Asiático, 30% dos 

adultos e 40% de jovens com HIV são mulheres. Estas atualmente contam 

mais de um quarto das novas infecções por HIV na Índia, de acordo com 

estimativas, e 90% dos testes positivos no pré-natal informam que são 

solteiras, porém com relacionamentos de longo período (Cohen, 2004). 

  A transmissão de HIV entre casados se tornou a mais 

proeminente causa de novas infecções em países como Camboja, Myanmar e 

Tailândia. Há 20 anos, aproximadamente 90% da transmissão do HIV na 

Tailândia ocorria entre profissionais do sexo e seus clientes. Projeções 

apresentavam que em 2002, 50% das novas infecções seriam entre casais, 

devido a clientes masculinos de profissionais do sexo transmitirem o vírus a 

suas esposas (Thai Working Group on HIV/AIDS Projections, 2001). Portanto, 

atualmente, as mudanças no perfil de novas infecções pelo HIV demandam 

medidas de controle e prevenção rígidas, a fim de evitar um maior alastramento 

desta epidemia pelo mundo. 
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1.9.2. HIV no Brasil  
  

  O primeiro caso de Aids no Brasil foi diagnosticado em 1980, 

retrospectivamente. Atualmente, percebe-se uma curva no percentual com 

tendência de estabilização (www.aids.gov.br/ Programa nacional de 

DST/AIDS). 

  A epidemia no Brasil se dispersou em todas as regiões do vasto 

país, apresentando algumas variações. Inicialmente, afetando principalmente 

homens que praticavam sexo com homens e usuários de drogas endovenosas, 

porém a epidemia tem crescido mais heterogênea. A transmissão 

heterossexual é atualmente responsável por um crescimento dividido na 

infecção pelo HIV, com predominância nas mulheres (Marins et al, 2003). Em 

geral, 7% dos profissionais do sexo eram soropositivos, mas nas áreas 

urbanas, os níveis de HIV foram de 18%, e entre mulheres analfabetas, as 

taxas chegaram a 23% (Gravato et al, 2002). Embora, a prevalência nacional 

de HIV entre mulheres grávidas tenha se estabilizado abaixo de 1% nos últimos 

cinco anos, índices elevados foram encontrados em algumas áreas. Cerca de 3 

a 6% de gestantes no Rio Grande do Sul que não faziam pré-natal de rotina, 

por exemplo. A maioria era de baixa renda e sem nível educacional adequado 

(UNAIDS/WHO, 2003). O governo brasileiro introduziu a iniciativa de recrutar e 

oferecer o teste para HIV a todas as gestantes, além de promover programas 

de prevenção da transmissão vertical e tratamento para as mulheres e recém 

nascido infectados. 

  A função das drogas endovenosas na epidemia brasileira não 

deve ser substimada. Em algumas áreas, usuários de drogas constituem cerca 

de metade dos casos. Alguns programas relacionados aos drogaditos 

reduziram a prevalência do HIV neste grupo nos últimos anos – notavelmente, 

em Salvador cuja prevalência reduziu de 50 %, em 1996 para 7%, em 2001 

(Ministério da Saúde do Brasil, 2001). No sul do país, os drogaditos 

permanecem como grupo de alto risco para HIV. A predominância entre 

usuários de Porto Alegre foi estimada em 64% no ano de 2003, enquanto em 

Itajai foi de 31%, indicando a necessidade de mais programas efetivos de 

prevenção (Caiaffa et al, 2003). 
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  Em relação à terapia, o Brasil está despontando como exemplo 

mundial entre os países em desenvolvimento, oferecendo, portanto, terapia 

com drogas antiretrovirais a todos os portadores de HIV, através do Sistema de 

Saúde Público. Como resultado, a sobrevida de pacientes com AIDS aumentou 

dramaticamente. Estudo recente calculou uma média de sobrevida de cinco 

anos (58 meses) para pessoas com diagnóstico de Aids, em 1996 (Marins et al, 

2003), enquanto estimavam-se apenas 18 meses para os diagnosticados, em 

1995. Casos de Aids e sua mortalidade declinaram em outros países, incluindo 

Argentina, Costa Rica e Panamá, após a expansão do acesso à terapia 

antiretroviral. 

  O Brasil possui, aproximadamente, 600 mil portadores do vírus 

HIV. Segundo previsão do Banco Mundial, o Brasil teria 1,2 milhões de 

infectados pelo HIV no ano 2000. Dos 600 mil portadores do HIV, incluem-se 

as pessoas que já desenvolveram AIDS e excluem-se os óbitos. (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Estimativas de HIV e Aids no país, no final de 2003. 

 

***Estimativas dos dados informados do sistema de registro vital. WWW.UNAIDS.org 

 

Adultos (15-49) 

taxa de prevalência do HIV 

0,7% 

(variação: 0,3%-1,1%) 

Adultos (15-49) 

com HIV 

650.000 

(variação: 320.000-1.100.000) 

Adultos e crianças (0-49) 

com HIV 

660.000 

(variação: 320.000-1.100.000) 

Mulheres (15-49) 

com HIV 

240.000 

(variação: 120.000-400.000) 

Óbitos por AIDS 

(adultos e crianças) 

em 2003 

15.000*** 

(variação: 14.000-22.000***) 
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  Novos dados revelam que a epidemia de Aids no Brasil está num 

processo de estabilização, embora em patamares elevados, tendo sido 

diagnosticado em 2003 um total de 32.247 novos casos com uma taxa de 18,2 

ocorrências por 100 mil habitantes. Entre 1980 e junho de 2005, foram 

registrados cerca de 372.000 casos no país. A tendência à estabilização da 

incidência da doença é observada apenas entre os homens, no qual foram 

registrados 22,6 casos por 100 mil em 2003, inferior ao observado em 1998, de 

26,3 por 100 mil. Entretanto, o crescimento da incidência em mulheres é 

evidente, com a maior taxa de incidência em 2003: 14,0 casos por 100 mil 

mulheres. 

  A tendência ao crescimento de incidência da doença também foi 

observada em todas as regiões geográficas, com exceção da região Sudeste, 

que apresentou, em 2003, taxa de incidência menor do que a observada em 

1998. Nas demais regiões, o aumento ainda é pronunciado, principalmente, 

nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Os casos masculinos devido à 

transmissão pelo uso de drogas injetáveis continuam a decrescer, as 

ocorrências devido à transmissão homo/bissexual mantiveram-se estabilizados 

em torno de 26%, e aqueles casos devido à transmissão heterossexual 

continuam com tendência crescente. A doença vem atingindo, também, de 

maneira importante, os indivíduos com menor escolaridade, principalmente, a 

mulher. Embora, as informações sobre raça e cor somente passaram a ser 

registradas a partir de 2001, é interessante observar que, entre 2001 e 2004, 

mais de 60% dos casos de Aids em pessoas do sexo masculino foram 

considerados brancos, sofrendo pouca variação no período analisado, já entre 

as mulheres, observa-se redução na proporção de casos na raça de cor 

branca, compensada pelo aumento na proporção de casos na parda, de 25%. 

A mortalidade por Aids foi 2% maior em 2003 do que a registrada em 2002, 

com 11.276 óbitos. A taxa de mortalidade permaneceu estável em 6,4 óbitos 

por 100 mil habitantes e em 8,8 por 100 mil homens, mas manteve-se a 

tendência crescente entre as mulheres e nas regiões Sul, Norte e Nordeste 

(www.UNAIDS.org). 
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1.9.3. HIV no Ceará  
 

  O Estado do Ceará possui uma área de 146.348,3 de km2 com 

uma população de 7.200.167 habitantes, com 4,9 habitantes por Km2. A capital 

Fortaleza possui 2.147 Km2 de área residente, dividida em 20 bairros com 

média populacional entre 320.000 a 400.000 habitantes e, politicamente, 

subdividida em seis regionais. 

  O primeiro caso de Aids no Ceará foi identificado em 1983. Na 

primeira década, 1983-89, a grande maioria dos casos notificados estava 

concentrada na capital do estado, Fortaleza (86%, dados de 1989). Ao longo 

da segunda década, foi observado um declínio nos casos de Aids em Fortaleza 

(60%, dados de 1999) com um aumento importante das ocorrências em outros 

municípios do estado.  

  A faixa etária de maior concentração dos casos é de 20 a 44 

anos, confirmando a tendência nacional de casos de Aids entre adultos jovens. 

A principal categoria de exposição é a homo/bissexual masculino, visto que nos 

últimos 5 anos houve uma ascensão importante na categoria heterossexual. No 

período de 1983 a 1988, esta categoria representava apenas 19% da 

transmissão sexual, hoje alcançando o percentual de 47%. Sendo, portanto, a 

curva de transmissão entre os heterossexuais e mulheres ascendente nos 

últimos anos. 

  Existem casos de HIV em 141 municípios do estado e muitos 

desses municípios ainda não possuem serviços ambulatoriais ou hospitalares 

para o atendimento destes usuários, estando a rede básica de saúde e o PSF 

(Programa  Saúde da Família) pouco preparados para a assistência aos 

mesmos. Atualmente, temos três centros de referência em Fortaleza: Hospital 

São José de Doenças Infecciosas, Hospital Geral de Fortaleza e Hospital 

Universitário Walter Cantídio. 

  Os dados atuais sobre a incidência da Aids no Ceará apresentam: 

casos notificados no Ceará de 1983 a 2004, totalizando 5.594, sendo 3.921 na 

regional de Fortaleza, destes, 3.512 encontram-se na capital, sendo 

responsável por cerca de 70% do total de casos. Seguida por cidades como: 

Sobral com 331 casos (5.9%), Caucaia com 256 casos (4,6%) e Maracanaú 

com 202 casos (3.6%). Em 2004 foram notificados 388 casos novos em 

Fortaleza, e até junho de 2005 mais 105 casos (www.aids.gov.br). 
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  Em trabalho recente (Medeiros et al, 2004), a avaliação dos 
pacientes em consulta inicial ao ambulatório de HIV (N=50) evidenciou 
predomínio do sexo masculino 63%, faixa etária média de 33 anos, 
transmissão por contato sexual em 90% dos casos, sendo destes 60% 
heterossexual. Confirmando, assim, o predomíneo das novas infecções em 
adultos jovens e a prevalência como via transmissional a heterossexual. Os 
casos assintomáticos representavam 48% e os principais sintomas 
encontrados foram: síndrome consumptiva (38%); candidíase oral (30%); 
diarréia crônica (30%); tuberculose (14%); candidíase esofágica (12%); 
linfadenopatia persistente (10%) e herpes zoster (4%). Dentre outras, as DSTs, 
a Sífilis, encontrada em 8%, o HPV, em 6%, a herpes genital, em 4% e a 
gonorréia, em 2%. Apenas, um dos pacientes apresentava-se com co-infecção 
para hepatite C. Evidenciou-se a tuberculose como infecção de grande 
importância para nossa região e prevalência alta nos portadores de HIV, bem 
como as síndromes diarréicas.  Dos pacientes avaliados, 41% apresentavam 
CD4 abaixo de 200 e, portanto, diagnóstico tardio. Vale salientar que os 
pacientes chegam mais precocemente ao ambulatório, evitam internamentos e 
facilitam o acompanhamento e início de terapia em período adequado. 
 
1.10 Imunopatogênese 
 
  Mesmo antes do HIV ser identificado, era reconhecido que um 
aparente paradoxo existia entre a ativação aberrante do Sistema Imunológico e 
a imunodeficiência experimentada pelo indivíduo. Posteriormente, demonstrou-
se que o fenômeno ocorria devido à combinação de secreção de várias 
quimoquinas, muito das quais aumentavam a regulação da expressão viral e a 
intensiva sinalização celular induzida pelo envelope viral. A depleção de células 
T CD4 foi reconhecida como um marco da doença, inicialmente, mesmo antes 
da clássica demonstração em 1984 que a molécula de CD4 era um receptor 
primário para o HIV nas células T e macrófagos. A seguir, foram descobertos 
os co-receptores CXCR4 e CCR5 responsáveis pela reação sincicial e não 
sincicial, respectivamente (Fauci, 2003),  explicado anteriormente. 
  O descobrimento da relação entre as células CD4 e a Carga viral 
do indivíduo constituiu um grande passo para o entendimento da 
imunopatogênese viral (Ho et al, 1995; Wei et al, 1995). Hoje, define-se como 
marco para início de terapia antiretroviral o nível de CD4 (Consenso Brasileiro 
de Terapia Antiretroviral, 2004). 
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1.10.1. Resposta humoral ao HIV-1 
 

  Os anticorpos no soro de pacientes com HIV-1 têm pouca 

atividade neutralizante, sendo a maioria direcionada para detritos virais. Na 

verdade, na infecção viral inicial a replicação é contida antes mesmo da 

produção efetiva de anticorpos, como demonstrado em experimentos animais 

(Schmitz et al, 2003). Os anticorpos reconhecem três domínios antigênicos: 

alça V3 (primeiros anticorpos neutralizantes a surgirem no indivíduo infectado), 

sítios de ligação ao CD4 no envelope e proteína transmembrana gp41. Estes 

últimos parecem ser alvos promissores para terapia, pois tratam de regiões 

mais constantes dentre as demais nas cepas virais.  

  Provavelmente, embora os anticorpos não sejam eficazes para 

controlar infecção em atividade, podem ser importantes para prevenir a 

infecção, como previsto nas estratégias vacinais. Embora, a utilização de 

infusão de globulina hiperimune com anticorpos para HIV-1 não tenha 

demonstrado atividade eficaz na redução da Carga Viral ou progressão da 

doença, evidencia-se um efeito protetor na infusão de anticorpos monoclonais 

antes do contato com o vírus, atenuando a patogenicidade e impedindo a 

infecção. Assim, podemos contar com a atividade humoral como uma 

estratégia de combate à infecção inicial (Letvin et al, 2003). 
 

1.10.2. Resposta celular imune ao HIV-1 
 

  Em contrapartida, a resposta celular principalmente através de 

linfócitos T citotóxicos CD8+ está ativamente implicada no controle da 

replicação viral (Letvin et al, 2003), podendo ser encontrada na maior 

diversidade de tecidos humanos, como sangue periférico, espaço 

broncoalveolar, linfonodos, baço, pele, líquido cefaloraquidiano, sêmen, tecidos 

de mucosa vaginal e gastrointestinal. Estas células têm ação de lise nas 

células infectadas pelo HIV-1, além de secretarem β-quimoquinas MIP-1α, MIP-

1β e RANTES que têm atividade contra o HIV-1. Experimentos animais com 

macacos rhesus evidenciam melhor evolução clínica e manutenção de células 

CD4, quando a produção de CD8 por vacinas é induzida (Seth et al, 2000; 

Amara et al, 2001; Barouch et al, 2000; Shiver et al, 2002). 
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  O Complexo de Histocompatibilidade principal (MHC) tipo 1 

também está fortemente relacionado com a progressão da doença, facilmente 

explicado por sua função apresentadora de antígenos virais e desencadeadora 

de resposta imune eficaz. Como exemplo tem-se a expressão de moléculas 

HLA-B27 e HLA-B57 associadas a melhor prognóstico (Kaslow et al, 1996; 

Migueles et al, 2000; Carrington et al, 1999), e HLA-B35 com pior prognóstico 

(Gao et al, 2001).  

 

1.10.3. Escape Imunológico 
 

  Se há uma produção de resposta humoral e celular bem 

documentada, por que não conseguimos controlar a progressão da doença? 

Existem muitas teorias a respeito da resposta ideal, mas até o momento, a 

mais bem documentada chama-se: Escape Imunológico que refere-se à 

geração de mutações em epítopos alvos do vírus. Portanto, a pressão seletiva, 

como evidenciada com os antiretrovirais, associada à capacidade de falha da 

TR e elevada replicação viral acarretam  progressiva seleção de cepas 

resistentes. Este fenômeno também pode ser observado com os anticorpos 

neutralizantes da resposta humoral, onde são geradas cepas mutantes com 

envelope glicano modificado. 

  A resposta celular inicial e crônica também está afetada, a 

produção de mutações em aminoácidos simples dos epítopos virais modifica o 

mesmo e impede sua ligação em sítios específicos de células MHC, podendo 

ainda alterar regiões relacionadas à ligação para o processamento de antígeno. 

Além da regulação negativa do gene Nef, impedindo o reconhecimento das 

células T citotóxicas pelo complexo HLA tipo 1 (Letvin et al, 2003). 
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1.11. Terapia ARV 
 

  Após o descobrimento do vírus HIV como agente da Aids, a 

segunda maior descoberta científica nesta área foi a terapia antiretroviral 

altamente ativa para indivíduos infectados. Inicialmente, em 1987, a Zidovudina 

anteriormente sintetizada como droga anti-neoplásica e não eficaz para este 

propósito, foi a primeira droga ativa contra o HIV (Fauci, 2003). As drogas 

atualmente utilizadas para tratar a infecção pelo HIV tipo 1 pertencem a quatro 

classes distintas: inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos 

e nucleotídeos (ITRN), que agem como terminações de cadeia de DNA e inibe 

a transcrição reversa do genoma RNA em DNA, um evento crucial no estágio 

inicial do ciclo de vida viral; inibidores da transcriptase reversa não análogos de 

nucleosídeos (ITRNN), que se ligam e inibem a transcriptase reversa; 

inibidores de protease (IP), cujo alvo é a protease viral, enzima requerida para 

a clivagem de precursores proteicos (gag e gag-pol), permitindo o surgimento 

das partículas que formam o centro viral; e inibidores de entrada, que 

bloqueiam a penetração dos vírions de HIV nas células alvo.  

  Atualmente, utilizamos combinações de drogas antiretrovirais 

chamada HAART (highly active antiretroviral therapy), que geralmente 

compreendem três drogas, sendo 2 ITRN e 1 IP ou ITRNN (Tabela 4). A 

terapia combinada bloqueia o processo seletivo por duas razões: primeiro, 

mecanismos múltiplos (cada qual requerendo diferentes mutações) são 

necessários para ocorrer resistência a todas as drogas no regime, mesmo que 

um pequeno número de variantes com potencial para resistência a agentes 

individuais exista antes do tratamento, é improvável que algumas dessas 

variantes sejam capazes de resistir a todas as drogas; segundo, múltiplas 

drogas suprimem a replicação viral com maior eficácia que agentes isolados 

(Gulick et al, 1997; Hammer et al, 1997). É importante enfatizar que no 

contexto de HAART, a resistência é muito mais uma consequência, e não uma 

causa de falência na terapia inicial (Coffin, 1995).  
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  Experiência inicial com esquemas ARV de primeira linha têm 

demonstrado superioridade na resposta terapêutica de esquemas triplos em 

relação a esquemas duplos, como no estudo INCAS (Pakker et al, INCAS 

Study Group, 1999), porém, a decisão quanto ao melhor esquema de terapia 

tripla ainda persiste sem resposta definitiva. Alguns estudos clínicos 

demonstram equivalência na resposta imunológica e virológica de regimes 

contendo ITRNN, ITRN ou IP, como observamos nos grupos de estudo 

AVANTI e INCAS (AVANTI and INCAS Study Groups, 2000), bem como na 

revisão de terapia de combinação tripla, publicada na revista AIDS (Bartlett et 

al, 2001). Outros estudos evidenciam, por sua vez, uma maior eficácia da 

resposta virológica de ITRNN (Efavirenz) se comparado com IP (Friedl et al, 

2001), estudo de coorte inglês, publicado na AIDS 2002 (Matthews et al, 2002) 

e o da Johns Hopkins, também, publicado na AIDS (Lucas et al; 2001). Para 

muitos médicos a similaridade entre os vários esquemas tem oferecido uma 

numerosa quantidade de opções terapêuticas, bem como gerada enorme 

confusão quanto à decisão para o paciente (Cohen et al, 2000).  

  Um estudo previamente realizado no Ceará com pacientes 

HIV/AIDS evidenciou resposta terapêutica virológica em 94,4% de pacientes 

em uso de Efavirenz (ITRNN) e 61,9% com Nelfinavir (IP) (p=0.029) e 

Imunológica de 96,8% e 79,1%, respectivamente (p=0,033), (Arruda et al, 

2002). Evidenciando uma melhor resposta inicial com ITRNN nas terapias 

avaliadas. Porém, a escolha mais difícil encontra-se relacionada às terapias 

subsequentes, em que pela pressão seletiva das drogas anteriormente 

utilizadas ocorre o surgimento de mutações de resistência. 
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Tabela 4. Drogas Antiretrovirais aprovadas pelo FDA. 
Droga    Data da Aprovação 
ITRN 
Zidovudina 
Didanosina 
Zalcitabina 
Estavudina 
Lamivudina 
Zidovudina + Lamivudina 
Abacavir 
Zidovudina+Lamivudina+Abacavir 
Tenofovir 
ITRNN 
Nevirapina 
Delavirdina 
Efavirenz 
IP 
Saquinavir 
Ritonavir 
Indinavir 
Nelfinavir 
Amprenavir 
Lopinavir/ritonavir 
Tipranavir 
Inibidor de entrada 
Enfuvirtide (T20) 

 
Março 1987 
Outubro 1991 
Junho 1992 
Junho 1994 
Novembro 1995 
Setembro 1997 
Dezembro 1998 
Novembro 2000 
Outubro 2001 
 
Junho 1996 
Abril 1997 
Setembro 1998 
 
Dezembro 1995 
Março 1996 
Março 1996 
Março 1997 
Abril 1999 
Setembro 2000 
Março 2005 
 
Março 2003 

FDA = Food and Drugs Administration, ITRN = Inibidores da transcriptase reversa análogos de 
nucleosídeos, ITRNN = Inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos e IP 
= Inibidores de Protease. 
 

1.12. Resistência Viral 
 

1.12.1. Definição 
  

  Como definição, a resistência é a consequência de mutações que 

emergem nas proteínas virais alvos dos agentes antiretrovirais (Clavel et al, 

2004). 
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  Um dos pilares das recomendações atuais é que sendo os 
regimes antiretrovirais disponíveis incapazes de erradicar a infecção pelo HIV, 
o tratamento deve ser introduzido no momento certo para ser duradouro. 
Portanto, por qualquer período de tempo que se possa manter seguramente o 
paciente sem terapia, este irá declinar a exposição a estas medicações e suas 
conseqüências, como: desenvolvimento de cepas resistentes, toxicidade e 
efeitos adversos inerentes a cada tipo de droga (Tabela 5), (Arruda et al, 
2002). 
  É sabido que a emergência e proliferação de HIV resistente a 
drogas durante HAART são as maiores causas de falência terapêutica. 
Concentrações plasmáticas insuficientes de drogas, secundária a baixa 
aderência, fatores farmacocinéticos ou interações adversas entre as mesmas, 
permitem replicação viral residual na presença da pressão seletiva de drogas e 
favorecem a emergência de cepas resistentes. Infelizmente, uma vez que 
determinada droga desenvolve mutações, existe o risco de resistência cruzada 
na mesma classe de antiretroviral, podendo-se perder uma variedade de 
medicações disponíveis atualmente (Eron, 2001). Nos Estados Unidos, cerca 
de 50% dos pacientes, recebendo terapia antiretroviral, são infectados com 
vírus que expressam resistência a pelo menos uma das drogas disponíveis 
(Richman et al, 2001).  
  Com esta preocupação surgiram os testes de resistência muito 
difundidos na atualidade: fenotipagem e genotipagem, que tentam ajudar na 
escolha mais racional e eficaz do esquema ARV para os pacientes com 
HIV/AIDS. 
  Certamente, a resistência preexistente a drogas é uma das 
principais razões pelas quais muitos pacientes falham ao atingir uma supressão 
viral com um regime de resgate. Embora, outros fatores estejam envolvidos, 
incluindo pouca aderência, metabolismo acelerado de drogas, santuários 
protegidos, impossibilidade de resposta imune ao HIV, e/ou presença de maior 
virulência. Em suma, existem muitas razões para que um paciente falhe a um 
esquema inicial e estes fatores provavelmente persistem ou se tornam mais 
intensos no momento da terapia de resgate (Arruda et al, 2003; Deeks, 2000). 
  As mutações são identificadas por um ou mais dos critérios: 1. 
Experimentos de passagem in vitro, utilizando mutagênese sítio, direcionada e 
identificação das mutações; 2. Testes de susceptibilidade laboratorial de 
isolados clínicos; 3. Sequenciamento genético de vírus de pacientes com 
falência de drogas; 4. Estudos de correlação entre genótipo de base e resposta 
virológica em pacientes expostos a drogas (Richman et al, 2004). A partir da 
correlação entre mutações e drogas antiretrovirais é possível criar um 
virograma que definirá as melhores opções terapêuticas para o vírus estudado, 
é a proposta do teste de Genotipagem descrito em breve.  
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Tabela 5.  Agentes Antiretrovirais usados no tratamento de infecção pelo 
HIV, mecanismos de ação e de resistência. 

Drogas Mecanismos de ação 
Mecanismos de 
Resistência 

Análogos de nucleosídeo 
 
Zidovudina 
Lamivudina 
Estavudina 
Didanosina 
Zalcitabina 
Abacavir 

 
Agem como derivados 
trifosfatados ativos 
incorporados na nascente 
do DNA viral terminando 
prematuramente a síntese 
do DNA do HIV. 

 
Mutações análogas de 
timidina promovem a 
excisão ATP e pirofosfato 
mediada do terminal 
incorporado. Complexos 
M184V ou Q151M impedem 
a incorporação de análogos 
de nucleosídeos. 

Análogos de Nucleotídeo 
Tenofovir 

 
Mesmo que análogos de 
nucleosídeos. 

K65R impede incorporação 
do tenofovir no DNA. 
Mutações análogas de 
timidina geralmente 
associam-se com 
resistência cruzada ao 
tenofovir. 

Inibidores não 
nucleosídeos da 
transcriptase reversa 
Nevirapina 
Efavirenz 
Delavirdina 

Bloqueiam o bolso 
hidrofóbico da transcriptase 
reversa do HIV1, e a 
polimerização do DNA viral, 
inativos contra HIV-2. 

Mutações diminuem a 
afinidade do inibidor pela 
enzima. 

Inibidores de Protease 
Saquinavir 
Ritonavir 
Indinavir 
Nelfinavir 
Amprenavir 
Lopinavir 

Estrutura derivada de 
substratos peptídicos 
naturais da protease HIV 
tipo 1, ligam-se ao sítio 
ativo da protease. 

Mutações diminuem a 
afinidade do inibidor pela 
enzima. Alto nível de 
resistência requer acúmulo 
de mutações. 

Inibidores de fusão 
Enfuvirtida 

Aminoácido peptídico 36 
derivado do domínio HR2 
da glicoproteína 41, 
interfere com a fusão da 
membrana dependente da 
glicoproteína 41. 

Mutações afetam HR1, um 
domínio de glicoproteína 41 
que interage com HR2 
promovendo a fusão da 
membrana. 
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1.12.2. Tipos de Resistência 
 

  A resistência aos ARV pode ser viral ou celular, aquela está 

subdividida em genotípica e fenotípica e esta representa o “comportamento” do 

vírus em meio de cultura na presença de antiretrovirais, à semelhança do que 

ocorre com os testes de determinação de susceptibilidade para outros 

microorganismos. A resistência genotípica representa a determinação das 

mutações no gene do HIV-1 com a qual podería-se predizer as mudanças no 

fenótipo do vírus frente aos ARV.  

  A resistência celular pode interferir na penetração ou na ativação 

da droga (Lee et al, 1998; Kim RB et al, 1998; Kim AE et al, 1998; Schuetz et 

al, 1999). A partir de um mecanismo semelhante ao que proporciona a 

resistência às células neoplásicas aos quimioterápicos, pode haver alteração 

na concentração intracelular dos inibidores da protease, por ação da 

glicoproteína p que se expressa na superfície celular e, em alguns casos, seria 

responsável pela exteriorização dos IPs, após sua absorção, tanto no trato 

gastrointestinal, como nos linfócitos. Teoricamente, poderia haver um aumento 

na expressão da glicoproteína p na superfície celular proporcional a duração do 

uso do IP, ocasionando uma consequente queda na concentração intracelular 

da droga. Ainda, teoricamente especulado, as estratégias para inibir a 

expressão da glicoproteína p seriam: (a) o uso concomitante ou alternado de 

outro IP, pela especificidade da glicoproteína p por uma determinada droga, (b) 

uso de ciclosporina A, (c) verapamil ou (d) PSC-833. 

  Ainda, podemos dividir os tipos de resistência em Primária e 

Secundária. Pacientes infectados com cepas de HIV que exibiam resistência a 

Zidovudina foram identificados em 1993, apenas seis anos após a introdução 

desta droga como terapia antiretroviral (Erice et al, 1993). Embora, a maioria 

dos casos envolva a transmissão de cepas provenientes de pacientes que 

desenvolveram resistência durante a terapia (Resistência Secundária), 

algumas cepas de HIV são naturalmente resistentes a algumas drogas 

antiretrovirais (Resistência Primária). Por exemplo, HIV-2 é intrinsecamente 

resistente aos ITRNN (Witvrouw et al, 1999). Da mesma forma, alguns subtipos 

de HIV-1 podem ser menos susceptíveis aos IPs ou ITRNNs que as cepas de 

subtipo B (Shafer et al, 1997; Descamps et al, 1997; Palmer et al, 1998; 

Descamps et al, 1998). 
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1.12.3. Mecanismos de Resistência 
 

  A resistência aos ARVs será estudada individualmente para as 

diferentes classes de drogas, como a seguir. 

 

1.12.3.1. Resistência aos Inibidores da Transcriptase Reversa Análogos 
de Nucleotídeos e Nucleosídeos 

 

  Os análogos de nucleotídeos e nucleosídeos (Figura 4) após 

fosforilação por quinases celulares são incorporados a transcriptase reversa na 

cadeia nascente do DNA viral. Devido estas drogas terem um grupo hidroxil 3’, 

nenhum nucleosídeo adicional pode se ligar a estas, sendo a síntese de DNA 

então bloqueada. Dois mecanismos diferentes são responsáveis pela 

resistência a este grupo de drogas: impedimento da incorporação de análogo 

no DNA (A) e remoção do análogo da terminação prematura da cadeia de DNA 

(B). 

 

 
Figura 4. Estrutura da Transcriptase Reversa do HIV-1 
A figura representa a ligação de um nucleotídeo, que pode pertencer à classe de ITRN ou 

ITRNN, ao centro ativo da transcriptase reversa, composto pelas proteínas 51 a 66. 

