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EDITORIAL
Caro leitor
A pandemia pelo vírus da imunodeficiência humana continua com alta incidência em pleno século 21. Neste contexto, os
esforços para diminuição da transmissão da infecção concentram-se atualmente nas tentativas de se minimizar a principal
forma de transmissão, que é a relacionada à via sexual. O entendimento dos mecanismos e dinâmica envolvidos neste
processo, da bancada laboratorial aos estudos de observação e intervenção clínica, são fundamentais nesta batalha
para que se minimize a vulnerabilidade humana à infecção. O artigo apresentado por Vergara e Barroso neste quarto
fascículo do periódico “Tendências em HIV/aids” disseca a replicação viral e fatores que possam alterar esta replicação
viral em fluidos genitais, tais como doenças sexualmente transmissíveis e terapia anti-retroviral. Mostra também as
características peculiares do trato genital masculino e feminino que estão relacionados à aquisição e transmissão do
mortal HIV. Também são mencionados estudos recentes que avaliam tanto a circuncisão masculina como estratégias
promissoras como a profilaxia pré-exposição; esta última deverá ser tema de uma revisão a ser publicado em fascículo
próximo. Evidências também emergem sobre a possibilidade de transmissão através de sexo oral e estas peculiaridades
são também discutidas neste artigo.
Muito interessante notar que a probabilidade de aquisição do HIV pela via sexual pode relacionar-se a polimorfismo
dos alelos do gene que codifica os receptores das quimiocinas que casualmente também são os receptores para a
entrada do HIV nas células. Especificamente, o gene que codifica o receptor conhecido como CCR5 pode apresentar
uma deleção de 32 nucleotídeos e quando isto ocorre em ambos os alelos, existe resistência à aquisição da infecção
pelo HIV. O polimorfismo do CCR5 também está relacionado à progressão da infecção pelo HIV. Os indivíduos que
apresentam um alelo normal e outro com a deleção de 32 nucleotídeos podem se infectar pelo HIV, entretanto evoluem
mais lentamente para o colapso do sistema imune. Estas peculiaridades relacionadas ao polimorfismo destes receptores
e o tropismo dos vírus são discutidos no artigo de revisão de Barreto. Além da progressão da infecção para a doença,
Barreto discute o potencial do uso de uma nova classe de anti-retrovirais, os inibidores de CCR5 e as metodologias
laboratoriais emergentes para que se possa determinar o tropismo do HIV e desta forma se predizer a eficácia e utilidade
destas medicações.
Maidana e Kallas também discutem progressão da infecção pelo HIV, no contexto da co-infecção com o GBV-C. Trata-se
de um vírus hepatotrópico que notoriamente tem sido apontado como responsável por retardar a progressão da infecção
pelo HIV e eventualmente a resposta aos anti-retrovirais. Uma das hipóteses aqui se relaciona novamente com o coreceptor CCR5, onde o GBV-C poderia modular negativamente a expressão deste receptor, restringindo a entrada do
HIV nas células. O entendimento dos mecanismos relacionados a interação entre infecção pelo HIV e GBV-C pode jogar
luz a potenciais alvos e estratégias terapêuticas, em um esforço adicional para redução da mortalidade pelo HIV.
A mortalidade pelo HIV é também alvo de um artigo original de Casseb, apresentado neste fascículo. Casseb destaca
que apesar de todos os avanços da terapia anti-retroviral e apesar do acesso à mesma medicação que é disponibilizada
em paises desenvolvidos, a mortalidade decorrente da infecção pelo HIV em nosso meio continua alta. Apesar da
expressiva queda inicial da mortalidade relacionada ao HIV observada nos primeiros anos após a disponibilização da
terapia anti-retroviral altamente efetiva, esta mortalidade se estabilizou nos últimos anos mantendo-se me torno de 20%
no epicentro da epidemia pela aids, que é a cidade de São Paulo. Claramente, mais esforços têm que ser feitos nesta
guerra, tanto na prevenção quanto na terapêutica.
Seus comentários e sugestões são sempre bem vindos pelos emails rsdiaz@usp.br ou rsdiaz@centrodegenomas.com.br.

Ricardo Sobhie Diaz



IMPLICAÇÕES DO TROPISMO DO HIV
NA PROGRESSÃO PARA A AIDS E CONTROLE
DA TERAPIA ANTI-RETROVIRAL COM
INIBIDORES DE ENTRADA A PARTIR DE
NOVOS MÉTODOS LABORATORIAIS
IMPLICATIONS OF THE HIV TROPISM FOR AIDS PROGRESSION AND OF
HAART WIT ENTRY INHIBITORS USING NEW DIAGNOSTICS METHODS
Claudia Cortese Barreto
Pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular da Fundação Pró-Sangue
Consultora em Biologia Molecular-LIM-56-FMUSP
RESUMO
Os principais co-receptores de quimiocinas utilizados pelo HIV para sua entrada nas células humanas são o CCR5 e o CXCR4.
Em 1998, foi proposta uma nova classificação para as cepas do HIV tendo como base a utilização destes co-receptores e estas passaram a ser descritas como cepas CCR5-trópicas, CXCR4-trópicas e com duplo tropismo (R5/X4) 1. In vitro, as cepas
com tropismo pelo CCR5, denominadas R5, foram caracterizadas como Não Indutoras de Sincícios (NSI) e por replicarem em
macrófagos e monócitos (M-Trópicos), apresentaram menor virulência. Já, aquelas Indutoras de Sincícios (IS) em linfócitos T (Ttrópicos) são CXCR4-trópicas ou X4, cujas características estão associadas a vírus mais patogênicos. Tais informações deixam
evidente que a escolha do co-receptor pela cepa viral está associada à progressão da doença 2-5, 8. Com o desenvolvimento
dos inibidores de entrada, cujos alvos são os co-receptores CCR5 e CXCR4, tornou-se necessário o conhecimento prévio do
tropismo viral em um dado indivíduo infectado pelo HIV, o que reacendeu o interesse dos pesquisadores sobre este assunto6-7.
Novos ensaios laboratoriais já estão disponíveis no mercado e permitem avaliar o tropismo viral a partir do genótipo viral, auxiliando nas decisões de tratamento.
Descritores: Tropismo viral, CCR5, CXCR4, Variantes fenotípicas, Inibidores de entrada, Ensaios recombinantes
ABSTRACT
The major chemokine co-receptors used by HIV to enter into humans cells are CCR5 and CXCR4. In 1998, was stablished a new
classification to HIV strains, based on usage of these co-receptors and they were described as CCR5-tropic, CXCR4-ttropic and
dual tropic (R5/X4) 1. In vitro, CCR5-tropic HIV strains, named R5, were characterized like non-syncytium-inducing (NSI) and associated with replication in monocyte-macrophages (M-tropic); they were previously linked to less virulent strains. The others were
able to syncytium-inducing (SI) on T-lymphocytes (T-tropic) were CXCR4-tropic or X4. They were characterized of more pathogenic
HIV strains. These informations suggest that selection of co-receptor by HIV will be associated to disease progression 2-5, 8. The current development of entry inhibitors led to require prior knowledge of the viral tropism for each patient and new laboratory methods
have been developed to determine co-receptor HIV tropism using viral genotype to help to tailor treatment decisions.
Keywords: Viral tropism, CCR5, CXCR4, Phenotypic variants, Entry inhibitors, Recombinant assays

Tropismo do HIV e a evolução para Aids
Em 1996, foi descoberto que, além de se ligar ao receptor
de CD4, o HIV requer um segundo co-receptor para entrar
nas células alvo entre os quais encontramos o CCR5 e o
CXCR49-11. Assim, o complexo CD4-gp120 se liga aos coreceptores através do domínio variável V3 da gp120 do HIV.
Tendências em HIV • AIDS (Volume 1 - Número 4 - 05-09)

A seqüência de aminoácidos da alça V3 parece ser o fator
determinante da escolha do co-receptor pelo vírus. Uma relação estreita entre a escolha do co-receptor pelo HIV e alguns fatores fenotípicos virais foram rapidamente reconhecidos. Assim, cepas classificadas como NSI e M-trópicas
usam, geralmente, o CCR5 para entrar na célula e aquelas
que usam o CXCR4 são T-trópicas e IS 8,12,13.



Existem variantes de CCR5 e de CXCR4 expressas em concentrações diferentes por diversas células humanas, levando
a alterações na dinâmica do tropismo viral. De acordo com a
literatura, as variantes R5 são transmitidas de forma mais eficaz do que as cepas X4 e estão associadas à fase inicial da
infecção; as cepas X4 são encontradas em etapas mais tardias da mesma, caracterizadas por queda do número de células CD4 e rápida progressão para Aids14. A predominância
das variantes R5 no início da infecção ainda não foi esclarecida; no entanto, em algumas situações como, por exemplo,
no caso de transmissão sexual prevalecem as cepas R5 devido aos altos níveis de CCR5 presentes na mucosa genital1517
. Entre os hemofílicos e usuários de drogas injetáveis também ocorre maior transmissão de vírus R5, sugerindo que
tais cepas prevalecem independente da rota de transmissão
18
. A distribuição predominante das variantes R5 em relação
às X4 em estágios precoces da infecção pelo HIV poderia ser
explicada pela expressão dos receptores CCR5 e CD4 presentes tanto na superfície de células dendríticas quanto na
de células T de tecidos19; 20-23. Como sabemos, as primeiras
transportam o HIV até os linfonodos, tentando induzir uma
resposta imune19. A presença do vírus provoca a ativação de
células T-CD4 que, quando ativado (CD4+RO+CCR5+)24,
aumenta a expressão de CCR5 em detrimento de CXCR4,
onde ocorre a maior replicação viral in vivo 22,23,25.
Alguns pacientes apresentam cepas que utilizam ambos
os co-receptores CCR5-trópicos e CXCR4-trópicos quando
da progressão de estágios assintomáticos para Aids26, demonstrando que apesar de rara, a presença de X4 ocorre na
fase inicial da infecção. Tais cepas interferem diretamente
na patogenicidade da Aids, pois infectam timócitos imaturos
que expressam CXCR4 em níveis elevados e que são células
precursoras dos linfócitos-T CD4 maduros27,28. Ocorre uma
redução do número de células-T CD4 com rápida progressão para Aids.28-31. Outro fato interessante foi o desenvolvimento de Aids por alguns pacientes mesmo na ausência de
cepas X4 o que parece provar a existência de diferenças
intrínsecas entre as cepas R5 associadas a este processo
e aquelas presentes nos pacientes assintomáticos. Um estudo recente mostrou que existem dois fenótipos diferentes de cepas R5 primárias entre os quais estão as cepas
R5 tardias que apresentam pouca dependência dos níveis
de CD4/CCR5 para sua entrada na célula hospedeira, além
de apresentarem sensibilidade reduzida a inibidores de entrada32. Contrariamente, os vírus R5 que aparecem na fase
inicial da infecção requerem altos níveis de CD4/CCR5 para
sua entrada na célula e apresentam elevada sensibilidade a
estes inibidores32. Tais vírus parecem ser selecionados no
curso da infecção por apresentarem alta afinidade entre o
seu Env e o CCR5 e com provável aumento da interação
CD4-CCR5. Talvez este processo explique o aumento da virulência destas cepas e também leve à diminuição de sua
susceptibilidade frente aos inibidores de entrada.
HAART e o tropismo do HIV
Desde o início da utilização do HAART houve um aumento considerável da sobrevida dos pacientes que vivem com



