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RESUMO 

Nas gestantes infectadas pelo HIV-1, a presença de mutações associadas à resistência 

aos antirretrovirais (ARV) representa um desafio para a prevenção da transmissão 

materno-infantil do HIV-1 e para futuras opções de tratamento materno. Este estudo 

teve como objetivo avaliar a presença de mutações na gp41 associadas à resistência 

natural ao inibidor de fusão T-20, polimorfismos e subtipos do HIV-1 em gestantes 

nunca tratadas com T-20 e com diferentes níveis de exposição a outros ARVs. Um total 

de 153 gestantes infectadas pelo HIV-1 (virgens de tratamento ARV, em profilaxia para 

TV ou em tratamento com ARV) foi recrutado entre junho/2008-junho/2010. O 

fragmento de 766 pb da gp41 do gene env (porções PF, HR1, HR2 e TM) foi 

amplificado por “nested”-PCR a partir de cDNA e sequenciado em 110 pacientes (Big 

Dye Terminator Sequencing v. 3.1, Applied Biosystems, EUA; ABI Prism 3130). Os 

subtipos do HIV-1 foram identificados pelos softwares REGA HIV-1 e por inferência 

filogenética (Neighbor-Joining, Kimura 2-P). Mutações associadas à resistência natural 

ao T-20 foram analisadas por comparação com o banco de dados da IAS-USA, Stanford 

HIV Drug Resistance Database e outras fontes. A mediana de idade das gestantes 

(n=110) foi de 26 anos (variação 16-42 anos), 16% eram casos sintomáticos. Mutações 

associadas à resistência natural para T-20 (N42D, L44M, R46M) foram encontradas em 

5,4% (6/110). Todas as mutações associadas à resistência foram descritas nos isolados 

do subtipo B no fragmento HR1 da gp41. A prevalência de mutações compensatórias 

foi de 20,9% (23/110): S138A (n=11), E137K (n=10) e N126K (n=2). Todos os 110 

isolados apresentaram vários polimorfismos. Os polimorfismos encontrados no 

fragmento PF da gp41 foram: M24I/L/V, I7M/V e I4A/F/L/M. Em 42,7% (47/110) dos 

isolados apresentaram várias inserções e deleções dentro do fragmento FP da gp41. Os 

polimorfismos na região HR1 foram: K77E/L/Q/R/V, I69V, L54M, R46K/Q, N42S e 

Q32L/N. Polimorfismos na região HR2 da gp41 foram: S157D/N, E151A/K/Q, E148D, 

I135L, S133D/E/N/Q/R/T, H132F/Y, L130E/I/T, S129D/G/N/Q, N125A/D/E/S, 

R122K, N121E/D e E119Q. Moderada prevalência de resistência natural ao T-20 e 

elevada frequência de polimorfismos na região da gp41 foram descritas. Além disso, 

uma alta prevalência de “subtipos não-B” C e F1 de HIV-1 foram observados. Estes 

dados moleculares podem contribuir para estratégias terapêuticas e profiláticas mais 

eficazes para gestantes infectadas pelo HIV-1. 
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ABSTRACT 

Among pregnant women infected with HIV-1, drug resistance mutations to 

antiretroviral drugs (ARV) represent a challenge for the prevention to HIV-1 mother-to 

child-transmission (MTCT) and for future maternal treatment options. The goal of this 

study was to assess the presence of mutations in gp41 associated with natural resistance 

to the fusion inhibitor T-20, polymorphisms and HIV-1 subtypes among pregnant 

women never treated with T-20 and under different exposure levels to other ARV. A 

total of 153 pregnant women infected with HIV-1 (ARV naive, under MTCT 

prophylaxis or under ARV treatment/HAART) was recruited from june/2008-june/2010. 

The env gene gp41 fragment of 766 bp (FP, HR1, HR2, TM regions) was amplified by 

“nested”-PCR from cDNA and sequenced among 110 patients (Big Dye Terminator 

Sequencing v. 3.1, Applied Biosystems, EUA; ABI Prism 3130). HIV-1 subtypes were 

assigned by REGA tool and by phylogenetic analyses (Neighbor-Joining, Kimura 2-P). 

T-20 resistance mutations were analyzed according to the IAS/USA, Stanford online 

HIV Drug Resistance Database and other sources. The median age of pregnant women 

(n=110) was 26 years (16-42 years), 16% were AIDS cases. The frequency of natural 

resistance (N42D, L44M and R46M) to T-20 was 5.4% (6/110). All resistance 

mutations were identified in HIV-1 subtype B isolates within the HR1 region of the 

gp41 fragment. The prevalence of compensatory mutations in HR2 region of gp41 was 

20.9% (23/110): S138A (n=11), E137K (n=10) e N126K (n=2). All 110 isolates 

presented several polymorphisms. The following polymorphisms were observed in FP 

of gp41: M24I/L/V, I7M/V, and I4A/F/L/M. In 42.7% (47/110) of isolates many indels 

within the gp41 FP fragment were observed. Polymorphisms identified in HR1 were: 

K77E/L/Q/R/V, I69V, L54M, R46K/Q, N42S and Q32L/N. Polymorphisms in HR2 

gp41 region were: S157D/N, E151A/K/Q, E148D, I135L, S133D/E/N/Q/R/T, 

H132F/Y, L130E/I/T, S129D/G/N/Q, N125A/D/E/S, R122K, N121E/D and E119Q. 