 

p51 

p66 

Centro ativo 

Nucleotídeo 
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a. Impedimento da incorporação de análogo  
 

  Estas mutações agem impedindo a transcriptase reversa de se 
ligar ao análogo. São essencialmente a M184V, o complexo Q151M e a K65R. 
  A mutação M184V confere resistência à lamivudina. A metionina 
184 está localizada no coração do sítio catalítico da transcriptase reversa, e 
sua substituição pela valina, que tem um lado da cadeia diferente, interfere com 
o posicionamento da lamivudina trifosfatada no sítio catalítico (Sarafiano et al, 
1999). 
  O grupo de mutações referido como complexo Q151M é o mais 
freqüente, selecionado pela falha de regimes, contendo estavudina e 
didanosina. Esta via sempre começa com a substituição do Q151M, um resíduo 
localizado na proximidade imediata do sítio catalítico da transcriptase reversa, 
sendo seguida pelo acúmulo progressivo de mutações secundárias que 
acrescentam resistência e aumentam a atividade da enzima (Kosalaraksa et al, 
1999), (Figura 5).           
Este complexo é mais frequente no HIV-2, que é responsável apenas por 5% 
da resistência ao HIV-1 e conferindo resistência à maioria dos análogos, exceto 
lamivudina e tenofovir.  
  A K65R surge após o uso de tenofovir ou abacavir e confere 
resistência à maioria dos análogos, exceto à Zidovudina (Clavel et al, 2004). 
 

 
Figura 5. Mecanismo de Resistência p/ITRN (NAMs)-  Impedimento da 

incorporação de análogo. 
No vírus sensível, observamos a ligação do análogo de nucleosídeo à transcriptase reversa, 
impedindo a continuação da formação da cadeia de DNA viral. No vírus resistente, a mutação 
na transcriptase reversa impede a ligação do análogo de nucleosídeo à cadeia terminal de 
DNA 

 

Cadeia terminal 
de DNA 

Transcrptase 
reversa 

Análogo de 
Nucleosídeo 

Vírus Sensível 

Vírus Resistente 
Cadeia terminal 
de DNA Mutação 

Fonte: Clavel et al, N Engl Med, 2004.
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b. Remoção do análogo da cadeia terminal do DNA 
 

  Este tipo de resistência está associada ao grupo de mutações 

comumente denominada TAM (thymidine analogue mutations) que ocorre 

através da remoção do ATP fosforilado ou pirofosfato do análogo de 

nucleosídeo da terminação do DNA-ATP e pirofosfato, que embora abundantes 

em linfócitos normais, não participam da reação de polimerização do DNA. 

Porém, a estrutura de uma transcripase reversa, expressando mutações tipo 

TAM, facilita a entrada do ATP no sítio adjacente ao análogo incorporado. 

Nesta posição, ATP ou pirofosfato pode atacar o fosfodiester ligado à ponte 

entre o análogo e o DNA, resultando em sua remoção. Este processo é 

conhecido como “primer rescue” (resgate do primer) e pode estar diminuído a 

presença de outras mutações na transcriptase reversa, como a M184V, a qual 

pode manter a atividade antiretroviral residual de alguns análogos como o 

tenofovir (Figura 6), (Clavel et al, 2004). 

 

 
Figura 6. Mecanismo de Resitência p/ITRN (TAMs)- Remoção do análogo 

da cadeia terminal do DNA. 
Por este mecanismo de resistência viral, as mutações permitem que o ATP ligue-se à 

transcriptase reversa, retirando o análogo de nucleosídeo da ligação com a cadeia terminal de 

DNA e permitindo que o vírus continue sua replicação sem obstáculos. 

 

Mutações aos Análogos de 
timidina permitem o ATP ligar-
se à transcriptase reversa 

Excisão do análogo de 
nucleosídeo do DNA 
viral pelo ATP 

Vírus 
Resistente 

Fonte: Clavel et al, N Engl Med, 
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1.12.3.2. Resistência aos Inibidores da Transcriptase Reversa Não 

Análogos de Nucleosídeos 

 

  As drogas pertencentes a esta classe têm grande afinidade pelo 

bolso hidrofóbico próximo ao domínio catalítico da transcriptase reversa. A 

ligação dos inibidores afeta a flexibilidade da enzima, bloqueando sua 

capacidade de sintetizar DNA. As mutações relacionadas a este grupo 

diminuem a afinidade destas à enzima, como a Y181C associada à nevirapina, 

e também Y188C, K103N, G190A e V106A. Resistência ao efavirenz é 

caracterizada principalmente pela K103N, mas também com a presença da 

Y188L (Figura 7). 

 

 
 

Figura 7. Mecanismo de Resistência aos ITRNNs 

Os ITRNNs agem ligando-se a uma região em forma de bolso na transcriptase reversa, 

bloqueando a polimerização do DNA viral. No vírus com resistência ocorre bloqueio da ligação 

do ITRNN à transcriptase reversa, permitindo a polimerização normal do DNA viral. 

Fonte: Clavel et al, N Engl Med, 2004. 
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1.12.3.3. Resistência aos Inibidores de Protease  
 

  A protease cliva grandes poliproteínas precursoras em sítios 
específicos, originando proteínas estruturais e enzimas necessárias ao 
surgimento de partículas virais infectantes. Na ausência de uma protease 
funcional, partículas virais são produzidas, mas são imaturas e não infectantes. 
A protease é composta por dois homodímeros simétricos com um centro onde 
fica a cavidade de ligação do substrato. Os inibidores foram sintetizados 
especificamente com estrutura química que mimetiza os peptídeos virais que 
são normalmente reconhecidos pela protease. Assim, estes compostos com 
alta afinidade se ligam à enzima, inibindo sua atividade catalítica. 
  A Resistência aos IPs é consequência da substituição de 
aminoácidos que surgem dentro do domínio de ligação do substrato da enzima 
ou próximo a este. Diretamente ou indiretamente, estas mudanças de 
aminoácidos modificam o número e a natureza de pontos de contato entre os 
inibidores e a protease, diminuindo, por conseguinte, sua afinidade (Figura 8), 
(Clavel et al, 2004).  
  Portanto, podem acontecer mutações específicas para uma 
determinada droga, mas é comum a sobreposição de mutações, motivando 
resistência cruzada às drogas desta classe. Também pode ocorrer mutação em 
alguns substratos virais naturais, modificando a protease. Assim, estas 
modificações podem provocar a facilitação da clivagem sob condições na qual 
a atividade enzimática está subotimizada ou aumentando a habilidade da 
protease contendo mutações que interagem com o substrato. 
 

 
 
Figura 8. Antiretroviral ligado à enzima viral Protease 
Observa-se o IP ligado ao sítio catalítico da protease viral, impedindo a ligação dos substratos 
naturais e consequente maturação viral. 

Inibidor de Protease 
ligado ao sítio 
catalítico 

Sítio catalítico da 
Protease 
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1.12.3.4. Resistência aos Inibidores de Fusão 
 

  O vírus entra na célula alvo através de uma sequência de 

interações entre o complexo de glicoproteína do envelope do HIV (gp120 - 

gp41) e receptores específicos da superfície celular. Os processos iniciais 

permitem ao gp41, componente fusogênico do complexo, interagir com a 

membrana celular. A membrana do vírus e a célula alvo se aproximam 

iniciando a fusão por rearranjo da gp41. Neste momento, uma região 

hidrofóbica distal, HR2, liga-se a uma região hidrofóbica mais proximal, HR1, 

efetivamente, encurtando a molécula. Enfuvirtide, um aminoácido peptídico 36 

Kb derivado do HR2, desestabiliza este processo, ligando-se ao HR1 e 

bloqueando a infectividade do HIV-1. Resistência viral a esta droga resulta de 

mutações localizadas num perímetro de 10 aminoácidos do HR1. Mudanças na 

gp41 ou gp120 parecem associadas com diferenças na susceptibilidade viral a 

esta droga (G36D/S, I37V, V38A/M, Q39R, N42T, N43D), (Clavel et al, 2004). 

 

1.12.3.5. Métodos para diagnóstico de Resistência 
 

  Como mencionado anteriormente, a resistência viral é uma 

consequência natural da utilização de drogas antiretrovirais e a resistência 

cruzada é uma realidade pungente para os clínicos que necessitam encontrar 

um regime terapêutico mais eficaz. Assim, na tentativa de facilitar a seleção de 

esquemas alternativos mais eficazes foram desenvolvidos os testes de 

susceptibilidade do HIV a drogas antiretrovirais. Dois métodos estão 

atualmente disponíveis: genotipagem, que detecta mutações de resistência, e 

fenotipagem, que mensura a susceptibilidade viral às várias drogas em 

sistemas de cultura de tecido. 

  Os testes de resistência viral consideram as mutações genéticas 

(Genotipagem) e o perfil de sensibilidade in vitro (Fenotipagem), porém ainda 

com limitações práticas, principalmente, decorrentes da sua dificuldade de 

interpretação. 
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  Os testes Fenotípicos determinam a quantidade de droga 
necessária para inibir a replicação do HIV-1 in vitro, visto que as concentrações 
das drogas podem resultar em inibição de 50, 90 ou 95% (EC ou IC50, IC90 ou 
IC95). Existe, todavia, uma tendência recente a considerar os resultados a 
partir de uma relação entre a concentração mínima (níveis do vale ou basais) 
da droga e a IC95 para o isolado viral em questão. Considera-se que droga tem 
atividade se a relação Cmin/IC95 for maior do que 1, contudo quanto maior o 
valor, maior a atividade da droga contra o isolado viral em teste. Os testes 
fenotípicos clássicos, usados em laboratórios de pesquisa, realizam a co-
cultura do vírus e a exposição a drogas de forma bastante artesanal. Os testes 
padronizados com vírus recombinantes têm maior potencial de aplicabilidade 
na prática médica, e temos como exemplo os testes manufaturados por duas 
empresas: a Virco (Bélgica) e Virologic (Califórnia, EUA), estes testes com 
vírus recombinantes diminuem o tempo para o resultado que é de 6-8 
semanas, nos testes convencionais, para 2-3 semanas e a variação entre 
ensaios é substancialmente menor.  
  Os testes de fenotipagem geralmente cultivam o vírus na 
presença de cada um dos anti-retrovirais em concentrações diferentes de 
drogas e em duplicatas. Os resultados dos vírus testados são comparados com 
resultados obtidos a partir de vírus do tipo selvagem. Um dos detalhes 
importantes para o resultado de fenotipagem é a definição para “variação na 
concentração” (fold change) de antiretrovirais, que significa o quanto de droga 
foi necessário in vitro para inibição da replicação de vírus do paciente, 
comparado ao que foi necessário para inibição do vírus do tipo selvagem. A 
“variação na concentração” é feita dividindo, por exemplo, o IC50 
(concentração inibitória para 50% das cepas virais in vitro) do vírus do paciente 
pelo IC50 do vírus do tipo selvagem. Por exemplo: se o IC50 do vírus do 
paciente for 5µ e o IC50 do vírus do tipo selvagem for 0,5 µ, a “variação na 
concentração” é igual a 10. Isso significa que foi necessário 10 vezes mais 
droga para inibir o vírus do paciente do que o necessário para inibir o vírus do 
tipo selvagem. Se o corte para resistência (cut off) for igual a 2, logo o vírus é 
resistente a este determinado antiretroviral (Tabela 6). Este conceito é de suma 
importância para a interpretação dos resultados de  Fenotipagem que são 
expressos em fold change (número de mudanças). 
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Tabela 6. Passos laboratoriais para teste de Fenotipagem. 

1.  Purificação do RNA ou DNA do HIV-1 presente na corrente sanguínea do 

paciente. 

2.  Transcrição reversa (transformação de RNA viral em DNAc). 

3.  Amplificação da região da transcriptase reversa e protease pela 

metodologia da PCR. 

4.  Tranfecção de células utilizadas para cultura pela utilização de clones 

infecciosos. Clone infeccioso consiste no fragmento de DNA do HIV-1 com 

exceção do fragmento da protease e transcriptase reversa, os quais serão 

inseridos neste a partir dos genes amplificados em (3). 

 Introduz-se o clone infeccioso e o fragmento da TR e PR do paciente no 

interior da célula por metodologia conhecida como eletroporação. 

5.  Cultura do vírus na presença de cada um dos antiretrovirais em 

concentrações diferentes. 

6.  Quantificação da perda de susceptibilidade do vírus testado, comparado ao 

vírus do tipo selvagem. 

7.  Interpretação. A principal fragilidade do teste está na ausência de limite de 

sensibilidade (cut off), definido para cada uma das drogas. 

DNAc = DNA cromossômico,  PCR = Reação em Cadeia da Polimerase,  

TR = Transcriptase reversa,  PR = Protease. 
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  Recentemente, os testes de fenotipagem virtual têm conquistado 

um espaço importante neste cenário. A fenotipagem virtual desenvolvida pela 

empresa Belga Virco é um instrumento quantitativo para predizer a 

susceptibilidade fenotípica do HIV aos antiretrovirais, baseado em resultados 

de genotipagem. Não é por si um teste de susceptibilidade a drogas in vitro. 

Esta empresa construiu um banco de dados de mais de 30.000 amostras que 

possuiam resultados pareados de fenotipagem e genotipagem. A partir do 

momento que se submete um teste de genotipagem a este banco de dados, 

um sistema de informática conhecido como neural networks irá identificar neste 

banco o (s) resultado (s) de genotipagem com o perfil mais parecido com a 

sequência de nucleotídeos submetida. Desta forma, como cada sequência de 

nucleotídeos do banco de dados (resultado de genotipagem) possui um 

resultado de fenotipagem correspondente, um laudo no formato de uma 

fenotipagem é obtido (Diaz, 2004). 
 

1.13. Genotipagem 
 

  A Genotipagem será estudada em detalhes, já que constitue um 

ponto alvo do trabalho atual, em que discutiremos sua real função nas 

estratégias de combate ao HIV no mundo. 
 

1.13.1. Conceito 
 

  Mutações na seqüência de ácido nucléico causam substituições 

no aminoácido quando o RNAm é traduzido em proteína, estas mutações são 

representadas por uma letra do aminoácido codificado pela tríade de 

nucleotídeos (códon), seguido da localização (número do aminoácido na 

cadeia) e posteriormente, a primeira letra do aminoácido que foi substituída. 

Assim, a mutação L90M significa que o aminoácido leucina foi substituído pela 

metionina na posição 90, o qual é um dos códons responsáveis pela protease 

(PR). Há dois tipos de mutação, a chamada primária que age no sítio ativo da 

enzima e a secundária ou compensatória que age fora do sítio ativo 

(MacArthur, 2000), (ANEXO II). 
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  A Genotipagem fornece informações sobre modificações virais 
que podem gerar resistência a uma droga ou classes de drogas, já a 
Fenotipagem quantifica a susceptibilidade viral da amostra de um paciente em 
relação a uma droga in vitro comparado com uma cepa selvagem. Ambas as 
técnicas utilizam o PCR (Reação em cadeia de polimerase) para amplificação 
das áreas virais em estudo (PR e TR). A Genotipagem utiliza métodos de 
sequenciamento de DNA (PR e TR) e tem como vantagens o baixo custo e, 
portanto maior acessibilidade nos países em desenvolvimento, como o Brasil. 
Além de rapidez e possibilidade de detecção das pequenas subpopulações 
(10% e menor). Assim, clones de cepas resistentes antes da obtenção de falha 
terapêutica podem ser detectados. Sua grande limitação é o pouco 
conhecimento atual e os novos dados que surgem a cada dia e além de 
poderem modificar as interpretações vigentes (Wilson et al, 2000; Hanna et al, 
2001), (Tabela 7). Diante de suas vantagens e limitações, os clones de cepas 
apresentam-se como possibilidade mais viável atualmente para avaliação de 
resistência viral e falha terapêutica. 
  Há, ainda, dois tipos de teste existentes: o aprovado pelo FDA 
desde 2001: TRUGENE HIV-1 Genotyping Kit, da empresa Visible Genetics 
(VGI) e ViroSeq HIV-1 Genotyping System, da empresa Applied Biosystems 
(ABI). Os resultados são processados em cerca de 2-4 semanas. Inicialmente, 
é necessário o procedimento de detecção da Carga Viral do paciente. Os 
exames que fazem a quantificação do RNA viral são denominados de exames 
de carga viral . A carga viral plasmática, detectada na forma de RNA do HIV, 
reflete a dinâmica desse vírus nos indivíduos infectados, quantificando as 
partículas que estão sendo produzidas e lançadas na circulação sanguínea.  
  As metodologias disponíveis para determinação da carga viral 
baseiam-se na amplificação direta ou indireta dos ácidos nucléicos. Das três 
metodologias disponíveis, duas fazem a amplificação direta e uma a indireta. 
No Amplicor HIV Monitor Test, cuja metodologia é baseada na técnica de 
reação de cadeia de polimerase - PCR) e no NASBA (nucleic acid sequence 
based amplification - amplificação baseada na seqüência do ácido nucleico) a 
amplificação do material genético viral é direta, ou seja, ocorre um aumento da 
quantidade de ácido nucléico e detecta-se o produto final amplificado. Mais, 
recentemente, a técnica de NASBA vem sendo substituída pelo Nuclisens, que 
apresenta-se com o mesmo princípio, porém com um limite de detecção menor 
que seu antecessor. No branched-DNA (DNA ramificado) a amplificação é 
indireta: ocorre primeiro uma hibridização com o RNA do vírus e depois a 
amplificação do sinal do produto hibridizado. 
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  Todas as técnicas disponíveis atualmente para determinar a carga 

viral reproduzem resultados em número de cópias do RNA por ml de plasma. 

Os valores de cópias do RNA viral são convertidos para logaritmo de base 10 

(log10) para fins de interpretação e avaliação. Feita a conversão, um valor de 

logaritmo pode ser comparado com outro valor de logaritmo de um exame 

anterior do mesmo indivíduo, tendo maior fidedignidade. 

  As três metodologias de quantificação do RNA viral apresentam 

eficácia semelhante e são muito reprodutíveis. Do ponto de vista prático, se 

atribuímos como limite referencial um determinado valor encontrado pela 

técnica de PCR (ex: 20.000 cópias/ml), o valor equivalente convertido para a 

técnica de NASBA (ou Nuclisens) é aproximadamente igual a metade (no 

exemplo escolhido seria igual a 10.000 cópias/ml) e cerca de um quarto para a 

técnica de DNA ramificado (5.000 cópias/ml). Entretanto, como elas estão 

baseadas em princípios diferentes, sugere-se que os resultados sejam 

comparados, preferencialmente, usando o mesmo método durante a 

monitorização da carga viral do paciente (www.aids.gov.br). 

  O sistema de Genotipagem HIV-1 ViroSeq, da Celera Diagnostics 

(Alameda, Calif.), é um sistema integrado para realização de genotipagem, que 

avalia a protease e TR do HIV-1, aprovado pelo FDA para uso clínico. Utiliza-se 

9 a 10 primers para análise: um para TR, dois para amplificação por PCR, e 

seis a sete para análises sequenciais. Este processo foi validado para 

genotipagem de HIV-1 subtipo B, sendo a análise de outros subtipos virais 

consideradas não adequadas. 

  Para constituição do Painel de espécimes, as amostras de 

plasmas são coletadas de pacientes HIV-1 na presença de anticoagulante a 

base de citrato. 

  Na determinação da Carga Viral, utiliza-se o método quantitativo 

RNA HIV-1 LCx (Laboratório Abbott, Abbott Park, Ill.) que processa um volume 

de 1 ml de plasma. O método de PCR competitivo para TR tem como alvo a 

região da integrase pol do HIV-1. Os limites superiores e inferiores da 

quantificação para amostra do volume de 1ml são 1.000.000 (log 6) e 50 (1.7 

log) cópias /ml respectivamente.  



 - 59 -

  A Fenotipagem extrai a região viral a ser estudada (PR e TR) e 

insere num vírus selvagem, mensurando a susceptibilidade da nova cepa às 

drogas ARV. Sua desvantagem é a dificuldade na interpretação de dados in 

vitro e sua aplicação in vivo. Além da demora de 2 a 8 semanas, os custos são 

mais elevados. Os Kits utilizados são o PhenoSense HIV da empresa 

americana ViroLogic e o Antivirogram da empresa belga Tibotec-Virco. Uma 

outra forma para avaliação de resistência viral é a chamada Fenotipagem 

virtual (Virco GenTM II), no qual um banco de dados tenta correlacionar os 

achados da genotipagem com possíveis padrões de Fenotipagem. 

  Uma importante limitação para a Genotipagem é a necessidade 

de manter a pressão seletiva de drogas antes da coleta do exame, pois 

algumas quasispecies que apresentam fitness viral reduzido, cerca de 20%, na 

presença de vírus selvagem podem desaparecer com a suspensão de drogas. 

Este fato é bastante conhecido para a quasispecie M184V relacionada à 

lamivudina, isto é, embora seja a primeira mutação de resistência a surgir com 

o uso de lamivudina, poderá desaparecer caso o paciente suspenda o uso 

desta droga antes da coleta de exames. O que pode ser frequente em casos de 

pacientes multifalhados e em esquemas com várias drogas. 

  Devemos lembrar ainda dos polimorfismos, pois estes podem 

induzir à resistência ARV primária. A mutação polimórfica K103R para ITRNN 

não gera resistência, mas a K103N reduz mais de 100 vezes a susceptibilidade 

a estes. 

  Há um grupo de mutações que foi inicialmente denominado de 

TAM (mutações aos análogos de timidina) que estão relacionadas à resistência 

aos análogos de nucleosídeo Estavudina e Zidovudina. 
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Tabela 7. Observações sobre Interpretação de Genotipagem 

GART (genotypic antiretroviral resistance testing) é uma medida indireta da 

resistência aos agentes anti-retrovirais. Os resultados são obtidos através da 

interpretação da correlação entre presença/ausência de mutações.  

Geralmente, “evidência de resistência” sugere >85% na redução de 

susceptibilidade, enquanto que a “Não evidência de resistência” sugere >80% 

de boa susceptibilidade, já a “possibilidade de resistência” sugere de 30-60% 

de chance para redução de susceptibilidade.  

"Evidência de resistência” como resultado de seleção de 1 ou mais mutações 

não implicam no mesmo grau de resistência para todos os anti-retrovirais.  

Medidas de resistência são mais fidedignas para detecção de presença ou 

ausência de mutações limitantes de drogas apenas para as drogas utilizadas 

no momento do teste (pressão seletiva de drogas).  

A presença de múltiplas mutações diminui substancialmente as chances de 

sucesso com qualquer esquema antiretroviral subseqüente.  

A não aderência ao regime antiretroviral é a causa mais provável de falência 

virológica, com ou sem seleção de mutantes resistentes.  

Nem todas as mutações resultam em decréscimo da sensibilidade aos 

antiretrovirais.  
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1.13.2. Indicação da Genotipagem 
 

  As indicações para utilização dos testes de Genotipagem 

propostos pela Sociedade Internacional de AIDS (IAS) podem ser visualizadas 

na Tabela 8. 
 

Tabela 8. Recomendações da Sociedade Internacional de AIDS para a 
utilização dos testes de resistência Antiretroviral. 

Situação 
Clínica 

Recomendação Justificativa 

Falência no 
Primeiro 
Regime 

Recomendado Resistências a drogas específicas podem ser 
documentadas e posteriormente excluídas em 
esquemas futuros. 

Falência de 
Múltiplos 
Regimes 

Recomendado Resistências a drogas específicas podem ser 
documentadas e posteriormente excluídas em 
esquemas futuros; o número e drogas ativas no 
próximo esquema serão otimizados. 

Gravidez Recomendado Resistências a drogas específicas podem ser 
documentadas e posteriormente excluídas em 
esquemas futuros, otimizando o tratamento 
materno e promovendo profilaxia adequada para 
o neonato. 

Infecção 
Primaria 
pelo HIV 1 

Considerar 
fortemente: nao 
retardar inicio de 
terapia  

Possibilidade de detectar transmissão de vírus 
resistente. O teste provera informações para 
ajudar na escolha de esquema anti retroviral 
mais eficaz. Portanto, acredita-se ajudar na 
preservação das células CD4 especificas 
(naive). 
 

Infecção por 
HIV 1 não 
tratado 

Considerar se 
prevalência local > 
5%-10% 

Possibilidade de detectar a transmissão primaria 
de vírus resistente, embora as cepas selvagens 
sejam capaz de substituir as cepas resistentes, 
ao longo do tempo, na ausência de terapia Anti 
retroviral. 

Fonte: Adaptado de Hirsch et al., JAMA, 2000. 

  Ressaltamos que os testes de Genotipagem não são 
recomendados para pacientes virgens de TARV no Brasil. 
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1.13.3. Avaliação da Genotipagem 
 

  Na perspectiva de consquistar uma decisão clínica em relação à 
terapia antiretroviral, avaliando os resultados genotípicos dos testes de HIV, 
deve-se sequir algumas orientações: 
  1. Verificar se um padrão ou ausência de padrão na mutação é 
consistente com o histórico antiretroviral do paciente; 
  2. Admitir que na ausência de droga (pressão seletiva) cepas 
resistentes podem estar presentes abaixo dos limites de detecção do teste (a 
análise de amostras em estoque para coleta sob pressão seletiva pode ser útil 
neste momento); 
  3. Reconhecer que falência virológica do esquema inicial, 
tipicamente, envolve isolados HIV-1 com resistência a apenas 1 ou 2 das 
drogas no regime (neste ponto, a resistência mais comumente encontrada é 
para a lamivudina ou o para o grupo ITRNN, cujo único ponto de mutação é 
suficiente para gerar resistência a estas drogas), (Richman et al, 2004). 
 
1.13.4. Teste laboratorial de Genotipagem 
 

  O plasma sanguíneo é a principal fonte viral utilizada nos testes 
de Genotipagem. Assim, devido a meia-vida viral plasmática ser de 
aproximadamente 6 horas, apenas cepas ativamente replicantes podem ser 
isolados desta fonte, portanto a sequência do vírus plasmático representa as 
quasispecies mais recentemente selecionadas pela terapia antiretroviral. Estes 
testes requerem grande seguimento do genoma do HIV-1 (>1Kb) para 
realização de extração, transcrição reversa e amplificação por PCR, em relação 
aos métodos designados quantitativos (cerca de 100 bp necessários). Desse 
modo, a sensibilidade da maioria dos testes de genotipagem está reduzida 
comparada aos métodos quantitativos com um limite de detecção inferior a 100 
e 1.000 cópias/ml de RNA, dependendo do método. 
  O sequenciamento clonal é realizado para fins de pesquisa, para 
detectar as modificações na evolução do HIV-1. O PCR direto ou 
sequenciamento da população basal é realizado na clínica devido a sua 
rapidez e neste tipo de sequenciamento uma mistura de nucleotídeo pode ser 
detectada quando há nucleotídeo comum presente em pelo menos 20% do 
total da população viral. 
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  O processamento da amostra pode ser realizado por dois 
métodos de sequenciamento: Dideoxinucleotídeo ou Hibridização. Estudos 
comparativos evidenciam que o primeiro método é mais fidedigno na 
identificação de mutações para protease e TR do HIV-1. A hibridização não é 
capaz de detectar inserções ou deleções nas sequências virais, além da sua 
dificuldade na utilização em subtipos não B (Shafer, 2002). 
 
1.13.5. Mutações e significado na Resistência às Drogas Antiretrovirais  
 

  As mutações são definidas como alterações nucleotídicas que 
resultam em modificação final, não sinônima, do aminoácido em determinado 
códon. Dividiremos o estudo das principais mutações de interesse científico, 
interpretadas como indutoras de resistência, segundo as classes de drogas 
atualmente aprovadas pelo FDA (Food and Drug Administration). 
 
1.13.6. Mutações significantes para os Inibidores de Protease 
 

  As mutações nos genes de resistência da protease são 
classificadas como major ou minor: 
  Major (maior ou principal): em geral são mutações inicialmente 
selecionadas na presença de droga, ou demonstradas a nível bioquímico ou 
virológico, gerando uma alteração na ligação da droga ou uma inibição da 
atividade ou replicação viral. Se isoladas, mutações principais têm efeito no 
fenótipo. Em geral, estas mutações tendem a ser o principal resíduo de contato 
para ligação à droga. 
  Minor (menor ou acessória): aparecem tardiamente em relação às 
principais, e isoladas não têm efeito no fenótipo. Em alguns casos, seus efeitos 
consistem na melhora do fitness viral, quando existem mutações principais. O 
acúmulo de quatro ou mais destas mutações para a classe IPs parece causar 
resistência a múltiplas drogas (Palmer et al, 1999; Shafer et al, 1998), (Figura 
9). Devemos considerar neste contesto não a associação individual das 
mutações com as drogas antiretrovirais, mas a indução mutacional destas 
ocasionando resistência cruzada e consequente multiresistência a drogas 
(Condra, 1995). 
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Figura 9. Mutações nos genes da protease viral que conferem redução na 

susceptibilidade aos IPs.  
Exemplo da representação das mutações nos codons da protease nos resultados de 

Genotipagem, cujas linhas verticais escuras evidenciam as mutações primárias e as claras 

equivalem às mutações secundárias. Os números equivalem aos códons nos quais ocorreram 

as mutações, sendo as letras acima destes os aminoácidos encontrados nas cepas virais 

selvagens e as letras abaixo os aminoácidos substitutos. 
Fonte: JAMA, 2000. 

 

  As mutações V82A/T/F/S ocorrem predominantemente em 

pacientes com HIV-1 em tratamento com Indinavir e Ritonavir. A V82A também 

ocorre em pacientes, usando Saquinavir em seguimento da mutação G48V. 

Isoladas, as mutações no códon 82 conferem diminuição na susceptibilidade in 

vitro ao Indinavir, Ritonavir e Lopinavir; mas não ao Nelfinavir, Saquinavir ou 

Amprenavir. V82I ocorre em 1% dos pacientes não tratados e com HIV-1 

subtipo B, e em 5 a 10% de indivíduos não tratados com subtipo não B. 

  A G48V ocorre em pacientes recebendo Saquinavir e raramente 

com Indinavir. Esta mutação causa 10 vezes mais resistência ao Saquinavir e 3 

vezes mais ao Indinavir, Ritonavir e Nelfinavir. Combinações de mutações nos 

códons 48, 54 e 82 acarretam alta resistência aos IPs, exceto para Lopinavir. 

Mutações no gene da protease selecionadas por Inibidores de Protease 

aminoácido selvagem 
Mutação primária 
aminoácido substituto 

Mutação secundária 

mutação selecionada 
in vitro 

Indinavir 

Ritonavir 

Saquinavir 

Nelfinavir 

Amprenavir 
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  A D30N ocorre apenas em pacientes recebendo Nelfinavir e não 

confere resistência in vitro ou clínica a outros IPs. Resistência cruzada a 

Indinavir, Ritonavir e Saquinavir foi observada em isolados que possuem D30N 

com mutações nas posições 88 e 90. 

  A I50V foi encontrada apenas em pacientes em uso de 

Amprenavir como primeiro IP. Em adição à redução de susceptibilidade ao 

Amprenavir, aumenta a sensibilidade a Ritonavir, Indinavir e Nelfinavir; além de 

provocar resistência cruzada ao Lopinavir. 

  A V32I ocorre em pacientes utilizando Indinavir, Ritonavir e 

Amprenavir, e isolada causa mínima resistência a drogas. R8K e R8Q causam 

alta resistência a um precursor do Ritonavir (A-77003), que não ocorre com as 

drogas atualmente em uso. 