HIV/Aids 33,34,35. Talvez isto se explique a partir de estudos
recentes que sugeriram a influência do HAART na seleção
gradual de cepas X436, 37. Além disso, pacientes infectados
com cepas X4 também teriam uma expressão menor ou perda mais acentuada de células CD4, apesar da supressão
completa do RNA viral plasmático37. A emergência destas
cepas em reservatórios celulares de pacientes sob terapia
anti-retroviral poderia ser explicada pela replicação preferencial destas variantes e sua seleção em células-T CD4
selvagens ou em timócitos. O aumento de células-T periféricas CD45RA+, suposto reservatório destas cepas, seria
uma outra explicação para a substituição de cepas R5 pelas
X4 nestes pacientes37. Todos estes fatores estariam associados ao grau de comprometimento da reconstituição imune, enquanto o HAART fosse mantido. Contrariamente ao
descrito acima, existem estudos que relatam uma reduzida
seleção de cepas X4 em pacientes submetidos ao HAART,
porém naqueles infectados por populações mistas (R5/X4),
foi observada a supressão transitória de X4, com reversão
subsequente para vírus R5/X438. Em crianças submetidas a
regime terapêutico com Lopinavir-Ritonavir também foi verificada resposta virológica associada à substituição no uso
de co-receptores39. Estes achados sugerem que, frente a
uma resposta terapêutica sustentada, prevalece a replicação de vírus R5.
Inibidores de Entrada e o Tropismo viral
A viremia plasmática e a contagem de células-T CD4 continuam a ser os principais parâmetros para as decisões prognósticas e terapêuticas40. No entanto, modificações tendem
a surgir devido à nova relação estabelecida entre a progressão da doença e o uso de antagonistas dos co-receptores
do HIV. É evidente que esta situação exigirá o conhecimento
prévio do co-receptor utilizado por determinada cepa nestes
pacientes e que o monitoramento de sua substituição será
imprescindível para as futuras decisões terapêuticas.
Já existem estudos clínicos de Fase III para alguns antagonistas destes co-receptores 41. O Maraviroc e Vicriviroc
(SCH-D), dois antagonistas de CCR5, serão provavelmente
as primeiras drogas da família dos inibidores de entrada a
serem aprovadas para uso terapêutico. Embora um estudo
recente de Fase II tenha sido descontinuado pela comprovação da baixa eficácia da droga em pacientes virgens de
tratamento, em pacientes submetidos a diversos esquemas
terapêuticos, este antagonista apresentou um efeito promissor, principalmente quando de sua interação com Ritonavir42. O tratamento com Aplaviroc, outro antagonista desta
família, também foi interrompido pela elevada toxicidade
hepática provocada.
Entre os antagonistas de CXCR4, o AMD070, única molécula
em desenvolvimento clínico, já se encontra em análise em
estudos de Fase I e II. Dados preliminares mostram que ela
é bem tolerada41.
As principais causas de resistência do HIV aos antagonistas de CCR5 e CXCR4 seriam a possibilidade das cepas em
substituírem o uso dos co-receptores e ainda a presença de
mutações na alça V3 da gp120 do HIV que permitiriam sua in-
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teração com estes co-receptores, independente da presença
dos inibidores. Concomitantemente, já foi constatado que mudanças em diferentes regiões desta glicoproteína parecem ser
o principal fator de seleção de resistência a estes antagonistas43-45. Cabe aqui ressaltar os cuidados na utilização de tais
drogas naqueles pacientes que apresentam populações mistas de vírus (R5/X4). Em um estudo clínico de Fase II com Maraviroc mostrou a seleção de cepas X4 durante o tratamento e
o surgimento de cepas R5 após tratamento descontinuado46.
Outro estudo com Aploviroc também determinou a substituição de R5 para R5/X4, sendo X4 selecionada após inclusão
do antagonista de CCR547, podendo favorecer o aumento na
replicação de vírus X4, com conseqüente redução do número
de timócitos imaturos, seguido por diminuição na contagem
de células CD4 e, rápida progressão para Aids. Acredita-se
que qualquer substituição de vírus X4 para R5 seja benéfica
desde que estes últimos estejam associados a menor virulência. Fica evidente que os antagonistas de co-receptores se
tornarão parte da terapia anti-retroviral e será crítica a utilização de métodos laboratoriais que facilmente determinem o
tropismo do HIV ao co-receptor.
Como determinar o Tropismo Viral?
Até o momento alguns métodos laboratoriais já foram desenvolvidos para determinar o tropismo do HIV. Dentre eles
podemos citar o Ensaio de MT-2, amplamente utilizado na
década de 80 e que se determinava a capacidade de isolados virais induzirem ou não a formação de sincícios em
células MT-2; baseado apenas na expressão de CXCR4, refletia a presença de vírus X4 mediante qualquer evidência
de replicação de HIV. Um fator limitante deste ensaio para
sua utilização em pacientes tratados com antagonistas dos
co-receptores seria a necessidade de manter os PBMC48,
além do que isolados de HIV derivados dos PBMC destes
pacientes poderiam diferir daqueles circulantes no plasma.
Este método poderia ser eficaz na obtenção prévia do coreceptor de vírus de pacientes virgens de tratamento com
estes componentes.
Outro método utilizado em larga escala é a cultura de linhagens de células que expressam grupos definidos de receptores em sua superfície e que também permitem determinar
o uso do co-receptor do HIV. O fator limitante deste ensaio
seria a expressão destes co-receptores em níveis diferentes
em linhagens e os alvos naturais do HIV. Dentre as mais utilizadas para determinar o tropismo do HIV está a linhagem
U87, constituída por células malignas de glioma, produzida
para expressar CD4 em sua superfície 49. Tais células suportam uma elevada replicação viral, enquanto mantêm estáveis altos níveis de expressão de receptores de superfície,
uma circunstância que tende a desaparecer com o uso de
outros tipos de células50. A desvantagem mais relevante de
se usar linhagens de células para se determinar o tropismo
viral seria o excesso da expressão dos co-receptores quando comparado ao nível expresso pelas células consideradas
alvos naturais para o HIV, o que poderia não corresponder
ao que ocorre sob condições reais50.
Como descrito anteriormente, os inibidores de entrada são os
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próximos anti-retrovirais a serem explorados para o tratamento da infecção pelo HIV. O seu desenvolvimento tem impulsionado a produção de ensaios voltados à análise do tropismo
viral e/ou a avaliação da resistência. Atualmente, há dois ensaios recombinantes disponíveis no mercado, o Phenoscript
(VIRaliance, Paris, France)51 e o Phenosense (Monogran Biosciences, San Francisco, California, USA)52. Tais métodos se
baseiam na amplificação da seqüência do gene ENV do HIV-1
a partir de amostras de plasma de pacientes com o objetivo de
produzir um vírus recombinantes com replicação competente
ou um com replicação defectiva, respectivamente. Estes vírus
são usados, posteriormente, para infectar linhagens de células que expressam CD4 juntamente com co-receptores CCR5
ou CXCR4, os quais permitem a determinação do tropismo
viral. Quando a produção de vírus é reconhecida por células
que expressam ambos, CCR5- e CXCR4-, significa que uma
mistura de vírus R5 e X4 está presente em uma dada amostra
de plasma 53. Este ensaio com vírus recombinantes têm tornado possível estudos em larga escala, entretanto, o limiar para
a detecção de quasispecies minoritárias na presença de populações mistas de vírus em amostras de pacientes é o maior
fator limitante destes ensaios. O uso o ensaio Phenoscript determina que o limite de detecção de populações minoritárias é
de 10% para os vírus R5 e de 20% para os vírus X4, o que impacta no tratamento de pacientes com antagonistas de CCR5,
nos quais a emergência de cepas X4 presentes como populações minoritárias poderiam ser favorecidas 51. As bases moleculares do tropismo do HIV ainda estão em estudo, mas, evidências sugerem que estejam determinados principalmente
pela seqüência de aminoácidos da alça V3 da proteína gp120
do envelope do HIV54. Embora mudanças únicas não pareçam
ser responsáveis pela ação do tropismo, vários grupos de genótipos determinam amplamente o tropismo viral. Algoritmos
construídos com o objetivo de predizer o uso do co-receptor
do HIV na seqüência genética de V3 já estão disponíveis em
websites de acesso público55-57. Embora o valor preditivo destes algoritmos ainda seja limitado, são atualizados com freqüência a partir de informações obtidas de genótipos/fenótipos
pareados. É importante a avaliação do tropismo viral baseado
em genótipos virais, pois esta ferramenta poderá auxiliar nas
decisões de tratamento em nível individual.
Conclusões
O tropismo do HIV parece atuar diretamente sobre a progressão da doença e parece sofrer alguma interferência
naqueles pacientes submetidos ao HAART, caracterizada
pela seleção de determinada cepa em detrimento de outra. Uma nova família de anti-retrovirais, conhecida como
antagonistas de co-receptores, será a próxima proposta de
tratamento anti-retroviral oferecida para o monitoramento
do HAART e das futuras decisões terapêuticas. Torna-se,
portanto, evidente a necessidade prévia de conhecimento
sobre o tropismo viral em um determinado paciente assim,
é importante que ensaios laboratoriais de fácil manipulação
e que apresentem resultados rápidos e fidedignos estejam
ao alcance da comunidade médica, permitindo o monitoramento adequado deste processo.
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Mortalidade por aids em pacientes
adultos nos últimos dez anos em
um Hospital de referência de
doenças infecciosas
AIDS mortality in Brazil where antiretroviral therapy (ART) in
the last ten years is a reference Hospital of Infectious Diseases
Jorge Casseb, Danilo Nunes Ferreira, Cláudio Roberto Gonsalez, José Ángelo L. Lauletta, Lucas Alberto Medeiros
Instituto de Infectologia “Emílio Ribas”, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Brasil
Resumo
OBJETIVO: Existe uma visão que após adoção de terapia antiretroviral para combater a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a morte seria um evento raro. Neste estudo, nós determinamos
a taxa de mortalidade por aids em pacientes adultos hospitalizados em um hospital especializado em doenças infecciosas
localizado no epicento da epidemia no Brasil. MATERIAL E MÉTODOS: Os dados foram coletados de pacientes com Vírus
da Imunodeficiência Humana/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida que foram internados no Instituto de Infectologia
“Emílio Ribas” de janeiro de 1995 a dezembro de 2005. RESULTADOS: A taxa de mortalidade caiu significativamente de
29% em 1995 para 20% em 1999 (p<0,001), mas essa taxa permaneceu estável nos últimos 6 anos. A média de permanência hospitalar caiu de 33 dias em 1996 para 22 dias em 2003. CONCLUSÕES: Assim, mesmo com distribuição gratuita
da terapia antiretroviral, a taxa em torno de 20% de mortalidade por Síndrome da Imunodeficiência Adquirida em pacientes
adultos internados é similar a algumas doenças infecciosas com grande gravidade. Despeito da disponibilidade da terapia
antiretroviral, a aids continua sendo uma importante causa de morte, e um acesso precoce as medicações poderia reduzir
essa mortalidade.
Descritores: HIV-1, aids, Mortalidade, Brasil, Terapia anti-retroviral
ABSTRACT
OBJECTIVE: There is a idea that after availability of antiretroviral drugs to treat Human Immunodeficiency Virus/Acquired
Immunodeficiency Syndrome, death is an unusual event in developed countries. In this study, we determined the acquired
immunodeficiency syndrome mortality rate in a clinical setting where of antiretroviral drugs is widely available. MATERIAL AND
METHODS: Data were collected about adult human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome patients
who were hospitalized from January 1, 1995 to December 31, 2005, in the Institute of Infectious Diseases “Emilio Ribas”, Sao
Paulo. RESULTS: The in-patient acquired immunodeficiency syndrome mortality rate in adults dropped significantly from 29%
in 1995 to 20% in 1999 (p<0.001), but this rate has remained the same in the last 4 years (p=0.7). The mean length of hospitalization ranged from 33 days in 1996 to 20 days in 1998, and 22 days in 2003. The acquired immunodeficiency syndrome
mortality rate in 2004 was 17%, similar to that seen in individuals with severe infection diseases. CONCLUSIONS: Thus, despite
the availability of combined antiretroviral drugs, AIDS is still an important cause of death among adult patients with acquired
immunodeficiency syndrome, and early access to these medications would reduce this mortality in Brazil.
Keywords: HIV-1. AIDS. Brazil. Mortality. Anti-retroviral Therapy
Introdução
O Brasil apresenta o maior número de casos aids reportados na América latina, com mais de 360,000 cases nos últimos 24 anos da epidemia, e a maioria estão em São Paulo,
e cerca de 160.000 de mortes em todo o Território Nacional1,2. Desde 1997, o governo Brasileiro tem fornecido,
gratuitamente, medicamentos anti-retrovirais combinados
(ART) a mais de 190,000 pacientes3. Essa estratégia tem
sido considerada como uma importante causa da diminui-
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ção de mortes e morbidades nos pacientes com HIV/aids4-6.
Em estudo prévio, a maior causa de óbito nessa população
foi à ausência de ART e o diagnóstico de aids menor que 12
semanas antes da hospitalização7. Atualmente, existe a visão geral de que após a adoção da ART, a infecção HIV/aids
torna-se uma doença manejável, e morte seria um evento
não usual em países desenvolvidos8. Em nosso estudo, nós
determinamos a taxa de mortalidade por aids nos últimos
dez anos em pacientes hospitalizados em local onde ART
está disponível.
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Tabela 1. Total de alta, número de óbitos, taxa de mortalidade e tempo média de internação entre pacientes adultos com HIV/aids no Instituto de
Infectologia “Emílio Ribas”, entre 1995 e 2005.