Moderate rate of natural resistance for T-20 and higher prevalence of polymorphisms in 

env gp41 region were described. Moreover higher prevalence of HIV-1 “non- B 

subtypes” C and F1 was observed. These molecular data may contribute to better 

therapeutic and MTCT preventive strategies for pregnant women infected with HIV-1. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Vírus da Imunodeficiência Humana 

1.1.1 Origem e Classificação do HIV 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA/AIDS) tem como agente 

etiológico o vírus da imunodeficiência humana (HIV), esse vírus foi identificado em 

1983 no linfonodo de um paciente com linfadenopadia múltipla persistente (Barré-

Sinoussi et al. 1983). O HIV pertence ao gênero Lentivirus, parte da família dos 

Retroviridae (Barré-Sinoussi 1996). De acordo com as análises filogenéticas existem 

dois tipos de HIV: o HIV-1 e o HIV-2. O HIV-1 está filogeneticamente relacionado 

com vírus da imunodeficiência símia em chimpanzés (SIVcpz) da África Subsaariana, 

enquanto que o HIV-2 está filogeneticamente relacionado com o vírus do macaco 

“sooty mangabey” (SIVsm) isolado de macacos da espécie Cercocebus atys da região 

oeste da África. O HIV-2 é menos patogênico e pode ser classificado em oito diferentes 

subtipos (A-H), sendo os subtipos A e B os responsáveis por microepidemias em países 

da África Ocidental e em algumas regiões da Europa (Gao et al. 1994, Hu et al. 1996, 

Damond et al. 2004, Tebit & Arts 2011). A principal diferença nos genomas do HIV-1 e 

HIV-2 é que o HIV-1 possui o gene vpu enquanto que o HIV-2 possui o gene vpx 

(Figura 1).  

 

 
Figura 1: Genomas do HIV-1 e HIV-2. 

Adaptada de Medcenter. 

Data de acesso 04/06/2012, disponível em: 

http://www.medcenter.com/Medscape/infosites/bms/hiv/hiv_d2. 

http://www.medcenter.com/
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O HIV-1, mais virulento e mais infeccioso do que o HIV-2, é responsável pela 

maioria das infecções no mundo e pode ser classificado em quatro grupos: M (main), N 

(non-M, non-O), O (outlier) e P (Gao et al. 1999, Thomson et al. 2002, Plantier et al. 

2009). Acredita-se que ocorreram quatro transmissões independentes entre primatas e o 

homem. Os vírus dos grupos M e N são filogeneticamente relacionados com o 

SIVcpzPtt encontrado em chimpanzés da espécie Pan troglodytes troglodytes que 

habitam as florestas equatoriais em Camarões. Os vírus do grupo O e P estão 

relacionados com o SIVgor que infecta gorilas da espécie Gorilla gorilla gorilla que 

habitam a mesma região dos chimpanzés (Hahn et al. 2000, Plantier et al. 2009, Sharp 

& Hahn 2011). 

O principal grupo do HIV-1 é o grupo M e acredita-se que a transmissão entre 

espécies desse grupo tenha ocorrido na República Democrática do Congo. A partir 

desse país ocorreu à expansão do grupo M para todo o mundo. Atualmente este grupo é 

responsável por mais de 30 milhões de infecções em todos os continentes. O grupo M 

do HIV-1 divide-se em nove subtipos: A-D, F-H, J e K e 58 formas recombinantes 

circulantes (CRFs), diversas formas recombinantes únicas (URFs) e os mais recentes 

recombinantes de segunda geração (SGRs) (Hemelaar 2012, Los alamos 2012) (Figura 

2). As URFs, CRFs e SGRs ocorrem quando há uma coinfecção com pelo menos dois 

diferentes vírus de HIV-1. As URFs são assim designadas quando são descritos vírus 

recombinantes encontrados em apenas um indivíduo ou em um grupo de indivíduos 

com vínculo epidemiológico (Robertson et al. 2000, Thomson et al. 2002). Por outro 

lado, as CRFs são caracterizadas a partir da sequência viral com o genoma completo de 

dois indivíduos, sem vínculo epidemiológico, e um terceiro indivíduo com as 

sequências virais do genoma quase completo, portanto os três indivíduos não possuem 

nenhum vínculo epidemiológico. As SGRs são caracterizadas quando as CRFs se 

recombinam com outros subtipos ou com outras CRFs (Hemelaar 2012). Em todos os 

continentes é possível encontrar milhares de indivíduos infectados com vírus do grupo 

M, dentre eles pode-se citar como exemplo, a CRF01_AE sendo responsável por cerca 

de 5% das infecções em todo mundo e com predomínio na região sudeste da Àsia. 

O grupo O representa 1% das infecções no mundo, a maioria dos indivíduos 

infectados com vírus do grupo O concentra-se em Camarões, Guiné Equatorial e Gabão, 

enquanto que os do grupo N e P acometem poucas pessoas em Camarões (Vallari et al. 

2011, Eberle & Gürtler 2012). 
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Figura 2: Classificação do HIV-1. 

Adaptada de HIV types, groups and subtypes. 

Data de acesso 04/06/2012, disponível em: www.avert.org/hivtypes.htm. 

 

 

1.1.2 Morfologia Viral 

O vírion ou partícula viral infecciosa do HIV-1 apresenta um genoma diplóide 

de duas moléculas idênticas de RNA de fita simples e polaridade positiva. O genoma do 

HIV-1 apresenta três genes estruturais típicos dos retrovírus: gag, pol e env que 

codificam proteínas estruturais, dois genes reguladores: tat e rev, quatro genes 

acessórios: nef, vif, vpu e vpr e duas repetições terminais longas (LTRs). 

As enzimas virais protease (PR), transcriptase reversa (TR) e integrase (IN) e as 

proteínas acessórias: nef, vif e vpr estão localizadas próximas ao genoma e estas 

estruturas são envolvidas por uma capa protéica denominada capsídeo (CA) (Figura 3). 