  A região da protease conhecida como “flap” (posições 45 a 56) 

deve ser flexível para permitir a entrada e saída dos substratos polipeptídicos e 

seus produtos. Mutações nas posições 46, 47, 53 e 54 são importantes 

contribuintes para resistência a drogas. A I54V, e menos comumente I54T/L/M, 

contribuem para resistência aos IPs e surgem com a terapia, utilizando 

Indinavir, Ritonavir, Amprenavir, Saquinavir ou Lopinavir. A I54L e I54M são 

particularmente comuns em pessoas recebendo Amprenavir e parecem ter 

maior efeito nesta droga que a I54V. 

  A I84V ocorre em pacientes utilizando Indinavir, Ritonavir, 

Saquinavir e Amprenavir, causando resistência clínica e fenotípica aos IPs, ela 

tende a surgir após o aparecimento da L90M e raramente é a primeira mutação 

principal a se desenvolver, esta encontra-se listada como mutação principal 

para atazanavir, estando relacionada com redução na resposta virológica a 

esta droga. Em adição, tanto para atazanavir quanto para tipranavir reforçado 

com ritonavir, a L33V foi removida como mutação de resistência. A L33I/F 

permanece para ambas as drogas. A L33V parece ser um polimorfismo natural 

e por isso não contribui para resistência aos IPs mencionados (Johnson et al, 

2004). 
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  Mutações na posição 46 contribuem para resistência a todos os 

IPs exceto Saquinavir, e surgem ao utilizar Indinavir, Ritonavir, Amprenavir ou 

Nelfinavir. Mutações no códon 47 surgem ao utilizar Amprenavir, Indinavir ou 

Ritonavir e ocorre comumente associada a V32I. A F53L raramente ocorre em 

terapias isoladas com IP, mas pode ser encontrada em mais de 10% dos 

tratados com múltiplos IPs. 

  A L90M tem sido isolada de pacientes em uso de Saquinavir, 

Nelfinavir, Indinavir ou Ritonavir. Esta mutação confere ou contribui diretamente 

para resistência a todos os IPs e está relacionada a resistência cruzada nesta 

classe de drogas (Vasudevachari et al, 1996). 

  As mutações no códon 73, particularmente G73S, foi reportada 

em 10% dos pacientes em uso de Indinavir ou Saquinavir em monoterapia, e 

ocasionalmente com Nelfinavir. Porém, ocorre com mais frequência em 

pacientes multifalhados para IP e geralmente associada a L90M. Mutações na 

posição 88 (N88D e N88S) ocorrem em pacientes tomando Nelfinavir e 

ocasionalmente Indinavir. Isolada, causa baixa resistência ao Nelfinavir. Porém, 

pode causar alta resistência a esta droga se associada com D30N ou M46I. A 

N88S, mas não N88D, hipersensibiliza isolados virais ao Amprenavir, com 

significado clínico ainda desconhecido. A L24I foi isolada apenas nos pacientes 

em uso de Indinavir e pode causar resistência cruzada a outros IPs, exceto ao 

Lopinavir. 

  Aminoácidos variantes em sete posições polimórficas, incluindo 

códons 10, 20, 36, 63, 71, 77, e 93, também contribuem para resistência a 

drogas. Porém, não causam resistências por si mesmas. Algumas contribuem 

quando associadas a outras mutações na protease, quando podem repercutir 

no decréscimo da eficiência do sítio catalítico. 

  Mutações nos códons 10, 20, 36 e 71, ocorrem em 5 a 10% das 

pessoas não tratadas e com subtipo B. Porém, em pacientes com múltiplas 

mutações, encontramos aumento de 60 a 80% no aparecimento de mutações 

nos códons 10 e 71, e de 30 a 40 % nos códons 20 e 36.  
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  O códon 63 é o mais polimórfico da protease. Em pacientes não 

tratados 45% dos isolados no subtipo B apresentam 63L, 45% 63P e 10% 

outras mutações neste códon. Além disso, a prevalência de aminoácidos outros 

fora o L aumentam 90% em pacientes tratados pesadamente. Mutações nos 

códons 77 e 93 dobram a prevalência de 15 a 20% em pacientes não tratados 

para 30 a 40% naqueles fortemente experimentados (Shafer, 2002). A L63P 

também é comum em vírus que nunca foram expostos a IPs (Kozal et al, 1996) 

e podem ser mais prevalentes em vírus de pacientes, em que regimes 

contendo IP tenham falhado. Porém, isolada não causa nenhum aumento no 

IC50 para qualquer IP. 

  Para Indinavir, as mutações listadas como principais podem não 

ser as primeiras mutações selecionadas, mas estão presentes na maioria dos 

isolados clínicos em combinação com outras mutações. 

  Mutações principais e acessórias não foram designadas para a 

associação Lopinavir/ritonavir, visto que atualmente não há trabalhos definindo 

grau de influência da combinação desta droga. Porém, o acúmulo de seis ou 

mais das mutações relacionadas a esta, apresenta-se associada com resposta 

diminuída. As informações do laboratório revelam que 7 ou 8 mutações 

conferem resistência a esta droga. Todavia, trabalhos recentes sugerem que 

até mesmo poucas mutações, como apenas 4, podem estar associadas com 

resistência em alto grau (Prado et al, 2002).  

  Quando administrado inicialmente como IP, Atazanavir seleciona 

as mutações I50L e A71V (Colonno et al, 2002). Quando usado como IP 

subsequente em combinação com Saquinavir, Atazanavir seleciona I54L e I84V 

(Colonno et al, 2002). In vitro, Atazanavir seleciona V32I, M46I, I84V e N88S 

(Gong et al, 2000). Embora outras mutações como V82A e L90M, não tenham 

sido selecionadas pelo Atazanavir in vitro ou in vivo, estas mutações causam 

rsistência cruzada a esta droga, particularmente, quando presentes em 

combinação com outras mutações de resistência aos IPs conhecidos (Colonno 

et al, 2000). Recente trabalho mostrou alto impacto da I84V (7-8 vezes no 

aumento da IC50), quando associada à A71V (Weinheimer, 2004). 
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  A associação Tipranavir/ritonavir está em estudo de protocolo 
extendido neste país e já aprovado pelo FDA (Johnson et al, 2004). Tendo sido 
descrito o aumento de resistência a esta droga com o número crescente de 
associações entre 82L/T, 84V ou 90M, chamadas UPAMs (universal protease 
inhibitor associated mutations). Não há concenso quanto à terminologia 
utilizada para mutações em IP. O acrônimo PRAM (protease inhibitor-
resistance associated mutations) tem sido usado para descrever um conjunto 
de mutações responsáveis pela resistência cruzada entre IPs, que consistem 
de L33W/F, V82A/F/L/T, I84V e L90M. Na maioria dos casos, a presença de 
uma ou duas PRAMs está associada com reduzida sensibilidade aos IPs 
atualmente disponíveis (Squires et al, 2003). 
 
1.13.7. Mutações significantes para os Inibidores da Transcriptase 

Reversa Análogos de Nucleosídeos 
 
  A maioria das mutações de resistência aos ITRNs estão nas 
regiões de codificação da polimerase 5’, particularmente, em fingers (região 
dos dedos) e palm (região da palma da mão). As mutações mais comuns nesta 
classe de drogas foram identificadas em isolados de pacientes, tratados com 
Zidovudina, e correspondem a uma variedade de associações nos códons 41, 
67, 70, 210, 215 e 219, as NAMs (mutações relacionadas aos análogos de 
nucleosídeos), inicialmente, conhecidas e que foram descritas no passado 
como TAMs (Mutações relacionadas aos análogos de Timidina, neste caso 
AZT e D4T), estas estão relacionadas ao mecanismo de resistência por 
remoção hidrolítica dependente de ATP e pirofosfato (Figura 10). 
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Figura 10. Mutações nos genes da transcriptase reversa que conferem 

redução da susceptibilidade aos ITRNs. 
Exemplo da representação das mutações nos codons da TR nos resultados de Genotipagem, 
cujas linhas verticais escuras evidenciam as mutações primárias e as claras equivalem às 
mutações secundárias. Os números equivalem aos códons nos quais ocorreram as 
mutações, sendo as letras acima destes os aminoácidos encontrados nas cepas virais 
selvagens e as letras abaixo os aminoácidos substitutos. No códon 69 há uma representação 
de inserção. Fonte: JAMA, 2000. 

   
  A K70R causa baixo nível de resistência a Zidovudina, mas é a 
primeira a surgir em pacientes em monoterapia com esta droga. A T215Y/F 
resulta de mutações em dois pares de bases e causa resistência intermediária 
a Zidovudina, esta surge em pacientes em monoterapia com Zidovudina ou em 
terapia dupla com ITRN. A T215S/C/D são mutações transicionais entre a cepa 
selvagem e cepas Y e F, embora não causem resistência, indicam a presença 
prévia de pressão seletiva por drogas. Mutações nos códons 70 e 215 são 
antagonistas para Zidovudina e raramente ocorrem juntas, exceto em 
associações com outras NAMs. 
  Mutações nas posições 41 e 210 usualmente ocorrem associadas 
com mutações na posição 215. Mutações nas posições 67 e 219 podem 
ocorrer com outras nas posições 70 ou 215. T215Y e K219Q estão associadas 
com aumento no processamento das drogas. L210W está fortemente 
associada com M41L e T215F/Y, diminuindo a susceptibilidade destes 
isolados. A L210W pode estabilizar a interação entre T215YF e o bolso de 
ligação do nucleosídeo. 
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  As NAMs, particularmente, na posição 215, interferem com a 
resposta clínica a Zidovudina, Estavudina, Abacavir, Didanosina e a maioria 
das combinações duplas de ITRN. Vale salientar, que estas não interferem com 
a susceptibilidade a Lamivudina e seu efeito no Tenofovir ainda não está 
confirmado. 
  A M184V localiza-se próxima ao sítio ativo da TR e causa alta 
resistência a Lamivudina, surgindo em tratamentos com monoterapia a esta 
droga ou em esquemas contendo a mesma sem supressão eficaz. Também, 
pode surgir em terapias com Abacavir e menos comumente com Didanosina e 
Zalcitabina. A M184I resulta da mutação de ATG para ATA e ocorre 
previamente à M184V em pacientes usando Lamivudina. Embora, cause alta 
resistência a esta droga, sua atividade enzimática não é tão potente quanto a 
M184V e fatalmente os portadores desta mutação também a desenvolverão. 
Além disso, a M184V reverte a resistência para Zidovudina mediada por 
T215Y. Resensibilização pode ser devido à habilidade da M184V de impedir o 
resgate da sintese da cadeia terminal de DNA, e não se aplica a resistência 
causada pela Q151M a Zidovudina (Shafer, 2002). 
  O complexo de inserção 69 consistente com a mutação no códon 
69 (tipicamente T69S), seguida por uma inserção de dois ou mais aminoácidos 
(S-S, S-A, S-G ou outros), sendo associado com resistência a todos os ITRN, 
aprovados pelo FDA. O complexo de inserção 69 está freqüentemente 
acompanhado por mutações em outros sítios. Algumas outras trocas de 
aminoácidos do tipo selvagem T no códon 69, sem a inserção, pode também 
estar associada com ampla resistência ao grupo ITRN (Johnson et al, 2004). 
  Posições 64 a 72 formam a alça entre as regiões dos dedos β2 e 
β3, o qual se encontra em íntimo contato com o nucleosídeo durante a 
polimerização. Em adição às mutações nos códons 67 e 70 para Zidovudina, 
esta região contém muitas outras mutações para ITRN, a mais comum é na 
posição 69 e inclue T69D/N/S/A, bem como simples ou duplas inserções de 
aminoácidos. A T69D causa resistência a Zalcitabina e T69N/S/A confere 
resistência a Zidovudina, Didanosina, Zalcitabina e Estavudina. Inserções 
ocorrem em 2% de pacientes pesadamente tratados, mas isoladas causam 
pouca resistência. Porém, associadas a T215Y/F e outras mutações de 
resistência à Zidovudina acarretam alta resistência a todos os ITRNs. 
  A L74V ocorre em monoterapias com Didanosina e Abacavir e 
confere resistência ao Abacavir. Esta também causa hipersensitividade a 
Zidovudina e possivelmente a Estavudina. 
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  A K65R causa resistência intermediária a Didanosina, Abacavir, 
Zalcitabina, Lamivudina e Tenofovir. Esta mutação é rara in vivo. Porém, a 
K65R ou a L74V sozinhas ou em combinação com as NAMs ou T69D/N 
provocam resistência à Didanosina. 
  A V75T ocorre em culturas utilizando Estavudina e confere 
resistência a Estavudina, Didanosina e Zalcitabina. A V75I ocorre geralmente 
associada a Q151M. 
  A Q151M desenvolve-se em mais de 5% dos pacientes em uso de 
terapia dupla com ITRN, como Didanosina em combinação com Zidovudina ou 
Estavudina, esta quando sozinha causa resistência intermediária a Zidovudina, 
Didanosina, Zalcitabina, Estavudina e Abacavir. Geralmente, é seguida por 
mutações nas posições 62, 75, 77 e 116. Isolados com Q151M associado a 
V75I, F77L, F116Y causam alta resistência aos ITRNs citados, e baixa 
resistência a Lamivudina e Tenofovir. Isolados com esta mutação possuem 
pouca ou nenhuma associação com as NAMs, sugerindo duas vias mutacionais 
para desenvolvimento destas. 
  A G333E é um polimorfismo que ocorre em 6% das pessoas não 
tratadas e em 12% das tratadas com ITRNs, esta facilita a resistência para 
Zidovudina na presença de outras mutações. Os polimorfismos R211K e L214F 
também facilitam a resistência a Zidovudina e Lamivudina na presença de 
mutações nas posições 41, 184 e 215. A P157A/S é uma rara mutação 
associada à resistência para Lamivudina.  
  A resistência cruzada nesta classe de drogas é uma preocupação 
atual, prejudicando associações futuras neste grupo. Dois mecanismos 
genéticos para resistência a múltiplas drogas chamam atenção: 1. Q151M em 
conjunto com V75I, F77L e F116Y; e 2. Inserção dupla de aminoácidos na 
posição 69 em combinação com T215Y/F e outras NAMs. Estes dois padrões, 
porém, são responsáveis pela minoria dos isolados multiresistentes. A 
resistência a múltiplas drogas resulta mais comumente da combinação de 4 ou 

mais NAMs, M184V e 1 ou 2 mutações na alça β2-β3, particularmente da 
posição 69 (Shafer, 2002). 
  Nos ITRNs não há evidências in vivo que sugiram padrões de 
resistência NAM diferentes entre lamivudina e emtricitabina (Johnson et al, 
2004). Estas drogas têm padrões similares de transcriptase reversa M184V/I 
(Quinn et al, 2003). Em adição, a mutação K65R pode conferir resistência 
cruzada entre emtricitabina e lamivudina (Miller et al, 2001; Ruane et al, 2003). 
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  A E44D/A e V118I ocorrem em 1% dos pacientes não tratados e 
podem ocorrer em pacientes tratados com associações de ITRN e naqueles 
com outras mutações relacionadas à Zidovudina. Quando em conjunto podem 
causar resistência intermediária a Lamivudina. A E44D e V118I conferem baixa 
resistência a Lamivudina quando acompanhada por várias outras mutações 
associadas com ITRN (M41L, D67N, L210W, T215Y⁄F, K219Q/E) na ausência 
de mutação M184V (Hertogs et al, 2000). Portanto, não sugere associação 
entre E44D ou V118I e tampouco resposta virológica a regimes contendo 
lamivudina (D’Arminio-Monforte, 2002). 
  As mutações nos ITRNs (NAMs), incluindo M41L, E44D, D67N, 
K70R, V118I, L210W, T215Y/F, e K219Q/E, são associadas com resistência 
cruzada nesta classe. Em estudos recentes, a E44D e V118I foram 
encontradas em pacientes que utilizaram Zidovudina e Lamivudina, e foram 
associadas com alto nível de resistência à Zidovudina (Stoeckli et al, 2002). 
Quando associadas a outras NAMs conferem resistência à Lamivudina. Análise 
do AIDS Clinical Trials Group (ACTG) 136 mostrou que o V118I é comumente 
selecionado pelo regime Zidovudina/lamivudina (Shafer et al, 1995). Achados 
do ACTG 241 mostram que a E44D é comumente selecionada pela 
Zidovudina/didanosina (Hanna et al, 2003) e que esta mutação está associada 
com piora significativa na resposta terapêutica com Zidovudina e Didanosina, 
com ou sem Nevirapina (Precious et al, 2000). A significância da ocorrência 
dessas duas mutações separadas é desconhecida (Romano et al, 2002; Walter 
et al, 2002, Girouard et al, 2003). 
  A M184V pode aumentar a susceptibilidade para zidovudina, 
estavudina ou tenofovir. Este efeito pode ser suprimido por um acúmulo de 
NAMs ou outras mutações. Mutações no códon 215 (substituições tipo 
T215D/C/S/E/N/A/V) conferem aumento no risco de falência virológica a 
Zidovudina e Estavudina em pacientes virgens de terapia antiretroviral, 
iniciando com estas drogas (Riva et al, 2002). Estudos in vitro e clínicos 
preliminares sugerem que a mutação T215Y pode emergir rapidamente dessas 
mutações na presença de Estavudina ou Lamivudina (Lanier et al, 2001; Riva 
et al, 2002). Baseado em dados preliminares, a M184V não estimula impacto 
negativo nas respostas in vivo a didanosina, mesmo quando a mutação reduz a 
susceptibilidade in vitro (Winters et al, 2002; Eron et al, 2002; Pozniak et al, 
2002). Na presença de NAMs, a M184V contribui para reduzir a 
susceptibilidade ao Abacavir e está associada com resposta equivalente in 
vivo. Porém, quando aparece isolada este fenômeno não ocorre (Harrigan et al, 
2000). 
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  Mutações no códon 75 (V75T/M/S/A) foram observadas in vitro e 
podem conferir mudança em baixo nível na susceptibilidade a Estavudina 
(Lacey et al, 1994). 
  O acúmulo de NAMS (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y⁄F, 
K219Q⁄E) aumenta a resistência ao tenofovir. Mutações M41L e L210W 
contribuem mais que as outras. Portanto, o número e tipos de NAMs 
determinarão o grau de redução da resposta. A T69/N/S podem também 
contribuir para uma resposta reduzida ao Tenofovir (Masquelier et al, 2004; 
Johnson et al, 2004). 
 
1.13.8. Mutações significantes para os Inibidores da Transcriptase 

Reversa Não Análogos de Nucleosídeos 
 
  As mutações responsáveis por resistência a essa classe estão no 
bolso hidrofóbico que se ligam ao inibidor. È Importante salientar que o HIV-1 
subtipo O e HIV-2 são intrinsecamente resistentes a este grupo de drogas 
(Figura 11). 
 

 
Figura 11.  Mutações nos genes da transcriptase reversa viral que 

conferem redução da susceptibilidade aos ITRNN. 
Exemplo da representação das mutações nos codons da TR para ITRNN nos resultados de 
Genotipagem, cujas linhas verticais escuras evidenciam as mutações primárias e as claras 
equivalem às mutações secundárias. Os números equivalem aos códons em que ocorreram as 
mutações, sendo as letras acima destes os aminoácidos encontrados nas cepas virais 
selvagens e as letras abaixo os aminoácidos substitutos.  
Fonte: JAMA, 2000. 
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  A K103N é a mutação que ocorre mais comumente no grupo e 
confere resistência a todas as drogas pertencentes a este, além de causar alta 
resistência ainda mantém o fitness viral adequado. A K103R ocorre em 2 a 3% 
dos pacientes não tratados com ITRNN e causa resistência a toda esta classe. 
  A V106A causa resistência a Nevirapina, resistência intermediária 
a Dilavirdina e baixa resistência a Efavirenz (Shafer, 2002). A V106M pode ser 
uma mutação de assinatura nos pacientes do subtipo C, tratados com 
Efavirenz e pode ter o potencial de conferir alta resistência a todas os ITRNNs 
(Schapiro et al, 2003). L100I causa resistência intermediária a Dilavirdina e 
Efavirenz e baixa resistência a Nevirapina, ocorre, geralmente, em associação 
com K103N em pacientes tomando Efavirenz. A98G, K101E, e V108I causam 
baixa resistência aos ITRNN. 
  A Y181C/I causa resistência à Dilavirdina e à Nevirapina, além da 
baixa resistência a Efavirenz. Y188C/L/H que, por sua vez, causa alta 
resistência à Nevirapina e à Efavirenz, sendo intermediária para Dilavirdina. A 
G190A/S causa alta resistência à Nevirapina e Efavirenz, mas não causa 
resistência in vitro a Dilavirdina. A V179D motiva baixa resistência aos ITRNN. 
  A P225H origina baixa resistência a Efavirenz e, possivelmente, a 
Nevirapina, além de hipersusceptibilidade a Dilavirdina. Porém, geralmente, 
ocorrem em associação com K103N em pacientes utilizando Efavirenz. M230L, 
podendo causar resistência de 20 vezes ao Efavirenz, 40 vezes a Nevirapina e 
60 vezes a Dilavirdina. A P236L é uma mutação incomum que gera alta 
resistência a Dilavirdina e hipersusceptibilidade a Nevirapina. A Y318F gera 
alta resistência a Dilavirdina e baixa resistência a Nevirapina e Efavirenz 
(Shafer, 2002). 
  A K103N ou Y188L isolados podem reduzir substancialmente a 
utilidade clínica de todos os ITRNN atualmente aprovados. 
  A V106M confere alta resistência in vitro a nevirapina, delavirdina 
e efavirenz (Brenner et al, 2003). Esta mutação tem sido observada apenas em 
isolados clínicos de HIV classe C, embora mutagênese direcionada ao sítio 
indique que V106M confere resistência a todos os ITRNN em vírus HIV classe 
B. 
  O acúmulo de duas ou mais destas mutações reduz a utilidade 
clínica de todos os ITRNN aprovados, atualmente. 
  A prevalência da mutação Y318F em isolados clínicos com 
mutação K103N, Y181C ou P236L é aproximadamente 5%, 2% e 15%, 
respectivamente. Esta mutação in vitro confere resistência a nevirapina, 
dilavirdina e efavirenz.  
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  A mutação Y181C/I não é selecionada pelo Efavirenz, mas sua 

presença contribui com baixo nível de resistência cruzada. 

  A V108I e a P225H contribuem para resistência ao Efavirenz 

quando presentes em combinação com outras mutações associadas com 

ITRNN. Embora, isoladas não confiram resistência mensurável em amostras de 

HIV-1 em laboratório, sua presença numa amostra clínica pode indicar seleção 

prioritária para variantes de resistência ao Efavirenz (Johnson et al, 2004). 

  Além destas, foi descrito o aparecimento de cepas com inserção 

de aminoácidos entre os códons 102 e 103 da TR que diminuem a 

susceptibilidade ao Efavirenz e Nevirapina, se associado com outras mutações 

para ITRNN (Winters et al, 2005). 

 

1.13.9. Mutações significantes para os Inibidores de Fusão 
 

  Mutações de resistência ao gene do envelope gp41 têm sido 

identificadas primariamente nas posições 36 a 45 da região HR1 (heptad 

repeat). Estas mutações foram identificadas em vírus de pacientes utilizando 

enfuvirtide e podem conferir resistência ou redução de susceptibilidade a esta 

(Wei et al, 2002; Sista, 2004). É importante notar que vírus do tipo selvagem 

que contenham qualquer mutação no HR1 variam 500 vezes em 

susceptibilidade e tais diferenças em susceptibilidades de pré-tratamento não 

foram associadas com diferentes respostas clínicas (Labrosse, 2003; 

Greenberg, 2004). Além disso, é possível que mutações e ou polimorfismos em 

outras regiões do envelope (HR2, por exemplo), bem como no co-receptor, 

podem afetar a susceptibilidade a enfuvirtide (Reeves, 2002; Johnson et al, 

2004). 

 

1.14. Banco de dados para resistência ao HIV de Stanford  
 

  A Universidade de Stanford criou um programa de algorítimo para 

interpretação de resistência genotípica, disponível na internet, composto de 

três partes básicas: HIVseq, HIVdb, e HIValg. 
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  HIVseq aceita sequências de TR e protease, compara-as ao 

consenso de sequência referência para subtipo B, e usa as diferenças como 

parâmetros para determinar resistência a drogas para HIV. Isto permite aos 

usuários detectarem sequências não usuais imediatamente, podendo ser 

checada a sequência primária , enquanto ainda no computador. Em adição, 

associações inesperadas entre sequências ou isolados podem ser descobertos 

imediatamente, apenas re-entrando dados sobre isolados que compartilham 

um ou mais mutações com a sequência. 

  HIValg foi desenhado para usuários que desejam comparar os 

resultados de diferentes algorítimos ou avaliar compatibilidade entre novos 

algoritmos ou já existentes. 

  HIVdb aceita a submissão de sequências de TR e protease e 

retorna níveis inferidos de resistência para as 17 drogas aprovadas para o 

FDA. Na abordagem clínica, os dados de genotipagem devem ser interpretados 

de acordo com a história clínica do paciente, isto é, incluindo terapia prévia, e 

um sólido entendimento dos princípios da terapia antiretroviral. Neste sistema, 

cada mutação e resistência à droga recebem uma pontuação, o total de pontos 

para uma droga é resultante da soma individual de cada mutação associada 

com resistência àquela droga. Usando o total da soma para cada droga, o 

programa reporta os níveis de resistência a drogas: susceptível, resistência 

intermediária e resistência. 

 

1.15. RENAGENO: Algoritmo Brasileiro de Interpretação Genotípica  
 

  O Governo Brasileiro adotou, desde 1991, uma política que visa 

garantir o acesso universal à terapia com antiretrovirais para indivíduos 

portadores do HIV, segundo critérios definidos por comitês técnico assessores. 

A política adotada pelo Ministério da Saúde tem causado um grande impacto 

na epidemia de HIV/AIDS, reduzindo a morbidade e a mortalidade no país.  
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  Assim, o Programa Nacional de DST/AIDS, do Ministério da 

Saúde, decidiu implantar a partir de dezembro de 2001, uma rede nacional de 

laboratórios aptos a executar o exame de genotipagem (RENAGENO). Tendo 

estes a finalidade de detectar a ocorrência de resistência genotípica para o 

HIV-1 frente aos antiretrovirais e auxiliar na seleção da terapia de resgate em 

pacientes atendidos pela rede publica de saúde. Este objetivo seria cumprido 

com a instalação de um grupo de laboratórios para realizar exames de 

genotipagem em pacientes infectados pelo HIV da rede pública de saúde.  

  Inicialmente, foram instalados 12 laboratórios (um na Bahia, 

Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul; e três 

no Rio de Janeiro e São Paulo). Recentemente, em 2005, um aparelho para 

realização de Genotipagem foi instalado no LACEN (Laboratório Central) do 

Ceará.  

  Os laboratórios recebem exames de diferentes áreas do território 

nacional. Inicialmente, o médico responsável pelo paciente deverá encaminhar 

a solicitação do exame em um formulário padrão para avaliação e classificação 

de prioridades por profissionais com experiência e capacitados pelo Ministério 

da Saúde (Médico de Referência em Genotipagem - MRG), os quais foram 

indicados pelas Coordenações Estaduais de DST/AIDS. Uma vez aprovado, o 

médico MRG autorizará a coleta de uma amostra de sangue em local 

estabelecido pelas Coordenações Estaduais, que será enviada aos laboratórios 

da RENAGENO, conforme fluxo a ser estabelecido localmente. O resultado do 

exame de genotipagem retornará ao médico MRG que fará a interpretação 

clínica do exame e emitirá sugestões quanto às possíveis condutas 

terapêuticas, que serão então enviados aos médicos solicitantes. 
 