Ano

Alta

n. óbito

% óbito

N. Total

Tempo de internação
(dias)1

Ano e taxa
de óbito

Valor de P

1995

1471

608

29

2079

22

95 x 96

0.08

1996

1307

651

33

1958

33

95 x 97

<0.001

1997

1113

371

25

1484

20

96 x 97

<0.001

1998

1046

316

23

1362

20

97 x 98

0.3

1999

1167

288

20

1455

19

98 x 99

0.03

2000

1179

318

21

1497

20

99 x 00

0.3

2001

1210

259

18

1469

21

00 x 01

0.01

2002

1143

292

20

1435

23

01 x 02

0.06

2003

1034

275

21

1309

22

02 x 03

0.7

2004

908

192

17

1098

17

03 x 04

0,04

2005

1029

262

20

1291

22

04 x 05

0,03

1

Tempo de hospitalização: Média obtidas entre os pacientes internados nas sete Unidades de Internação (1º ao 6º e 8º andar)
Observação: Dados até 1999 foram publicados previamente5, 6.

Material e Métodos
O Instituto de Infectologia “Emilio Ribas” (IIER) é um hospital
de ensino, localizado em São Paulo e um importante hospital de referência para tratamento de pacientes com aids, com
80 leitos reservados para pacientes adultos com aids, conta
ainda com uma unidade de cuidados intensivos (UTI) e um
pronto socorro. Dados foram coletados dos pacientes adultos
com aids que foram hospitalizados entre primeiro de janeiro
de 1995 a 31 de dezembro de 2005. As análises foram realizadas no programa Epi Info 6.04, e os testes estatísticos foram
realizados pel teste Chi-quadrado e o nível de significância foi
menor com valor de p <0.05. A vigilância epidemiológica da
taxa de óbito e o tempo de internação usando dados da Seção ao de Estatística do IIER. Esse estudo foi aprovado pela
Comissão Científica e Comitê de Ética em pesquisa da Instituição (protocolo número..).
Resultados
Cerca de 16 mil pacientes com aids adultos foi internado no
IIER nos últimos dez anos. A taxa de mortalidade em geral foi
de 23%, com pico na área pré-ART combinado (30%), porém
com declínio após adoção em 1997. A após esse declínio,
uma estabilidade na taxa foi observada, em torno de 20% dos
pacientes ainda falecem após a internação nos últimos anos.
A taxa de mortalidade passou de 29% em 1995 para 17% em
2005 (p<0.001). O tempo médio de hospitalização passou de
30 dias em 1996 para 20 dias em 20 dias em 1998, e 22 dias
em 2005 (Tabela 1).
Discussão
Apesar da disponibilidade de ART, a taxa de mortalidade por
aids entre adultos hospitalizados foi 17%-20% nos últimos
anos. Esta taxa de morte é similar àquela vista nos indivíduos
com infecções graves, tais como a febre amarela, a doença
meningocócica e a Síndrome de Weil9. A taxa de mortalidade
Tendências em HIV • AIDS (Volume 1 - Número 4 - 10-12)

em nossa instituição é similar àquela encontrada em Nairobi,
Kenya, onde a ART não estava disponível, e 19% dos pacientes de aids morreram durante a continuação de 1997 a 200010.
Em um hospital em Basiléia, na Suíça, a taxa de mortalidade
caiu de 13% para 6%, durante a era pré e pós-ART, respectivamente11. Esses dados demonstram da necessidade de um
diagnóstico precoce da infecção pelo HIV, desde que a moralidade durante o episódio de infecção oportunista ou neoplasia
implica em elevada taxa de mortalidade.
Nós também notamos também que houve uma diminuição no
tempo de hospitalização, de 33 dias em 1996 a 22 dias em
2003 era tempo similar encontrado em um hospital de ensino
em Rio de Janeiro em 1994, precedente à era HAART12. Uma
redução foi observada no número médio da estada, 16 a 11
dias, hospital de uma Basiléia, Suíça depois que HAART foi
iniciada11. Entretanto, HAART foi administrada duas vezes tão
frequentemente durante a hospitalização11 como estava neste
estudo. Um estudo mostrou que o acesso precoce da HAART
nos pacientes na UTI esteve relacionado a uma diminuição
mortalidade aos três meses de tratamento12. Assim, o uso da
ART, mesmo nos pacientes com doença avançada do HIV, poderia diminuir a mortalidade e a morbidade13,14 por um período
de tempo curto. Entretanto, esta hipótese deve mais ser avaliada por um estudo clínico randomizado, realizado com os
pacientes nos leitos de UTI e emergência. Apesar da ampla
disponibilidade da ART combinada, a aids é ainda uma causa
importante da morte em Brasil. Conseqüentemente, fica recomendado 1) um escore para identificar pacientes com risco
mais elevado assim que forem admitidos na emergência; 2)
uso da ART no momento da admissão na emergência, sempre que possível; 3) admissão na UTI dos pacientes com risco mais elevado; e 4) um uso amplo de testes rápidos para
identificar a infecção pelo HIV precocemente, como aconselhamento e realizar testagem em locais de fácil acesso como
metro, nos shopping centers, nas feiras, e no todo o outro
lugar que for possível encontrar pessoas antes que os sinais
de imunossupressão apareçam, aumentando o risco para a
hospitalização e morte.
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INTERAÇÃO COM O GBV-C: UMA NOVA
OPORTUNIDADE PARA IDENTIFICAR
ALVOS DE COMBATE AO HIV-1
INTERACTION WITH GBV-C: A NEW OPPORTUNITY TO
IDENTIFY HIV-1 TARGETS
Maidana, M. T.1, Kallás, E. G.1
1- Laboratório de Imunologia II, Disciplina de Infectologia, Departamento de Medicina, Universidade Federal de São
Paulo, Escola Paulista de Medicina- UNIFESP-EPM.
RESUMO
Logo após a descoberta do vírus GBV-C, foi demonstrado que o curso clínico da infecção pelo HIV-1 foi significativamente melhor nos pacientes coinfectados pelo GBV-C, embora alguns grupos questionem este efeito. Estas discrepâncias podem ser
consequências do efeito diverso de diferentes cepas do GBV-C que apresentam capacidades diferentes de replicação ou as
diversas formas de planejamento de diferentes estudos. A compreensão dos mecanismos pelos quais interagem os vírus GBV-C
e HIV-1 é uma excelente oportunidade para descobrir novas estratégias de combate ao HIV-1.
Descritores: HIV-1, GBV-C, HGV, Patogênese, Coinfecção Revisão
ABSTRACT
After the identification of GBV-C virus, it was demonstrated that the course of HIV-1 infection was significantly better in co-infected
subjets, although some groups have challenged this effect. These results discrepancies may be due to different replication capacities comparing different GBV-C strains or diverse study designs. The understanding of GBV-C and HIV-1 interacting mechanisms
is an excellent opportunity to develop new strategies in the fight of HIV-1.
Keywords: HIV-1, GBV-C, HGV, Pathogenesis, Coinfection, Review

GBV-C: da descoberta até a interação com o HIV-1
O GBV-C, um vírus RNA da família Flaviviridae, apresenta um
genoma muito similar ao HCV. Embora tenha sido demonstrado que muitas pessoas estejam infectadas por este vírus em
todo o mundo, não foi demonstrada associação com doença
clínica. O GBV-C é transmitido predominantemente pela via
parenteral, com soroprevalência alta entre os usuários de drogas intravenosas, mas também por via sexual1.
Muito foi publicado nos últimos 10 anos em relação à influência
do GB vírus C (GBV-C; chamado também vírus da Hepatite
G, HGV) na infecção pelo HIV-1, como revimos recentemente2
(Quadro 1). Vários estudos têm descrito resultados favoráveis
nos pacientes que apresentam co-infecção pelo HIV e GBV-C
com um retardo no desenvolvimento de AIDS, quando comparados com os resultados observados em pacientes infectados
isoladamente pelo HIV-13-8. Pacientes recebendo tratamento
antiretroviral e com viremia pelo GBV-C apresentaram uma
queda de 0,5 log10 na carga viral do HIV-1 que aqueles sem
viremia, redução similar observada no uso de inibidores da
transcriptase reversa análogos a nucloeosídeos8. Os resultados têm estimulado a avaliação dos mecanismos envolvidos,
incluindo algumas alterações na resposta imune celular que
poderiam ser responsáveis por este efeito9.
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Ainda existe muita controvérsia em relação a esta interação,
pois outros estudos foram incapazes de mostrar efeito benéfico10-13, ou o efeito foi muito discreto quando comparado aos
estudos iniciais14, apontando para o que poderia ser uma conclusão prematura. Além do mais, o desaparecimento da viremia pelo GBV-C parece não afetar a carga viral do HIV ou
a contagem de células T CD4+, sugerindo que, pelo menos
no curto prazo, as condições virológicas e imunológicas seriam mantidas15. Outras situações, como o desenvolvimento
de imunodeficiência ligada ao HIV e o efeito do GBV-C a longo
prazo, ainda não foram examinados em profundidade.
A perda de viremia pelo GBV-C foi associada a um prognóstico
desfavorável em três estudos: Estudo de coorte multicêntrico
nos Estados Unidos (MACS)4, na coorte de 326 homossexuais
em Amsterdam5 e no grupo sueco, que incluiu indivíduos com
períodos bem caracterizados de soroconversão para o HIV-116,
embora este último sugira que o perfil de GBV-C nos pacientes
infectados pelo HIV-1 poderia ser um fenômeno secundário à
progressão do HIV mais do que um fator prognóstico independente. Já Van der Bij e cols. apresentam a hipótese de que a
persistência de HGV RNA é dependente da presença de um
número suficiente de células T CD4+ e que a sua diminuição
associada à progressão para doença seria uma causa, e não
uma conseqüência, da negativação da viremia pelo GBV-C5.