O capsídeo é formado pela proteína principal do capsídeo, p24 e pelas proteínas do 

nucleocapsídeo (NC), p7/p9. Circundando esta estrutura encontra-se a proteína matriz 

(MA), p17. Externamente está localizado o envelope viral, que possui o formato 

esférico composto por uma bicamada lipídica na qual estão inseridas as glicoproteínas 

virais: a glicoproteína transmembrana (gp41) que serve de âncora para a glicoproteína 

de superfície (gp120). A bicamada lipídica do envelope viral provém da célula 

hospedeira que foi infectada e originou o vírion, enquanto que a gp120 e a gp41 são 

codificadas pelo vírus (Barré-Sinoussi 1996). 
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Figura 3: Estrutura do HIV-1. 

Adaptada de Virion Structure. 

Data de acesso 04/11/2012, disponível em: 

http://www.stanford.edu/group/virus/retro/2005gongishmail/HIV.html. 

   

 

1.1.2.1 Genes Estruturais 

 Os genes estruturais do HIV-1 codificam três poliproteínas: gag, pol e env. 

Gene gag 

O gene gag codifica a poliproteína gag que possui 55 kDa, a qual é clivada em 

cinco sítios específicos pela protease viral durante a maturação do vírion, formando 

novas proteínas que constituirão a MA, CA e NC, além dos peptídeos p1, p2 e p6 

(Figura 4) (Turner & Summers 1999, Briggs & Kräusslich 2011). A proteína matriz é o 

componente N-terminal da poliproteína gag, que está internamente associada à 

membrana por meio da inserção de três grupos mirísticos dentro da bicamada lipídica e 

também se associa com a extremidade citoplasmática da gp41 (Frankel & Young 1998, 

Swanson & Malim 2008). O capsídeo é o segundo componente da poliproteína, 

apresenta-se sob a forma de cone, circunda o NC, o RNA viral e as enzimas virais e tem 

importantes funções na montagem do vírion. O nucleocapsídeo é o terceiro componente 

da poliproteína: envolve o genoma viral compactando-o e protegendo-o contra as 

nucleases, tem também a função de se ligar ao RNA e transportá-lo para dentro do 

vírion a ser montado. O peptídeo p6 é composto por 51 aminoácidos da porção C-
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terminal de gag e tem a função de incorporar a proteína vpr no vírion durante a 

montagem do mesmo (Frankel & Young 1998, Sakuragi 2011). 

 

 
Figura 4: Mosaico do genoma do HIV-1. 

Adaptada de A organização do genoma viral. 

Data de acesso 04/06/2012, disponível em: http://hivmedicine.aidsportugal.com/html/03_Pathophys.html 

avert.org/hivtypes.htm. 

 

 

Gene pol 

As enzimas virais são necessárias para o ciclo replicativo, sendo codificadas 

pelo gene pol, sendo elas: PR, TR e IN (Figura 4). A PR viral (p10) tem a função de 

clivar a poliproteína gag-pol, quando o vírus imaturo é liberado para o meio 

extracelular, a PR viral sofre auto-ativação e começa a atuar sobre as proteínas do 

capsídeo e as enzimas ainda não clivadas. A TR é um heterodímero constituído pela p66 

e p51, que possui duas atividades enzimáticas a DNA polimerase que copia a fita de 

DNA ou RNA e a RNAse H que cliva o RNA quando o mesmo forma um híbrido com 

o DNA complementar (cDNA). Desta maneira essa enzima tem a função de converter a 

fita simples de RNA viral em fita dupla de DNA viral. O DNA viral se liga ao vpr, à IN 

(p31), a MA e outras estruturas, formando o complexo de pré-integração (PIC). O PIC é 

conduzido ao núcleo, atravessa o poro nuclear, e no núcleo a IN cliva o DNA da célula 

hospedeira e o DNA viral integra-se na terminação 5´ com ajuda de enzimas da própria 

célula gerando o DNA proviral estável (Frankel & Young 1998, Sarafianos et al. 2009).  

 

Gene env 

O gene env codifica uma glicoproteína precursora gp160 que é clivada pela PR 

viral dando origem a gp120 e a gp41 (Figura 4). A gp120 possui cinco regiões variáveis 

e cinco regiões constantes e consiste de três domínios que ficam ancorados em três 

domínios da gp41. A gp120 interage com as moléculas CD4 que são consideradas o 
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receptor primário do HIV-1 e são encontradas nos linfócitos T auxiliares CD4
+
 (LT 

CD4
+
), macrófagos e células dendríticas. O HIV-1 também interage com os receptores 

secundários, conhecidos como correceptores: o CCR5, expresso pelos macrófagos e 

células dendríticas, e o CXCR4, expresso pelos LT CD4
+
 (Berger et al. 1999). A região 

V3 da gp120 determina qual o correceptor que será usado pelo vírus, CCR5 ou CXCR4. 

Essa região é alvo dos anticorpos neutralizantes produzidos contra o vírus, por isso, 

durante a interação vírus-célula hospedeira, as regiões V1/V2 da gp120 sobrepõem-se à 

região V3, impedindo assim, sua exposição. Já as regiões V1/V2 não são alvos de 

anticorpos neutralizantes (Moore et al. 2009). A gp41 é formada por três regiões 

funcionais: o peptídeo de fusão (PF), porção N-terminal, que é inserida na membrana da 

célula hospedeira durante a entrada do vírus, as regiões hepta-repetidas (HR1 e HR2) 

que formam uma estrutura altamente estável chamada complexo seis alfa-hélices 

(Figura 5), que aproximam a membrana viral e a membrana da célula hospedeira, 

deixando-as em contato próximo. Na porção final da gp41 encontra-se a região 

transmembrana (TM) ancorada ao envelope viral (Xu et al. 2005). 