1.16. Perspectivas no monitoramento da resistência aos Antiretrovirais  
 

  Um outro ponto de investigação atual como estratégia é o 

monitoramento terapêutico de drogas que é feito apenas em poucos 

laboratórios e, ainda, visando apenas pesquisas in vitro, e que em associação 

com os testes de resistência vislumbram uma nova perspectiva terapêutica 

(Garraffo et al., 2000).  
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  O Grupo Brasileiro de Infectologia do Ceará em associação com a 
Universidade da Virgínia delineou uma linha de pesquisa que se iniciou com 
estudos sobre absorção intestinal e as causas das doenças relacionadas com 
alterações neste processo fisiológico, caminhando para o entendimento destes 
fenômenos correlacionados com a epidemia de HIV/AIDS no país. Estudaram a 
diarréia persistente como um problema de saúde emergente no nordeste do 
Brasil (Lima et al, 1992; Wanke et al, 1987); principalmente com 
Cryptosporidium (Lima, 2001) e E. coli enteroagregativa, que parecem comum 
em casos de crianças abaixo de três anos de idade no Ceará (Fang et al, 
1995); e começaram a identificar sua relação com fatores absortivos e 
desabsortivos do trato digestivo. 
  A desnutrição como uma das maiores causas de doenças 
infecciosas emergentes (Guerrant et al, 1999) e a alta mortalidade de crianças 
no nordeste brasileiro devido à diarréia persistente (Lima et al, 1992), além dos 
altos custos de doenças de pobreza e aumento da morbidade por diarréia e 
consequências no desenvolvimento físico e mental da criança (Guerrant RL et 
al., 2002), a longo prazo, (Kosek et al, 2002), estimularam o grupo a vários 
estudos na tentativa de encontrar uma solução plausível para esta 
problemática tão evidente em nosso meio. 
  O grupo tem estudos em diarréia crônica e seus efeitos na 
barreira intestinal, bem como na função absortiva, em crianças e adultos no 
nordeste brasileiro, confirmando a importância desta patologia no Brasil, 
independente da infecção pelo HIV. Além disso, trabalhos evidenciam melhora 
destes danos com suplementos com Alanil-glutamina (Bushen et al, 2004). 
Existem mecanismos biológicos pelos quais micronutrientes são responsáveis 
pela resposta imune celular, humoral, função, sinalização celular, e mesmo na 
evolução da virulência microbiana (Guerrant et al, 2000). Estes modelos 
experimentais foram gerados a partir de estudos que evidenciam alterações da 
barreira intestinal por mucosites induzidas pelo metotrexato (Carneiro-Filho et 
al, 2004). Além disso, teste de lactulose/manitol evidenciou defeitos na 
permeabilidade intestinal em crianças com diarréia (Barboza Júnior et al, 1999). 
Também, foi estudada a resposta imune celular em crianças com diarréia e 
infecção respiratória, porém apenas crianças anérgicas tiveram duração 
prolongada de dermatite infecciosa (Castro et al, 2003). Estipulou-se que a 
infecção pelo HIV está associada com disfunção e injúria intestinal, mesmo nos 
pacientes que não têm diarréia. Porém, aqueles com diarréia, especialmente, 
com cryptosporidiose e microsporidiose, têm maior disruptura da barreira 
funcional intestinal com potencial consequências nutricionais importantes (Lima 
et al, 1997). Sendo assim, desenhado um novo modelo de perspectiva para 
avaliação do HIV e suas síndromes correlacionadas. 
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  A Glutamina e seus derivados parecem promissores na terapia de 
reparo aos danos da mucosa intestinal, provocados por infecções, desnutrição, 
enterites, causadas por quimio ou radioterapia (Carneiro-Filho et al., 2004). A 
Glutamina, a alanina e a glicose aumentam o co-transporte dependente de 
sódio, sendo maior com glutamina que com os demais (Soares et al, 1992; 
Freire Junior et al, 1992). Seguindo este parâmetro, a solução de reidratação 
com glutamina para o tratamento de diarréia poderia prevenir desnutrição, 
especialmente, em casos de diarréia prolongada (Soares et al,1991). 
  A Diarréia severa e a desnutrição na população de pacientes 
portadores de HIV/AIDS no Nordeste estão associadas com a predominância 
de infecção por Cryptosporidium e Isospora belli, e níveis subterapêuticos de 
drogas antiretrovirais (Brantley et al, 2003). Níveis de drogas antiretrovirais 
aumentam em pacientes que ingerem alanil-glutamina ou glutamina. Mutações 
de resistência foram encontradas nos dois grupos do estudo. A conclusão foi 
que os suplementos que melhoram a concentração de drogas no sangue 
poderiam implementar a terapia para Aids em pacientes com diarréia ou 
Síndrome Consumptiva (Bushen et al, 2004). A diarréia crônica encontrada em 
pacientes HIV-1 no nordeste brasileiro provocou diminuição nos níveis 
plasmáticos das drogas antiretroviral, principalmente, de D4T e DDI que foram 
analisadas em estudo local, provocando o aparecimento de mutações de 
resistência viral (Brantley et al, 2003). 
  As práticas de mensuração dos níveis plasmáticos e intracelulares 
das medicações antiretrovirais, adequadas para supressão viral, devem ser 
realizadas em populações cuja diarréia severa e Síndrome Consuptiva, 
freqüentemente, definem Aids (Brantley et al, 2003). Se há má absorção, o 
risco aumenta para desenvolvimento de resistência como resultado da terapia 
periódica subterapêutica que provoca e emerção de mutações, complicando-a 
no futuro. Decréscimos transitórios na absorção de drogas podem ser 
compensados pelo aumento das dosagens orais, desenvolvimento de agentes 
parenterais, ou uso de dietas suplementares na tentativa de reparar os danos 
epiteliais e melhorar a função absortiva (Freire Junior et al, 1992; Silva et al, 
1998). Em esquemas terapêuticos de resgate, tanto o número de drogas ativas 
quanto os níveis plasmáticos de drogas no novo regime determinarão a 
resposta antiretroviral (Baxter, et al, 2002).  
  Conclui-se que os trabalhos realizados pelo grupo, ao longo dos 
últimos anos, vêm evidenciar uma problemática na terapia antiretroviral dos 
pacientes com HIV/AIDS no país, relacionada com os transtornos absortivos, 
além de proporcionar uma perspectiva para maiores estudos e soluções para 
potencialização terapêutica com uso de dietas suplementares.  
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2. JUSTIFICATIVA 
 

  Os regimes otimizados para terapia inicial do HIV-1 têm sido 

crescentemente bem definidos e novas opções eficazes surgem a cada ano 

(Medeiros et al, 2005). Porém, a conduta nos pacientes que desenvolvem 

resistência às drogas ou foram primariamente infectadas por vírus já 

resistentes permanece um desafio clínico. Testes de Genotipagem que 

identificam resistência antiretroviral ao HIV-1 são úteis para selecionar 

esquemas terapêuticos mais eficazes em pacientes desenvolvendo falência, 

mas o significado otimizado para a interpretação destes testes não é conhecido 

porque muitas mutações na protease e TR contribuem para resistência (Shafer 

et al, 2004). Portanto, um maior conhecimento da área e principalmente 

individualização dos estudos para realidade local se fazem de extrema 

necessidade para melhor condução na terapêutica dos nossos pacientes. 

  Diante desta perspectiva, formulou-se a hipótese de que o estudo 

das mutações, detectadas pelos testes de Genotipagem, realizados nos 

primeiros dois anos de sua implementação, no estado do Ceará, poderia definir 

padrões de resistência a drogas antiretrovirais que facilitariam as escolhas na 

terapêutica futura de pacientes com falência em esquemas atuais. 
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3. OBJETIVOS 
   
3.1 Primários 
 

a. Avaliar o perfil de resistência aos antiretrovirais, através das genotipagens 

realizadas no referido período, utilizando o Banco de Dados de Stanford;  

 

b. Identificar padrões mutacionais de resistência a drogas através da análise 

das seqüências de protease e transcriptase reversa do HIV-1, obtidas de 

população com falha terapêutica no Ceará, no período de abril/2002 a 

março/2004. 

 

3.2 Secundários 
 

a. Caracterizar os principais fatores clínicos (sexo, idade e presença de 

sintomas), demográficos e clínicos (diagnóstico de HIV e doença 

definidora de AIDS), imuno-virológicos (Dosagem de CD4 e Carga Viral)  

e terapeuticos (drogas antiretrovirais já utilizadas) dos pacientes 

submetidos à Genotipagem; 

b. Definir as principais mutações individuais apresentadas por pacientes em 

terapia antiretroviral; 

c. Correlacionar o perfil de falha terapêutica prévia e desenvolvimento de 

mutações específicas; 

d. Avaliar o efeito do acúmulo de falhas terapêuticas e o desenvolvimento de 

resistência antiretroviral 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1. Aspectos éticos 
 

  O presente trabalho foi submetido à apreciação do Comité de 

Ética em Pesquisas Médicas, do Hospital São José de Doenças Infecciosas 

(ANEXO IV). Como o desenho proposto era de análise retrospectiva, não foi 

aplicado  o termo de consentimento livre e esclarecido aos pacientes fontes. 

 

4.2. Local e população do Estudo  
 

  O estudo foi realizado no Hospital São José de Doenças 

Infecciosas, tendo como população fonte os pacientes em terapia antiretroviral, 

que apresentavam falência e preenchiam os critérios para solicitação de 

Genotipagem pelo programa RENAGENO, do Ministério da Saúde. A partir de 

março/2002, estes pacientes tiveram acesso aos testes de Genotipagem. Os 

exames foram coletados pelo LACEN (Laboratório Central do Estado) e 

interpretados com a ajuda do médico de referência em Genotipagem (MRG) 

deste hospital. O estudo teve desenho retrospectivo. 

 

4.3. Critérios de inclusão e exclusão 
 

  Foram incluídos pacientes que preencheram os critérios para 

realização de Genotipagem pela RENAGENO, no período de abril/2002 a 

março/2004. Estes critérios foram estipulados pelo Ministério da Saúde para 

orientação sobre o uso devido destes, em vista do seu alto custo para o país, 

evitando a utilização inadequada deste exame. 

 Assim, definiu-se que, para se submeter à genotipagem pela 

RENAGENO, os pacientes portadores de HIV com evidências de falha 

terapêutica aos antiretrovirais deveriam preencher as condições descritas na 

Tabela 9. 
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Tabela 9. Critérios para indicação de Genotipagem e condições exigidas 
para  realização do exame pela RENAGENO. 

A - Critério de Indicação do Exame 

 Falha * em esquema utilizando terapia dupla; 
 Primeira falha virológica** de esquema triplo com ITRNN (Inibidores Não 
Nucleosídeos da Transcriptase Reversa); 
 Primeira falha virológica** de esquema triplo com IP (Inibidor da 
Protease); 
 Segunda falha virológica** com esquema com IP (esquema com 3 
drogas). 
Observações: 
1.  Gestante em falha terapêutica poderá realizar o exame desde que 
preencha os critérios de indicação da RENAGENO. 
2.  Paciente com genotipagem anterior, demonstrando multiresistência, não 
poderá realizar outro teste. 
3.  Não será indicada realização do exame a pacientes em falha com 
esquema que contenha quatro ou mais drogas. O Ritonavir como adjuvante 
farmacológico não será considerado como droga ativa. 

B - Condições exigidas para realização do exame de genotipagem # 

 Paciente com boa adesão ao tratamento 
 Paciente apresenta-se em utilização do tratamento antiretroviral no 
período da coleta. 
 Carga Viral maior que 5.000 cópias/ml. 
 Última carga viral realizada no máximo 2 (dois) meses antes da data da 
solicitação. 
 

#  Nas UF, em que a quantidade de solicitações elegíveis ultrapassarem a quota de testes 
prevista, será utilizada segundo os critérios de priorização para realização da genotipagem: 
Carga Viral < 500.000 cópias/ml, já que valores acima destes sugerem alta probabilidade de 
presença de cepa selvagem e problemas de adesão terapêutica ou problemas 
farmacocinéticos; e tempo de falha ao tratamento < 1 ano 

*  falha em terapia dupla: será considerado o paciente com queda significativa de 
linfócitos CD4 (diminuição >25% no valor absoluto e/ou no seu valor percentual) desde que o 
último valor tenha sido menor que 350 células/mm3 e/ou aumento da carga viral (sempre acima 
de 5.000 cópias/ml) e /ou falha clínica. 
**  conforme definido no documento Recomendações para Terapia-Anti Retroviral em 
Adultos e Adolescentes Infectados pelo HIV –2004 (Aumento > 1 log na Carga Viral caracteriza 
falha virológica). 
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  O período de estudo foi definido como os dois primeiros anos de 

utilização dos testes de Genotipagem segundo os critérios acima definidos, isto 

é, de abril/2002, quando foi realizado a primeira Genotipagem no Ceará pela 

RENAGENO, a março/2004. Neste período, 101 pacientes tiveram suas 

amostras de sangue coletadas para realização de Genotipagem e avaliação de 

resistência viral. Não foi excluído nenhum dos exames coletados, independente 

de idade ou resultados de exames. 

  As amostras sanguíneas dos pacientes foram enviadas para 

realização dos testes de Genotipagem em laboratório de referência da 

RENAGENO, que foram processadas utilizando o sistema ViroSeq da Celera 

Diagnostics. 
 

4.4. Sistema ViroSeq para realização de Genotipagem 
 

  Inicialmente, é realizada detecção da Carga Viral do paciente, 

utilizando o método quantitativo RNA HIV-1 LCx (Laboratório Abbott, Abbott 

Park, Ill.) e processando volume de 1 ml plasmático. Os limites superiores e 

inferiores da quantificação para amostra do volume especificado foram 

definidos como 1.000.000 (log 6) e 50 (1.7 log) cópias /ml respectivamente.  

  A Genotipagem é realizada utilizando o sistema ViroSeq. A 
análise começa com o isolamento do RNA HIV-1, que envolve centrifugação 
em alta velocidade do plasma para liberar partículas virais, lise destas com um 
agente caotrópico para liberação do RNA viral, e precipitação com isopropanol-
etanol para recuperação do RNA. Logo após, retira-se uma alíquota de 10 
microlitros do RNA resuspenso que é utilizado para transcrição reversa (65o C 
por 30 segundos, 42o C por 65 minutos, 99o C por 5 minutos) com TR do vírus 
da leucemia murina Moloney, seguido por um PCR de 40 ciclos (50o C por 10 
minutos, 93o C por 12 minutos, 93o C por 20 segundos, 64o C por 45 segundos, 
66º C por 3 minutos, 72º C por 10 minutos) com DNA polimerase da AmpliTaq 
(Empresa Applied Biosystems, Foster City, Calif.). O PCR obtem um produto 
com DNA de 1,8 kb e é realizado com o sistema de controle de contaminação 
Amperase uracil N-glicosilase para reduzir o risco de contaminação do PCR 
com produtos de reações de amplificações prévias, estes produtos são 
purificados utilizando colunas giratórias e analisados por eletroforese de 
agarose gel antes do sequenciamento. 
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  O sequenciamento de DNA é realizado utilizando terminators 
premisturados BigDye (Empresa Applied Biosystems), reagentes 
sequenciadores com sete diferentes iniciadores (primers). As condições para 
ciclos de sequenciamento (25 ciclos) são estipuladas em 96º C por 10 
segundos, 50º C por 5 segundos, e 60º C por 4 minutos. O terminator químino 
BigDye provê 99,91% de acurácia em 580 bases para o analisador genético 
ABI PRISM 3100. Dados sequenciais são, então, analisados, utilizando o 
sistema genotípico ViroSeq, o qual fornece dados sequenciais dos iniciadores 
para uma sequência contígua que poderá ser inspecionada para identificação 
de mutações de resistência a drogas. Sequências processadas incluem a 
região codificadora para aminoácidos da protease de 1 a 99 e aminoácidos TR 
de 1 a 335. 
  A análise de concordância do sequenciamento de iniciadores é 
feita através da comparação das sequências de nucleotídeos geradas pelo 
ViroSeq que são alinhadas com os iniciadores sequenciais ViroSeq B, C, F, G 
e H pelo método Clustal W (Madison, Wis.). Assim, identificando as 
concordâncias nucleotídicas entre iniciador oligonucleotídico e sequências alvo. 
Como os iniciadores A e D não são incluídos na sequência processada, 
sequências originais geradas a partir do F são alinhadas com A e D para 
obtenção de resultados (Eshleman et al, 2004), (FIGURA 12). 
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Figura12. Esquema de Genotipagem do HIV-1___ 
Inicialmente, o RNA do HIV-1 é resuspenso e utilizado para transcrição reversa por técnica de 
PCR, obtendo um produto de DNA de 1,8 kb. 1. O PCR obtem um produto com DNA de 1,8 kb, 
2. Incubação do DNA amplificado para processamento, 3. Controle de amplificação, 4. PCR é 
realizado com o sistema de controle de contaminação Amperase uracil N-glicosilase, 5. 
Produtos de PCR são purificados, utilizando colunas giratórias e analisados por eletroforese de 
agarose gel antes do sequenciamento, 6. Sequenciamento de DNA é realizado utilizando 
terminators premisturados com sete diferentes primers, 7. Identificação das mutações, 8. 
Imagem de eletroforese das mutações, 9. Dados sequenciais são, então, analisados, utilizando 
o sistema genotípico ViroSeq. 
Fonte: Illumina SNP Genotyping, San Diego, CA (www.illumina.com). 
 

4.5. Avaliação do perfil de resistência aos antiretrovirais analisado pelo 
Banco de dados de Stanford 

 

  Dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais sobre os pacientes 
foram coletados a partir de formulário padronizado pela RENAGENO (ANEXO 
V) como documento fonte. Considera-se ainda como documento fonte o 
resultado do exame de Genotipagem impresso pela Celera Diagnostics 
(exemplo de formato nas Figuras 9, 10 e 11). 

DNA por PCR do RNA HIV-1 

Amplificação DNA 

Incubar Amplificação 

Controle Amplificação

Purificação PCR 

Eletroforese 

Sequenciamento de DNA 

Identificação de mutações 

Imagem de eletroforese 

Relatório de Genotipagem  

Dia 1 Dia 2 Dia 3 
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  Formulou-se um questionário padrão (ANEXO I) a partir de dados 

dos documentos fontes, considerando como objetivos do estudo: avaliação 

epidemiológica, clínica, imuno-virológica, terapêutica prévia, mutações 

encontradas e perfil de resistência, após análise pelo Banco de dados de 

Stanford. Cada questionário foi identificado com as iniciais do paciente. Após, a 

coleta de dados do documento fonte da RENAGENO sobre condições 

epidemiológicas, clínicas e laboratoriais, iniciou-se a compilação dos dados 

mutacionais, obtidos dos resultados de Genotipagem de cada paciente. 

  O perfil de mutação de resistência a Inibidor de Protease foi 

definida como 22 mutações (não polimórficas e polimórficas) na protease, 

associadas com resistência a esta classe de drogas, sendo as posições não 

polimórficas: 24, 30, 32, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 73, 82, 84, 88, 90, e as posições 

polimórficas: 10, 20, 33, 36, 63, 71, 77 e 93.  

  O perfil de mutação de resistência para Inibidores da TR Análogos 

de Nucleosídeos foi definido como mutação em 24 posições, associadas com 

resistência à classe, sendo as posições consideradas nos códons: 41, 44, 50, 

65, 67, 69, 70, 74, 75, 115, 116, 118, 151, 157, 179, 184, 208, 210, 211, 214, 

215, 219, 318, 333.  

  Perfil de mutação de resistência para Inibidores da TR Não 

Análogos de Nucleosídeos foi definido como mutação em 15 posições, 

associadas com resistência à classe, sendo as referidas posições: 98, 100, 

101, 103, 106, 108, 181, 188, 190, 225, 227, 230, 234, 236 e 238. 

  Para fins de análise de resistência através do banco de dados de 

Stanford, incluiram-se todas as mutações encontradas, polimórficas e não 

polimórficas. 

  As mutações identificadas nas Genotipagens foram digitadas pelo 

autor para submissão ao teste de susceptibilidade de drogas (HIVdb), do 

Banco de Stanford para seqüências de TR e protease (Rhee et al, 2003), 

disponível pelo portal de internet http://hivdb.stanford.edu, no período de 

janeiro a fevereiro de 2005. Os resultados obtidos foram compilados no 

questionário padrão ao lado de cada droga avaliada como: R para resistência, I 

para resistência intermediária e S para sensibilidade. 
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  A seguir, desenvolveu-se um banco de dados utilizando o 

programa SPSS versão 11, este banco de dados era compatível com os do 

questionário para coleta de material. Cada questionário foi introduzido no 

sistema com número variando de 1 a 101, em ordem alfabética. Estes eram 

identificados apenas com as iniciais do paciente. Os quesitos dispostos no 

questionário padrão foram introduzidos como variáveis para análise final dos 

dados com fins de validação do banco, o mesmo foi digitado duas vezes pelo 

autor do trabalho. 

  Utilizando o sistema para análise estatística descritiva do 

Programa SPSS, determinamos as frequências de resistência intermediária e 

de sensibilidade para cada droga, obtendo-se, assim, o perfil de resistência aos 

antiretrovirais. Na avaliação estatística comparativa utilizou-se o Programa Epi 

Info versão 6, análise de tabela 2x2, com valores para intervalo de confiança de 

95%, e teste de Chi-quadrado, considerando-se dois desvios padrões. 

Consideraram-se, todavia, os resultados do teste de Fisher para avaliações de 

dados com números inferiores a 5 e também considerando dois desvios 

padrões. Os testes foram definidos como estatisticamente signifativos, quando 

o valor de p era iqual ou menor a 0,05. 

  

4.6. Identificação de padrões mutacionais de resistência a drogas através 

da análise das seqüências de protease e transcriptase reversa do 

HIV-1  
 

  Para fins de avaliação dos principais padrões mutacionais, 

inicialmente, redefiniram-se as mutações de resistência a ser consideradas, 

visto que as posições polimórficas não foram importantes na caracterização da 

resistência aos antiretrovirais. Pois, ao introduzir as mutações para análise de 

dados pelo Banco de Stanford, uma segunda vez excluindo-se as posições 

polimórficas, não houve diferença no perfil de resistência inicialmente obtido 

com a análise de todas as mutações. 

  Desse modo, foram, então, excluídas as posições polimórficas 

para protease: 10, 20, 33, 36, 63, 71, 77 e 93, e para Transcriptase reversa: 98 

e 179 (Shafer et al, 2004). 
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  Após, a redefinição de mutações a ser avaliadas, obtitiveram-se 

os padrões mutacionais para cada paciente e classe de antiretroviral, e através 

da análise estatística descritiva do Programa SPSS, determinou-se o 

percentual de cada padrão encontrado e sua correlação com o total. Desta 

forma, isolaram-se os principais padrões mutacionais e seus perfis de 

resistência às drogas antiretrovirais. Sendo este processo importante para a 

determinação dos padrões mais comuns e seu significado fenotípico para a 

população estudada, que se caracterizava por pacientes com falha terapêutica. 

Possibilitando, assim, estimar o possível padrão mutacional de um paciente 

que apresenta falha terapêutica sem teste de Genotipagem. 

 

4.7. Avaliação clínica, demográfica, imuno-virológica e terapêutica dos 
pacientes submetidos à Genotipagem 

 
  A avaliação epidemiológica, clínica, imuno-virológica e de 

terapêutica,  previamente utilizada, foi obtida através do banco de dados 

gerado pelo Programa SPSS.  

  Os resultados para cada indivíduo foram analisados por 

estatística descritiva, em que se considerou os parâmetros de média, mediana, 

moda, variância, valor mínimo e máximo e desvio padrão.  

  Na avaliação epidemiológica, considerou-se: presença de 

gravidez, data do diagnóstico de HIV e diagnóstico definitivo de Aids antes da 

realização do exame.  

  Para análise de dados clínicos, considerou-se idade, sexo, o 

estado clínico do paciente no momento da realização do exame (sintomático ou 

assintomático) e os sintomas apresentados por este, tais como: perda de peso 

significativa (>10%PH), candidíase oral, candidíase esofágica, dermatite 

seborréica, dermatite eosinofílica, herpes zoster, síndrome diarreica, 

pneumocistose, Sarcoma de Kaposi, neurotoxoplasmose, citomegalovirose, 

tuberculose e histoplasmose. 

  A avaliação Imuno-virológica considerou as dosagens de CD4 e 

Carga Viral antes da realização da Genotipagem. E, a avaliação terapêutica 

prévia considerou as drogas antiretrovirais utilizadas anteriormente, número de 

esquemas terapêuticos prévios e motivos para troca de regimes. 
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4.8. Definição das principais mutações individuais dos pacientes em 

terapia antiretroviral 
 

  As mutações encontradas nos resultados de Genotipagem foram 

consideradas como variáveis individuais e submetidas à análise estatística 

descritiva do Programa SPSS. Assim, definiram-se as mutações mais 

frequentes para cada classe de drogas antiretrovirais. A seguir, correlacionou-

se os resultados com a significância clínica obtida por estudos publicados 

sobre as mutações individuais, comparando os achados locais com os 

descritos. 

 

4.9. Correlação entre perfil de falha terapêutica prévia e 

desenvolvimento de mutações específicas 
 

  Correlacionou-se  o surgimento de mutações específicas 

avaliando-se apenas os dados sobre pacientes em primeira falha terapêutica. 

Pois, os pacientes com mais de uma falha terapêutica poderiam estar 

acumulando mutações relacionadas a várias drogas ou classe de drogas. Além 

disso, perderia-se o efeito de pressão seletiva de uma determinada droga que 

foi utilizada antes do esquema atual. 

  Para a classe de ITRN, este parâmetro não pôde ser estudado, 

visto que as drogas neste grupo foram utilizadas sempre em associação entre 

esquemas duplos ou triplos. Portanto, não sendo possível associar uma droga 

da classe ITRN com mutações específicas. 

  Na classe de ITRNN, correlacionou-se o uso de Nevirapina ou 

Efavirenz, utilizadas em terapia inicial, com as mutações obtidas nos testes de 

Genotipagem para fins de análise descritiva através do Programa SPSS e 

avaliação estatística comparativa entre as mutações correlacionadas com os 

dois ITRNNs através do Programa Epi Info. 
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4.10. Avaliação do efeito cumulativo de falhas terapêuticas e 
desenvolvimento de resistência antiretroviral 

 

  Caracterizou-se a população em estudo como pacientes em falha 
terapêutica, segundo critérios da RENAGENO e, nesta amostragem, 
encontramos pacientes com graus variáveis de falha a esquemas 
antiretrovirais. Espera-se que o paciente esteja quanto mais experimentado a 
drogas, maior a quantidade de regimes terapêuticos falhados, pior o perfil de 
resistência destes indivíduos e menor as chances de resposta adequada a um 
novo esquema. Neste aspecto, decidiu-se dividir a amostragem em três grupos 
distintos de falha terapêutica e correlacionar seus perfis de resistência a drogas 
para confirmação desta hipótese.  
  Inicialmente, definiu-se que pelo número pequeno da amostra, os 
grupos seriam divididos em: primeira falha, segunda falha e multifalhas (3 ou 
mais falhas) a esquemas antiretrovirais. Não consideramos as trocas de 
esquemas por outros motivos, além de falha terapêutica para fins de 
estratificação nos grupos.  
  As principais mutações relacionadas com resistência para cada 
classe de drogas foram avaliadas, segundo o número de falhas terapêuticas, 
na tentativa de justificar a relação entre número de falhas e acúmulo de 
mutações de resistência. Na classe de IP, selecionamos as chamadas 
mutações UPAMs (L33W/F, V82A/F/L/T, I84V e L90M); nos ITRNs foram 
selecionadas as NAMs (M41L, E44D, D67N, K70R, V118I, L210W, T215Y/F, e 
K219Q/E), mutações no códon 69 e 65, além da M184V por suas importâncias 
no desenvolvimento de resistência nesta classe específica; nos ITRNNs foram 
avaliadas a K103N, Y181C/I, Y188C/L/H e G190A/S. 
  Os resultados do perfil de resistência para cada droga nos 

diferentes grupos de falha terapêutica, e do percentual de mutações para cada 

classe de drogas, foram obtidos a partir do banco de dados do Programa SPSS 

e os seus resultados foram confrontados utilizando para análise estatística o 

Epi Info. 
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5. RESULTADOS 
 

  Os resultados obtidos após a análise do banco de dados foram 
setorizados de acordo com os objetivos e metodologias utilizadas, visando 
melhor entendimento e interpretação adequada dos mesmos. 
 

5.1. Avaliação do perfil de resistência aos antiretrovirais analisado pelo 
Banco de dados de Stanford 

 

  Ao avaliar o perfil de sensibilidade dos antiretrovirais utilizando o 
banco de dados de Stanford, encontrou-se para a classe de IPs o perfil de 
sensibilidade com a seguinte distribuição: 61,4% ao Amprenavir, 55,4% ao 
Atazanavir, 60,4%  ao Indinavir, 65,3% ao Lopinavir, 51,5% ao Nelfinavir, 
61,4% ao Ritonavir e 63,4% ao Saquinavir (Tabela 10). 
  Para os ITRNs, o perfil de sensibilidade caracterizou-se por: 
39,6% Tenofovir, 33,6% Zidovudina, 34,7% Lamivudina, 28,7% Estavudina, 
25,7% Didanosina, 25,7% Abacavir e 33,6% Emtricitabina.  Quanto aos 
ITRNNs, obteve-se 57,4% de sensibilidade à Dilavirdina e 55,4% ao Efavirenz 
e Nevirapina.  
 

Tabela 10.  Perfil de Sensibilidade às drogas Antiretrovirais encontrado 
após a análise das Genotipagens (N=101) pelo Programa de 
Stanford. 

 

Droga ARV S (%) R (%) I (%) 
TDF 40 (39,6) 1 (1) 60 (59,4) 
AZT 35 (34,7) 36 (35,6) 30 (29,7) 
3TC 34 (33,6) 62 (61,4) 5 (5) 
D4T 29 (28,7) 26 (25,7) 46 (45,5) 
DDI 26 (25,7) 20 (19,8) 55 (54,5) 
ABV 26 (25,7) 19 (18,8) 56 (55,4) 
FTC 34 (33,6) 62 (61,4) 5 (5) 
DLV 58 (57,4) 40 (39,6) 3 (3) 
EFV 56 (55,4) 40 (39,6) 5 (5) 
NVP 56 (55,4) 45 (44,6) 0 
APV 62 (61,4) 4 (4) 35 (34,7) 
ATV 56 (55,4) 7 (6,9) 38 (37,6) 
IDV 61 (60,4) 11 (10,9) 29 (28,7) 
LPV 66 (65,3) 2 (2) 33 (32,7) 
NFV 52 (51,5) 30 (29,7) 19 (18,8) 
RTV 62 (61,4) 10 (9,9) 29 (28,7) 
SQV 64 (63,4) 8 (7,9) 29 (28,7) 

  

AZT=Zidovudina, 3TC=Lamivudina, D4T=Estavudina, DDI=Didanosina, ABV=Abacavir, TDF=Tenofovir, 
DLV=Delavirdina, EFV=Efavirenz, NVP=Nevirapina, NFV=Nelfinavir, IDV=Indinavir, SQV=Saquinavir, 
RTV=Ritonavir, ATV=Atazanavir, LPV=Lopinavir, APV=Amprenavir. ARV = Antiretroviral, R = resistente, I 
= sensibilidade intermediária e S = sensível. 
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5.2. Identificação de padrões mutacionais de resistência a drogas através 
de análise das seqüências de protease e transcriptase reversa do 
HIV-1  

 

  Das amostras avaliadas, 49 (48,5%) apresentavam resistência 

aos IPs, sendo 31 padrões diferentes encontrados (Tabela 11). Os seis 

principais padrões mutacionais, excluindo-se as posições polimórficas, 

respondiam por 49% (Tabela 12) das seqüências encontradas. A análise 

destes padrões pelo banco de dados de Stanford encontrou resistência para 

Nelfinavir em todos; sensibilidade em dois dos seis padrões para amprenavir, 

atazanavir, indinavir, ritonavir e saquinavir; e sensibilidade em três dos seis 

padrões para Lopinavir. A L90M estava presente em 28,6% dos principais 

padrões mutacionais e a D30N em 16,3% destes. 

  Na classe de ITRN, encontramos 49 padrões mutacionais (Tabela 
13), visto que os seis principais padrões correspondiam a 38,5% das 

seqüências mutacionais que conferiam resistência a esta classe de drogas 

(Tabela 14). Estes padrões apresentavam uma mediana de 4 mutações de 

resistência a ITRN (mínimo de 1 e máximo de 5).  

  Ao analisarmos os referidos padrões mutacionais principais com 

ajuda do banco de Stanford, observamos resistência à Lamivudina e 

Emtricitabina em todos os padrões, e o Tenofovir mantendo o melhor perfil de 

sensibilidade (sensível em 2 dos 6 padrões). 
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Tabela 11.  Padrões mutacionais encontrados para os Inibidores de 
protease 

Padrão Frequência Percentual Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

24I, 46I, 82A 1 1.1 1.1 48.9 
24I, 46L, 54V, 
82A 1 1.1 1.1 50.0 

24I, 54V 1 1.1 1.1 51.1 
24I, 54V, 82S 1 1.1 1.1 52.1 
30N 3 3.2 3.2 55.3 
30N, 46I, 88D 1 1.1 1.1 56.4 
30N, 46L 1 1.1 1.1 57.4 
30N, 88D 5 5.3 5.3 62.8 
30N, 88D, 90M 1 1.1 1.1 63.8 
30N, 90M 1 1.1 1.1 64.9 
46I, 53L, 90M 1 1.1 1.1 66.0 
46I, 82A 1 1.1 1.1 67.0 
46I, 82A, 90M 1 1.1 1.1 68.1 
46I, 82F 1 1.1 1.1 69.1 
46I, 84V, 90M 1 1.1 1.1 70.2 
46I, 90M 3 3.2 3.2 73.4 
46L, 54V, 82A, 
84V, 90M 

1 1.1 1.1 74.5 

46L, 54V, 82A, 
90M 

1 1.1 1.1 75.5 

46L, 88D, 90M 1 1.1 1.1 76.6 
46L, 90M 2 2.1 2.1 78.7 
48V, 50V, 82A, 
90M 

1 1.1 1.1 79.8 

53L, 54V, 82A, 
90M 

1 1.1 1.1 80.9 

54L, 84V, 90M 1 1.1 1.1 81.9 
54V, 82A 2 2.1 2.1 84.0 
54V, 90M 1 1.1 1.1 85.1 
82A 1 1.1 1.1 86.2 
82A, 90M 1 1.1 1.1 87.2 
84V 1 1.1 1.1 88.3 
88D 1 1.1 1.1 89.4 
88S 1 1.1 1.1 90.4 
90M 9 9.6 9.6 100.0 
Total 94 100.0 100.0 - 
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Tabela 12. Seis principais padrões de resistência em 49 sequências de 49 
pacientes com mutações de resistência para Inibidores de 
protease, de 2002-2004. 