13

Quadro 1. Evidências dos efeitos da viremia pelo GBV-C em infectados
pelo HIV-1.
• Não há evidência de que o GBV-C cause doença clínica ou
laboratorial;
• A viremia persistente pelo GBV-C retarda a progressão para
AIDS;
• A depuração do GBV-C está associada a progressão mais rápida para AIDS em pacientes com viremia prévia;
• Há sugestões de que viremia pelo GBV-C em mães infectadas
pelo HIV está associada a menor transmissão vertical do último;
• Seria o GBV-C somente um marcador de outro fator relacionado a um melhor prognóstico da infecção pelo HIV-1?

Especulam, ainda, que a presença de GBV-C seria um marcador de declínio das células T CD4+. Evidências contrárias
a esta hipótese incluem resultados recentes que mostram a
replicação do GBV-C in vitro em células T CD8+ , as quais não
diminuem constantemente em números com a progressão
para imunodeficiência, e em linfócitos B (CD19+), além dos
T CD4+10. Seria interessante saber se a depuração do GBV-C
está associada à destruição das células hospedeiras mediadas pelo HIV-1, necessárias para a produção de GBV-C, precedendo à perda das células T CD4+.
No debate sobre se o GBV-C estaria modulando o curso da
infecção pelo HIV-1, vários fatores poderiam contribuir para
a discrepância dos resultados. Estes fatores incluem a introdução da terapia antiretroviral altamente eficaz (que poderia
mascarar os efeitos do GBV-C), diferenças entre as populações de estudo, presença de outros vírus, como os das hepatites B e C15, e fatores virológicos, como genótipo e carga viral
do GBV-C. Em particular, as diferenças na distribuição genotípica do GBV-C nas diferentes populações e regiões geográficas sugerem uma longa história de evolução11. O GBV-C tem
ampla distribuição mundial com quatro principais genótipos, o
1 (de limitada transmissão vertical na África Occidental)12, o
genótipo 2 (Estados Unidos e Europa), o genótipo 3 (Ásia), e o
4 (Sudeste asiático) (Figura 1). É, portanto, interessante mencionar que o genótipo 2 foi relacionado com valores maiores
de células T CD4+ quando comparados com o genótipo 1 e
valores variáveis de células T CD4+ entre pacientes infectados
pelo genótipo 2a13,17.
Estudos de prevalência e caracterização genotipica no Brasil
em população de doadores de sangue relataram percentagens
de viremia pelo GBV-C (GBV-C/HGV RNA) de 5,5 a 9,7% na
cidade de São Paulo18;19, e 8,2% no Rio de Janeiro20. Os genótipos encontrados foram 1 (8,3%),2a (50,0%) e 2b (41,7%),
respectivamente21. O panorama é diferente em coorte de indivíduos recém infectados pelo HIV-122, quando foram obser-

Figura 1. Distribuição genotípica do GBV-C ao redor do mundo.
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vadas percentagens de viremia por GBV-C de 26% (34/130)
e de anti-HGV E2 de 24% (30/125), sendo mutuamente excludentes, os genótipos 1, 2a e 2b nas respectivas percentagens de 14,3% (4/28), 21,4% (6/28) e 64,3% (18/28)23. Estes
resultados mostraram uma freqüência considerável de infecção pelo GBV-C em infectados pelo HIV-1, que deve repercutir
em benefícios clínicos àqueles com viremia detectável. A prevalência de viremia muito superior aos doadores de sangue
poderia ser reflexo da transmissão sexual deste vírus, já que
este grupo estudado não incluiu usuários de drogas intravenosas. Estudos prospectivos em grande escala em diferentes
regiões geográficas poderiam determinar se algum genótipo
em particular está associado à reduzida morbidade ou mortalidade pelo HIV.
Outro aspecto que merece destaque é o papel que desempenham os anticorpos direcionados contra as glicoproteinas do
envelope E2 (anti-E2) no seguimento da infecção pelo GBVC. É consenso que os anticorpos das proteínas GBV-C E2
servem como eficientes marcadores de eliminação de GBV-C
RNA e, portanto, eficiente marcador de infecção pregressa6.
Por outro lado, nem todos os indivíduos triplamente infectados
por HCV, HIV e GBV-C após tratamento com interferon alfa
(peguilado ou não) e ribavirina e que apresentaram controle da
replicação do GBV-C, desenvolveram anticorpos durante o período de seguimento17. Outros trabalhos têm demonstrado que
a resolução espontânea da infecção pelo GBV-C nem sempre
está acompanhada do aparecimento de anti-E2 em pacientes
infectados por HIV e GBV-C, sugerindo que a viremia não necessariamente é seguida pela soroconversão para anti-E2. A
negativação do RNA do GBV-C não é necessariamente associada à persistência de anti-E2 e a soroconversão para E2
pode não resultar no desaparecimento de RNA GBV-C5. Por
outro lado, foi observado no mesmo estudo que o aparecimento ou a negativação dos anticorpos específicos para GBV-C
não resultou em progressão da doença pelo HIV-1, mas a persistência dos mesmos constituiu um fator preditor independente de rápida emergência de variantes de HIV-1 formadoras de
sincício5. Estes resultados sugerem que as tradicionais definições de infecção ativa e passada pelo GBV-C devem tomadas
com cautela, pois a ausência ou presença de anticorpos E2
não exclui infecção ativa ou passada. Até certo ponto, o uso de
terapia antiretroviral altamente eficaz contra o HIV, mudanças
nos esquemas de tratamento ou suspensão de tratamento, somados à funcionalidade do sistema imune do paciente, podem
ter contribuído com esses resultados.
Mecanismos de interação
Baseado em modelos de co-infecção, o GBV-C poderia inibir o
HIV-1 por indução de citocinas, inibir os co-receptores do HIV1 ou atuar por outros meios ainda não esclarecidos. Vários
estágios do ciclo celular do HIV poderiam ser afetados pelo
GBV-C, incluindo interferência na ligação à célula alvo, alteração na expressão de receptores de quimiocinas causada por
internação ou interferência na transcrição reversa, bloqueio na
integração no genoma da célula hospedeira, ou ainda agir na
transcrição, tradução e morfogênese viral, Devemos, contudo, considerar principalmente as interações que envolvem o
CCR52,24.
O nível de expressão de CCR5 é um fator importante na transmissão de HIV e progressão da doença25. Foi observado que as
glicoproteínas do envelope, especificamente E2, do GBV-C, se
ligam à CD81 nos linfócitos T. Esta interação induz uma liberação dose-dependente de RANTES (agora também conhecido
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como CCL5), um dos ligantes naturais do CCR5, provocando
a internação do CCR5 e inibição da expressão na superfície da
célula com o concomitante acúmulo intracelular de proteínas
de CCR5 nos linfócitos T CD4+ e CD8+ de pacientes infectados com GBV-C em 53% e 36%, respectivamente. Assim,
essa internação dos receptores constituiria um mecanismo de
bloqueio efetivo da entrada do HIV-1 nas células26,27.
A variabilidade genética dos indivíduos é um fator determinante na progressão para AIDS e o papel de alguns alelos específicos continua sendo estudado, como a perda de 32 pares
de base do gene CCR5, alelo conhecido como CCR5∆32, que
codifica um co-receptor não funcional que não chega a ser expresso na superfície celular28. Assim, os indivíduos homozigotos para CCR5∆32 são fortemente resistentes à infecção pelo
HIV-1. Já os indivíduos heterozigotos são susceptíveis, mas
progridem mais lentamente para AIDS quando comparados
com indivíduos que possuem os alelos do tipo selvagem28,29.
Outra mutação rara no receptor CCR5 que resulta numa proteína não funcional tem sido encontrada em alguns indivíduos
soronegativos de alto risco30 e existem algumas evidencias
de que, em diferentes populações, o numero baixo de duplicações do gene que codifica o MIP-1α (também denominada
CCL3; potente citocina inibidora do HIV-1 e que também se
liga ao receptor CCR5), está associado a um maior risco de
infecção e progressão de doença31.
Pela interação com seus ligantes, o CCR5 ajuda no início
da resposta imunológica e na distribuição de células efetoras
aos locais de inflamação, embora seja também um receptor
para o HIV-1. Novos medicamentos estão sendo desenvolvidos para bloquear o CCR5, com o objetivo de integrar o
armamentário terapêutico no controle da replicação viral29. A
deleção de CCR5 parece ser bem tolerada pelos indivíduos
que apresentam esta mutação, embora tenha sido descrita
recentemente uma susceptibilidade curiosa de homozigotos
CCR5∆32 para o desenvolvimento de doença causada pelo
vírus do Nilo Ocidental32.
Ainda não foram explicados os mecanismos moleculares da
regulação de CCR5 em células que constituem alvo primário
do HIV-1. Foi demonstrado recentemente que a transcrição
dos fatores GATA-1 e GATA-3 suprimem a expressão de CCR5
em células dendríticas derivadas de células tronco e clones
primários de células T. Além disso, a expressão de GATA-1
mostrou-se mais potente que o GATA-3 na inibição dos genes
associados à Th1, IFNγ e CXCR37. GATA-1 constitui um potente supressor da transcrição de CCR5, tornando as células T resistentes à infecção pelo HIV-1 com tropismo por este receptor
de quimiocinas7. Os fatores de transcrição GATA-1 e GATA-3,
estão envolvidos em múltiplos processos celulares leucocitários incluindo diferenciação, desenvolvimento e produção de
citocinas33,3. Eles caracterizam domínios de ligação de zinco
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altamente conservados que são específicos para a seqüência
de DNA (A/T)GATA(A/G), que por sua vez são encontrados na
região promotora do gene que codifica o CCR534,35,36. O GATA1 parece ser um importante repressor da transcrição de CCR5
e o GATA-3 pode possuir também tal atividade7.
Considerando os fatores que poderiam estar envolvidos (Quadro 2), são necessários estudos detalhados que avaliem a freqüência dos linfócitos T CD4+ e CD8+ que expressam CCR5,
sob influência da viremia pelo GBV-C e da presença do genótipo CCR5∆32. É possível que ambas as variáveis exerçam
efeito aditivo na redução da expressão de CCR5 em linfócitos
circulantes, reduzindo o substrato para replicação viral e, conseqüentemente, a probabilidade de evolução para imunodeficiência24. Será interessante também verificar como a viremia
interfere na concentração plasmática das quimiocinas MIP-1α
(CCL3), MIP-1β (CCL4) e RANTES (CCL5), na transcrição do
gene CCR5 e nos fatores transcricionais GATA-1 e GATA-3,
tentando explorar o mecanismo que o GBV-C utiliza para levar
à diminuição da expressão de CCR5.
Quadro 2. Potenciais mecanismos de interação celular entre o GBV-C e
o HIV-1.
• O GBV-C pode interferir na expressão do CCR5 na superfície
de linfócitos, molécula alvo no processo de ligação e fusão do
HIV-1 à célula alvo;
• O padrão de citocinas do hospedeiro poderia também ser influenciado pela viremia do GBV-C;
• Há a hipótese que ambos os vírus poderiam competir por receptores celulares;
• GATA-1 poderia ser alvo do GBV-C, levando à redução de expressão de CCR5?