 

 
Figura 5: Representação da interação entre as porções HR1 e HR2, formando o 

complexo seis alfa-hélices da gp41.  

Adaptada de Morrison 2003. 

 

 

1.1.2.2 Genes Reguladores 

Gene tat  

A proteína codificada pelo gene tat é trans-ativadora da transcrição do genoma 

viral, com aproximadamente 14 kDa e está localizada na região U3 da extremidade 
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5´LTR. A proteína tat se apresenta sob duas formas: tat-1 exon (forma menor) composta 

por 72 aminoácidos e tat-2 exon (forma principal) que apresenta 86 aminoácidos. Em 

conjunto com outras proteínas virais e celulares a tat auxilia a RNA polimerase II no 

momento da transcrição do DNA proviral integrado ao cromossomo da célula 

hospedeira, aumentando a taxa de iniciação da transcrição e estabilizando o 

alongamento da molécula de RNA mensageiro (RNAm). A proteína tat aumenta a 

produção de RNAm viral em aproximadamente 100 vezes, sendo essencial para a 

replicação viral (Frankel & Young 1998, Los alamos 2012). 

 

Gene rev 

 O gene rev codifica uma proteína reguladora da expressão das proteínas virais. 

Essa proteína é uma fosfoproteína de 18 kDa e está envolvida no transporte do RNAm 

do núcleo para o citoplasma. Sabe-se que são transcritos três RNAm de tamanhos 

diferentes: ~2 Kb (codifica as proteínas tat, nef e rev), ~4 Kb (codifica as proteínas do 

envelope, vif, vpr e vpu) e ~9 kb (codifica a fita completa, incluindo as proteínas gag e 

pol). Apenas o RNAm menor consegue atravessar o poro nuclear, após a sua tradução a 

proteína rev retorna ao núcleo e exporta os outros RNAm (Seelamgari et al. 2004). 

 

1.1.2.3 Genes Acessórios 

Gene nef 

 A proteína codificada pelo gene nef (fator regulador negativo) é uma proteína de 

27 kDa, que apresenta 206 aminoácidos na sua parte N-terminal mirística. Logo após a 

infecção viral ela é expressa em altas concentrações. A proteína nef apresenta duas 

funções: aumenta a replicação viral e reduz a quantidade de receptores CD4 por meio da 

endocitose e por meio da diminuição do transporte de CD4 do complexo de golgi para a 

membrana na superfície da célula infectada (Swanson & Malin 2008). 

  

Gene vif 

 A proteína codificada pelo gene vif é um fator de infectividade viral (23 kDa) e 

está localizada no citoplasma. Sua presença induz a produção de vírions altamente 

infecciosos e na sua ausência, os vírions apresentam defeitos na sua infectividade sendo 

chamados de semipermissivos ou não permissivos (Seelamgari et al. 2004). 
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 Gene vpu 

 A proteína codificada pelo gene vpu é uma proteína integral de membrana de 17 

kDa. Ela forma canais iônicos nas bicamadas lipídicas aumentando assim a 

permeabilidade dessa membrana a várias moléculas. A proteína vpu tem as funções de 

induzir a degradação de CD4 quando associado ao nef e aumentar a liberação dos 

vírions da célula infectada (Seelamgari et al. 2004, Bell et al. 2007). 

 

Gene vpr 

 A proteína codificada pelo gene vpr é uma proteína reguladora que auxilia no 

empacotamento do vírion e tem 15 kDa. A proteína vpr se liga ao cDNA juntamente 

com a IN e a MA e o conduz ao núcleo para que o mesmo seja incorporado ao DNA da 

célula infectada. Tem ação na replicação viral, auxiliando na transcrição juntamente 

com a tat e na patogênese no início da doença (Seelamgari et al. 2004). 

 

1.1.2.4 Repetições terminais longas 

As LTRs são repetições terminais longas divididas em três regiões: U3, R e U5. 

Localizam-se nas extremidades 5´ e 3´ do genoma viral, auxiliam na integração do 

genoma do vírus ao genoma da célula hospedeira, na expressão dos genes do vírus e na 

sua replicação (Lu et al. 2011). 

 

1.1.3 Ciclo Replicativo do HIV-1 

O HIV-1 infecta as células hospedeiras por meio da interação da gp120 com o 

receptor primário CD4 da célula hospedeira e com os receptores secundários ou 

correceptores (CCR2, CCR3, CCR5 e CXCR4). Os principais correceptores utilizados 

pelo HIV-1 são: CCR5 e o CXCR4 (Connor et al. 1997, He et al. 1997). A escolha do 

correceptor celular é determinada pelo vírus sendo este mecanismo denominado 

tropismo viral. Os vírus que se ligam ao correceptor CCR5 são chamados R5-trópicos 

(Figura 6a), os que se ligam ao correceptor CXCR4 são denominados X4-trópicos 

(Figura 6b), e os vírus capazes de usar os dois correceptores são denominados vírus 

duo-trópicos ou R5X4 (Berger et al. 1999, Tortora et al. 2005). 
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Figura 6: Receptor e Correceptor usados pelo HIV-1. Os vírus podem ser classificados 

como R5-trópicos (a) ou X4-trópicos (b). 

Adaptada de McGowan & Shah 2010. 

 

 

Após a fixação da gp120 aos correceptores, ocorrem mudanças conformacionais 

na gp120 expondo a gp41 (Figura 7.4), que desempenha um papel importante na fusão 

das membranas celulares e virais. O fragmento PF da gp41, rico em glicina, insere-se na 

membrana da célula hospedeira (Figura 7.5). Após essa fusão, as duas regiões 

helicoidais (HR1 e HR2) da gp41 sofrem alterações conformacionais para formar uma 

estrutura de seis alfa-hélices (Figura 7.7). Este processo resulta na formação de um poro 

de fusão pelo qual o capsídeo do HIV-1 é liberado no citoplasma da célula hospedeira 

(Figura 7.8) (Cervia & Smith 2003). 