 

Susceptibilidade à Droga Padrão 

Mutacional 

No de 

pessoas 

% de 

sequências

% 

Cumulativo APV ATV IDV LPV NFV RTV SQV

90M 9 18,4 18,4 I I I S I I I 

30N, 88D 5 10,2 28,6 S S S S R S S 

46I, 90M 3 6,1 34,7 I I I I R I I 

30N 3 6,1 40,8 S S S S I S S 

54V, 82A 2 4,1 44,9 I I I I I I I 

46L, 90M 2 4,1 49 I I I I R I I 
APV=Amprenavir, ATV=Atazanavir, IDV=Indinavir, LPV=Lopinavir, NFV=Nelfinavir, 

RTV=Ritonavir e SQV=Saquinavir. S=Sensível, I=Sensibilidade intermediária e R=Resistente. 

 

Tabela 13. Padrões mutacionais encontrados para Inibidores da 
transcriptase reversa análogos de nucleosídios/nucleotídeos. 

Padrão Frequência Percentual 
Percentual 
Válido 

Percentual 
Cumulativo 

118I 2 2.1 2.1 5.3 
118I, 184V, 215F 2 2.1 2.1 7.4 
184V 14 14.9 14.9 22.3 
184V, 215F 1 1.1 1.1 23.4 
184V, 215Y 1 1.1 1.1 24.5 
184V, 219E 1 1.1 1.1 25.5 
210W, 215Y 1 1.1 1.1 26.6 
41L, 118I, 184V, 210W, 
215Y 

4 4.3 4.3 30.9 

41L, 118I, 210W, 215Y 1 1.1 1.1 31.9 
41L, 184V 1 1.1 1.1 33.0 
41L, 184V, 210W, 215Y 4 4.3 4.3 37.2 
41L, 184V, 215F 1 1.1 1.1 38.3 
41L, 184V, 215Y 5 5.3 5.3 43.6 
41L, 210W, 215FY 1 1.1 1.1 44.7 
41L, 210W, 215Y 2 2.1 2.1 46.8 
41L, 215Y 1 1.1 1.1 47.9 
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41L, 44D, 118I, 210W, 
215Y 

2 2.1 2.1 50.0 

41L, 44D, 210W, 215Y 1 1.1 1.1 51.1 
41L, 44D, 67N, 118I, 184V, 
210W, 215Y 

2 2.1 2.1 53.2 

41L, 44D, 67N, 184V, 
210W, 215Y 

1 1.1 1.1 54.3 

41L, 44D, 67N, 184V, 
210W, 215Y, 219Q 

1 1.1 1.1 55.3 

41L, 65R 1 1.1 1.1 56.4 
41L, 67N, 118I, 184V, 
210W, 215Y 

4 4.3 4.3 60.6 

41L, 67N, 118I, 210W, 
215Y 

1 1.1 1.1 61.7 

41L, 67N, 184V, 210W, 
215Y 

3 3.2 3.2 64.9 

41L, 67N, 210W, 215Y 2 2.1 2.1 67.0 
41L, 67N, 70R, 118I, 184V, 
210W, 215F, Y219E 

1 1.1 1.1 68.1 

41L, 67N, 70R, 219Q 1 1.1 1.1 69.1 
41L, 67N, 70R, 219Q 1 1.1 1.1 69.1 
41L, 70R 1 1.1 1.1 70.2 
65R 3 3.2 3.2 73.4 
65R, 67N, 184V, 219E 1 1.1 1.1 74.5 
65R, 70R, 184V 1 1.1 1.1 75.5 
67N, 118I, 184V 1 1.1 1.1 76.6 
67N, 210W, 215Y 1 1.1 1.1 77.7 
67N, 215FY 1 1.1 1.1 78.7 
67N, 70R, 184V, 210W, 
215Y, 219E 

2 2.1 2.1 80.9 

67N, 70R, 184V, 215, 
F219E 

1 1.1 1.1 81.9 

67N, 70R, 184V, 215, 
F219Q 

2 2.1 2.1 84.0 

67N, 70R, 184V, 219Q 4 4.3 4.3 88.3 
67N, 70R, 215F, 219E 1 1.1 1.1 89.4 
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67N, 70R, 219E 2 2.1 2.1 91.5 
67N, 70R, 219Q 1 1.1 1.1 92.6 
69D, 70R, 219N 1 1.1 1.1 93.6 
69ins, 210W 1 1.1 1.1 94.7 
69ins, 210W, 215Y 1 1.1 1.1 95.7 
69N, 70R, 215F, 219E 1 1.1 1.1 96.8 
70R, 184V 2 2.1 2.1 98.9 
70R, 184V, 219E 1 1.1 1.1 100.0 
Total 94 100.0 100.0 - 
 
  A K65R foi encontrada em 5.9% (6) pacientes, acontecendo 

sozinha em 3 pacientes e em combinação com M184V em 1 paciente, em 

combinação com M184V e K219E em 1 paciente, em combinação com M41L 

em 1 paciente. 
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Tabela 14.  Seis principais padrões de resistência em 91 sequências de 
91 pacientes com mutações de resistência para Inibidores da 
transcriptase reversa análogos de nucleosídios/nucleotídeos, 
de 2002-2004. 

 
SUSCEPTIBILIDADE 

Padrão 
Mutacional 

Número 
de 
Pessoas 

% 
Seqüência

% 
Cumulativo ABV AZT 3TC D4T DDI FTC TDF

184V 14 15,4 15,4 S S R S S R S 

41L, 184V, 

215Y 
5 5,5 20,9 I I R I I R I 

41L, 118I, 

184V, 

210W, 

215Y 

4 4,4 25,3 I I R I I R 

I 

41L, 67N, 

118I, 

184V, 

210W,  

215Y 

4 4,4 29,7 R R R R R R I 

67N, 70R, 

184V, 

219Q 

4 4,4 34,1 I I R I I R S 

41L, 184V, 

210W, 

215Y 

4 4,4 38,5 I I R I I R I 

ABV=Abacavir, AZT=Zidovudina, 3TC=Lamivudina, D4T=Estavudina, DDI=Didanosina, 

FTC=Emtricitabina e TDF=Tenofovir. S=Sensível, I=Resistência intermediária e R=Resistente. 

  Encontraram-se 17 padrões mutacionais na classe de ITRNN 

(Tabela 15), em que os dois principais padrões mutacionais encontrados 

corresponderam a 40,9% (18) das seqüências mutantes (Tabela 16).  

  A K103N foi o principal padrão mutacional isolado, respondendo 

por 27,3% dos padrões mutacionais.  
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Tabela 15. Padrões de mutações encontradas para Inibidores da 
transcriptase reversa não análogos de nucleosídios 

Padrão 
Mutacional 

Frequência Percentual 
Percentual 
válido 

Percentual 
Cumulativo 

100I, 103N 3 3.2 3.2 56.4 
103N 12 12.8 12.8 69.1 
103N, 108I 2 2.1 2.1 71.3 
103N, 108I, 
190A 

1 1.1 1.1 72.3 

103N, 181C 3 3.2 3.2 75.5 
103N, 181C, 
190A 

1 1.1 1.1 76.6 

103N, 188I 1 1.1 1.1 77.7 
103N, 188l 1 1.1 1.1 78.7 
103N, 190A 3 3.2 3.2 81.9 
106A, 190A 1 1.1 1.1 83.0 
108I, 181C, 
190A 

1 1.1 1.1 84.0 

181C 3 3.2 3.2 87.2 
181C, 188L, 
190A 

1 1.1 1.1 88.3 

181C, 190A 6 6.4 6.4 94.7 
188L 1 1.1 1.1 95.7 
190A 3 3.2 3.2 98.9 
190S 1 1.1 1.1 100.0 
Total 94 100.0 100.0 - 
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Tabela 16.  Principais padrões de resistência em 44 sequências de 44 
pacientes com mutações de resistência para Inibidores da 
transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos, de 2002-
2004 

Susceptibilidade à Droga 
Padrão Mutacional 

No de 

pessoas 

%  

sequências

% 

Cumulativo DLV EFV NVP 

103N 12 27,3 27,3 R R R 

181C, 190A 6 13,6 40,9 R R R 

103N, 190A 3 6,8 47,7 R R R 

100I, 103N 3 6,8 54,5 R R R 

190A 3 6,8 61,3 S I R 

103N, 181C 3 6,8 68,1 R R R 

181C 3 6,8 74,9 R I R 
DLV=Delavirdina, EFV=Efavirenz e NVP=Nevirapina. S=Sensível, I=Resistência intermediária e 

R=Resistente. 
 

  Na amostra de 101 sequências de 101 pacientes, os principais 

padrões mutacionais para IP, ITRN e ITRNN corresponderam a 49%, 38,5% e 

40,9%, respectivamente, de todas as seqüências que geraram resistência às 

drogas das referidas classes após avaliação do seu perfil de resistência 

utilizando o banco de dados de Stanford.  
 

5.3. Avaliação clínica, demográfica, imuno-virológica e terapêutica dos 
pacientes submetidos a Genotipagem 

 

  Do total de 101 pacientes da amostragem, 76,2% (77) eram do 

sexo masculino e 23,8% (24) femininos. A mediana de idade era 38 anos 

(variando de 6 a 66 anos). Os pacientes tiveram diagnóstico de HIV no período 

de julho/1981 a setembro/2002. Destes casos, 66,3% (67) já apresentaram 

doença definidora de Aids no passado, dentre elas: Retinite por CMV, Sarcoma 

de Kaposi, Pneumocistose, Neurotoxoplasmose, Candidíase esofágica, 

Tuberculose e micobacterioses atípicas, Câncer cervical invasivo e Pneumonia 

bacteriana recorrente (mais de 2 episódios em 1 ano), segundo definição da 

Sociedade Internacional de AIDS (Schechter et al, 2005). Quanto à situação 

clínica dos pacientes no momento do exame, 23,8% (24) encontravam-se                  

sintomáticos (Tabela 17). 
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  O CD4 médio encontrado foi de 279,21 células/ mm3, variando de 

2 a 1300 células/ mm3 de sangue. Destes, 40,6% (41) pacientes se 

apresentavam com CD4<200 (variando de 2 a 199) e 59,4% (60) com 

CD4>200 (variando de 203 a 1300). A Carga Viral média foi de 106.770,97 

(variando de 1.600-1.900.000) cópias, com Log médio de 4,49 (2,34 – 6,27).  

 

Tabela 17.  Características Epidemiológicas, Clínicas e Imuno virológicas 
da População (101 pacientes). 

Característica Valores (%) 

Sexo 

 

Gestantes 

Masc     77 (76,2%) 

Fem       24 (23,8%) 

                 0 (0%) 

 

Idade  

 

Média = 36,99 anos (6-66) 

Mediana = 38 anos 

Moda = 41 anos 

Desvio Padrão = 11,59 * anos 

Data do diagnóstico de HIV Julho/81 a Setembro/02 

Doença Definidora de AIDS 

Pacientes Sintomáticos 

66,3% (67)  

23,8 % (24)  

CD4 Média = 279,21 céls/mm3 (2-1300) 

Desvio padrão = 209.22 

Mediana = 251 e Moda = 85  

Carga Viral 

 

 

 

Log 

Média = 106.770,97 cópias/ml  

               (1.600-1.900.000)   

Desvio padrão = 256.086,02  

Mediana=33.000 e Moda=12.000 

Média = 4,49 (2,34 – 6,27)  

Desvio Padrão = 0,65  

Mediana=4,5 e Moda=3,9  
* N=95 

# Doença Definidora de Aids: Retinite por CMV, Sarcoma de Kaposi, Pneumocistose, 

Neurotoxoplasmose, Candidíase esofágica, Tuberculose e micobacterioses atípicas, 

Câncer cervical invasivo e Pneumonia bacteriana recorrente (+ de 2 episódios em 1 ano), 

(Fonte: Schechter et al, 2005). 
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  Quanto à utilização prévia de antiretrovirais, encontrou-se na 
classe de ITRN um número total de pacientes utilizando as mesmas, 
respectivamente: Zidovudina 83 (82,2%), Lamivudina 80 (79,2%), Estavudina 
65 (64,4%), Didanosina 78 (77,2%), Zalcitabina 11 (10,9%), e não sendo 
utilizados Abacavir e Tenofovir. Na classe de ITRNN, obtiveram-se os valores: 
Efavirenz 28 (27,7%) e Nevirapina 24 (23,8%). E para a classe de IP: Nelfinavir 
44 (43,6%), Indinavir 28 (27,7%), Saquinavir 10 (9,9%), Ritonavir 27 (26,7%), 
Lopinavir 4 (4%), Amprenavir 1 (1%). Não foi utilizado Atazanavir.  
  Ao estratificarmos os pacientes por números de esquemas 
terapêuticos utilizados previamente ao exame de Genotipagem, obtivemos o 
seguinte resultado: 23 pacientes utilizaram apenas um esquema terapêutico 
(22%); 36 destes, 2 esquemas (36%); 22 utilizaram 3 esquemas (22%); 13 
pacientes com 4 esquemas (13%) e 7 utilizaram 5 esquemas (7%).  
  Foi utilizada terapia dupla em 65 esquemas. Sendo este dado 
importante pela maior possibilidade de desenvolvimento de mutações nas 
NAMs com o uso de terapia dupla.  A quantidade de esquemas 
terapêuticos previamente utilizados e motivos para troca dos mesmos deve ser 
salientada por sua importância na indução de resistência. Nos 101 pacientes 
foram utilizados 252 esquemas terapêuticos diferentes e os principais motivos 
para justificar suas trocas foram: Falha Terapêutica = 90, Intolerância 
medicamentosa = 66, Início de terapia anti-tuberculostática = 8, Abandono de 
terapia pelo paciente = 2, Falha na Aderência à medicação = 2, Acidose lática 
= 1, Neuropatia periférica = 1, Motivos religiosos = 1 e outros não especificados 
= 3. 
 
5.4. Definição das principais mutações individuais dos pacientes em 

terapia antiretroviral 
 
  Dos 101 isolados, 7,9% não apresentavam mutações de 
resistência a drogas, 9,9% tinham mutações associadas a uma classe de 
drogas (7,9% ITRN, 1% ITRNN e 1% IP), 73,3% tinham mutações associadas à 
resistência a duas classes de drogas (38,6% ITRN e IP, e 34,7% ITRNN e 
ITRN), e 8,9% tinham mutações associadas com resistência às três classes de 
drogas. 
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Tabela 18.  Mutações individuais encontradas na transcriptase reversa, 
relacionadas com resistência a drogas antiretrovirais nos 
pacientes submetidos à Genotipagem no Ceará (N=101). 

Códon 
Aminoácido 
Substituído 

Freqüência 
(n) 

Percentagem 
% 

Drogas Relacionadas com 
Resistência à Mutação 

41 L 41 40.6 AZT,DDI,D4T,TDF 
44 D 7 6.9 AZT,3TC 
50 V 1 1.0 D4T 
65 R 6 5.9 ABV,3TC,DDC,DDI,TDF 

67 

* 
E 
G 
N 
Total 

1 
2 
5 
33 
41 

1.0 
2.0 
5.0 
32.7 
40.7 

AZT,DDI,DDC,3TC,D4T,ABV

69 

A 
D 
N 
I 
Total 

1 
1 
3 
2 
7 

1.0 
1.0 
3.0 
2.0 
7.0 

ABV,3TC,AZT,D4T,DDC,DDI

70 
* 
R 
Total 

1 
22 
23 

1.0 
21.8 
22.8 

AZT 

74 
I 
V 
Total 

1 
3 
4 

1.0 
3.0 
4.0 

AZT,3TC,DDI,ABV 

75 

I 
M 
T 
L 
Total 

3 
1 
1 
1 
6 

3.0 
1.0 
1.0 
1.0 
6.0 

D4T,DDC,DDI 

77 - - - ITRN 

98 
G 
S 
Total 

1 
5 
6 

1.0 
5.0 
6.0 

NVP,EFV,DLV 

100 I 3 3.0 ITRNN 
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101 

* 
E 
P 
Q 
Total 

2 
4 
1 
2 
9 

2.0 
4.0 
1.0 
2.0 
9.0 

EFV 

103 

N 
R 
S 
Total 

27 
1 
1 
29 

26.7 
1.0 
1.0 
28.7 

EFV,NVP,DLV 

 

106 A 1 1.0 NVP,EFV,DLV 
108 I 4 4.0 NVP,EFV 

115 
* 
F 
Total 

1 
1 
2 

1.0 
1.0 
2.0 

AZT,ABV 

116 - - - Múltiplos ITRN 

118 
* 
I 
Total 

1 
20 
21 

1.0 
19.8 
20.8 

AZT,3TC 

151 - - - AZT,3TC,DDI,DDC 
179 - - - EFV 

181 
* 
C 
Total 

1 
15 
16 

1.0 
14.9 
15.9 

NVP,EFV,DLV 

184 
I 
V 
Total 

1 
61 
62 

1.0 
60.4 
61.4 

3TC,ABV,DDC,DDI 

188 
* 
L 
Total 

1 
4 
5 

1.0 
4.0 
5.0 

NVP, AZT, DLV,EFV 

190 
A 
S 
Total 

17 
1 
18 

16.8 
1.0 
17.8 

EFV,NVP, DLV 

210 
W 
S 
Total 

36 
1 
37 

35.6 
1.0 
36.6 
 

AZT,TDF 
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211 
* 
K 
Total 

4 
34 
38 

4.0 
33.7 
37.7 

AZT/3TC 

214 F 55 54.5 AZT/3TC 

215 

* 
C 
F 
Y 
F/Y 
Total 

1 
1 
9 
40 
3 
54 

1.0 
1.0 
8.9 
39.6 
3.0 
53.5 

AZT, D4T 

219 

E 
N 
Q 
Total 

11 
6 
9 
26 

10.9 
5.9 
8.9 
25.7 

AZT, D4T,DDC 

225 - - - EFV 
227 - - - NVP ,EFV 
230 - - - DLV 
234 - - -  
236 - - - DLV 
238 - - - AZT 
318 - - - NVP 

333 
* 
E 
Total 

2 
3 
5 

2.0 
3.0 
5.0 

AZT/3TC 

NFV=Nelfinavir, IDV=Indinavir, SQV=Saquinavir, RTV=Ritonavir, ATV=Atazanavir, 
LPV=Lopinavir,  APV=Amprenavir. * representa outras substituições por aminoácidos não 
relacionados a resistência. 
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Tabela 19.  Mutações individuais encontradas na protease relacionadas 
com resistência a drogas antiretrovirais nos pacientes 
submetidos à Genotipagem no Ceará (N=101). 

Códon 
Amninoácido 
Substituído 

Freqüência 
(n) 

Percentagem 
% 

Drogas Relacionadas com 
Resistência à Mutação 

10 

F 
I 
R 
V 
Total 

4 
29 
1 
9 
43 

4.0 
28.7 
1.0 
8.9 
42.6 

IDV,LPV,NFV,ATV,APV,RTV,SQV

20 

I 
M 
R 
T 
Total 

1 
2 
11 
6 
20 

1.0 
2.0 
10.9 
5.9 
19.8 

IDV,LPV,ATV,RTV,NFV,TPV 

24 I 4 4.0 IDV,RTV,LPV,ATV 
30 N 12 11.9 NFV,SQV 
32 I 1 1.0 IDV,APV,SQV,RTV,NFV,ATV,LPV

33 

* 
F 
I 
Total 

1 
1 
1 
3 

1.0 
1.0 
1.0 
3.0 

RTV,ATV,APV,LPV,TPV 

36 
I 
L 
Total 

43 
2 
45 

42.6 
2.0 
44.6 

IDV,NFV,SQV,RTV,LPV,ATV,TPV

46 

I 
L 
V 
Total 

10 
7 
1 
18 

9.9 
6.9 
1.0 
17.8 

IDV,NFV,LPV,SQV,RTV,ATV,APV

47 - - - IDV,LPV,APV,TPV 
48 V 1 1.0 SQV,IDV,RTV,ATV,NFV 
50 V 1 1.0 ATV,APV,LPV 
53 L 2 2.0 RTV,LPV 

54 

* 
L 
V 
A 
Total 

1 
1 
9 
2 
13 

1.0 
1.0 
8.9 
2.0 
12.9 

SQV,IDV,NFV,LPV,ATV,APV 

 
60 E 1 1.0 SQV,NFV,RTV,TPV 

63 
A 
H 

1 
2 

1.0 
2.0 

RTV,IDV,SQV,NFV,ATV,LPV 
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P 
S 
T 
Total 

74 
3 
1 
81 

73.3 
3.0 
1.0 
80.3 

71 

* 
T 
V 
I 
Total 

2 
7 
17 
1 
27 

2.0 
6.9 
16.8 
1.0 
26.7 

IDV,RTV,NFV,SQV,ATV,LPV,TPV
,ATV 

73 S 2 2.0 IDV,SQV,ATV,APV,TPV 
77 I 35 34.7 RTV,NFV,IDV 

82 

M 
A 
F 
I 
S 
Total 

2 
12 
1 
3 
1 
19 

2.0 
11.9 
1.0 
3.0 
1.0 
18.9 

RTV,IDV,SQV,NFV,LPV,ATV,APV
,TPV 

84 V 4 4.0 
RTV,IDV,SQV,NFV,APV,ATV,LPV
,TPV 

88 
D 
S 
Total 

9 
1 
10 

8.9 
1.0 
9.9 

NFV,IDV,RTV,ATV 

90 M 25 24.8 
RTV,IDV,SQV,NFV,LPV,ATV,APV
,TPV 

93 L 24 23.8 IDV,NFV 
 

NFV=Nelfinavir, IDV=Indinavir, SQV=Saquinavir, RTV=Ritonavir, ATV=Atazanavir, LPV=Lopinavir,  

APV=Amprenavir. 

 * representa outras substituições por aminoácidos não relacionados à resistência 

 

  Em suma, entre as 101 sequências da protease, 97 (96%) tinham 

mutação em pelo menos uma das 21 posições de resistência. A L63P foi a 

mutação mais comum encontrada (74 sequências) ao considerar todas as 

posições de resistência. Excluindo-se as posições polimórficas (10, 20, 33, 36, 

63, 71, 77 e 93), a mutação mais encontrada foi a L90M (25 sequências). 
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  Avaliando as 101 seqüências para ITRNs, 91 tinham uma ou mais 

mutações nas 18 posições de resistência. A M184V foi a mutação mais 

comumente encontrada (61 seqüências), estando sozinha entre os cinco 

padrões principais em 15,4% (14 seqüências) e em associação com outras 

mutações nos 23,1% (21) demais. A T215Y foi a segunda mais alta, ocorrendo 

em 43 seqüências (sendo a apresentação T215F/Y em 3 casos), seguidas pela 

M41L que ocorreu em 41 seqüências. 

  Para as 101 sequências avaliadas dos ITRNNs, 44 (43,5%) 

apresentavam uma ou mais mutações nas 12 posições de resistência. A 

K103N foi a mutação de resistência mais freqüente nesta classe, ocorrendo em 

27 amostras. 

  Na avaliação das mutações individuais encontradas na amostra e 

sua correlação com resistência a drogas antiretrovirais, obtiveram-se 

resultados conforme   Tabelas 18 e 19. 

 

5.5.  Correlação entre perfil de falha terapêutica prévia e 

desenvolvimento de mutações específicas 

  

  Na avaliação da classe IP, foram utilizadas como drogas em 

esquemas iniciais: Nelfinavir, Indinavir, Ritonavir e Saquinavir. 

  O Nelfinavir foi utilizado como único inibidor de protease em 26 

pacientes (25,7%), cuja análise de suas Genotipagens evidenciou a presença 

de 9 padrões com a mutação D30N (30N+77I+88D = 3, 30N+36I+88D = 2, e 

30N+36I+46L, 30N+77I, 30N+36I, 30N+36I+46I+77I+88D = 1), correspondendo 

a 34,6%, e 6 padrões com L90M (36I+90M = 4, 90M = 1, 77I+90M = 1) que 

corresponde a 23%, além de 4 isolados com 77I sozinha, 3 com 36I sozinha, 1 

com 36I+88D e três isolados não apresentavam mutações para IP. 

  Nos pacientes que usaram apenas IDV (N=6), a principal mutação 

foi 63P (N=4), seguida por 36I (N=3) e 82A (N=3) e L90M em 1 caso. 

  O Ritonavir e Saquinavir foram utilizados em apenas um paciente, 

impossibilitando correlação válida para estas drogas e mutações específicas. 
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  O estudo de correlação para a classe de ITRN não pode ser 

realizado, devido à utilização destes sempre em regimes de esquemas duplos 

ou triplos. 

  Na classe de ITRNN, avaliou-se a utilização de esquema inicial 

com EFV (N=23), obtendo-se como principais mutações: 103N (14), 190A (5), 

108I (3) e 181C (2). Ao utilizar NVP (N=21), obtivemos 103N (8), 181C (11), 

190 A (8) e 108I (1). Não houve diferença estatisticamente significativa para 

prevalência da mutação 103N com uso prévio de Efavirenz ou Nevirapina 

(p=0,13), assim como para 190A (p=0,23) e 108I (p=0,33). Contudo, houve 

diferença estatisticamente significativa para a mutação 181C (p=0,0015) no uso 

prévio de NVP. 

 

5.6. Avaliação do efeito cumulativo de falhas terapêuticas e 
desenvolvimento de resistência antiretroviral 

 
  Ao analisar o perfil mutacional que proporcionava resistência às 

várias drogas utilizadas no momento da realização do exame, obtiveram-se 

resultados diferentes de acordo com a quantidade de falhas terapêuticas. O 

que determinou a divisão dos pacientes em três grupos: uma falha terapêutica, 

duas falhas e multifalhas (três ou mais falhas). 

  Os Inibidores de Protease foram utilizados pelos pacientes em 

falha terapêutica, segundo distribuição da Figura 13, em que observamos o 

Nelfinavir como droga mais utilizada nos três subgrupos, os quais 

apresentavam um perfil de resistência aos Ips, segundo distribuição da Figura 
14. 
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Nelfinavir 36,8 35 66,6

Ritonavir 2 29,7 73,3

Indinavir 12,2 35 53,3

Saquinavir 2 13,5 33,3

Amprenavir 0 0 6,6

Lopinavir 0 5,4 13,3

Atazanavir 0 0 0

1a falha(N=49)% 2a falha(N=37)% Multifalha(N=15)%

 

Figura 13. Perfil de utilização prévia dos Inibidores de protease nos 
pacientes submetidos à Genotipagem (N=101). 
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Ritonavir 4,1 0 53,3

Indinavir 6,1 0 53,3

Saquinavir 2 0 46,7

Amprenavir 0 0 26,7
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Atazanavir 2 0 40
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Figura 14.  Perfil de Resistência dos Inibidores de Protease após análise 
das Genotipagens, realizadas no Estado do Ceará, entre abril/02 a 
março/04, pelo Banco de Dados de Stanford (N=101).
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Tabela 20. Comparação entre a resistência Antiretroviral aos Inibidores de 
protease nos subgrupos de falha terapêutica. 

Droga 

Antiretroviral 

1ª falha 

% (N) 

2ª falha % 

(N) 

valor p 

(1ª e 2ª 

falha) 

Multifalhas 

% (N) 

valor p 

(1ª e 

multifalhas) 

valor p (2ª e 

multifalhas) 

Nelfinavir 20,4 (10) 18,9 (7) 0,86 86,7 (13) 0,0000029 0,0000054 

Ritonavir 4,1 (2) 0 (0) 0,5 53,3 (8) 0,000051 0,0000086 

Indinavir 6,1 (3) 0 (0) 0,25 53,3 (8) 0,00016 0,0000086 

Saquinavir 2 (1) 0 (0) 1 46,7 (7) 0,000072 0,00048 

Amprenavir 0 (0) 0 (0) 1 26,7 (4) 0,0021 0,005 

Lopinavir 0 (0) 0 (0) 1 13,3 (2) 0,052 0,079 

Atazanavir 2 (1) 0 (0) 1 40 (6) 0,0004 0,00024 

Total 49 37 - 15 - - 
* Realizado teste de Chi quadrado na análise estatística, porém quando valor abaixo de cinco 

consideramos válido o p do teste de Fisher. 

 

  Na avaliação dos IPs,  não há diferença estatisticamente 

significativa na resistência às drogas antiretrovirais entre pacientes com 

primeira e segunda falha a regimes terapêuticos (p>0,05). Porém, observamos 

diferenças significantes estatisticamente em pacientes com falha a três ou mais 

esquemas terapêuticos para quase todos os IPs (p<0,05), exceto para o 

Lopinavir (p=0,079) no grupo de falha ao segundo esquema, comparado aos 

multifalhados (Tabela 20).  

  Ao avaliar o perfil de mutações UPAM (L33W/F, V82A/F/L/T, I84V 

e L90M) nos subgrupos de falha terapêutica (Tabela 21), não observamos 

diferenças estatisticamente significativas para desenvolvimento de L33W, bem 

como para as demais UPAMs, comparando os subgrupos de 1ª e 2ª falha. Para 

as mutações V82A/F/L/T, I84V e L90M, encontraram-se diferenças 

significativas entre os subgrupos na 1ª e 2ª falha terapêutica, comparada com 

os multifalhados (p<0,05), (Tabela 22). 
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Tabela 21. Perfil de UPAM (Mutações de Resistência associadas aos 
Inibidores de Protease), após análise das Genotipagens, 
realizadas, no Estado do Ceará, entre abril/02 a março/04, 
pelo Banco de Dados de Stanford (N=101), nos subgrupos de 
falha terapêutica. 

Subgrupo de 

Falhas 

L33W/F (%) V82A/F/L/T 

(%)  

I84V (%) L90M (%) 

1ª falha 

(N=49) 

0 3 (6,1) 1 (2) 6 (12,2) 

2ª falha 

(N=37) 

0 4 (10,8) 0 8 (21,6) 

Multifalha 

(N=15) 

1 (6,6) 6 (49) 3 (20) 12 (80) 

 
Tabela 22. Avaliação do percentual de UPAM (Mutações de Resistência 

associadas aos Inibidores de Protease) nos subgrupos de 
falha terapêutica.  