Embora a infecção pelo GBV-C exerça um efeito limitado na
progressão da doença pelo HIV-1, o entendimento dos mecanismos envolvidos nesta interação podem resultar na identificação de alvos para o controle da replicação viral ou de imunoterapia de infectados pelo HIV-1 (Quadro 3).
Quadro 3. Potenciais contribuições do estudo da co-infecção.
• Podemos elucidar novos mecanismos fisiopatológicos na indução de imunodeficiência e progressão para AIDS?
• É possível utilizar o GBV-C para auxiliar o hospedeiro infectado
pelo HIV-1?
• Haveria maneira de simular eventuais efeitos da viremia pelo
GBV-C com outros compostos?
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RESUMO
A via sexual é a maior responsável pela disseminação do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV). Neste artigo são revistos
os vários fatores que influenciam a probabilidade de transmissão sexual do HIV. São discutidos os fatores que modificam a
infectividade do indivíduo transmissor, fatores que modificam a susceptibilidade dos indivíduos expostos, fatores relacionados
ao agente infeccioso e fatores “ambientais”. Adicionalmente são discutidas intervenções que poderiam contribuir para diminuir
o impacto desta forma de transmissão na dinâmica da epidemia.
Descritores: HIV, Transmissão sexual, Tratamento anti-retroviral
SUMMARY
Sexual transmission of HIV accounts for most of the new infections caused by the Human Immunodeficiency Virus (HIV). In this
paper we review the factors that may influence the probability of sexual transmission of HIV. Factors that may modify the susceptibility of exposed subjects, factors that may modify HIV infectivity, factors that are related to the virus and environmental factors
are discussed. In addition, interventions that could reduce the burden of sexual transmission in the dynamics of the epidemic
are reviewed.
Keywords: HIV, Sexual Transmission, Antiretroviral therapy

Introdução
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que um total
de 40,3 milhões de pessoas (36,7 a 45,3 milhões) estavam infectadas pelo HIV no final do ano de 2005, que 4,2 milhões de
novas infecções ocorreram em adultos e 700.000 em crianças
durante aquele ano(1).
A via sexual é a maior responsável pela disseminação do
vírus da imunodeficiência adquirida do tipo 1, HIV-1(2), tendo sido estimada como responsável por 75% das novas infecções entre homens e mulheres nos Estados Unidos da
América. No Brasil o Boletim Epidemiológico do Ministério
da Saúde informa que a via sexual foi à categoria de exposição em 77% dos 4628 casos notificados no período janeiro a
Junho de 2005 (Figura 1).
São vários os fatores que influenciam a probabilidade de
transmissão sexual do HIV. De forma simplificada poderíamos
dividi-los em: fatores que modificam a infectividade do indivíduo transmissor, fatores que modificam a susceptibilidade
dos indivíduos expostos, fatores relacionados ao agente infeccioso e fatores “ambientais”. Por exemplo, a presença de ulcerações genitais pode agir tanto como um fator de aumento
da infectividade do indivíduo transmissor, quanto como fator
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de aumento da susceptibilidade do indivíduo exposto, sendo
maior seu risco de contaminação pelo HIV. Já a circuncisão é
um fator que reduz a susceptibilidade do indivíduo exposto(3).
O uso de preservativos pode agir também nestas duas categorias, reduzindo o risco de transmissão e de contaminação.
Adicionalmente poderíamos incluir o uso de preservativos
entre as características “ambientais”, visto que o acesso aos
mesmos depende de fatores que não são individuais (custos, aceitabilidade cultural e religiosa, entre outros). Algumas
características são importantes apenas numa das categorias
acima. Um exemplo, é o das características genéticas, como
a mutação para um determinado gen que codifica o receptor
CCR5 que está associada a uma possível menor susceptibilidade à infecção pelo HIV(4). A seguir, são revisados aspectos
relacionados à transmissão sexual do HIV-1, com maior ênfase naqueles relacionados ao hospedeiro.
Fatores associados ao hospedeiro
Infectividade e Susceptibilidade
Como o tamanho do inóculo é importante na transmissão de
doenças virais(5), a concentração do HIV nas secreções geni-
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ta(6), detectou níveis de RNA HIV-1 no sêmen, 10 a 1000 vezes mais elevados que as estimativas baseadas em técnicas
de RT-PCR (PCR usando a transcriptase reversa.O HIV pode
ser detectado em sêmen de pacientes em todos os estágios
da doença e a carga viral neste compartimento pareceu elevar-se com a progressão da doença(6). O HIV também já foi
isolado do líquido pré-ejaculatório(25). Embora estudos preliminares tenham sugerido que o HIV pudesse ser carreado
por espermatozóides(26), este fato foi contestado por diversos
estudos(18,27,28). O sucesso na realização de procedimentos
de fertilização assistida em casais sorodiscordantes confirma
esta última análise(29).
Figura 1. Casos de AIDS segundo categoria de exposição, Brasil, 2005.
Fonte: MS/SVS/PN DST e Aids/SINAN.

tais provavelmente está associado à probabilidade de transmissão sexual do HIV. Conforme revisto abaixo, os métodos
de quantificação de carga viral no sêmen são os mais utilizados para avaliação de inóculo no compartimento genital.
Apesar da relação entre carga viral do HIV-1 em secreções
genitais e infectividade não ser conhecida, a utilização desta
como possível marcador de transmissibilidade baseia-se em
dados de estudos que demonstram uma correlação positiva
entre a carga viral do HIV no sangue e nas secreções sexuais(6,7) associados a dados de estudos que mostram a maior
probabilidade de transmissão do HIV em situações de carga
viral sanguínea mais elevadas nos transmissores(3,8).
Detecção do HIV-1 no sêmen
O HIV-1 se transmite de um homem infectado para seus(suas)
parceiros(as) sexuais pelo contato com sêmen infectado(9).
O sêmen é composto de secreções da vesícula seminal (60
a 80%), secreções prostáticas (20 a 30%) e secreções bulbo-uretrais e glandulares (10%)(2). O sêmen humano contém
espermatozóides e uma população de células arredondadas
constituídas primariamente de células germinativas jovens e
leucócitos. Estima-se que os granulócitos representem cerca
de 50 a 60% dos leucócitos seminais, os macrófagos 20 a
30% e os linfócitos T, 2 a 5% e incluem CD4+, CD8+ e células
B(10). O plasma seminal é a fração extracelular do líquido ejaculado. Contém material proveniente dos testículos, epidídimo, próstata, vesículas seminais e glândulas uretrais (Littre) e
bulbo-uretral (Cowper), representando um conjunto de todos
os órgãos secretores do trato genital masculino(11). O sêmen
contém tanto HIV-1 livre quanto intra-celular(6,10,12,13). Diversos
estudos identificaram partículas virais, atividade da transcriptase reversa e células infectadas como carreadores potenciais
do HIV durante a transmissão sexual(14,15,16,17). Com a melhora
dos métodos de detecção, o RNA HIV-1 tem sido encontrado
em até 80% de amostras de plasma seminal e vírus com capacidade infectante em aproximadamente 30 a 60% de amostras
celulares(18,19,20,21,22,23). Usando técnicas de reação de polimerase em cadeia (Polymerase Chain Reaction - PCR) e cultura
de vírus, foi estimado que cada mililitro de sêmen contém 10
a 100 cópias de RNA do HIV-1(12,17,24). Por técnica de NASBA
(amplificação baseada na seqüência de ácido nucléico), Gup-
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Detecção do HIV-1 no trato genital feminino
Vários fatores podem influenciar a detecção e quantificação
do HIV-1 no trato genital feminino. Entre eles estão o método
de coleta, a técnica de amplificação de ácidos nucléicos e
fatores intrínsecos da mulher. Existem quatro métodos de
coleta do HIV-1 no trato genital feminino. São eles: colocação do snostrip® para pesquisa de vírus livre da célula no
fluido endocervical; utilização do cytobrush® para pesquisa
do HIV-1 associado à células endocervicais lavado cérvicovaginal para pesquisa do HIV-1 livre da célula no colo uterino
e na vagina, e tampão vaginal para pesquisa do HIV-1 livre
da célula no colo uterino e na vagina. Os métodos apresentam diferenças na capacidade de detecção e na quantificação do HIV-1. Estudo comparando os três primeiros
mostrou uma variação natural dos níveis de RNA HIV-1 no
trato genital, menor no fluido endocervical e maior no lavado
cérvico-vaginal. Esta variação é maior no trato genital do que
no sangue(30). Entre as técnicas de amplificação de ácidos
nucléicos de HIV, a mais utilizada em fluidos biológicos foi a
NASBA®. Na avaliação do lavado cérvico-vaginal o NASBA®
apresentou resultados comparáveis com o NucliSens® ultrasensível, ambos da Organon Teknika. A carga viral do HIV-1
no lavado cérvico-vaginal pode ser mensurada com NASBA®
da Organon Teknika e o RT-PCR® da Roche´s Amplicor HIV-1
Monitor, não sofrendo inibição pelos fluidos(31).
Fatores sistêmicos que modificam a probabilidade de transmissão do HIV
Carga viral do HIV e estágio da infecção
Alguns fatores sistêmicos estão associados à transmissão sexual do HIV-1. Quinn e cols.(3), estudando casais nos quais um
dos parceiros era infectado pelo HIV e o outro não, observaram que a carga viral plasmática do HIV-1 relacionou-se com a
probabilidade de transmissão sexual. Um efeito do tipo doseresposta foi encontrado e análise multivariada demonstrou um
aumento de aproximadamente 2,5 vezes na chance de transmissão para um aumento correspondente a 1 log na carga
viral plasmática do HIV-1 do caso “index”. Importante salientar
que neste estudo, que acompanhou 415 casais discordantes,
não houve diferença significante entre a taxa de transmissão
de parceiros masculinos para femininos ou de parceiras femininas para seus parceiros masculinos (11,6/100 pessoas/ano
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no contato homem-mulher e 12,0/100 pessoas/ano no contato
mulher-homem). Estágio mais avançado da infecção pelo HIV,
marcado pela presença de baixos níveis de linfócitos CD4 ou
presença de sintomas clínicos, encontra-se associado a maior
probabilidade de transmissão. É possível que este aumento
seja mediado por aumento de concentrações virais no compartimento genital(32).
Em pacientes virgens de tratamento, a carga viral plasmática e
seminal do HIV é muito mais elevada durante a infecção primária
e na fase sintomática e menor durante o período assintomático.
Deste modo, é possível que indivíduos com infecção primária
possam contribuir desproporcionalmente mais para a propagação da epidemia do que aqueles em fase de infecção crônica(33). A probabilidade de transmissão por um indivíduo com infecção recente (uma média de 2,5 meses após soroconversão)
foi estimada ser em torno de 8,2/1000 intercursos sexuais, valor que excede em muito as estimativas para infecção crônica,
7-15 /10.000 intercursos e doença avançada sem tratamento,
2,5/1000 intercursos(34). Nesta mesma pesquisa estimou-se que
43% das novas infecções observadas na população estudada
poderiam ser atribuídas a transmissores com infecção recente
ou aguda. Adicionalmente, muitos indivíduos com infecção recente apresentam também outras DSTs que poderiam ampliar
esta probabilidade(35). Os meses imediatamente após a infecção
, portanto, podem representar o período de mais elevada infectividade e o tratamento antiretroviral nesta fase, com o objetivo
de reduzir o inóculo viral, poderia, teoricamente, influenciar a
dinâmica da epidemia. A transmissão sexual poderia, conseqüentemente, ser amplificada por situações associadas a um
aumento transitório da carga viral do transmissor, como ocorre
em co-infecções, como a tuberculose(36) e vacinações(37).
Características genéticas
Como para outras doenças infecciosas, acredita-se que características genéticas possam influenciar não só a progressão da infecção(39,40,41,42,43) como a probabilidade da infecção.
Alguns estudos indivíduos repetidamente expostos ao HIV não
se infectavam(44). Este fato motivou a busca de características
individuais que determinassem esta “proteção”. A descoberta destas características de defesa seria de grande importância no processo de desenvolvimento de vacinas preventivas.
Hoje, sabe-se que indivíduos que são homozigotos para uma
mutação de gen receptor de quimiocina apresentam uma
chance menor de se infectarem que indivíduos heterozigotos
para esta mutação(39).