Após a liberação do capsídeo viral no citoplasma da célula hospedeira, ocorre o 

desnudamento das fitas de RNA viral e inicia-se a retrotranscrição do RNA viral em 

cDNA promovida pela enzima TR, gerando um híbrido RNA-DNA. Em seguida, o 

cDNA duplicado liga-se a outras proteínas formando o PIC, este é conduzido ao núcleo 

para que o mesmo seja incorporado ao DNA da célula infectada, mediante ação da IN, 

passando a ser chamado de DNA viral ou “provírus” (Figura 8) (Barré-Sinoussi 1996). 

Quando a célula hospedeira infectada pelo HIV-1 é ativada começa a transcrição 

de genes, incluindo os do HIV-1 integrados em seu genoma, a partir do DNA proviral. 

A transcrição inicia-se pela porção 5’ LTR, mediante ação da RNA-polimerase da 

célula hospedeira sendo a mesma potencializada pela ação da tat. O RNA genômico 

viral é sintetizado, assim como vários RNAm de tamanhos diferentes (~2 kb, ~4 kb e ~9 

kb), o RNAm menor consegue passar pelo poro da membrana nuclear e assim ocorre a 

a b 
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tradução de suas proteínas, entre elas a rev. A proteína rev retorna ao núcleo e auxilia na 

saída dos RNAm restantes que serão traduzidos em várias proteínas virais ou 

empacotados com outras proteínas virais para formar um novo vírion (Frankel & Young 

1998, Seelamgari et al. 2004).  
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Figuras 7. Entrada do HIV-1 na célula alvo; A- O HIV-1 e a célula alvo; B- Interação 

entre a gp120 e o receptor CD4; C- Ligação com correceptor; D- Interação entre a 

gp120, receptor e correceptor; E- Inserção da porção PF da gp41 na membrana 

citoplasmática; F- Transição da gp120 para gp41; G- Alteração conformacional da HR1 

e HR2, formando a estrutura seis alfa-hélices e H- Fusão entre as membranas viral e 

celular com a entrada do capsídeo viral no citoplasma da célula do hospedeiro. 

Adaptada de McGowan & Shah 2010. 

 

 

As poliproteínas longas virais gag e gag-pol são sintetizadas próximas à 

membrana celular, enquanto que a poliproteína env é sintetizada no retículo 

endoplasmático (Turner & Summers 1999). No retículo endoplasmático é formado um 

complexo da poliproteína env com o CD4, que mais tarde é separado devido a ação das 

proteínas vpu e nef que degradam o CD4 liberando assim a gp120 e a gp41 que 

migrarão para a membrana citoplasmática e revestirão a membrana externa dos novos 

vírions (Frankel & Young 1998). Próximo à membrana citoplasmática da célula 

hospedeira ocorre à montagem viral com a reunião das poliproteínas gag, gag-pol, as 

proteínas vif, vpr e nef e o RNA genômico viral, formando o chamado vírion imaturo. 

Por brotamento o vírion imaturo é liberado e, no meio extracelular, a PR viral que faz 

parte da poliproteína p160 é auto-ativada e inicia o processo de clivagem das 

poliproteínas virais, fazendo com que as partículas virais passem por uma modificação 

morfológica conhecida como maturação (Briggs & Kräusslich 2011). Assim, a 

poliproteína gag é clivada para formar as proteínas p24, p17, p7/p9 e p6. Primeiramente 

ocorre a separação das p7/p9, permitindo a condensação do RNA viral revestido pelas 

mesmas. Logo após, acontece outra clivagem que permite a formação do capsídeo que 
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abriga o RNA, as proteínas e as enzimas virais. A p17 fica proximamente ligada à 

membrana citoplasmática viral. Simultaneamente a poliproteína pol também é clivada 

para formar as enzimas PR, TR e IN. O processamento dessas poliproteínas no vírion 

completa o ciclo de replicação do HIV-1 e assim as partículas virais maduras são 

capazes de infectar outras células hospedeiras (Levinson & Jawetz 2005, Peçanha et al. 

2002, Briggs & Kräusslich 2011). 

 

 
Figura 8: Ciclo de vida do HIV-1.  

Adaptada de Human retroviral infections. 

Data de acesso 14/06/2012, disponível em: http://what-when-how.com/acp-medicine/human-retroviral-

infections-part-2. 

 

 

1.2 Diversidade Genética do HIV-1  

 A alta diversidade genética do HIV-1 surge em decorrência de vários fatores. 

Dentre eles, a fidelidade relativamente baixa da TR do HIV-1 durante a transcrição da 

fita de RNA viral para DNA viral, promovendo frequentes substituições no genoma 

viral, sem correções. Outro fator é a ocorrência de constantes “saltos” entre as duas fitas 

http://what-when-how.com/acp-medicine/human-retroviral-infections-part-2.
http://what-when-how.com/acp-medicine/human-retroviral-infections-part-2.
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de RNA, gerando substituições, com inserções ou deleções ou podendo surgir formas 

recombinantes (quando ocorre entre as fitas de RNA de vírus de subtipos diferentes) 

(Hemelaar 2012). A taxa de erro da enzima TR é de cerca de 1 em 10.000 nucleotídeos, 

ou seja, a cada ciclo replicativo do HIV-1 um falso nucleotídeo é incorporado ao 

genoma do vírus. Algumas regiões do genoma são altamente conservadas, como as 

LTRs, a proteína p24 e as enzimas virais TR e IN, outras regiões são hipervariadas, 

como as gp120 e gp41. Após múltiplos ciclos replicativos, surge uma “quasiespecie”, 

uma população que contém um grande número de variantes genéticas proximamente 

relacionadas, mas distintas. Os polimorfismos não causam resistência isoladamente, 

mas muitas mutações introduzidas no genoma são letais ou deletérias para replicação 

viral ou podem conferir resistência a drogas ARVs e ser selecionadas em presença das 

mesmas (Domingo et al. 1998, Eberle & Gürtler 2012).  