Mutações de 

Resistência 

valor p 

(1ª e 2ª falha) 

valor p  

(2ª e multifalha) 

valor p 

(1ª e multifalha) 

L33W/F  - 0,23 0,23 

V82A/F/L/T  0,45 0,024 0,003 

I84V  1 0,02 0,03 

L90M  0,24 0,00008 0,0000003 

* Realizado teste de Chi quadrado na análise estatística, porém quando valor abaixo de cinco 

consideramos válido o p do teste de Fisher. 

 

 Os Inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos foram 

utilizados pelos pacientes em falha terapêutica, segundo distribuição da Figura 
15 e apresentavam um perfil de resistência segundo distribuição da Figura 16. 
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Didanosina 40,8 83,8 86,6

Estavudina 36,7 70,3 93,3

Lamivudina 59,2 97,3 100

Abacavir 0 0 0
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Tenofovir 0 0 0

Zalcitabina 0 13,5 26,6

1a falha(N=49)% 2a falha(N=37)% Multifalha(N=15)%

 
Figura 15. Perfil de utilização prévia dos Inibidores da transcriptase 
reversa análogos de nucleosídeos (N=101). 
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Zidovudina 30,6 27 73,3

Didanosina 10,2 18,9 53,3

Estavudina 18,4 18,9 66,7

Lamivudina 55,1 70,3 53,3

Abacavir 10,2 18,9 46,7

Entricitabina 53,1 70,3 60

Tenofovir 0 0 6,7

1a falha(N=49)% 2a falha(N=37)% Multifalha(N=15)%

 
Figura 16. Perfil de Resistência dos Inibidores da transcriptase reversa 
análogos de nucleosídeos, após análise das Genotipagens, realizadas no 
Estado do Ceará, entre abril/02 a março/04, pelo Banco de Dados de 
Stanford (N=101). 
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Tabela 23.  Comparação entre a resistência Antiretroviral aos Inibidores 

da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos nos 

subgrupos de falha terapêutica. 

Droga 

Antiretroviral 

1ª falha 

% (N) 

2ª Falha

% (N) 

valor p 

(1ª e 2ª 

falha) 

Multifalha 

% (N) 

valor p(1ª e 

multifalha) 

valor p (2ª e 

multifalha) 

Zidovudina 30,6 (15) 27 (10) 0,71 73,3 (11) 0,0032 0,002 

Didanosina 10,2 (5) 18,9 (7) 0,24 53,3 (8) 0,001 0,019 

Estavudina 18,4 (9) 18,9 (7) 0,94 66,7 (10) 0,00078 0,0022 

Lamivudina 
55,1 (27) 

70,3 

(26) 
0,15 53,3 (8) 0,9 0,24 

Abacavir 10,2 (5) 18,9 (7) 0,24 46,7 (7) 0,0041 0,08 

Entricitabina 
53,1 (26) 

70,3 

(26) 
0,1 60 (9) 0,63 0,52 

Tenofovir 0 (0) 0 (0) 1 6,7 (1) 0,23 0,28 

Total 49 37 - 15 - - 

* Realizado teste de Chi quadrado na análise estatística, porém quando valor abaixo de cinco 

consideramos válido o p do teste de Fisher. 

 

  Na avaliação dos ITRNs, não há diferença estatisticamente 

significativa na resistência às drogas antiretrovirais entre pacientes com 

primeira e segunda falha a regimes terapêuticos. Porém, observamos 

diferenças significantes estatisticamente em pacientes com falha a três ou mais 

esquemas terapêuticos para AZT, DDI, D4T e ABV (p<0,05). Não há diferença 

significativa para ABV nos pacientes com segunda falha e multifalhados, em 

que há alta prevalência de resistência, tampouco diferença estatisticamente 

significativa para 3TC (p=0,24) e FTC (0,52), no qual há alta resistência nos 

três grupos e para o TDF que demonstra baixa prevalência de resistência 

(Tabela 23). 
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  Ao avaliar o perfil de mutações para ITRNs, correspondentes às 

NAMs (M41L, E44D, D67N, K70R, V118I, L210W, T215Y/F, e K219Q/E), 

mutações no códon 69, K65R e M184V (Tabela 24), não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os subgrupos com 1ª e 2ª falha 

terapêutica, bem como para a mutação D67N, E44D, V118I, M184V, K65R, no 

códon 69, e para K219Q⁄E entre e 2ª falha emultifalhados (Tabela 25). Porém, 

a M184V encontra-se presente em percentuais elevados nos três grupos. 

Houve diferença estatisticamente significaticva para as mutações M41L, K70R, 

L210W, T215Y⁄F, comparando-se os subgrupos com 1ª ou 2ª falha terapêutica 

e multifalhados, e para K219Q⁄E entre os subgrupos com 1a falha e 

multifalhados (p<0,05).  

 

Tabela 24. Perfil de Mutações para Inibidores da transcriptase reversa 
análogos de nucleosídeos, após análise das Genotipagens, 
realizadas no Estado do Ceará, entre abril/02 a março/04, pelo 
Banco de Dados de Stanford (N=101), nos subgrupos de falha 
terapêutica. 

No de 
Falhas 

M41L 
(%) 

D67N 
(%) 

K70R 
(%) 

L210
W (%) 

T215Y⁄
F (%) 

K219Q⁄
E (%) 

E44D 
(%)  

V118I 
(%) 

M184V 
(%) 

K65R 
(%) 

 69 
(%) 

1ª Falha 
(N=49) 

16 

(32,6) 

15 

(30,6) 

13 

(26,5) 

12 

(24,5) 

21 

(42,8) 

11 

(22,4) 

3 

(6,1) 

7 

(14,3) 

27 

(55,1) 

4 

(8,1) 

3 

(6,1) 

2ª Falha 
(N=37) 

13 

(35) 

11 

(29,7) 

8 

(21,6) 

10  

(27) 

17 

(45,9) 

8  

(21,6) 

1 

(2,7) 

7 

(18,9) 

26 

(70,6) 

2 

(5,4) 

1 

(2,7) 

Multifalh
(N=15) 

12 

(80) 

6  

(40) 

0 13 

(86,6) 

13 

(86,6) 

0 3  

(20) 

6  

(40) 

8 

(53,3) 

0 3 

(20) 
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Tabela 25. Avaliação do percentual de Mutações para Inibidores da 
transcriptase reversa análogos de nucleosídeos nos 
subgrupos de falha terapêutica. 

Mutações de 
Resistência 

valor p 
(1ª e 2ª falha) 

valor p  
(2ª e multifalha) 

valor p 
(1ª e multifalha) 

M41L 0,8 0,003 0,001 
D67N 0,92 0,52 0,53 
K70R 0,59 0,08 0,027 
L210W 0,79 0,00008 0,00001 
T215Y⁄F 0,77 0,007 0,003 
K219Q⁄E 0,92 0,08 0,05 
E44D 0,63 0,06 0,13 
V118I  0,56 0,16 0,06 
M184V 0,15 0,24 0,9 
K65R 0,69 1 0,56 
69 0,63 0,06 0,13 

* Realizado teste de Chi quadrado na análise estatística, porém quando valor abaixo de cinco 
consideramos válido o p do teste de Fisher. 

  Os Inibidores da transcriptase reversa não análogos de 
nucleosídeos foram utilizados pelos pacientes em falha terapêutica, segundo 
disposição da Figura 17, e apresentavam um perfil de resistência segundo 
disposição da Figura 18. 
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35

Efavirenz 26,5 24,3 33,3

Nevirapina 20,5 24,3 6,6

1a falha(N=49)% 2a falha(N=37)% Multifalha(N=15)%

 
Figura 17.  Perfil de utilização prévia dos Inibidores da transcriptase 
reversa não análogos de nucleosídeos (N=101). 
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Dilaverdina 38,8 40,5 40

Efavirenz 36,7 40,5 46,7

Nevirapina 42,9 45,9 46,7

1a falha(N=49)% 2a falha(N=37)% Multifalha(N=15)%

 

Figura 18.  Perfil de Resistência dos Inibidores da transcriptase 
reversa não análogos de nucleosídeos após análise das Genotipagens, 
realizadas no Estado do Ceará, entre abril/02 a março/04, pelo Banco de 
Dados de Stanford (N=101).  
 

Tabela 26.  Comparação entre a resistência Antiretroviral aos Inibidores 
da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos nos 
subgrupos de falha terapêutica. 

Droga 

Antiretroviral 

1ª falha 

% (N) 

2ª falha 

% (N) 

valor p 

(1ª e 2ª 

falha) 

Multifalha

% (N) 

valor p  

(1ª e 

Multifalha) 

valor p  

(2ª e 

Multifalha) 

Delavirdina 38,8 (19) 40,5 (15) 0,86 40 (6) 0,93 0,97 

Efavirenz 36,7 (18) 40,5 (15) 0,71 46,7 (7) 0,49 0,68 

Nevirapina 42,9 (21) 45,9 (17) 0,77 46,7 (7) 0,79 0,96 

Total 49 37 - 15 - - 
* Realizado teste de Chi quadrado na análise estatística, porém quando valor abaixo de cinco 

consideramos válido o p do teste de Fisher. 

 

  Não se observa diferença estatisticamente significativa para 

ITRNNs em pacientes nos diferentes grupos com falha terapêutica, os quais 

apresentam alta prevalência de resistência (Tabela 26).  

  Ao avaliar as principais mutações nesta classe de drogas (K103N, 

Y181C/I, Y188C/L/H e G190A/S), (Tabela 27), não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas nestas entre os subgrupos com 1a falha, 2a falha 

ou multifalhados (p<0,05), (Tabela 28). 
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Tabela 27. Perfil de Mutações para Inibidores da transcriptase reversa não 
análogos de nucleosídeos após análise das Genotipagens, 
realizadas no Estado do Ceará, entre abril/02 a março/04, pelo 
Banco de Dados de Stanford (N=101) nos subgrupos de falha 
terapêutica. 

No de Falhas K103N (%) Y181C/I (%) Y188C/L/H (%) G190A/S (%) 

1ª Falha 

(N=49) 

14 (28,6) 8 (16,3) 2 (4) 6 (12,2) 

2ª Falha 

(N=37) 

10 (27) 4 (10,8) 1 (2,7) 7 (18,9) 

Multifalha 

(N=15) 

3 (20) 3 (20) 1 (6,6) 4 (26,6) 

 

Tabela 28. Avaliação do percentual de Mutações para Inibidores da 
transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos nos 
subgrupos de falha terapêutica. 

Mutações de 

Resistência 

valor p 

(1ª e 2ª falha) 

valor p  

(2ª e multifalha) 

valor p 

(1ª e multifalha) 

K103N 0,9 0,73 0,74 

Y181C/I 0,46 0,39 0,7 

Y188C/L/H 1 0,49 0,55 

G190A/S 0,39 0,7 0,22 

* Realizado teste de Chi quadrado na análise estatística, porém quando valor abaixo de cinco 

consideramos válido o p do teste de Fisher. 
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6. DISCUSSÃO 
 
6.1. Custo benéfico da Genotipagem 
 

  Testes de Genotipagem demonstraram utilidade clínica em 4 de 5 

estudos randomizados prospectivos (Meynard et al, 2002), em contraste com 

testes de Fenotipagem que demonstraram utilidade clínica apenas em 1 de 4 

estudos randomizados prospectivos (Melnick. et al, 2000). Alguns estudos, 

comparando o benefício dos testes de resistência e respostas clínicas, foram 

realizados e evidenciaram um grande benefício que resultou na utilização de 

ambos no cotidiano dos profissionais que acompanham pacientes 

soropositivos. O VIRADAPT (Durant et al, 1999) foi o primeiro estudo 

prospectivo a avaliar a Genotipagem com uma amostra de 108 (43 controle e 

65 com genotipagem) pacientes na França. O estudo foi descontinuado no 6o 

mês, devido à diferença de benefício entre os grupos, favorecendo o grupo que 

realizou Genotipagem. O estudo GART (Genotypic Antiretroviral Resistance 

Testing) ou CPCRA-046 multicêntrico com 153 participantes (Baxter et al, 2000) 

confirmou o benefício da Genotipagem (p=0,0001) como previamente descrito. 

  Além destes, o estudo HAVANA (Tural et al, 2002) também 

reafirmou o benefício da Genotipagem (p=0,01) que ainda avaliou o benefício 

da utilização de especialista para ajudar na escolha adequada e interpretação 

do teste (p=0,001). O VIRA 3001 que utilizou a Fenotipagem como parâmetro 

(Cohen et al, 2000) obteve resultados excelentes (p= 0,003, 92%-77%). O 

estudo Kaiser Permanente (Melnick et al, 2000) similar ao VIRA 3001 e o 

estudo California Collaborative Trials Group (CCTG) 575 (Haubrich et al, 2001) 

não mostraram os mesmos resultados. O NARVAL e outros estudos 

evidenciaram benefício na resposta clínica de pacientes com falha terapêutica 

para IP e que realizaram Genotipagem antes da troca de esquema e não 

obtendo os mesmos resultados com a Fenotipagem (Vray et al, 2003; Meynard 

et al, 2002). 
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  Um estudo de meta-análise de 10 trabalhos publicados (total de 

2258 participantes) evidenciou eficácia virológica em pacientes, cuja mudança 

de terapia foi guiada por Genotipagem ou Fenotipagem virtual (Panidou et al, 

2004). Devemos ainda considerar as dificuldades de interpretação, mesmo nos 

grupos de médicos considerados de referência (MRG). No estudo GUESS, foi 

avaliado o grau de concordância na interpretação de testes de resistência, os 

médicos de referência recrutados acertaram o fenótipo exato em 44% das 

aferições, mas as respostas variaram em relação às drogas avaliadas (25%-

74%). A maior concordância foi observada para Lamivudina (74%) e os ITRNN 

(66%-69%), (Zolopa et al, 2005). 

  No Brasil, os testes de Genotipagem ainda não são 

recomendados para pacientes em início de TARV, pois há uma baixa 

incidência de resistência primária (2,24% em IP, 2,36% em ITRN e 2,06% em 

ITRNN), (Brindeiro et al, 2003), além de desvantagens no custo-benefício. 

Porém, caso o paciente seja portador de resistência primária, este 

desenvolverá falência de 2 a 4 semanas, o que comprometerá todo o seu 

tratamento subseqüente e acarretará no aumento de custos com novas drogas 

e internamentos. Recentemente, estudo (Hanna et al, 2001) reportou casuística 

com 18% de resistência primária numa mesma região e período de tempo, 

sugerindo a necessidade de estudos de prevalência recentes e reavaliados 

com frequência. As evidências da possibilidade de transmissão de vírus 

resistentes e, principalmente, a múltiplas drogas constitue uma séria 

problemática que necessita atenção especial dos médicos e responsáveis pela 

saúde pública no país (Salomon et al, 2000). A Genotipagem também sugere 

eficácia na detecção de populações minoritárias de vírus resistentes para 

protease, que podem representar o perfil de resistência futura para estes 

pacientes e predizer sua resposta terapêutica (Charpentier et al, 2004). 
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  Os esquemas terapêuticos precisam ser eficazes para controlar a 

viremia e evitar pressão seletiva para o desenvolvimento de novas mutações, 

pois a manutenção de terapias em falência está comprovadamente associada 

ao aumento de resistência e surgimento de vírus com multi-resistência a 

drogas. Como evidenciado em estudo recente, na qual a manutenção de 

esquemas ineficazes aumentou o número de mutações de resistência a drogas 

em 75%, sendo 62% em IP, 44% em ITRN e 29% em ITRNN (Kantor et al, 

2004). Nesse contexto, é importante notificar que a falência virológica não 

necessariamente está relacionada com a falência de todas as drogas do 

esquema terapêutico, podendo a Genotipagem ajudar a esclarecer melhor a 

causa da falência e preservar drogas para futuros esquemas terapêuticos 

(Kuritzkes et al, 2003). 

  Consideramos, ainda, a importância de investigação dos casos de 

superinfecção e, portanto, risco de disseminação das cepas de vírus 

resistentes a drogas, como demonstrou o trabalho realizado na Universidade 

da Califórnia, em San Diego e outros centros (Smith et al, 2004).  

  Alguns pacientes já apresentam resistência viral na ausência de 

exposição prévia a drogas e sugere-se que ao longo dos anos ocorra uma luta 

entre as cepas selvagens e as resistentes, com uma tendência ao beneficio da 

primeira, provavelmente, devido ao fitness viral. A resistência primária a drogas 

persiste e permanece detectável por Genotipagem e Fenotipagem por um ano 

ou mais, após aquisição da infecção. Além disso, esta peculiaridade pode 

desencadear transmissões virais de resistência antes do desaparecimento 

completo das cepas resistentes (Little, 2002). Portanto, testes de resistência, 

realizados durante infecção recente, permitem ao clínico e ao paciente 

considerar regimes mais apropriados que acarretem uma supressão virológica 

otimizada, uma vez decidido início da terapia  (Barbour et al, 2004). Além disso, 

estudo realizado no Canadá evidenciou decréscimo na prevalência de 

resistência a drogas em pacientes recentemente infectados, provavelmente 

devido à utilização da Genotipagem e esquemas mais potentes com redução 

significativa da carga viral (Routy et al, 2004). 
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6.2. Avaliação do perfil de resistência aos antiretrovirais analisado pelo 

Banco de dados de Stanford 

  Ressaltamos, neste ponto, como principal limitação para os dados 

explorados neste estudo, o fato de tratar-se por si só de trabalho retrospectivo.  

Além disso, não utilizamos o prontuário do paciente como documento fonte, 

mas os formulários preenchidos pelos seus respectivos médicos para coleta 

Genotipagem. 

  Embora, digitado duas vezes para validação do banco de dados, 

todo o processo de coleta de material, preenchimento de questionários e 

formulação do banco, foram realizados pelo autor. Assim, responsabilizando, 

unicamente, o indivíduo por possíveis falhas que possam lhe ter passado 

despercebidas e seriam detectadas por outrem. 

  Ao avaliarmos o perfil de sensibilidade dos antiretrovirais, 

utilizando o banco de dados de Stanford, encontramos para os IPs o melhor 

perfil de sensibilidade para Lopinavir (65,3%), comprovando a importância da 

sua maior barreira genética, necessitando de um maior acúmulo de mutações 

para desenvolvimento de resistência a esta droga. Logo, esta apresenta-se 

como a melhor opção terapêutica nos pacientes com falha e submetidos a 

Genotipagem para eventual troca de regime. Importante, ainda, ressaltar que 

embora não tenha sido utilizado em nenhum dos pacientes, o Atazanavir 

apresentou alto perfil de resistência (55,4%). Portanto, apresenta uma menor 

barreira genética, necessidade de menor acúmulo de mutações de resistência 

para desencadear falha a esquemas terapêuticos. Sugerindo, que o Atazanavir, 

provavelmente, é uma droga para escolhas em terapia inicial e pouco eficaz 

nos esquemas de resgate. 

  Quanto à classe de ITRNNs, o perfil de sensibilidade ao Efavirenz 

e Nevirapina foi de 56,4%,  isto é, não houve diferença no perfil de 

resistência para as duas drogas, sugerindo a forte relação da resistência 

cruzada neste grupo.  
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  Avaliando a classe de ITRN o melhor perfil de sensibilidade 

encontrado foi com Tenofovir (39,6% de pacientes sensíveis), uma droga nova 

desta classe terapêutica, porém com características similares para mutações 

de resistência. Portanto, embora não tenha sido utilizada previamente por 

nenhum dos pacientes deste estudo, apresentava alta resistência para uma 

droga virgem de terapia. Podendo o perfil ser justificado pelo acúmulo de 

mutações tipo NAMs nos pacientes em falha, e mesmo com a baixa 

prevalência de sua mutação de assinatura, a K65R foi suficiente para 

desenvolvimento de resistência ao Tenofovir. Vale salientar que alguns dos 

pacientes incluídos no estudo fizeram uso de terapia dupla com ITRN, 

facilitando o aparecimento das mutações NAMs. 

   Observou-se, ainda, um maior perfil de resistência para 

Didanosina (sensibilidade de 25,7%) e Abacavir (sensibilidade de 25,7%) na 

classe ITRN. A Didanosina foi uma das drogas mais utilizadas desta classe 

terapêutica nos pacientes, principalmente, por tratar-se de uma das 

medicações mais antigas e disponibilizadas por longo período no país. O 

Abacavir, mesmo não tendo sido utilizada previamente, demonstrou uma baixa 

barreira genética e forte propensão a resistência cruzada neste grupo. Neste 

aspecto, o Tenofovir apresenta-se como a melhor escolha da classe ITRN para 

pacientes em falha terapêutica, e o Abacavir devendo ser descartado quando 

possível nas terapias de resgate por sua provável ineficácia (Medeiros et al, 

2005). 

 

6.3. Identificação de padrões mutacionais de resistência a drogas através 

da análise das seqüências de protease e transcriptase reversa do 

HIV-1  

  Na avaliação dos principais padrões mutacionais nos IPs, 

encontramos resistência para Nelfinavir em todos os seis; sensibilidade em 

dois dos seis padrões para amprenavir, atazanavir, indinavir, ritonavir e 

saquinavir; e sensibilidade em três dos seis padrões para Lopinavir.  



 - 126 -

  Mutações principais e acessórias não foram designadas para a 

associação lopinavir⁄ritonavir, visto que atualmente não há trabalhos definindo 

grau de influência da combinação desta droga. Porém, o acúmulo de seis ou 

mais destas mutações está associado com resposta diminuída a esta 

combinação de drogas. As informações do produto revelam que 7 ou 8 

mutações conferem resistência a esta droga. Porém, trabalhos recentes 

sugerem que poucas mutações, como até 4, podem estar associadas com 

resistência em alto grau (Prado et al, 2002). Assim, confirmou-se o melhor perfil 

de sensibilidade ao Lopinavir, necessitando de um acúmulo de várias mutações 

para desenvolvimento de resistência a esta droga. Este fato foi corroborado no 

estudo de resistência antiretroviral, relacionada ao número de falhas 

terapêuticas, em que se encontrou diferença estatisticamente significativa entre 

os pacientes com uma ou duas falhas e os multifalhados para todos os IPs, 

exceto para o lopinavir. Este, persistindo com sensibilidade preservada nos três 

grupos avaliados. 

  Os seis principais padrões encontrados para a classe de ITRN 

(M184V, M41L/M184V/T215Y, M41L/V118I/M184V/L210W/T215Y, 

M41L/D67N/V118I/M184V/L210W/T215Y, D67N/K70R/M184V/K219Q e 

M41L/M184V/L210W/T215Y) apresentavam mutações do tipo NAM. Isto pode 

ser explicado pelo maior uso nos pacientes estudados das drogas pertencentes 

a este grupo (AZT=82,2%, 3TC=79,2%, DDI=77,2% e D4T=64,4%), e que 

estão associadas como descrito ao desenvolvimento das mutações assim 

designadas. Ressaltando, uma vez mais, a utilização prévia de terapias duplas 

e indução de mutações NAMs. 

  Na classe de ITRNN a K103N foi a mutação que isolada 

correspondeu ao principal padrão mutacional, sendo responsável por 27,3% 

dos padrões encontrados, assim o seu alto potencial de gerar resistência 

cruzada pode justificar o perfil de resistência idêntico da Nevirapina e do 

Efavirenz, sugerindo, pois, a provável ineficácia na utilização de uma destas 

drogas quando o paciente for previamente experimentado por outra desta 

classe (Medeiros et al, 2005). 
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6.4. Avaliação clínica, demográfica, imuno-virológica e terapêutica dos 

pacientes submetidos à Genotipagem 
 

  A amostragem é caracterizada por pacientes adultos jovens 

(mediana de 38 anos), com predomínio do sexo masculino (76,2%). Destes 

casos, 66,3% já apresentaram doença definidora de Aids, porém encontravam-

se na maioria assintomáticos (77 pacientes) durante a realização do exame. A 

maioria dos pacientes encontrava-se imunologicamente estáveis (CD4>200) 

em relação ao risco de desenvolvimento de doenças oportunistas. 

  Quanto à utilização prévia de antiretrovirais, encontraram-se os 

análogos de nucleosídeos como os mais freqüentes, principalmente: 

Zidovudina (82,2%), Lamivudina (79,2%), Estavudina (64,4%) e Didanosina 78 

(77,2%), as quais foram as primeiras drogas antiretrovirais disponibilizadas no 

país; e o Nelfinavir como principal inibidor de protease utilizado (43,6%), este 

considerado por muitos anos droga de escolha para terapia inicial em pacientes 

com HIV/AIDS pelo Consenso Brasileiro. Isto, principalmente, por que foi 

considerada por muito tempo como relacionada apenas ao desenvolvimento de 

mutações de assinatura, D30N, e sem efeito de resistência cruzada. Sendo 

assim, pouparia as outras drogas desta classe para esquemas de resgate 

futuros. Este fato não corroborado nos resultados deste estudo. 

  Quanto ao número de esquemas terapêuticos utilizados 

previamente ao exame de Genotipagem, evidenciou-se que a maioria estava 

no seu segundo esquema (36%). Muitos pacientes utilizaram esquemas com 

terapia dupla (65 esquemas do total de 252), o que poderia justificar a alta 

resistência na TR e aparecimento de mutações NAMs e resistência cruzada, 

mesmo em drogas não utilizadas como Tenofovir e Abacavir. Mesmo com 

outras justificativas para trocas terapêuticas, a falha laboratorial (virológica ou 

imunológica) foi a principal (35,7%), evidenciando a valorização destes exames 

pelos médicos na decisão de mudanças de esquemas. 
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6.5. Definição das principais mutações individuais dos pacientes em 
terapia antiretroviral 

 

  Analisando os IPs,  a mutação mais encontrada na protease foi a 

L63P, que correspondeu a 73,3 % das sequências estudadas. Este achado é 

compatível a literatura, em que é comum tanto em vírus que nunca foram 

expostos a IPs como naqueles que estão falhando a regimes com IP (Kozal et 

al, 1996), sendo o códon mais polimórfico da protease. Porém, como 

isoladamente não causa resistência, pouco contribuiu como mutação efetiva de 

resistência. Também os aminoácidos variantes em sete posições polimórficas, 

códons 10, 20, 36, 63, 71, 77, e 93, contribuem para resistência a drogas, mas 

não causam resistências por si mesmas. (Shafer, 2002). Portanto, decidiram-se 

excluir as posições polimórficas (10, 20, 33, 36, 63, 71, 77 e 93) como 

mutações de resistência e obter a mutação mais prevalente nos isolados, que 

correspondeu à L90M (24,7% das sequências). A L90M, por sua vez, confere 

resistência cruzada a toda classe de IPs (Shafer, 2002; Vasudevachari et al, 

1996). Este fato contribuiu para resistência nesta classe em drogas não 

utilizadas previamente, como o Atazanavir, ou mesmo Lopinavir e Amprenavir 

que foram utilizados em número reduzido de pacientes. 

  A I50V foi encontrada em único paciente, sendo relacionada com 

uso prévio de Amprenavir como primeiro IP, o que não ocorreu nos pacientes 

do estudo.   

  Na região “flap” da protease (posições 45 a 56), encontraram-se 

mutações nas posições 46 (I=10, L=7, V=1), 53 (L=2) e 54 (V=9, L=1, A=2) que 

são importantes para resistência a esta classe. Ressaltando-se que mutações 

na posição 46 contribuem para resistência a todos os IPs, exceto para 

Saquinavir. (Shafer, 2002).  

  Quando administrado inicialmente como IP,  Atazanavir seleciona 

as mutações I50L e A71V (Colonno et al, 2002). Embora, não tenha sido 

utilizado nos pacientes do estudo, corroborado pela ausência da I50L que é 

assinatura desta droga, encontraram-se 17 pacientes com A71V. Recente 

trabalho evidenciou alto impacto da I84V (7-8 vezes no aumento da IC50) 

quando associada à A71V para resistência a este antiretroviral (Weinheimer, 

2004). 
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  A I84V foi detectada em 4 pacientes, causando resistência clínica 

e fenotípica aos IPs, esta tende a surgir após o aparecimento da L90M e 

raramente é a primeira mutação principal a se desenvolver, sendo, porém, 

principal para atazanavir. As L33I/F encontradas cada qual em 1 paciente, são 

importantes para resistência ao atazanavir e tipranavir reforçado (Johnson et al, 

2004), não sendo relevantes para resistência neste estudo devido a seu baixo 

índice de prevalência no mesmo. 

  No códon 82, a mutação mais detectada foi a V82A (12 

pacientes). Esta confere diminuição na susceptibilidade in vitro ao Indinavir, 

Ritonavir e Lopinavir, sendo, portanto, importante para desenvolvimento de 

resistência aos referidos IPs. 

  A resistência cruzada tem sido de importância extrema nos 

estudos atuais, visto que pode ser considerado fator de falha terapêutica a 

drogas que ainda estão em estudo, como aconteceu peviamente com o 

Atazanavir. Assim, o Tipranavir/ritonavir, mesmo antes da aprovação pelo FDA 

(Johnson et al, 2004), apresentou aumento de resistência em estudos atuais 

com o número crescente de associações entre 82L/T, 84V ou 90M, chamadas 

UPAMs (universal protease inhibitor associated mutations). Não há concenso 

quanto à terminologia utilizada para mutações em IP. O acrônimo PRAM 

(protease inhibitor-resistance associated mutations) tem sido usado para 

descrever um conjunto de mutações responsáveis pela resistência cruzada 

entre IPs, que consistem de L33W/F, V82A/F/L/T, I84V e L90M. Na maioria dos 

casos, a presença de uma ou duas PRAMs está associada com reduzida 

sensibilidade aos IPs atualmente disponíveis (Squires et al, 2003). 

  As mutações específicas de IP, chamadas assinaturas, são 

encontradas em pacientes falhando seu primeiro esquema com IP, ocorrendo 

menos frequentemente em pacientes expostos a 2 ou mais drogas desta 

classe. Mutações no gene da protease associados com resistência múltipla a 

IPs foram mais observadas em pacientes tratados com mais de 1 esquema 

contendo estas. Estes resultados sugerem que a terapia sequenciada com IPs 

acumula mutações que seriam responsáveis pela falência no tratamento ARV 

(Winters et al,  2000). 
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  Na classe dos ITRN, a M184V foi a mutação mais encontrada 

(60,4% das seqüências), estando sozinha entre os cinco padrões principais em 

15,4% e em associação com outras mutações nos 23,1% restantes. A M184V e 

L90M como mutações mais prevalentes em suas classes coincidem com 

achados de estudos de prevalência no Brasil, na qual a M184V foi encontrada 

em 48% dos pacientes e L90M em 26% (Tanuri et al, 2002). Fato, 

possivelmente, devido à introdução sequênciada dos antiretrovirais em todos 

os estados e no mesmo período de tempo, além da maior facilidade para 

aparecimento da M184V na falha terapêutica com Lamivudina. 