observaram que após 2 a 10 semanas de TARV dez de 14 mulheres tiveram carga viral indetectável nos lavados vaginais.
No estudo de Barroso e cols.(46), a detecção do HIV-1 no sêmen diminuiu de 74% para 25% após 6 meses de terapia antiretroviral. Estes dados, associados a um estudo ecológico que
demonstrou uma redução de 53 % em novos casos de HIV em
Taiwan com a introdução de acesso a TARV(49) levam alguns
autores a propor a ampliação de acesso ao tratamento como
uma das estratégias para controle desta epidemia(50). Entretanto, alguns fatores podem diminuir o impacto do acesso a
TARV na transmissão do HIV. Entre eles está o maior período
de transmissibilidade potencial da infecção, em especial se os
indivíduos com a infecção não apresentarem uma boa adesão a TARV, fator este associado a uma maior detectabilidade de HIV em secreções genitais(51). Outro fator, já observado
em algumas áreas(52), seria o relaxamento com as atividades
de proteção individual pela percepção de menor gravidade.
Adicionalmente, o esquema terapêutico escolhido poderá ser
mais um fator se a compartimentalização do HIV no trato genitalpermitir a replicação do HIV e as drogas escolhidas tiverem
uma concentração inadequada neste compartimento.
TARV e concentrações de ARVS no trato genital masculino
Zhang e cols.(53) coletaram amostras de sangue periférico e
sêmen de sete homens infectados pelo HIV usando TARV
e que estavam com menos de 50 cópias/ml de RNA HIV-1
no plasma para analisar a presença de DNA proviral nestas
amostras. A despeito do longo período de supressão do RNA
HIV-1 no plasma dos sete homens, o DNA proviral foi detectado nas células seminais de quatro homens. Os vírus recuperados das células seminais não possuíam mutações genotípicas
sugestivas de resistência a anti-retrovirais e eram macrófagotrópicas, o que é característico de cepas de HIV-1 capazes
de serem transmitidas sexualmente. Os achados deram margem a seguinte discussão: teoricamente, se nenhum mutante
resistente se desenvolve durante a TARV, não poderia haver
reinfecção de células do microambiente no qual há concentração inibitória da droga. Entretanto, podem existir barreiras
que impeçam a entrada das drogas, em altas concentrações,
no tecido testicular, criando um reservatório viral latente. Um
esquema simplificado da difusão e transporte ativo dos ARV
no plasma seminal encontra-se na Figura 2.

Tratamento anti-retroviral (TARV), trato genital e transmissão sexual do HIV
Como discutido anteriormente, a concentração de HIV no trato genital pode ser um fator associado à transmissão deste vírus(45). O TARV reduz as concentrações de HIV no trato genital
masculino(46) e feminino(47). Em estudo realizado no Rio de Janeiro a terapia anti-retroviral esteve associada a uma redução
da detecção do HIV-1 no lavado cérvico-vaginal de 91% (antes
da introdução de TARV) a 27% após 1 mês de tratamento(47).
Esse resultado é similar ao observado por Hart e cols(48) que
Tendências em HIV • AIDS (Volume 1 - Número 4 - 17-24)

Figura 2. Difusão e transporte ativo dos ARV no plasma seminal.
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Após a penetração dos anti-retrovirais na corrente sangüínea, a droga se distribui pelos vários órgãos e tecidos por
difusão e/ou transporte ativo. O gradiente de concentração
das drogas influencia a difusão, mas não o transporte ativo. A difusão pode ser simples ou mediada por carreadores. A difusão mediada por carreadores tem características
semelhantes à especificidade do transporte ativo, saturação
cinética e susceptibilidade à inibição competitiva. A difusão
simples não requer transportadores e por isso é não específica, não saturável e não susceptível à competição. A droga
se difunde de onde está mais, para onde está menos concentrada. Quando a droga se liga a macromoléculas, como
DNA e proteínas, seu tamanho aumenta. Quanto maior o tamanho da droga, mais lenta é a difusão. Por este motivo, a
ligação proteica afeta a difusão dos anti-retrovirais através
das membranas, inclusive das células alvo. Taylor e cols.(54)
estudaram a penetração do indinavir (IDV), ritonavir (RTV) e
saquinavir (SQV) no sêmen e atribuíram a diferença na penetração das drogas à ligação proteica. O IDV é 60% ligado
a proteínas plasmáticas enquanto o RTV e SQV apresentam
98% de ligação proteica. Sustentaram sua hipótese nos estudos feitos com amprenavir (APV), cuja ligação proteica é de
90% e só atinge concentrações seminais em valores 20% das
plasmáticas. A ligação proteica do lopinavir é superior a 95%
(~98%). O primeiro estudo brasileiro para avaliar concentrações de anti-retrovirais em território genital foi realizado no
Rio de Janeiro em um grupo de 18 pacientes em regimes
terapêuticos anti-retrovirais contendo lopinavir/r (LPV/r)(55). O
principal achado deste estudo foi a constatação de que as
concentrações atingidas pelo lopinavir no plasma seminal
foram inferiores a 5% das atingidas no plasma sangüíneo.
Como em outros estudos(56,57,58), observou-se que a penetração do lopinavir no sêmen é altamente variável entre os
indivíduos. Foi observada correlação positiva entre as concentrações plasmáticas e seminais do lopinavir, no momento
vale (coeficiente de Spearman de 0, 69, p=0,003), mas o
mesmo não foi demonstrado no horário de pico. As razões
para esta discrepância não ficaram esclarecidas, porém a
penetração dos inibidores da protease no trato genital masculino é influenciada por inúmeros fatores, e ainda temos que
levar em consideração a enorme heterogeneidade da população brasileira resultante da extensa mistura interétnica entre nativos, e as diferentes populações colonizadoras. Esta
heterogeneidade pode ter importantes implicações farmacogenéticas(59,60). Não temos conhecimento de nenhum estudo
que tenha descrito a concentração intracelular das drogas
dentro dos chamados reservatórios anatômicos, como é o
sêmen. Entretanto, os anti-retrovirais agem intracelularmente e, por este motivo, talvez a concentração intracelular da
droga seja o parâmetro mais importante a ser estudado. É
possível que esta possa ser uma outra explicação para o fato
de que, embora com concentrações de lopinavir muito baixas em plasma seminal, os pacientes estudados por Vergara
e cols(55) estivessem com a carga viral do HIV-1 abaixo do limite de detecção neste compartimento). Os resultados deste
estudo devem se interpretados levando-se em consideração
algumas limitações do mesmo. Há dificuldades relacionadas
aos métodos de medição e a interpretação dos níveis dos
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anti-retrovirais no compartimento genital masculino como: a
medida de droga livre versus total, o tempo decorrido desde
a última dose da medicação, o tempo desde a última ejaculação e a falta de estudos sobre níveis intracelulares das
drogas. Sendo o sêmen maior veículo de transmissão sexual do HIV-1(9), há de ser considerada a importância do controle da replicação seminal do HIV-1 como uma das metas do
tratamento anti-retroviral. Apesar das baixas concentrações
seminais do LPV, os estudos já citados, evidenciaram altas
taxas de supressão do HIV no sêmen. A carga viral do HIV-1
no sangue relaciona-se diretamente ao risco de transmissão,
o que já foi bem estabelecido para transmissão vertical, parenteral e sexual(3,61,62,63). É possível especular que esta redução seja mediada pela diminuição da quantidade do inóculo
no compartimento genital no caso de transmissão sexual e
da mãe para o filho. Deste modo, parece ser importante que
o esquema terapêutico proposto seja capaz de reduzir as
concentrações virais, não só no plasma, mas, também no
compartimento genital. A baixa penetração dos inibidores de
protease no sêmen pode levar a níveis não inibitórios destas
drogas neste compartimento e, secundariamente permitir a
seleção e transmissão de vírus resistentes.
Fatores locais
Circuncisão masculina
A circuncisão masculina é um dos principais fatores de proteção contra a infecção pelo HIV. Desde 1986 um efeito protetor
já havia sido sugerido(64). Adicionalmente estudos epidemiológicos sugeriam que a maior prevalência de infecção por
HIV em áreas da África devia-se à falta deste procedimento,
raro nestas áreas e tão freqüente em outros países com baixa
prevalência de infecção pelo HIV(65, 66). Há também evidências
laboratoriais que células do prepúcio são particularmente susceptíveis à infecção pelo HIV(67). A circuncisão masculina também reduz a probabilidade de infecção por outras DSTS(68).
Finalmente, ao menos um estudo randomizado, realizado
com mais de 3000 participantes na África do Sul revelou uma
proteção de em torno de 60% no grupo de homens submetidos ao procedimento(69).
Doenças sexualmente transmissíveis
A presença de uma doença sexualmente transmissível (DST)
aumenta o risco de transmissão do HIV e a presença do HIV
aumenta a duração dos sintomas das DSTs, conseqüentemente, aumentando o risco de transmissão destas. Esta relação
já foi denominada de sinergismo epidemiológico(70). Infecção
pelo herpes simplex, pela Neisseria gonorhea, Chlamydia sp
e Haemophilus ducreii foram associados a maiores concentrações de HIV em secreções genitais masculinas e / ou femininas(71,72,73,74,75,76,77,78). Estes dados conferem plausibilidade
biológica ao sinergismo citado acima.
Características específicas de mulheres
Entre os fatores associados à detecção local do HIV em
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mulheres, estão o uso de contraceptivos orais, ectopia cervical, fase do ciclo menstrual e gravidez. A presença de
sangue no trato genital está associada a um aumento local dos níveis de HIV-1(79). Estima-se que homens que têm
relações sexuais com mulheres durante a menstruação tenham uma chance maior de contaminação do que aqueles que não o fazem(32). O ciclo menstrual pode acarretar
alterações nas concentrações de HIV-1 no trato genital da
mulher. Avaliação feita no lavado cérvico-vaginal e em células endocervicais (cytobrush), realizado por Reichelderfer e
cols(80) revelou uma da carga viral maior nestes espécimes
no período menstrual e menor no período imediatamente
posterior. Neste mesmo estudo as concentrações de HIV
também foram maiores na fase lútea no fluido endocervical.. A presença de atopia cervical e a gravidez são fatores
associados a maiores concentrações de HIV no trato genital
feminino(81). Alguns estudos que avaliaram a relação entre o
uso de contraceptivos orais e risco de transmissão sexual
mostraram resultados contraditórios(82,83,84). O método contraceptivo escolhido pela mulher tem óbvias associações
com o risco de transmissão e aquisição do HIV. Por exemplo o uso consistente de preservativos reduz a transmissão
do HIV em todas as direções. Já o uso de dispositivos intrauterinos é citado como potencialmente associado a uma
maior chance desta transmissão(85).
Fatores relacionados ao HIV
Como em qualquer doença transmissível, características do
agente etiológico podem determinar uma maior ou menor
probabilidade de transmissão do HIV. Não apenas as concentrações em trato genital, mas também o genótipo e o fenótipo
do vírus podem estar associados a uma maior transmissibilidade. Entre estas características, discute-se a possibilidade
de transmissibilidade diferente de subtipos(86,87) e na característica que envolve a capacidade de formação de sincícios
presente ou não(88,89).