 A prevalência e a diversidade do HIV-1 no mundo é alta e abrange os diferentes 

grupos do HIV-1. Essa epidemia atinge 35 milhões de pessoas mundialmente, incluindo 

as crianças (Figura 9) (UNAIDS/WHO 2011). Na África Subsaariana 67%, da 

população vive com o HIV. 

 

 
Figura 9: Distribuição mundial do número de pessoas infectadas pelo HIV-1.  

Adaptada de UNAIDS 2012. 

Data de acesso 02/01/2013, disponível em: http://www.slideshare.net/UNAIDS/2012-unaids-

epidemiology-slides. 

 

  

No mundo, o subtipo C é o mais prevalente, sendo responsável por mais de 48% das 

infecções por HIV. Em segundo lugar, aparece o subtipo A com 12% das infecções pelo 
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HIV, 11% pelo subtipo B, 5% pelo subtipo G e 2% pelo subtipo D. As formas 

recombinantes são responsáveis por 22% das infecções por HIV-1. No continente 

africano existe uma grande diversidade do HIV-1: todos os subtipos, subsubtipos, CRFs 

e URFs podem ser encontrados na África, especialmente na África Central (Figura 10). 

O subtipo C é prevalente na região sul da África, na Etiópia (país da África Oriental), na 

Índia e Oceania. O subtipo A tem sua prevalência no Leste Europeu, na Ásia Central e 

na África Oriental. Na região oeste da África a prevalência é do subtipo G e 

CRF02_AG. O subtipo B é o mais frequente na América do Norte, Caribe, América do 

Sul, na Europa Ocidental e Central, Oriente Médio e norte da África. A CRF01_AE é 

prevalente no sul e sudeste da Ásia (Santos & Soares 2010, Hemelaar et al. 2011, 

Lihana et al. 2012). 

 

 
Figura 10: Distribuição da prevalência dos subtipos do HIV-1 no mundo.  

Adaptada de Hemelaar et al. 2011. 

 

 

Na epidemiologia molecular brasileira o subtipo B é o mais prevalente, com 

exceção da região Sul do Brasil onde o subtipo C tem maior frequência, seguido pelo 

subtipo B e pelos recombinantes BC (Locateli et al. 2007, Dias et al. 2009, Gräf et al. 

2011). Em 2006 foi descrita a única CRF da região Sul do Brasil: CRF31_BC (Santos et 

al. 2006). Na região Norte há predomínio do subtipo B, seguido por subtipo F, formas 

recombinantes BF e subtipo C (Machado et al. 2009, Carvalho et al. 2011, Cunha et al. 
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2012). Na região Nordeste, estudos realizados na cidade de Salvador o subtipo B é o 

mais frequente, seguido pelos recombinantes BF. Estudo realizado no Ceará descreve a 

prevalência de 85% de subtipo B, 8% subtipo F1 e 5% subtipo C (Arruda et al. 2011). 

No Pernambuco observou-se uma freqüência maior do subtipo B, seguido pelos 

subtipos F e C (Cavalcanti et al. 2012). A maioria dos casos de aids do Brasil é 

encontrada na região Sudeste (56,4%), na qual o subtipo prevalente nessa região é o 

subtipo B, seguido pelas formas recombinantes BF. Nessa região já foram descritas 

cinco CRFs: CRF28_BF, CRF29_BF, CRF39_BF, CRF40_BF e CRF46_BF (De Sá 

Filho et al. 2006, Sanabani et al. 2006, Guimarães et al. 2008, Sanabani et al. 2010). Na 

região Centro-Oeste, os primeiros estudos realizados no Distrito Federal demonstraram 

uma elevada prevalência do subtipo B, acima dos 90% (Cerqueira et al. 2004, Veras et 

al. 2007). Estudos realizados nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

pelo nosso grupo de pesquisa, mostraram que a prevalência do subtipo B apresenta-se 

por volta dos 65%, seguido pelos recombinantes BF (~15%), subtipos não-B, e poucos 

isolados mosaicos CB e CF (Stefani et al. 2007, Cardoso et al. 2009, Ferreira et al. 

2011, Silveira et al. 2012) (Figura 11). Estudo recente realizado por Alcântara et al. 

2012b, em gestantes infectadas pelo HIV-1 pela via heterossexual e do interior de Goiás 

verificou-se um aumento do subtipo C. 

 

 

     Figura 11: Distribuição dos subtipos genéticos do HIV-1 no Brasil. 
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1.3 Os Antirretrovirais  

Atualmente, existem cinco classes de ARVs disponíveis:  

1- Inibidores nucleosídicos e nucleotídicos da TR (INTR) (De Clerq 2010); 

2- Inibidores não nucleosídicos da TR (INNTR) que impedem a transcrição 

reversa do genoma viral (De Clerq 2010); 

2- Inibidores da PR (IP) que impedem a maturação viral (Ribera et al. 2011); 

3- Inibidores da IN (IIN) que inibem a integração do DNA viral (De Clerq 

2010); 

4- Inibidores de entrada (IE), como os inibidores de fusão (IF) que impedem a 

fusão das membranas viral e da célula hospedeira e os antagonistas dos correceptores 

CCR5 que atuam impedindo a interação da gp120 com o correceptor CCR5 (Arts & 

Hazuda 2012). 

O Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids do 

Ministério da Saúde do Brasil (PN DST/Aids MS) foi pioneiro na implementação do 

acesso universal gratuito às drogas ARVs licenciadas aos pacientes com aids. O advento 

da terapia ARV altamente eficaz (HAART), introduzida no Brasil em 1996, ano da 

publicação da Lei 9.313, revolucionou o manejo clínico dos pacientes reduzindo 

drasticamente a ocorrência de infecções oportunistas e mortalidade relacionadas à aids, 

melhorando a expectativa de vida desses indivíduos. De acordo com o MS, cerca de 210 

mil pessoas recebem medicamentos para tratar a doença, das quais cinco mil recebem 

algum medicamento de uma nova classe de ARV e de alto custo. O MS disponibiliza 

nos postos de atendimento 20 medicamentos pertencentes a quatro classes de drogas 

ARVs (INTR, INNTR, IP, IIN e IE). A partir de 2013 o medicamento Maraviroque 

(MVC), antagonista do correceptor CCR5, estará disponível para tratamento de 

pacientes com multirresistência viral nos postos de saúde do Brasil (Brasil 2012). 
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                   Tabela 1. Lista das drogas ARVs disponíveis no Brasil. 

Classes de Drogas ARVs Medicamentos Siglas 

Inibidores Nucleosídeos da 

Transcriptase Reversa (INTR) 

Zidovudina                

Abacavir                     

Didanosina                   

Estavudina                 

Lamivudina                      

Tenofovir 

AZT         

ABC     

ddI       

d4T         

3TC       

TDF 

Inibidores Não Nucleosídeos da 

Transcriptase Reversa (INNTR) 

Efavirenz                     

Nevirapina                       

Etravirina 

EFV      

NVP     

ETR   

Inibidores da Protease (IP) 

Atazanavir                  

Darunavir                  

Fosamprenavir                 

Indinavir                 

Lopinavir/r                 

Nelfinavir                            

Ritonavir                        

Saquinavir 

Tipranavir 

ATV  

DRV    

fAPV    

IDV   

LPV/r   

NFV     

RTV      

SQV 

TPV 

Inibidores de Entrada (IE) 
Enfuvirtida 

Maraviroque                  

T-20 

MVC       

Inibidor da Integrase (IIN) Raltegravir RAL 

 

 

1.3.1 Inibidores Nucleosídeos ou Nucleotídeos da Transcriptase Reversa 

Os nucleotídeos são formados por uma base nitrogenada, um açúcar (ribose ou 

dexorribose) e um grupo fosfato. Os nucleosídeos são compostos por uma base 

nitrogenada e um açúcar. Os nucleosídeos são convertidos à forma de trifosfato para 

serem acrescentados à fita de DNA viral. Os compostos análogos aos nucleotídeos dos 

ARV não apresentam hidroxila na posição 3’ interrompendo o alongamento da fita de 

DNA abortando assim a transcrição reversa (Figura 12) (Tribris & Hirsch 2010). 

Dentre os ARVs, o AZT foi o primeiro ARV a ser introduzido e utilizado pelos 

pacientes com HIV. 
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Figuras 12a e 12b: Processo de transcrição reversa do HIV-1; c e d bloqueio da 

transcrição devido à incorporação de um análogo de nucleotídeo.  

Adaptada de HIV replication. 

Data de acesso 14/06/2012, disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=7O21WoS4wMI&feature=related. 

 

 

1.3.2 Inibidores Não-Nucleosídeos da Transcriptase Reversa 

 Por não serem análogos aos nucleotídeos, os INNTR não são incorporados ao 

DNA viral e a inibição da transcrição ocorre mediante a ligação não competitiva a 

subunidade p66, próximo ao sítio ativo para os substratos, da enzima TR do HIV-1 

(Figura 13) (Sluis-Cremer & Tachedjian 2008). A nevirapina foi a primeira droga ARV 

da classe dos INNTR a ser aprovada contra o HIV-1. 

 

   
Figuras 13a: Ação da TR e 13b: Ligação não competitiva à enzima TR.  

Adaptada de HIV replication. 

Data de acesso 14/06/2012, disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=7O21WoS4wMI&feature=related. 
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1.3.3 Inibidores de Protease 

 A partícula viral HIV-1 é liberada na forma imatura, ou seja, os precursores das 

proteínas do capsídeo e das enzimas não estão clivados e não sofrerão modificação 

morfológica. A PR, que tem atividade catalítica é a enzima responsável pela clivagem 

das poliproteínas virais (Figura 14). Os IP possuem sua estrutura química muito 

semelhante à região do substrato natural que é clivado pela enzima, impedindo o 

processo de maturação dos vírions no meio extracelular, ou seja, produzindo partículas 

virais incapazes de infectar novas células (Adamson & Freed 2010). 

 

   
Figuras 14a: Ação da enzima PR e 14b: Ação do ARV inibidor da PR. 

Adaptada de HIV replication. 

Data de acesso 14/06/2012, disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=7O21WoS4wMI&feature=related. 

 

1.3.4 Inibidor de Integrase 

 Em 2007, a Food and Drug Administration (FDA) aprovou o uso do raltegravir 

como terapia ARV (TARV), e este atua bloqueando a atividade da enzima IN, evitando 

a integração do DNA viral ao DNA da célula hospedeira (Figura 15). Pelo fato do 

raltegravir ser administrado na forma oral, este ARV é muito bem tolerado pelos 

pacientes (Ribera et al. 2011). 

 

  

Figuras 15a: Ação da enzima IN e 15b: Ação dos inibidores da IN.  

Adaptada de HIV replication. 