  A T215Y foi a segunda mutação mais prevalente, ocorrendo em 

43 isolados, havendo uma correlação negativa entre 210W e 215F (Munerato 

et al, 2005). Estudos evidenciam que esta mutação pode emergir rapidamente 

na presença de estavudina ou lamivudina, que foram drogas largamente 

utilizadas pelos pacientes neste trabalho (Garcia Lerma et al, 2001; Lanier et al, 

2001; Riva et al, 2002). Além disso, a T215Y/F surge em pacientes em 

monoterapia com Zidovudina ou em terapia dupla com ITRN (Shafer, 2002) que 

foi utilizada no grupo de estudo em pacientes multifalhados principalmente. A 

seguir, surge a M41L, que ocorreu em 41 seqüências, a qual também faz parte 

do grupo das NAMs, podendo ocasionar resistência cruzada nesta classe de 

drogas. Ao analisar os padrões mutacionais principais com ajuda do banco de 

dados de Stanford, observou-se resistência à Lamivudina e Emtricitabina em 

todos os padrões, sendo explicado pela alta prevalência da M184V. Embora, a 

Entricitabina ainda não faça parte do nosso arsenal terapêutico, esta droga 

apresenta o mesmo perfil mutacional de resistência a Lamivudina (Quinn et al, 

2003). Além disso, estudo relata a mutação K65R como responsável pela 

resistência cruzada entre emtricitabina e lamivudina (Miller et al, 2001; Ruane 

et al, 2003).  

  Dos ITRNs, o Tenofovir manteve o melhor perfil de sensibilidade 

(sensível em 2 dos 6 padrões), porém o acúmulo de NAMS (M41L, D67N, 

K70R, L210W, T215Y⁄F, K219Q⁄E) e principalmente das mutações M41L e 

L210W podem contribuir para o aumento de resistência a esta droga no futuro 

próximo (Masquelier et al, 2004; Johnson et al, 2004). 
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  A K65R foi encontrada em 5.9% dos isolados, sendo descrita 
como rara, ocorrendo em 2 a 3% dos pacientes multi-tratados e tendo usado 
previamente Tenofovir, além de um possível antagonismo entre esta mutação e 
as NAMs (Gianotti et al, 2004). Este dado não foi comprovado em nosso 
estudo, visto que a mutação foi mais frequente na nossa casuística, embora 
nenhum paciente tenha feito uso do Tenofovir em terapias prévias. Além disso, 
na metade da nossa casuística, a K65R ocorreu em associação com NAMs 
(M184V em 1 paciente,  M184V e K219E em 1 paciente, e M41L em 1 
paciente). 
  Na classe de ITRNN, a K103N foi a mutação de resistência mais 
freqüente, ocorrendo em 27 amostras, conferindo resistência cruzada a todas 
as drogas pertencentes a este grupo (Shafer, 2002). 
  
6.6. Correlação entre perfil de falha terapêutica prévia e 

desenvolvimento de mutações específicas 
 
  Há evidências que pacientes usando Nelfinavir apresentem como 
mutações mais freqüentes a D30N e N88D/S, que não conferem resistência 
cruzada na maioria dos casos, e apenas 15% falham, apresentando mutações 
nos códons 46 e 90 (Shafer, 2002) que podem gerar resistência cruzada aos 
IPs. Porém, novo estudo evidenciou que 168 pacientes falhando Nelfinavir 
como primeiro IP, a via para resistência mostrada na classe B (n=120) era 
52,5% de 30N, 38,3% de 90M, e 9,1% de ambos (Munerato et al, 2005). 
Portanto, pacientes com falha terapêutica a esta droga teriam maior 
probabilidade de falha terapêutica com esquemas subsequentes, utilizando IP 
devido à alta resistência cruzada, propiciada pelo aparecimendo da L90M.  
  No presente estudo, em que o Nelfinavir foi utilizado como único 
inibidor de protease em 26 pacientes (25,7%), detectou-se o aparecimento das 
mutações principais: D30N em 34,6% (30N+77I+88D = 3, 30N+36I+88D = 2, 
30N+36I+46L = 1, 30N+77I = 1, 30N+36I =1,  30N+36I+46I+77I+88D =1), L90M 
em 23,1% (36I+90M =4, 90M = 1, 77I+90M = 1), 4 sequências com 77I isolada 
(15,4%), 3 com 36I isolada (11,5%), 1 com 36I+88D (3,9%) e 3 sequências não 
apresentavam mutações para IP (11,5%). As mutações na posição 88 foram 
N88D em 9 pacientes e N88S em um paciente. Assim, detectou-se um 
percentual maior de mutação no códon 90 com uso de Nelfinavir em relação 
aos trabalhos iniciais, de importante impacto para o aumento da resistência 
cruzada entre os IPs. 
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  Nos pacientes que usaram apenas IDV (N=6), a principal mutação 
foi 63P (N=4), seguida por 36I (N=3), 82A (N=3) e L90M em 1 caso, sendo 
resultados compatíveis com a prevalência observada para resistência ao IDV 
no Brasil, cujas mutações mais prevalentes que contribuíram para resistência 
antiretroviral foram L63P (42%), L10I (35%), M36I (30%) e V82A/T/F (26%), 
(Sa-Filho et al, 2003). 
  Estudo evidenciou que 67,7% dos pacientes falhando Efavirenz 
apresentam K103N, enquanto esta ocorre em 41,8% dos pacientes, falhando 
Nevirapina (p<0,001). (Munerato et al, 2005). Este dado foi corroborado por 
autor que encontrou a K103N como mutação relacionada com EFV e apenas 
em pequenas sub-populações, utilizando NVP (Lecossier et al, 2005). Em 
nosso estudo, não detectamos alterações estatísticamente significativas no 
aparecimento de K103N com uso prévio de EFV (14 pacientes) ou NVP (8 
pacientes), (p=0,13), bem como para 190A (0,23) e 108I (p=0,33). Portanto, 
consideramos que tanto Efavirenz como Nevirapina induzem aparecimento de 
K103N e resistência cruzada nesta classe. Houve diferença estatisticamente 
significativa para a mutação 181C (p=0,0015) no uso prévio de NVP. Diante 
disso, verificamos a necessidade de uma maior investigação, devido ao 
número e variedade na interpretação das mutações existentes e limitação do 
nosso estudo pelo número pequeno de casos e que interfere no poder 
estatístico do mesmo (Brun-Vezinet et al, 2004). 
  O Y181C ocorreu em 15 pacientes, causando resistência alta à 
Dilavirdina,  Nevirapina e baixa resistência ao Efavirenz. Porém, esta diferença 
não alterou o perfil de sensibilidade final nesta classe (55,4% para EFV e NVP). 
 
6.7. Avaliação do efeito cumulativo de falhas terapêuticas e 

desenvolvimento de resistência antiretroviral 
 
  Quando estratificamos os pacientes em grupos por número de 
falhas terapêuticas, nos IPs não encontramos diferença estatisticamente 
significativa no perfil de resistência às drogas antiretrovirais entre pacientes 
com primeira e segunda falha (p<0,05). Isto poderia ser justificado a partir do 
início de esquemas com ITRNN ou terapia sequenciada com a classe ITRNN 
pelos pacientes e, portanto, encontraríamos pacientes expostos apenas a um 
IP nos dois grupos. No grupo em primeira falha terapêtica, 23 pacientes 
utilizaram ITRNNs e 26 IPs, e no grupo com duas falhas, 18 pacientes 
utilizaram ITRNN e 44 já haviam experimentado IP. Porém, observamos 
diferenças significantes estatisticamente em pacientes com falha a três ou mais 
esquemas terapêuticos para quase todos os IPs (p<0,05), justificado pelo  
aumento da resistência nesta classe com o acúmulo de exposição a estas 
drogas (Winters et al,  2000).  
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  Como detectado, as mutações UPAMs V82A/F/L/T, I84V e L90M, 

apresentam aumento estatisticamente significativo com o acúmulo de falhas 

terapêuticas. Porém, este achado não foi verdadeiro para Lopinavir, o qual 

devido a sua alta barreira genética não apresentou aumento de resistência 

significativa nos grupos. 

  Ao avaliar o grupo ITRN, observaram-se diferenças significantes 

estatisticamente no grupo com falha a três ou mais esquemas terapêuticos 

para AZT, DDI, D4T e ABV (p<0,05) em relação aos grupos com uma ou duas 

falhas. Achados compatíveis com o aumento das NAMs M41L, K70R, L210W, 

T215Y⁄F e K219Q⁄E com o acúmulo de falhas terapêuticas. Porém, ao avaliar o 

perfil de resistência do ABV nos pacientes com segunda falha e multifalhados, 

encontrou-se alta prevalência de resistência, sem diferença estatisticamente 

significativa, possivelmente devido a sua fraca barreira genética.  Também não 

se detectou diferença significativa para 3TC (p=0,24) e FTC (0,52), em que há 

alta resistência nos três grupos, provavelmente, pela alta prevalência de 

M184V nos três subgrupos (55,1% em 1a falha terapêutica, 70,6% em 2a falha 

e 53,3% em multifalhados), ou para TDF que demonstrou baixa prevalência de 

resistência nestes a despeito da maior detecção de K65R no estudo atual. 

  Na avaliação da classe ITRNN por número de falhas terapêuticas, 

devido à alta prevalência das mutações com resistência cruzada, encontrou-se 

alta resistência à NVP e EFV, independente da quantidade de falhas 

terapêuticas, refletindo a fraca barreira genética destes (Medeiros et al, 2005). 
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7. CONCLUSÕES 
 
7.1. Avaliação do perfil de resistência aos antiretrovirais analisado pelo 

Banco de dados de Stanford 
  Dados baseados no melhor perfil de sensibilidade às três classes 
terapêuticas de antiretrovirais sugerem que pacientes com falha terapêutica 
apresentam mair sucetibilidade ao Tenofovir e Lopinavir. 
 
7.2. Identificação de padrões mutacionais de resistência a drogas 

através da análise das seqüências de protease e transcriptase 
reversa do HIV-1  

  Os principais padrões mutacionais para cada classe de drogas 
representam uma percentagem significativamente elevada dentre todos os 
padrões encontrados. 
 
7.3. Avaliação clínica, demográfica, imuno-virológica e terapêutica dos 

pacientes submetidos à Genotipagem 
  A maioria dos pacientes eram do sexo masculino e adultos 
jovens, sem sinais de imunodepressão severa. 
 
7.4. Definição das principais mutações individuais dos pacientes em 

terapia antiretroviral 
  As mutações L90M, M184V e K103N foram as mais frequentes 
para as classes de IP, ITRN e ITRNN, respectivamente. 
 

7.5. Correlação entre perfil de falha terapêutica prévia e 
desenvolvimento de mutações específicas 

  O uso prévio de Nelfinavir como IP em terapia inicial provocou o 
aparecimento da mutação principal L90M em 23,1% dos pacientes, podendo 
acarretar resistência cruzada entre as drogas desta classe. 
 

7.6.  Avaliação do efeito cumulativo de falhas terapêuticas e 
desenvolvimento de resistência antiretroviral 

 

  Detectou-se  maior resistência às drogas com o acúmulo de 
falhas em regimes terapêuticos com IP e ITRN, exceto Lopinavir e Tenofovir. 
  Nos ITRNNs, detectou-se alta prevalência de resistência às 
drogas pertencentes a esta classe independente do número de falhas 
terapêuticas.  
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8. PERSPECTIVAS 
 
  Como método diagnóstico recentemente instituído na prática 
clínica, a Genotipagem, mais do que respostas, gera perguntas para a 
comunidade científica que se dedica ao estudo da epidemia do HIV. Muitos 
trabalhos foram apresentados após sua formulação, na tentativa de melhor 
definição e interpretação dos seus resultados. Porém, os dados apontam para 
discordâncias neste aspecto, em que uma variabilidade de profissionais 
especializados pode apresentar diferentes interpretações para o mesmo. 
Observa-se este fato na inexistência de algorítimo para interpretação de 
Genotipagem único, tendo muitos países, incluindo-se o Brasil, criado seu 
próprio sistema. Este não permanecendo imutável, reformulando-se 
constantemente diante dos estudos com descobertas de novas mutações e 
seus significados in vitro e in vivo.   
  As avaliações de Genotipagem, realizadas após sua instituição 
como ferramenta diagnóstica no Brasil, contribuíram para definição de perfis de 
resistência mutacional, bem como farmacovigilância para o surgimento de 
cepas virais multiresistentes. A importância da determinação de padrões 
comuns deve ser considerada não apenas tendo o país inteiro como população 
homogênea, mas estudos locais, como o proposto neste, implementam a 
caracterização da população alvo, individualmente, gerando propostas 
específicas e direcionadas para cada região. 
  Reconhecemos as limitações dos estudos retrospectivos, mas 
ressaltamos sua importância como fonte inicial para futuras propostas de 
projetos científicos. Entende-se a necessidade de estudo prospectivo na 
avaliação da resposta terapêutica dos pacientes submetidos à Genotipagem e 
cujas terapêuticas de resgate foram guiadas por este, bem como a vigilância de 
resistência nos pacientes virgens de terapia se faz importante para detecção de 
mudanças nos perfis de susceptibilidade a drogas. É necessário avaliar a 
resposta imunológica, virológica e clínica após a troca de medicações guiadas 
por Genotipagem em relação aos indivíduos que o fizeram sem auxílio deste 
método. A biodisponibilidade das drogas, bem como o delineamento das 
curvas individuais de cada uma em relação ao tempo considerando-se os 
fatores relacionados à absorção, também são focos importantes para propostas 
futuras. Considerou-se, portanto, o presente estudo como ponto de partida para 
desenvolvimento de novos projetos na área, objetivando colaborar com a busca 
de respostas e soluções para o combate à epidemia de HIV/AIDS no mundo 
(ANEXOS VI e VII). 
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QUESTIONÁRIO DE GENOTIPAGEM 
Iniciais: __________ Prontuário: ___________ DN: ___/____/____ Idade: _____ 

Sexo (  )M (  )F   Gestante: (  )Sim (  )Nao 

Dados Clínicos 

Diagnostico HIV (mês/ano): ______/___ (  )IGN  Diagnostico AIDS: (  )Sim (  )Não 

Estado Clinico atual: (  )Assintomático (  ) Sintomas 

(  ) Perda de peso (>10%PH) (  ) Candidiase oral  (  ) Candidiase Esofágica (  ) Dermatite seborreica (  ) 

Dermatite eosinofilica (  ) Herpes Zoster (  ) Sd Diarréica (  ) Pneumocistose (  ) SK (  ) 

Neurotoxoplasmose  

(  ) CMV______  (  ) TB___________ (  ) Histoplasmose (  )Outros ______________ 

Avaliação Imuno Virologica: 

Ultimo CD4: ____________ Mês/ano: _______/____ 

Penultimo CD4: ____________ Mês/ano: _______/____ 

Mais baixo CD4: ____________ Mês/ano: _______/____ 

CV antes esquema atual: ________________copias Log: _____ Mês/ano: _______/____ 

CV mais baixa durante esquema atual: _________copias Log: ____Mês/ano: _____/____ 

Ultima CV realizada: ________________copias Log: _____ Mês/ano: _______/____ 

Maior CV ja apresentada : ________________copias Log: _____ Mês/ano: _____/___ 

Avaliação Terapêutica: 
Esquema ARV                Inicio Mês/ano     Fim Mês/ano  Motivo troca (FT:falha 

terapêutica,INT:Intolerância) 

1o _____________________    ______/__   ______/__      (  )FT (  )INT (  )Outros ___________________ 

2o _____________________    ______/__   ______/__      (  )FT (  )INT (  )Outros ___________________ 

3o _____________________    ______/__   ______/__      (  )FT (  )INT (  )Outros ___________________ 

4o _____________________    ______/__   ______/__      (  )FT (  )INT (  )Outros ___________________ 

5o _____________________    ______/__   ______/__      (  )FT (  )INT (  )Outros ___________________ 

Mutações: 
ITRN 
Principais: (  )41  (  )44   (  )65  (  )69   (  )70   (  )74  (  ) 75  (  )115  (  )118   (  )157    

 (  )184  (  )208   (  )210    (  )214   (  )215   

Acessórios: (  )41   (  )50  (  )65    (  )67   (  )69   (  )70   (  )74   (  )115   (  )184   (  )208     

(  )210  (  )211  (  )214  (  )215   (  )219   

ITRNN 

(  ) 98  (  )100  (  )101  (  )103  (  )106  (  )108  (  )181  (  )188  (  )190  

IP 

Principais: (  ) 30 (  ) 46  (  )50  (  ) 53  (  ) 54   (  )82  (  )84  (  )90     

Acessórios: (  ) 10 ( )20  (  )24  (  )32  (  )33  (  )36  (  )46  (  )47  (  )48  (  )54  (  )63   

(  )71  (  )73  (  )77  (  )82  (  )84  (  )88  (  )90  (  )91 

    Perfil de Resistência Mutacional por Stanford: 
 

ABV (  ), D4T (  ), 3TC (  ), DDI (  ), DDC (  ), AZT (  ), TDF (  ), ETB (  ) 

DLV (  ), EFV (  ), NVP (  ) 

NFV (  ), IDV (  ), SQV (  ), RTV (  ), AMP (  ), LPV (  ), ATZ (  ) 
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Conceitos e Definições sobre Resistência Viral 

Folha

1 de 

3 

Resistência a drogas Diminuição da susceptibilidade do HIV às drogas. 

Sequenciamento 
Reação laboratorial que determina a composição genética (seqüência 

de necleotideos) de determinado genoma. 

Mutação Alteração na composição genética do vírus. 

Códon Grupos de 3 nucleotideos que codificam um aminoácido. 

Mutação Principal 

Aquela que produz significativa perda ou primaria de susceptibilidade 

ao antiretroviral que a selecionou. Normalmente e a primeira mutação 

que emerge decorrente do uso do antiretroviral em questão. 

Mutação Acessória 

Mutação que emerge normalmente para ou secundaria recuperar o 

‘fitness’ perdido pelo aparecimento da mutação principal. Propicia uma 

perda modesta da susceptibilidade ao antiretroviral que a selecionou. 

Vírus do tipo selvagem 
Cepa viral com constituição genética considerada normal, sendo 

sensível aos anti-retrovirais. 

Vírus mutante Cepa viral com alterações genéticas. 

Virion 
Vírus livre na sua forma RNA, que e liberado na corrente sanguinea, 

fruto da replicação viral. 

Provirus Vírus na sua forma DNA que se encontra integrado no núcleo celular. 

Quase-especie 

Variantes virais distintas, porem geneticamente relacionadas, dentro de 

uma população de vírus que infectam uma pessoa. Estas cepas 

evoluíram ao longo do tempo a partir de uma cepa viral homogênea do 

inoculo que infectou este individuo. 

Polimorfismos virais 
Alterações genéticas que podem estar presentes no vírus na ausência 

de pressão seletiva dos anti-retrovirais 

Genótipo 
Seqüências específicas de nucleotídeos que determinam os genes do 

HIV 1. 

Fenótipo “Comportamento” replicativo do vírus em cultura. 

Resistência cruzada 
Resistência selecionada por uma droga que levara a resistência a outra 

droga não utilizada ainda. 

Hipersusceptibilidade 
Aumento da sensibilidade de uma cepa viral a um determinado 

antiretroviral, quando comparado ao vírus do tipo selvagem. 

Resistência genotípica 
Presença de mutações genéticas relacionadas a redução de 

susceptibilidade a um ou mais anti-retrovirais. 

Resistência fenotípica 

Redução da atividade antiretroviral “in vitro”, evidenciada pelo aumento 

da replicação viral na presença da droga. 
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Tabela 8. Conceitos e Definições sobre Resistência Viral. 

Folha

2 de 

3 

Reação em cadeia 

Reação química onde um genoma é  “amplificado” pela polimerase 

(PCR) (multiplicado) para ser detectado com maior facilidade ou ser 

usado como produto para outras reações, como o sequenciamento 

genomico. 

Testes de resistência 

Genotípica 

Testes laboratoriais que determinam a presença Genotípica 

(genotipagem) de mutações genéticas no HIV 1 relacionadas a 

diminuição de susceptibilidade aos anti-retrovirais. 

Testes de resistência 

Fenotípica 

Testes usados para determinar em cultura Fenotípica (fenotipagem) a 

susceptibilidade do vírus aos ART`s 

Fenotipagem Virtual 

Testes de genotipagem cujo resultado e submetido a bancos de dados 

que contem pares de amostras que possuem testes de geno e 

fenotipagem. O sistema de informática procura no banco de dados a 

seqüência mais semelhante a seqüência genomica testada. Como cada 

seqüência do banco de dados possui um resultado de fenotipagem 

equivalente, os dados de resistência fenotipica do banco de dados e 

atribuído ao paciente testado, e, portanto, fornece-se o resultado do 

paciente testado no formato de um resultado de fenotipagem. 

Resistência primária 
Resistência aos anti-retrovirais, detectadas em pacientes virgens de 

tratamento antiretroviral. 

Resistência secundária 
Resistência aos anti-retrovirais decorrentes da pressão seletiva 

exercida pelas drogas. 

Resistência múltipla 
Mutações que normalmente conferem resistência a (MDR) todas as 

drogas de uma mesma classe. 

Mutações pontuais 
Alterações genéticas resultantes de mutações em um único 

nucleotídeo. 

Mutações sinônimas 
Mutações nucleotideas que não levam a alteração ou silenciosas do 

aminoácido em determinado códon. 

Mutação 
Mutacoes nucleotideas que levam a alteração não sinônima do 

aminoácido em determinado códon. 

Inserções 
Adição de nucleotídeos, geralmente múltiplos de 3, que levam ao 

acréscimo no numero de aminoácidos na seqüência viral. 
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Tabela 8. Conceitos e Definições sobre Resistência Viral. 
Folha 
3 de 3 

Deleções 
Perda de fragmento genético nucleotidico, geralmente múltiplo de 3, que 
leva a uma diminuição no numero de aminoácidos da seqüência viral. 

“Vias mutacionais” 

Grupos de mutações especificas selecionadas por uma mesma droga. 
Um determinado antiretroviral pode selecionar mutações por vias 
mutacionais distintas, sendo que normalmente somente uma via 
ocorrera em um mesmo paciente ou “in vitro”. 

Fitness 

Capacidade adaptativa de um vírus em determinado meio ambiente. Um 
dos aspectos do fitness e sua capacidade replicativa que pode 
indiretamente ser medida pela carga viral. Mutações de resistência 
produzem uma diminuição da capacidade replicativa do vírus (perda do 
fitness), proporcionando um vírus deficiente. As mutações adicionais de 
resistência recuperam o fitness perdido pelo vírus. Entretanto, o vírus 
com melhor fitness na presença de anti-retrovirais e o vírus mutante. 

Barreira genética 

“Proximidade” genética para aquisição para resistência de resistência 
completa aos anti-retrovirais. Pode estar relacionada ao numero de 
mutações necessárias para emergência de resistência ou a facilidade 
na seleção de determinada mutação de resistência. Uma droga que 
necessita de varias mutações para resistência apresenta uma grande 
barreira genética. Se algumas mutações já existirem, haveria no caso 
uma diminuição na barreira genética para resistência ao antiretroviral 
em questão. Pode também estar relacionada à facilidade com que uma 
mutação emerge na presença de uma determinada droga. 

* Adapatado do “Guia para o manuseio de testes de resistencia antiretroviral no paciente 
infectado pelo HIV-1”, Diaz RS. 
 

. 
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                      Aminoácidos encontrados nas proteínas, seus códigos de três e de uma 
letra com a trinca de nucleotídeos que os codificam 

Aminoácido 
Cód. de 

3 letras 

Cód. de  

1 letra 
Nucleotídeos 

Alanina Ala A GCT GCC GCA GCG 

Arginina Arg R 
CGT CGC CGA CGG AGA 

AGG 

Asparagina Asn N AAT AAC 

Acido 

Aspartico 
Asp D GAT GAC 

Cisteina Cys C TGT TGC 

Acido 

Glutâmico 
Glu E GAA GAG 

Glutamina Gln Q CAA CAG 

Glicina Gly G GGT GGC GGA GGG 

Histidina His H TAC CAC 

Isoleucina Ile I ATT ATC ATA 

Leucina Leu L TTA TTG CTT CTC CTA CTG 

Lisina Lis K AAA AAG 

Metionina Met M ATA 

Fenilalanina Phe F TTT TTC 

Prolina Pro P CCT CCC CCA CCG 

Serina Ser S TCT TCC TCA TCG AGT AGC

Treonina Thr T ACT ACC ACA ACG 

Triptofano Trp W TGG 

Tirosina Tyr Y TAT TAC 

Valina Val V GTT GTC GTA GTG 

Códon de 

terminacao 
Stop  TAA TAG TGA 

* Adapatado do “Guia para o manuseio de testes de resistencia antiretroviral no 

paciente infectado pelo HIV-1”, Diaz RS. 
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 Localizaçãoo dos Códons Principais e Acessórios na 
Transcriptase Reversa relacionados à resistência aos ITRN e 
Nucleotídeos 

Droga Codons Principais Codons Acessórios 

AZT 215 41, 67, 70, 210, 219 

3TC 184, 157 44, 118 

D4T 50, 75 41, 67, 69, 70, 184, 210, 219 

DDI 65, 69, 74 41, 67, 69, 70, 184, 210, 219 

DDC 65, 69, 74, 184 41, 67, 69, 70, 210, 219 

ABV 115 65, 74, 184, 215 

TDF 65 41, 67, 69, 70, 210, 219 

MDR Ins 69, 151, del 67  

* Ins=inserção e Del=deleção, ITRN = Inibidores da Transcriptase reversa análogos de 

nucleosídeos, AZT=Zidovudina, 3TC=Lamivudina, D4T=Estavudina, DDI=Didanosina, 

DDC=Zalcitabina, ABV=Abacavir, TDF=Tenofovir, MDR=Mult drug resistance. 

** Adapatado do “Guia para o manuseio de testes de resistencia antiretroviral no paciente 

infectado pelo HIV-1”, Diaz RS. 

 

Localização do códons na transcriptase reversa relacionados à resistência aos 
ITRNN e análogo pirofosfato 

Droga Códon 

Nevirapina 98, 100, 103, 106, 179, 180, 181, 188, 190, 227, 230 

Delavirdina 100, 103, 106, 181, 188, 230, 236 

Loviride 103, 106, 108, 181, 188 

Atevirdina 101, 103, 106, 181, 188 

Efavirenz 100, 103, 106, 181, 188, 190, 225, 230 

Tovirdina 101, 103, 108, 179, 181 

Análogo pirofosfato 

Foscarnet (PFA) 88, 89, 92, 151, 156, 161 
 

*ITRNN = Inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeos. * * 

Adapatado do “Guia para o manuseio de testes de resistencia antiretroviral no paciente 

infectado pelo HIV-1”, Diaz RS 
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* Adapatado do “Guia para o manuseio de testes de resistencia antiretroviral no 

paciente infectado pelo HIV-1”, Diaz RS 

.  