nos clones dos genes da protease foi utilizada para explorar
a diversidade viral das quasiespecies. O encontro de cepas
resistentes em 70% das amostras de sêmen analisadas e a
diversidade da resistência genotípica, confirmaram a compartimentalização do HIV. Estudos adicionais para avaliar o
potencial papel desta compartimentalização na transmissão
sexual ainda são necessários.
Fatores ambientais
Como descrito para todas as doenças transmissíveis, o ambiente em que os indivíduos têm contato com o agente infeccioso pode interferir com a maior probabilidade de transmissão do HIV. Como exemplo, aspectos culturais e econômicos
podem afetar a escolha do método contraceptivo, facilitar a
prostituição e o uso de drogas ilícitas, comportamentos estes
que podem influenciar a transmissão sexual do HIV-1(9). Decisões políticas e econômicas podem afetar o acesso a TARV,
um dos fatores potencialmente associados à transmissão sexual do HIV(50).
Transmissão do HV através de Sexo Oral
Vários estudos sugerem que o HIV pode ser transmitido
por sexo oral(97,98,99). Todas as suas formas, felação (oropeniano), cunilíngua (oro-vaginal) e anilígua (oro anal) são
formas comuns de contato sexual e, por vezes, tidas como
seguras ou, até mesmo, como não sendo práticas sexuais.
Em recente publicação do Centro de Controle de Doenças de Atlanta(100) é categoricamente descrito que o risco
de contaminação pelo HIV através de sexo oral, deixou de
ser um risco teórico e já é um risco documentado. Desta
forma, cabe-nos orientar aos indivíduos sexualmente ativos
que sexo oral não é sexo seguro. O risco pode ser reduzido pelo uso de proteção de barreira. Para felação, está
recomendado o uso de preservativos e para cunilíngua e
anilíngua, o uso de papel filme ou de preservativo cortado
longitudinalmente.

Compartimentalização do HIV no Trato genital e a importância para transmissão sexual

Conclusões

Apesar de haver evidências de que a carga viral seminal correlaciona-se com a carga viral plasmática, esta correlação é,
em geral, moderada(46,47,90). Evidências provenientes de um estudo(7), que apontou a presença de um percentual de homens
com HIV indetectável no plasma, porém detectável em secreções genitais e os de vários outros pesquisadores(19,91,92,93,94)
que demonstram discordância no seqüenciamento do HIV do
sangue e secreções genitais, parecem aportar para a possibilidade de compartimentalização. Há também evidências de
que o trato genital pode servir como reservatório para vírus
resistente aos anti-retrovirais(88,92,95,96). O estudo do grupo de
Ghosh(95), por exemplo, coletou amostras pareadas de sangue
e sêmen de 20 homens infectados pelo HIV que já haviam
sido pesadamente expostos a TARV. O RNA do HIV do plasma sangüíneo (PS) e do plasma seminal (PSe) assim como o
DNA proviral no PBMC e SNC foram quantificados e submetidos à teste de resistência genotípica. A análise filogenética

A dinâmica da pandemia de HIV/AIDS é determinada por fatores biológicos, sociais e comportamentais não totalmente
caracterizados. Algumas intervenções poderão estar associadas a uma redução da carga desta infecção no futuro. Certamente, o acesso a uma vacina preventiva segura e eficaz é o
objetivo mais importante para esta redução.
Enquanto este objetivo não é alcançado, o reforço das intervenções preventivas já conhecidas e o desenvolvimento
de novas estratégias para ampliar comportamentos de menor risco e diminuir o retorno à atividades de exposição ao
HIV devem ser incentivadas. O incremento nas atividades
de controle de outras DSTs, a facilitação do acesso aos preservativos assim como medidas que tornem seu uso mais
aceitável são imperativos. Não menos importante é a manutenção e/ou implemantação de medidas que reduzam a
transmissão do HIV por outras vias (como controle de qualidade de sangue e derivados e fornecimento de seringas e
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agulhas descartáveis para usuários de droga, entre outras),
além dedesenvolvimento e disponibilização de outras formas preventivas de barreira, como microbicidas. O acesso
universal ao tratamento ainda não é uma verdade e deve
ser considerado, não só como medida terapêutica mas
também como medida preventiva da disseminação da infecção. Precisamos encontrar um modo melhor de transmi-

tir as informações a população, já que o crescimento ininterrupto da epidemia nos aponta para uma possível falha na
comunicação. A forma de apresentação e veiculação desta
informaçãoprecisa levar em consideração as características
sociais, religiosas e culturais. Novas intervenções como a
profilaxia anti-retroviral pré-exposição (PREP) também devem ser avaliadas.
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destaques do 12th International
Bioinformatics Workshop on Virus
Evolution and Molecular Epidemiology
Por Elcio Leal, PhD
Site: http://www.kuleuven.ac.be/aidslab/veme.htm

O 12th workshop de evolução viral e epidemiologia molecular (IVEME) que ocorreu em Atenas entre 11 de 15 de setembro é o evento
mais significativo na área de evolução viral. Este evento tradicionalmente apresenta em primeira mão novas ferramentas e aplicação
de novas metodologias na análise de seqüências de DNA viral. Além do mais, são ministradas palestras por pesquisadores de
alto nível onde são expostos as aplicações de diversos métodos em virologia. Por fim, os participantes expõem seus estudos
preliminares, sendo que muitos são publicados em revistas de alto impacto, como por exemplo no Journal Virology.
Nesta edição do IVEME, entre os diferentes trabalhos apresentados alguns merecem ser discutidos. Na área de aplicação de
métodos destaca-se o trabalho de pesquisadores Belgas mostrando resultados interessantes com o uso do método dos grafos
no estudo de populações de fagos. Nessa mesma linha, pesquisadores Alemães usaram estatística Bayesiana para estudar a
distribuição de proteínas transmembrana em bacteriófagos.
Indo para estudos mais relacionas com o entendimento da evolução viral, podemos destacar alguns trabalhos feitos com o HIV.
Assim, diversos estudos exploraram a diversificação, caracterização molecular e prevalência do HIV em diferentes paises. Por
exemplo, estudos em Portugal caracterizaram o genoma completo do HIV-1 do subtipo G. Na Romênia, pesquisadores estudaram
genomas completos do HIV-1 do subtipo F e mostraram que este subtipo teve origem monofiletica nesse pais e que possivelmente
isso ocorreu devido a contaminação de bolsas de sangue. Da mesma forma um estudo feito em Taiwan caracterizou a forma
recombinante CRF07_BC em usuários de drogas injetáveis. Na Bulgária, um estudo similar mostrou uma prevalência alta de
33% da forma recombinante CRF01_AE. No Brasil um estudo feito na região central do pais mostrou uma freqüência de 16 % de
formas recombinantes entre os subtipos BF. Estes estudos, apesar de prospectivos, são bastante importantes pois caracterizam
os subtipos e formas circulantes em diversas regiões geográficas. As implicações desses estudos são fundamentais para o
entendimento global da disseminação do HIV-1.
Outro estudo clínico feito na Itália mostrou que em pacientes submetidos ciclicamente ao esquema de interrupção estruturada
do tratamento (STI) a diversificação do HIV na primeira STI é determinante para o andamento da infecção.
Outros trabalhos exploraram aspectos mais básicos da evolução do HIV-1, por exemplo, um estudo feito na Holanda avaliou
a co-evolução do HIV-1 em pacientes onde o variante X4 surge nas fases tardias (variante que usa preferencialmente o coreceptor celular CXCR4). Esse estudo mostrou que tanto o X4 quanto o variante R5 (encontrado no inicio da infecção e que usa
preferencialmente o receptor CXCR5) estão constantemente sob pressão seletiva intensa para otimizar o reconhecimento dos
respectivos co-receptores. Outro estudo feito na Italia mostrou que existe uma relação entre a hipermutação induzida pela APOBEC
e a necessidade da integridade do gene vif do HIV-1 em pacientes não progressores (LTNP). Outro grupo de pesquisadores
na Itália sugere que existem “hotspots” de recombinação na região N terminal da protease do HIV-1 e que isso provavelmente
tem um efeito positivo no fitness do vírus. Ainda na área de pesquisa básica, alguns pesquisadores na Suécia mostraram que
o excesso de mutações G para A (comumente encontradas em seqüências hipermutadas) pode afetar nas os resultados nas
estimativas de parâmetros populacionais e induzir vieses nas inferências filogenéticas.
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Na linha de epidemiologia, pesquisadores de Cuba e da Inglaterra sugerem que o intervalo de transmissão (contato entre indivíduos)
do HIV-1 é um fator importantíssimo que pode afetar as inferências filogenéticas em estudos de “clusters” epidemiológicos.
Na área de pressão evolutiva em decorrência da pressão do sistema imunológico, destaca-se um estudo feito na Holanda
mostrando que a aquisição de mutações que conferem escape da resposta imune depende de um balanço entre a diversidade
do HLA e o impacto dessas mutações no “fitness” do HIV-1. Nessa área ainda destaca-se o trabalho extensivo de pesquisadores
Ingleses mostrando o processo adaptativo do HIV-1 aos diferentes tipos de HLA em trabalhadoras do sexo no Quênia. Por fim,
um estudo feito por um grupo de pesquisadores ingleses estudou detalhadamente a dinâmica evolutiva do HIV-1 em uma coorte
entre 1996 e 2006.
Além do HIV outros trabalhos muito interessantes merecem ser citados. Na Bélgica um grupo de pesquisadores esta estudando
em larga escala a origem do subtipo 5a do HCV, os resultados prévios indicam que este subtipo teve origem no Sul da África
e que a expansão na Europa deveu-se ao use de material contaminado durante transfusões de sangue no inicio do século 20.
Ainda com o HCV, um grupo de pesquisadores Alemães está desenvolvendo um replicon recombinante do HCV, para estudar o
mecanismo de recombinação desse vírus. Por fim, um grupo de pesquisadores da Suécia e do Iran está usando ferramentas de
filogenética para estudar a origem de mutantes do HBV que possuem uma dupla mutação no promotor do vírus.
Muitos desses trabalhos citados são altamente relevantes e certamente serão públicos nas principais revistas de divulgação
cientifica em virologia nos próximos meses.
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ência semiquantitativa, história familiar de risco cardiovascular

cacional PRECEDE-PROCEED, foi usado para identificar os

e pratica de atividade física.O nível de significância estatística

fatores comportamentais e não comportamentais relaciona-

foi o p-valor igual 0,05. Os resultados mostraram maior preva-

dos ao problema de saúde. O estudo foi conduzido em 14

lência de alteração lipídica do que de conformação corporal

unidades públicas de saúde, localizadas no Rio de Janeiro.