Localização dos Codons Principais e Acessórios na Protease relacionados à Resistência 
aos Inibidores de Protease 

Droga Codons Principais Codons Acessórios 

Indinavir 46, 82, 84 10, 20, 24, 32, 35, 36, 48, 54, 

58, 63, 71, 73, 77, 89, 90, 93 

Ritonavir 82,84 10, 16, 20, 24, 32, 33, 34, 36, 

48, 53, 54, 58, 60, 62, 63, 71, 

90 

Saquinavir 48, 84, 90 10, 12, 20, 30, 32, 36, 46, 54, 

57, 58, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 

76, 82, 88 

Nelfinavir 30, 90 10, 13, 20, 36, 46, 48, 52, 54, 

58, 60, 62, 63, 77, 82, 84, 88, 

93 

Amprenavir 50, 84 10, 32, 33, 46, 47, 54, 73, 82, 

90 

Lopinavir 10, 15, 20, 35, 36, 37, 41, 47, 

54, 60, 71, 85, 91 

 

Tipranavir 33, 82, 84, 90 10, 15, 20, 35, 36, 37, 41, 47, 

54, 60, 71, 85, 91 

Atazanavir 50, 88, 84 10, 20, 24, 32, 33, 36, 46, 48, 

54, 63, 71, 73, 82, 89, 90 
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Mutações nos Aminoácidos que conferem resistência aos Antiretrovirais 
específicos 

Folha 
1 de 9 

Aminoácido 
substituído 

Tipo de ensaio Drogas Relacionadas 

W6R in vitro IDV 

R8K in vitro NFV 

 

R8Q in vitro RTV, IDV, SQV 

L10F in vitro IDV, NFV, LPV, ATV, APV 

L10I in vitro 

in vivo 

SQV, RTV, IDV, NFV, ATV, TPV 

L10R in vitro 

in vivo 

IDV, SQV, LP 

L10V in vivo IDV, ATV, LPV, TPV 

L10Y in vitro ATV 

I11V in vitro SQV 

T12I in vitro SQV 

I13V in vitro NFV 

I15V in vivo TPV 

G16E in vitro 

in vivo 

LPV,RTV 

K20M in vivo IDV, LPV, ATV 

K20R in vitro 

in vivo 

RTV, IDV, NFV, LPV, ATV, TPV 

K20I in vitro ATV 

L23V in vitro IDV 

L24I in vivo IDV, RTV, LPV, ATV  

D30N in vivo 

in vitro 

NFV, SQV 

V32I in vivo 

in vitro 

IDV, APV, SQV, RTV, NFV, ATV, LPV 

L33F in vivo RTV, ATV, APV, LPV, TPV 

L33I in vivo RTV, ATV, TPV 

L33V in vivo ATV, TPV 

E34K in vivo RTV 

E35D in vivo 

in vitro 

RTV, IDV, NFV, TPV 

M36I in vivo IDV, NFV, SQV, RTV, LPV, ATV, TPV 
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M36V 

M36L in vitro ATV 

N37D in vivo TPV 

R41K in vivo TPV 

K45I in vitro NFV 

M46F in vitro A7703* 

M46I in vivo 

in vitro 

IDV, NFV, LPV, SQV, RTV, ATV, APV 

M46L in vivo 

in vitro 

IDV,NFV,LPV,ATV,APV 

I47A in vitro LPV 

I47L in vitro IDV 

I47V in vivo 

in vitro 

LPV,APV,TPV 

G48V in vivo 

in vitro 

SQV,IDV,RTV,ATV,NFV 

I50V in vivo 

in vitro 

APV,LPV 

I50L in vivo 

in vitro 

ATV 

G52S in vivo NFV 

F53L in vivo 

in vitro 

RTV,LPV 

I54L in vitro SQV,LPV,ATV 

I54T in vitro SQV,IDV,LPV 

I54V in vivo 

in vitro 

RTV,SQV,NFV,LPV,ATV 

I54M in vitro APV 

K57R in vitro SQV 

R57K in vivo SQV, RTV 

Q58E in vivo RTV,IDV,NFV,SQV 

D60E 

D60N 

D60Y 

in vivo 

in vitro 

SQV,NFV,RTV,TPV 

I62V in vivo SQV,NFV,RTV 

L63A 

L63P 

in vitro 

in vivo 

RTV,IDV,SQV,NFV,ATV,LPV 

L63I in vivo NFV 

L63Q in vivo IDV 
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L63V in vitro SQV 

I64V in vivo IDV 

H69Y in vitro LPV 

A71T 

A71V 

in vivo 

in vitro 

IDV,RTV,NFV,SQV,ATV,LPV,TPV,APV 

 

A71I 

A71L 

in vivo 

in vitro 

LPV,ATV 

G73S 

G73T 

in vivo IDV,SQV,ATV,APV,TPV 

G73C 

G73A 

in vitro ATV 

T74A 

T74S 

in vivo SQV 

V75I in vitro Telinavir# 

L76M in vitro SQV 

V77I in vivo 

in vitro 

RTV,NFV,IDV 

P81T in vivo 

in vitro 

Telinavir# 

V82A in vivo 

in vitro 

RTV,IDV,SQV,NFV,LPV,ATV 

V82D 

V82E 

in vitro U71038* 

V82F in vivo 

in vitro 

RTV,IDV,NFV,APV,SQV,LPV,ATV 

V82I in vitro NFV,DMP-450* 

V82S in vivo 

in vitro 

RTV,ATV 

V82T in vivo 

in vitro 

RTV,NFV,SQV,IDV,APV,LPV,ATV,TPV 

V82L in vitro TPV 

I84A in vitro BILA 1906BS, BILA 2011 (palinavir)* 

I84L in vitro SQV 

I84V in vivo 

in vitro 

RTV,IDV,SQV,NFV,APV,ATV,LPV,TPV 

I85V in vitro TPV 

N88D in vivo 

in vitro 

NFV 
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N88S in vitro IDV,RTV,ATV 

I89V in vitro LPV 

L89M in vivo IDV,ATV 

L90I in vivo 

in vitro 

SQV 

L90M in vitro SQV,NFV,RTV,IDV,APV,ATV,LPV,TPV 

T91S in vitro LPV 

T91A in vitro TPV 

I93L in vivo IDV,NFV 

L97V in vitro DMP 323* 

V35I in vivo AZT,PFA* 

T39A in vivo AZT,PFA* 

E40F in vivo AZT 

M41L in vivo 

in vitro 

AZT,DDI,D4T,TDF 

K43D 

K43E 

 

in vivo AZT 

E44A 

E44D 

in vivo 

in vitro 

AZT,3TC 

S48T in vivo EFV 

I50T in vitro D4T 

D57H in vitro DDI,D4T 

V60I in vivo 

in vitro 

AZT 

A62V in vivo 

in vitro 

Multiplos ITRNN 

K65R in vivo 

in vitro 

ABV,3TC,DDC,DDI,TDF 

Δ67 in vivo 

in vitro 

AZT,DDI,DDC,3TC,D4T,ABV 

D67G in vitro DDC 

D67N in vivo 

in vitro 

AZT 

S68G 

S68R 

in vivo 

in vitro 

AZT,DDI 

INS69 in vivo ABV,3TC,AZT,D4T,DDC,DDI 

T69A in vivo 3TC,D4T 

T69D in vivo AZT,3TC,DDC 
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in vitro 

T69G in vivo 

in vitro 

AZT,DDI 

T69I in vivo Varios ITRN 

T69N in vivo 

in vitro 

AZT,DDI 

T69S in vitro DDC 

T69SX in vivo Multiplos ITRN 

T69SXX 

T69TXX 

in vivo 

in vitro 

Multiplos ITRN 

K70E in vivo 

in vitro 

Adefovir 

K70R in vivo 

in vitro 

AZT 

W71L in vivo AZT 

R72A in vitro Foscarnet 

R73K in vivo Adefovir 

L74I in vitro AZT,3TC 

L74V in vivo 

in vitro 

ABV,DDI 

V75A 

V75M 

V75S 

in vivo DDC,D4T 

V75I 

V75L 

in vivo 

in vitro 

DDI 

V75T in vivo 

in vitro 

D4T,DDI,DDC 

F77L in vivo 

in vitro 

ITRN 

W88C in vitro Foscarnet 

W88S in vivo 

in vitro 

Foscarnet 

W88G in vivo 

in vitro 

Foscarnet 

E89G in vitro Foscarnet 

E89K in vitro Foscarnet 

L92I in vitro Foscarnet 

A98G in vivo 

in vitro 

NVP,DLV,EFV 
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A98S in vivo 

in vitro 

ITRNN 

A98V in vitro DDI,D4T 

L100I in vivo 

in vitro 

ITRNN 

K101A in vitro NVP 

K101E in vivo 

in vitro 

Atevirdina#,EFV 

K101I in vitro Loviride# 

K101Q in vitro EFV,Trovirdine# 

K101T in vivo 

in vitro 

Loviride# 

K102Q in vivo Emevirina# 

K103N in vivo 

in vitro 

Atevirdine#,DLV,NVP,EFV 

K103Q in vivo 

in vitro 

L-697661*,DLV 

K103R in vivo NVP,Emivirine# 

K103S in vivo Loviride# 

K103T in vivo 

in vitro 

DLV 

V106A in vivo 

in vitro 

DLV, NVP,EFV 

V106I in vivo NVP 

V106M in vivo 

in vitro 

NVP,DLV,EFV 

V108I in vivo 

in vitro 

NVP,EFV 

D113E 

D113G 

in vitro Foscarnet 

A114G in vitro AZT 

A114T in vivo AZT 

A114S in vitro Foscarnet 

Y115F in vivo 

in vitro 

ABV 

Y115H 

Y115N 

in vitro AZT,Foscarnet 

F116Y in vivo 

in vitro 

Multiplos ITRN 



 - 180 -

S117T in vitro Foscarnet 

V118I in vivo 

in vitro 

AZT,3TC 

P119S in vitro Lodenosina# 

I135L 

I135M 

I135T 

I135V 

in vivo 

in vitro 

NVP,EFV,DLV 

E138A 

E138Q 

in vitro DLV,EFV 

E138K in vitro TSAO*,NVP,DLV 

E138R in vitro TSAO* 

T139I in vitro Calanolide A# 

G141E in vitro NVP,DLV 

Y144F in vitro Emivirine# 

Q151H in vitro AZT,Foscarnet 

Q151L in vivo 

in vitro 

3TC,DDC,DDI,AZT 

Q151M in vivo 

in vitro 

Multiplos ITRN 

S156A in vitro Foscarnet 

P157S in vitro 3TC 

Q161L in vivo 

in vitro 

Foscarnet 

A162Y 

C162W 

S162H 

in vivo Múltiplos ITRN,DLV 

M164I in vitro Foscarnet 

K166R in vivo AZT,Foscarnet 

R172K in vitro Foscarnet 

I178M in vivo D4T 

V179D in vivo 

in vitro 

EFV 

V179E in vivo 

in vitro 

L-697661 

Y181C in vivo 

in vitro 

Atevirdine#,DLV,NVP,EFV 

Y181I in vivo 

in vitro 

NVP 
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Y181H 

Y181S 

Y181W 

Y181L 

in vivo 

in vitro 

NVP 

Y181V in vitro NVP 

M184I in vivo 

in vitro 

3TC 

M184T in vitro 3TC 

M184V in vivo 

in vitro 

3TC,ABV,DDC,DDI 

Y188C in vivo 

in vitro 

NVP 

Y188D in vivo 

in vitro 

NVP 

Y188H in vivo 

in vitro 

AZT,EFV,Atevirdina# 

Y188L in vivo 

in vitro 

DLV,EFV 

Y189I in vivo 

in vitro 

DLV,NVP 

G190A in vivo 

in vitro 

EFV,NVP 

G190E in vivo EFV 

G190S in vivo 

in vitro 

EFV 

G190D 

G190F 

G190H 

G190L 

G190P 

G190Q 

G190R 

G190V 

in vivo 

in vitro 

NVP,DLV 

G196E in vitro AZT,Foscarnet 

G196R in vitro NVP 

I202V in vivo Múltiplos ITRN 

H208Y in vivo 

in vitro 

Foscarnet,AZT/3TC 

L210W in vivo 

in vitro 

AZT,TDF 
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R211K in vivo 

in vitro 

AZT/3TC 

L214F in vivo 

in vitro 

AZT/3TC 

T215C in vivo AZT,DDC 

T215D 

T215S 

in vivo AZT 

T215I in vivo D4T 

T215F in vivo 

in vitro 

AZT 

T215Y in vivo 

in vitro 

AZT 

K219E in vitro AZT 

K219Q in vivo 

in vitro 

AZT 

K219R in vivo AZT,Foscarnet 

K219W in vivo DDC,D4T 

 

K223Q in vivo AZT,Foscarnet 

P225H in vitro EFV 

F227L in vitro NVP,EFV 

L228R in vivo AZT 

L228H in vivo AZT 

W229Y in vitro Emevirine# 

M230I in vivo HBY 097* 

M230L in vitro DLV 

E233V in vivo AZT 

V233E in vivo AZT,Atevirdina# 

L234I in vivo AG1549* 

P236L in vivo 

in vitro 

Atevirdina#,DLV 

P236A 

P236H 

P236R 

P236T 

in vitro DLV 

K238T in vivo AZT,Atevirdina# 

T240I in vitro DLV,NVP 

M245T in vivo AZT 

T253S in vivo AZT/3TC 
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I257A 

Q258A 

L260A 

G262A 

K263A 

N265A 

W266A 

in vitro AZT 

L283I in vivo NVP 

Y318F in vitro NVP,DLV 

Y318W in vitro NVP 

G333D 

G333E 

in vivo 

in vitro 

AZT/3TC,ABV 

T369I in vivo AZT 

T376A in vivo AZT,Foscarnet 

T386I in vivo AZT/3TC 

IP=Inibidor de Protease, ITRN=Inibidor da transcriptase reverse análogo de nucleosídeo, 

ITRNN=Inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo 

AZT=Zidovudina, 3TC=Lamivudina, D4T=Estavudina, DDI=Didanosina, DDC=Zalcitabina, 

ABV=Abacavir, TDF=Tenofovir, DLV=Delavirdina, EFV=Efavirenz, NVP=Nevirapina, 

NFV=Nelfinavir, IDV=Indinavir, SQV=Saquinavir, RTV=Ritonavir, ATV=Atazanavir, 

LPV=Lopinavir, TPV=Tipranavir, APV=Amprenavir, # Drogas ainda não aprovadas pelo FDA, * 

Drogas sem nome comercial 

Adapatado do “Guia para o manuseio de testes de resistencia antiretroviral no paciente 

infectado pelo HIV-1”, Diaz RS. 
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ABSTRACT: 14º Congresso Brasileiro de Infectologia em Belo Horizonte, 26 a 30 de 

Novembro, 2005. 

 

Resposta terapêutica inicial em pacientes virgens utilizando esquemas com Atazanavir, 
Atazanavir/ritonavir ou Efavirenz  
 

Introdução: A escolha da terapia inicial do paciente é extremamente importante para sua 

resposta clínica e laboratorial, podendo inclusive comprometer seus esquemas futuros. Porém, 

tem se tornado difícil devido à variedade de drogas disponíveis atualmente. O Efavirenz (EFZ) 

é uma droga de eficácia comprovada e considerada padrão para terapia inicial. Recentemente 

dispomos de duas novas opções de terapia: Atazanavir (ATZ) e Atazanavir/ritonavir (ATZ/r). 

Objetivo: Avaliar a resposta terapêutica inicial de esquemas contendo ATZ 400mg/dia, ATZ/r 

300/100mg/dia ou EFZ 600mg/dia em pacientes naive na vida real. 

Metodologia: Avaliamos, retrospectivamente, por 48 semanas, pacientes HIV/AIDS em início 

de terapia com Zidovudina e Lamivudina associados a: EFZ (N=12), ATZ (N=12) ou ATZ/r 

(N=12). Benefício imunológico (BI) foi considerado como aumento de CD4>25% e benefício 

virológico (BV) a diminuição de Carga viral>1Log.  

Resultados: Idade mediana (anos) 27 para EFV, 33 para ATZ e ATZ/r; sexo masculino 58% 

EFV, ATZ e ATZ/r; diagnósticado SIDA em 58% EFV e 50% em ATZ e ATZ/r. CD4 inicial 

médio: 173,25 céls/mm3 EFV, 174,33 céls/mm3 ATZ e 190,67 céls/mm3 para ATZ/r. CD4 final 

médio: 315,17 céls/mm3 EFV, 248,75 céls/mm3 ATZ e 378,42 céls/mm3 para ATZ/r. Ganho de 

CD4 médio: 141,92 céls/mm3 EFV, 74,42 céls/mm3 ATZ e 192,17 céls/mm3 para ATZ/r. Log de 

Carga viral inicial médio: 4,6 EFV, 4,55 ATZ e 4,39 para ATZ/r. Log de Carga viral final médio: 

0,36 EFV, 1,33 ATZ e 0,94 para ATZ/r. Diminuição Log médio: 4,02 EFV, 4,07 ATZ e 3,49 

céls/mm3 para ATZ/r. ATZ comparado ao EFV apresentou diferença estatisticamente 

significativa para BI (p=0,012) e BV (p=0,04), favorecendo o grupo EFV. O grupo ATZ/r 

comparado ao EFV não obteve diferença estatisticamente significativa para BI (p=0,13) e BV 

(p=0,28). Não houve diferença para BV (p=0,22) e BI (p=0,17) entre ATZ e ATZ/r. 

Conclusões: Os dados sugerem benefício terapêutico (BV e BI) da associação ATZ/r 

equivalente ao EFV. O aumento de CD4 na terapia inicial com ATZ/r foi significativamente 

maior que ATZ.  
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ABSTRACT: 14º Congresso Brasileiro de Infectologia em Belo Horizonte, 26 a 30 de 

Novembro, 2005. 

Resistência antiretroviral em pacientes com múltiplas falhas terapêuticas no Ceará. 
Introdução: O conhecimento do perfil de resistência mutacional a drogas em pacientes com 

falha terapêutica, obtido por testes de Genotipagem, tem ajudado a melhor definir seus regimes 

futuros. Assim, melhorando a eficácia na resposta terapêutica do novo esquema. 

Objetivos: Determinar resistência às drogas anti-retrovirais (ARV) através de Genotipagens 

realizadas em pacientes com falha terapêutica e correlacionar com número de falhas. 

Metodologia: Entre abril/02 e março/04, avaliadas 101 seqüências de protease e transcriptase 

reversa (TR) isoladas de pacientes com HIV-1 em falha terapêutica, e estratificadas em grupos 

com uma falha terapêutica (G1), duas (G2) e três ou mais (G3) para analise do perfil de 

resistência. Utilizado o banco de dados de Stanford para interpretação. Falha terapêutica foi 

considerada como: clínica (infecções oportunistas), imunológica (diminuição>25% no CD4) ou 

virológica (diminuição >1Log na Carga Viral). 

Resultados: G1 (N=49), G2 (N=37) e G3 (N=15). Nos inibidores de protease (IP) não houve 

diferença estatisticamente significativa na resistência aos ARVs entre G1 e G2. Houve 

diferença no G3 comparado ao G1 e G2 para todos os IPs (p<0,05), exceto para Lopinavir 

(LPV) entre G2 e G3 (p=0,079). A maior resistência foi detectada para Nelfinavir (86,7%) e 

menor para LPV (13,3%). Nos inibidores da TR análogos de nucleosídeos (ITRN) não houve 

diferença no perfil de resistência entre G1 e G2. Observamos diferença no G3 para Zidovudina, 

Didanosina, Estavudina (p<0,05) com aumento de resistência. Não houve diferença para 

Lamivudina (3TC), onde há alta resistência nos 3 grupos (p>0,05); Abacavir entre G2 e G3 

(p=0,08); e para Tenofovir que apresentou baixa resistência nos três grupos (p>0,05). Não há 

diferença significativa para inibidores de TR não análogos de nucleosídeos (ITRNN) entre G1, 

G2 e G3, onde há alta resistência para Efavirenz e Nevirapina (p>0,05). 

Conclusões: Pacientes com três ou mais falhas terapêuticas apresentam maior perfil de 

resistência para todos os IPs exceto para LPV, e ITRNs exceto para Tenofovir. Encontramos 

altos índices de resistência para o 3TC e ITRNNs nos três grupos, sugerindo menor barreira 

genética nestes. 
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ABSTRACT: 14º Congresso Brasileiro de Infectologia em Belo Horizonte, 26 a 30 de 

Novembro, 2005. 

Perfil mutacional das Genotipagens realizadas em pacientes com HIV-1 e falha 
terapêutica no Ceará. 
Introdução: A importância dos testes de Genotipagem vem crescendo à medida que ajudam 

na escolha de novos esquemas em pacientes com falha terapêutica. Porém, sua interpretação 

e significado clínico ainda causam controvérsias e necessitam maiores estudos para a 

verdadeira compreensão do seu benefício. 

Objetivos: Avaliar o perfil de resistência mutacional em pacientes submetidos a genotipagem 

no Ceará. 

Metodologia: De abril/02 a março/04 foram avaliadas 101 seqüências de protease e 

transcriptase reversa (TR) isoladas de pacientes com HIV-1 em falha terapêutica. Análise de 

dados realizada pelo programa de Stanford.  

Resultados: CD4 médio 279,21 céls/mm3 e Log de Carga Viral médio 4,49. 7,9% dos isolados 

não apresentavam mutações de resistência, 9,9% tinham mutações para uma classe de 

drogas, 73,3% para duas e 8,9% para três. 96% das seqüências da protease apresentavam 

mutação, sendo L63P a mais freqüente no total (76%), e a L90M (25,7%) ao excluirmos as 

posições polimórficas. Uso de Nelfinavir evidenciou D30N em 34% dos casos e L90M em 23%. 

90% das seqüências da TR apresentaram mutações de resistência aos inibidores análogos de 

nucleotídeos (ITRN), sendo a M184V mais freqüente (67%), seguida por T215Y (47%) e M41L 

(45%). A K65R apareceu em 5.9%(única em 3 casos e associada em 1 caso a M184V, 

M184V+K219E e M41L). Encontramos 43,5% das seqüências com mutações de resistência 

para os não análogos da TR (ITRNN), sendo a K103N mais freqüente (61,4%). O perfil de 

sensibilidade aos anti-retrovirais evidenciou: ITRN variando de 39,6% a 25,7% (Tenofovir 

39,6%, Zidovudina 34,7%, Lamivudina 34,7%, Emtricitabina 33,7%, Estavudina 28,7%, 

Didanosina 25,7%, Abacavir 25,7%), ITRNN de 55,4% (Efavirenz e Nevirapina), e IP de 65,3% 

a 51,5% (Lopinavir 65,3%, Saquinavir 63,4%, Amprenavir 61,4%, Ritonavir 61,4%, Indinavir 

60,4%, Atazanavir 55,4% e Nelfinavir 51,5%).  

Conclusões: Em pacientes com falha terapêutica as drogas como maior potencial terapêutico 

são Tenofovir como ITRN e Lopinavir como IP, por seu melhor perfil de sensibilidade. 

Encontramos alta resistência aos ITRNN, desfavorecendo sua utilização em esquemas de 

resgate. 
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ABSTRACT: 3rd IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment. Rio de Janeiro, Brazil, 

July 2005. Abstract number: WePeLB4.4C01 

Distribution of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Protease and Reverse 
Transcriptase Mutation Patterns in Northeast Brazil.  
Introduction: Genotypic testing for HIV-1 drug resistance is useful for selecting antiretroviral 

drugs for patients developing treatment failure, but the optimal means for interpreting genotypic 

tests is not known because many HIV-1 protease and reverse transcriptase (RT) mutations 

contribute to drug resistance.  
Objective: To identify common combinations of mutations and to determine their contribution to 

the burden of HIV-1 drug resistance.  

Methods: Between April 2002 and March 2004, 101 protease and RT sequences were 

determined for HIV-1 isolates from 101 persons in Northeast Brazil who were failing 

antiretroviral therapy. We excluded polymorphic positions to define mutation patters. Resistance 

profile was obtained by Stanford test and statistical analyses by SPSS 11.0 program.  

Results: 76,2% were male, media age 36.99 years, 66.3% had defined AIDS, CD4 media was 

279.21 cells/mm3 and Viral load 4.49 log. 7.9% had not mutations for drug resistance, 9.9% had 

mutations to one drug class, 73.3% had mutations to two drug classes and 8.9% had mutations 

to three drug classes. We identified 31 different patterns for protease inhibitor (IP) with the top 

six (L90M/ D30N, N88D/ M46I, L90M/ D30N/ I54V, V82A/ M46L,L90M) accounting for 49% of 

mutant sequences, 49 patterns for nucleoside RT inhibitor (NRTI) with the top six (M184V/ 

M41L, M184V, T215Y/ M41L,V118I,M184V,L210W,T215Y/ M41L, 67N, 118I, 184V,210W,215Y/ 

D67N,K70R,M184V,K219Q/ M41L,M184V,L210W, T215Y) accounting for 38.5% of mutant 

sequences, and 17 patterns for nonnucleoside RT inhibitor (NNRTI) with the top two (K103N/ 

Y181C, G190A) accounting for 40,9% of mutant sequences. K65R was detected in 5.9% 

isolates. 

Conclusion: In a sample of 101 sequences, the top patters PI, NRTI and NNRTI mutations 

accounted for 49, 38.5 and 40.9%, respectively, of sequences with drug resistance mutations. 

Characterization of the phenotypic and clinical significance of these common patters may lead 

to improved treatment recommendations for a large proportion of patients for whom 

antiretroviral therapy is failing. 
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ABSTRACT: Xl congresso da sociedade brasileira de medicina tropical, abstract tl-2, brasil, 7-
11 de março de 2004. 
Avaliação imuno-virologica de pacientes infectados por HIV em início de 
acompanhamento no hospital geral de fortaleza (HGF), de julho /2002 a junho/2003. 
Introdução: Com a terapia antiretroviral e as campanhas de esclarecimento sobre HIV/AIDS o 
perfil epidemiológico, clinico e laboratorial dos pacientes que procuram acompanhamento vem 
se modificando ao longo dos anos.  
Objetivo: a)Caracterizar o perfil epidemiológico, clinico e imuno-virologico; b) e determinar a 
eficácia nos parâmetros imuno-virologicos da terapia antiretroviral proposta pelo ministério da 
saúde.  
Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo e descritivo de 50 prontuários de pacientes que 
iniciaram acompanhamento ambulatorial de HIV/AIDS no HGF no período de jul/ 02 a jun/ 03.  
Resultados: dados revelaram 62%(31) do sexo masculino, com a faixa etária média de 33 
anos. HIV gestacional em 14% (7) de um total de 19 mulheres. Da forma de contágio, a via 
sexual ocorreu em 90% (45) dos casos com 60%(30) heterossexuais. Eram assintomáticos 
48% (24) dos pacientes. Os principais sintomas clínicos encontrados foram: 38%(19) síndrome 
consuptiva, 30% (15) candidiase oral, 30% (15) diarréia crônica, 14% (7) Tuberculose, 12% (6) 
Candidiase esofágica, 10% (5) linfadenopatia persistente e 8% (4) herpes zoster . Dentre 
outras DSTs , sífilis foi diagnosticada em 8% (4), HPV em 6% (3), herpes genital em 4% (2) e 
gonorréia em 2% (1)  dos casos. Os pacientes eram nao reagentes para HVB e 2%(1) 
reagentes para HVC. Ao avaliarmos o perfil imuno-virológico dos pacientes encontramos CD4 
médio inicial de 349,2 céls/mm (D.P. +/- 242,6) e  carga viral inicial média de 4,26 log; 
pacientes que iniciaram terapia ARV, apos período variando de 12 a 48 semanas foram 
avaliados e 75% obtiveram beneficio imunológico (diminuição de CD4>25%) e 90% beneficio 
virologico (diminuição >1 log na Carga Viral). Ao estratificarmos em subgrupos por CD4 inicial , 
sendo CD4 abaixo de 200 (A) e Cd4 > 201 (B), obtivemos o seguinte resultado: CD4 final 
A=274,67 (DP+/-211,68), B =425 (DP+/-150,33), (p=0,39); ganho médio de CD4 A 
=187,7cels/mm (DP+/-210,9) e B =181,29cels/mm (DP+/-159,17), (p=0,31); Carga Viral inicial A 
=4,48 log (DP+/-1,21) e B =4,14 (DP+/-0,74), (p=0,33); Carga Viral final A =1,13 (DP+/-1,73) e 
B =1,31 (DP+/-2,13), (p=0,43); diminuição de Carga Viral A =3,73 log (DP+/-1,3) e B =3,03 log 
(DP+/-1,11), (p=0,31); beneficio imunológico ocorreu em 75% do grupo A e 75% do B (p=1) e 
beneficio virologico em 100% do grupo A e 80% do B (p=0,11). Da opção terapêutica ARV, 
todos receberam a associação AZT, 3TC e Efavirenz (43/50) ou Nevirapina (7/50) nas 
gestantes. A sobrevida em um ano foi de 100%. Conclusões: Os pacientes eram 
predominantemente do sexo masculino (31), adultos jovens, tendo como principal forma de 
contagio a sexual (45) sendo a heterossexual mais freqüente (30). Um grande percentual era 
assintomático (24) e dos sintomas clínicos apresentados no inicio do quadro os mais 
freqüentes foram Sd Consuptiva, diarréia crônica e candidiase oral. A Sifiles foi a DST 
associada ao HIV mais encontrada. A maioria dos pacientes em terapia ARV apresentaram 
beneficio imuno-virologico, embora nao tenhamos encontrado diferença estatisticamente 
significativa nesses critérios ao estratificarmos os pacientes segundo CD4 inicial. 
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Dear Dr. Medeiros: 

  

Congratulations! You have been selected as a Pfizer/Ellison-Center for Global Health 
Fellow for the term of one year. As you are aware, the goal of this fellowship is to 
support young researchers who demonstrate outstanding ability to conduct research 
relevant to the most urgent health threats in their home countries. We share your 
enthusiasm for HIV Molecular Virology and Drug Development.  We are pleased to co-
sponsor you and your work with Drs. Rekosh and Hammarskjold and offer you a 
fellowship award of $35,000 to be used toward this experience. Additional information 
regarding insurance, travel, housing, etc. will be sent to you in the near future. 

  

The Pfizer Initiative in International Health and the Center for Global Health have 
established the Pfizer/Ellison-CGH fellow awards to promote collaboration with 
promising university faculty who are committed to building relevant research programs 
in their home institutions. We hope to foster and build sustainable relationships 
between UVa faculty and international faculty by supporting research and teaching 
activities that address health disparities.  

  

We are excited about your plans and hope that you can accept this award. Please 
respond by confirming your receipt of this letter and acceptance of the award and its 
conditions.  

  

By accepting this Pfizer/Ellison-CGH fellowship, you agree to: 

1. Return home after the fellowship for permanent placement at your 
host/sponsoring institution.  
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2. Help explore ways to address health disparities in your home country.  

3. Seek to publish papers and/or apply for grants related to work during this 
fellowship.  

4. Attend and present your research at UVa symposia and research events and at 
local, national, or international conferences, as deemed appropriate by your 
mentors and as funds are available.  

5. Help establish or strengthen collaborative ties between UVa and your home 
institution.  

  

We believe that this investment in individuals who are committed to building important 
programs in their home institutions is the most effective way to strengthen institutional 
collaborations and an interactive global capacity to address health disparities, and we 
look forward to working with you. 
  

  

    

Dr. W. Michael Scheld 

Bayer-Gerald L. Mandell Professor of Infectious Diseases 

Professor of Internal Medicine 

Clinical Professor of Neurosurgery 

Director, Pfizer Initiative in International Health 

Dr. Richard L. Guerrant 

Director, Center for Global Health 

Thomas H. Hunter Professor of International Medicin

Director, Office of International Health 
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Proposed Research 
 

Introduction: Most of the current drugs in use for the treatment of AIDS work 

by targeting the enzymatic activities of the HIV reverse transcriptase or 

protease. These drugs have been in clinical use for relatively long periods of 

time as part of Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART) protocols. Thus 

most of the research examining the development of viral drug resistance in HIV 

has been focused on compounds in these classes. More recently however, a 

new class of compound that inhibits virus-cell fusion has been developed.  This 

class is represented by the peptide fusion inhibitor T-20 (enfuvirtide, brand 

name: Fuzeon), developed by Trimeris, Inc. and Hoffmann-La Roche, Ltd., 

which was licensed by the Food and Drug Administration for the treatment of 

HIV infection in March 2002.  Even though T-20 has only recently been used in 

patients for treatment of HIV infection, T-20 resistant viruses have been 

reported both in patients receiving treatment, and in drug resistance studies in 

vitro. Most mutations that confer resistance to T-20 map to the T-20 binding site 

between amino acid residues 36 through 45 of gp41. 

  One aspect of the development of resistance to T-20 and other 

fusion inhibitors that has been largely overlooked is the fact that the gp41 region 

of HIV overlaps an important RNA element that is present in many HIV 

messenger RNA molecules called the Rev Response Element.  This element is 

necessary for the binding of the HIV Rev protein to viral RNA and the Rev- RRE 

interaction is essential for the nucleocytoplasmic export of many of the HIV 

RNAs. Without Rev function, the virus fails to replicate.  Surprisingly, to date, 

only one study has explored the need to maintain a functional RRE as a 

constraint on the ability of gp41 to mutate to fusion inhibitor resistance. In this 

study, C34 (amino acids 117 through 150 of gp41), a peptide fusion inhibitor 

whose amino acid sequence overlaps the T-20 fusion inhibitor (amino acids 127 

through 162 of gp41) was studied. The result of the study led the authors to 

propose that gp41 mutations that confer resistance to C34 are likely restricted 

by the need to maintain a functional RRE element. 
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Objective and Methodology: My proposed research will further characterize 

and evaluate the constraints imposed on fusion inhibitor resistance mutations 

by the RRE. I will evaluate this in cell culture using a novel set of viruses that 

have already been constructed in the Hammarskjold-Rekosh laboratories.  In 

these viruses, the RRE is uncoupled from the gp41 sequences, so that each is 

unconstrained by the other. Additionally, the Hammarskjold-Rekosh group has 

identified a series of small molecule inhibitors of HIV Rev function.  It appears 

likely that at least some of these molecules target the Rev-RRE interaction.  I 

will thus also determine if combination treatment of HIV infected cells with a 

fusion inhibitor and a Rev inhibitor lowers the rate at which HIV mutates to 

resistance compared to treatment with each inhibitor alone. 

  The long range goal of these studies is to understand how gp41 

mutates to resistance in response to inhibitors that target viral fusion and to 

study the requirement for maintenance of RRE function in the mutated viruses.  

The work may have long term clinical importance as it will address the validity of 

the concept of combination therapy using a fusion inhibitor and a Rev inhibitor 

and the potential for synergy in such protocols. 
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