e maior alteração nos níveis de HDL-c e TG nas crianças e

Questionários validados em torno de cinco temas (conta-

HDL-c nos adolescentes. O EN foi adequado na maioria da

minação cruzada, higiene pessoal e ambiental, controle de

população do estudo.A carga viral, tempo de exposição e o

temperaturas e controle de alimentos de fontes inseguras)

tipo de HAART não foram estatisticamente significantes em

foram aplicados para 26 nutricionistas e 444 portadores de

relação aos lipídos séricos. O TTOG foi normal em toda po-

HIV/AIDS para o diagnóstico educacional. A análise dos fato-

pulação estudada. As alterações metabólicas e a alteração

res predisponentes mostrou para nutricionistas e pacientes:

de distribuição de gordura corporal foram mais encontradas

baixo nível de conhecimentos sobre segurança alimentar (<

naqueles com categoria clínica moderada e grave e indepen-

50 por cento de acertos); baixa prevalência de aconselha-

dente da categoria imunológica. A maior ingestão de gordu-

mento em segurança alimentar (42 por cento) e alta preva-

ra saturada e colesteral foi estatisticamente significante para

lência de falhas de segurança alimentar, entre os pacientes,
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tais como: somente 16,2 por cento higienizam vegetais crus

zando-se Teste do Quiquadrado, Mann Whitney e correlação

com solução de hipoclorito; 77 por cento nunca fervem a água

de Spearman. O G1 teve 80% de C+ e G2 60%, (p=0,03).

para consumo; 64,0 por cento descongelam as carnes à tem-

Ausência da terapia antiretroviral e HAART aumentaram pro-

peratura ambiente e 30 por cento consumiram alimentos de

babilidade de C+. Contudo, estado imunológico, presença

risco, nos últimos 6 meses. Os fatores facilitadores ou barrei-

de AIDS e história de candidíase (OC) recorrente não influen-

ras revelaram falta de motivação, baixa percepção de risco

ciaram no C+. Observaram-se culturas mistas em G1/G2: C.

e baixa auto-eficácia sobre segurança alimentar e HIV/AIDS.

albicans foi a mais prevalente em G1/G2, sendo maior em G1

Os fatores de reforço revelam que 71 por cento dos pacien-

(p<0,05), e a C. parapsilosis maior em G2 (p<0,05). Baixas

tes, nunca receberam informações sobre segurança alimen-

prevalências de MOs foram encontradas: 10,7% de OC, 4,6%

tar nas consultas hospitalares. Os resultados sugerem a ne-

de aumento de parótida e infecção herpética. Constataram-

cessidade da implentação de estratégias educacionais, tais

se associação entre média de D+ e C+ e correlação positi-

como: a educação continuada de profissionais de saúde so-

va entre D+ e classificação de C+ (p<0,05). Conclui-se que

bre segurança alimentar e o desenvolvimento de habilidades

crianças do G1 foram significativamente mais colonizadas por

para motivar a educação em segurança alimentar de pessoas

Candida spp que as do G2, sendo a C. albicans mais preva-

imunodeprimidas.(AU).

lente em G1/G2. Ausência de terapia anti-retroviral e HAART,
e lesões cariosas em dentina podem ter influenciado no isola-

Daniella Ferraz Cerqueira.

mento de Candida spp.
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O objetivo foi avaliar a prevalência oral de Candida sp de

Grau: Mestre em Medicina (Doenças Infecciosas e Para-

crianças infectadas pelo HIV comparando com irmãos não

sitárias).

infectadas e verificar a relação desta prevalência com manifestações orais, estado imunológico e uso de antiretrovirais.

Resumo

Amostras de saliva total estimulada foram coletadas de 65
crianças infectadas pelo HIV (G1) e 40 soronegativas (G2),

A partir do acompanhamento de uma coorte prospectiva de

seguida da obtenção de manifestações orais (MO), índices de

gestantes infectadas pelo HIV em um centro de referência da

cárie e lesões dentinárias (D+). As amostras foram semeadas

cidade do Rio de Janeiro, decidiu-se avaliar a freqüência de

em CHROMagar Candida e placas com crescimento positivo

infecção pelo HTLV-I e a taxa de transmissão vertical deste re-

(C+) foram classificadas em leve, moderado e forte. Isolados

trovírus, entre 2001 e 2003. Todas as gestantes foram subme-

clínicos foram identificados por assimilação e fermentação de

tidas à realização de sorologia para HTLV-I (ELISA e Western

açúcares (sistema API 20C).Os dados foram analisados utili-

blot) como parte do pré-natal; receberam terapia anti-retroviral

®
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+

de acordo com a contagem de linfócitos T CD4 e carga viral

principalmente sob o ponto de vista imunológico, caso dos

de admissão; e, foram orientadas para não amamentar seus

portadores de HIV. A gênese do processo de infecção se mos-

filhos, sendo garantido o fornecimento gratuito de leite artifi-

tra pouco conhecida. A capacidade de adesão a superfície ce-

cial. Como grupo controle, foram utilizados soros de gestan-

lular e a produção de exoenzimas são fatores determinantes

tes não infectadas pelo HIV, atendidas em trabalho de parto

para o desencadeamento da infecção. A susceptibilidade a

em maternidades públicas do município do Rio de Janeiro,

toxinas Killer necessita ser estudada, pois permite determinar

entre fevereiro e outubro de 2000. As freqüências de infecção

um significante número de tipos sensíveis de cepas de leve-

pelo HTLV-I foram de 1,2% (2/169) entre as gestantes infecta-

duras. Frente ao exposto, buscamos avaliar o comportamento

das pelo HIV, e de 0,8% (5/629) entre os soros HIV negativos

desta espécie por meio da pesquisa de capacidade de ade-

(IC 95%=0,05-0,24). Esta diferença não foi estatisticamente

são, produção de proteinase e fosfolipase, susceptibilidade a

significante (p>0,05). Ambas gestantes co-infectadas tiveram

toxinas Killer e resistência a antifúngicos. O ensaio de adesão

diagnóstico de doença sexualmente transmissível durante o

foi fortemente aderente para a amostra padrão ATCC 777, e

pré-natal. Tanto a infecção pelo HTLV-I quanto pelo HIV foi

aderente para os demais isolados. A atividade enzimática para

afastada nas duas crianças expostas. Uma gestante era co-

produção de proteinase mostrou-se se fortemente positiva

infectada pelo HIV e pelo HTLV-II. A taxa de transmissão verti-

para a amostra padrão ATCC 777, amostra ATCC 778, CD 07

cal do HIV nesta coorte foi de 0,6% (1/169). Este é o primeiro

e CD 14 de C dubliniensis. Entre os isolados presuntivos de

estudo de prevalência de infecção pelo HTLV-I em gestantes

C dubliniensis 1 (038), positivo e nos demais 013, 058, 096 e

na cidade do Rio de Janeiro, sendo que as freqüências encon-

107, não se observou atividade enzimática. Para a produção

tradas foram semelhantes às de áreas endêmicas.

de fosfolipase não houve um comportamento distinto entre
as amostras de C dubliniensis e os isolados presuntivos. Nenhuma amostra deixou de produzir esta enzima. Os testes de

Gismari Miranda da Silva

sensibilidade das amostras frente às cepas padrão produtoras

Orientador: Silveira, Fernando Ricardo Xavier da

de toxinas Killer mostraram dois biótipos diferentes. Os mais

Adesão, produção de exoenzimas, sensibilidade a toxinas

freqüentes foram 888 e 688 do total dos 9 isolados estudados.

Killer e a antifúngicos de cepas de Candida dubliniensis

O isolado biótipo 688 (ATCC- 777) de C dubliniensis foi sen-

isoladas de pacientes HIV positivos

sível a toxina K2. As demais amostras de C dubliniensis, bem

Unidade: Faculdade de Odontologia (FO)

como os isolados presuntivos apesar de serem provenientes

Área de concentração: Diagnóstico Bucal

de indivíduos HIV+ foram resistentes a K2 e à todas as demais
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toxinas. Em relação à pesquisa de resistência a antifúngicos,
as amostras e isolados presuntivos de C. dubliniensis utilizan-

Resumo Original

do se o E-test, foram sensíveis a família dos azóis com valores
de CIM de 0.002 1.0 mg/ml e para Anfotericina B os valores

Candida dubliniensis é uma espécie descrita como fenotipi-

de CMI estavam entre 0.002- 0.032. As condições desse es-

camente semelhante a Candida albicans. Desde sua descri-

tudo permitimo-nos comentar que excetuando a amostra pa-

ção, em 1995, em Dublin, Irlanda, por Sullivan et al, inúmeros

drão ATCC 777 que teve comportamento distinto em relação

relatos sobre esta levedura são encontrados com o objetivo

às demais amostras, identificadas por genotipagem, como C.

de se conhecer a origem desta espécie, bem como distinguir

dubliniensis e isolados presuntivos, todas apresentaram um

as semelhanças e diferenças que existem entre elas. Alguns

comportamento semelhante entre si. Estudos com um maior

autores têm observado que esta levedura apresenta resistên-

número de amostras de C. dubliniensis e utilizando-se esses

cia a alguns antifúngicos, mais utilizados na prática médica,

testes ainda são necessários para elucidar se realmente existe
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um comportamento fenotípico diferencial dessa levedura em

pela via vertical e a ocorrência de alterações de desenvolvi-

relação a C. albicans.

mento da dentição permanente detectáveis radiograficamente. Foram avaliadas 76 crianças com idades entre 4 anos e um

Rita de Cassia Brandão Bertazzoli

mês e 12 anos e 11 meses que foram distribuídas em 2 gru-

Orientador: Esther Goldenberg Birman

pos: (1) 46 crianças portadoras do HIV em uso de terapia anti-

Estudo do desenvolvimento dentário de crianças portado-

retroviral; (2) 30 crianças sem a infecção. As crianças foram

ras de HIV através de exame clínico e radiográfico

submetidas a radiografias panorâmicas para a avaliação dos

Unidade: Faculdade de Odontologia (FO)

estágios de calcificação dentária e através de exame clínico

Tese de Doutorado

foi avaliada a freqüência de erupção dos dentes permanentes
em ambos os grupos. Os resultados obtidos não mostraram
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diferença estatisticamente significativa nos estágios de calcificação (p=0,051) e na freqüência de erupção dos dentes
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Esta pesquisa teve como objetivo verificar se existe relação

permanentes (p=0,18), indicando que o uso de anti-retrovirais

entre o uso de terapia anti-retroviral por crianças portadoras

não interfere no desenvolvimento dentário de crianças porta-

do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) contaminadas

doras do HIV adquirido pela via vertical.
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