Data e cesso 14/06/2012, disponível em: www.youtube.com/watch?v=7O21WoS4wMI&feature=related. 
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1.3.5 Inibidores de Entrada 

1.3.5.1 Antagonistas dos correceptores CCR5 

 O Maraviroque é indicado para o tratamento de infecção de HIV-1 quando os 

isolados virais apresentam tropismo para o CCR5. Portanto, para tal indicação é 

necessário que a amostra do paciente tenha sido submetida a um teste de tropismo de 

correceptor. Este composto atua impedindo a ligação entre a gp120 e o correceptor 

CCR5 (Dorr et al. 2005) (Figura 16). 

 

 

    

Figura 16a: Ligação da gp120 ao correceptor CCR5 e 16b: Modo de ação do MVC.  

Adaptada de HIV replication. 

Data de acesso 14/06/2012, disponível em: 

www.youtube.com/watch?v=7O21WoS4wMI&feature=related. 

 

 

1.3.5.2 Inibidor de Fusão 

A entrada do HIV-1 nas células alvo é mediada pelas proteínas do envelope: 

gp120 e gp41. A gp41 possue no seu ectodomínio os domínios HR1 e HR2, altamente 

conservados, que participam da formação do feixe de seis alfa-hélices, crítico para a 

fusão do envelope de HIV-1 e a membrana da célula alvo. O T-20, inibidor de fusão, é 

um peptídeo sintético de 36 aminoácidos que mimetiza os aminoácidos 127 a 162 do 

HR2 e previne a formação do feixe de seis alfa-hélices bloqueando a entrada do HIV-1 

na célula alvo (Figura 17). O T-20 foi aprovado pelo FDA em 2003 e se tornou 

disponível para os pacientes multirresistentes, conhecido como terapia de resgate, no 

Brasil em 2005. O uso do T-20 pode apresentar vantagens quando comparado aos 

outros ARVs, pois atua fora da célula hospedeira, impedindo que a mesma seja 

infectada e, portanto não altera o metabolismo da célula, além de evitar a integração do 

genoma viral ao genoma celular (Greenberg & Cammack 2004). 
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Figura 17: Ação do T-20.  

Adaptada Doms & Moore 2000. 

 

 

1.4 Transmissão Vertical do HIV-1 

A transmissão do HIV-1 pode ocorrer pelo contato sexual com parceiro 

contaminado, exposição a sangue e produtos sanguíneos contaminados ou pela 

transmissão vertical (TV). Em escala global, a proporção de mulheres infectadas pelo 

HIV-1 tem crescido significativamente no decorrer das últimas duas décadas, e 

atualmente as mulheres representam quase a metade das 35 milhões de pessoas 

infectadas no mundo (UNAIDS/WHO 2011). A epidemia brasileira do HIV tem se 

caracterizado pela heterossexualização, feminilização, juvenilização, interiorização e 

pauperização (Brasil 2009). Neste contexto, adolescentes e jovens com baixa 

escolaridade são considerados extremamente vulneráveis à infecção pelo HIV-1. No 

Brasil, a proporção entre homens e mulheres infectadas, que era de 40:1 na década de 

80 estabilizou-se em 1,7:1 a partir de 2002 (Brasil 2011). 

A feminilização da infecção por HIV é preocupante, uma vez que as mulheres 

são infectadas geralmente em idade fértil e podem transmitir o vírus aos seus filhos pela 

via perinatal. O pré-natal é o momento de extrema importância já que uma parcela 

considerável dos diagnósticos de casos de infecção retroviral na população feminina se 

dá durante o período gestacional. No estado de Goiás, desde 2003, existe o Programa de 

Proteção à Gestante sendo uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde, a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Esse programa disponibiliza para as gestantes de todos os municípios goianos o 
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Teste da Mamãe, que detecta nas mulheres grávidas nove patologias que podem ser 

transmitidas ao bebê. A coleta do sangue é feita mediante coleta venosa e esta amostra 

biológica é armazenada em papel de filtro e enviada ao Instituto de Diagnóstico e 

Prevenção da APAE de Goiânia, onde são realizados 13 exames que podem 

diagnosticar as seguintes patologias: Toxoplasmose congênita, Rubéola, Sífilis 

recombinante, Hepatites B e C, Doença de Chagas, Doença de inclusão citomegálica, 

HTLV e HIV. Quando a gestante infectada não faz o pré-natal pode ocorrer a TV do 

HIV-1 durante a gestação, durante o trabalho de parto, ou no pós-parto por aleitamento 

materno. As taxas de TV do HIV-1, sem qualquer intervenção com TARV durante a 

gestação, situam-se entre 25 a 30%. Desse total, 25% referem-se à transmissão 

intraútero e 75% à transmissão intraparto. A amamentação está associada a um risco de 

7 a 22% na transmissão. Em casos de infecção aguda materna, o aleitamento aumenta a 

TV do HIV-1 para 29% (Brasil 2010). A TV do HIV-1 é considerada um evento 

multifatorial, mas a alta viremia materna no momento do parto representa isoladamente 

o principal fator de risco para a TV. O PN DST/Aids MS preconiza intervenções 

profiláticas nas gestantes infectadas pelo HIV-1 visando evitar a TV. Essas intervenções 

incluem o uso de TARV tríplice e a definição da via de parto. O tipo de parto a ser 

realizado no final da gestação dependerá do valor da carga viral a partir da 34ª semana. 

A cesariana eletiva ocorrerá quando a carga viral for desconhecida ou acima de 1000 

cópias/mL. O AZT deverá ser administrado por via endovenosa em todas gestantes 

infectadas com HIV-1 no trabalho de parto, independente do esquema ARV anterior ou 

do valor da carga viral. Além disso, para o recém-nascido exposto, o MS preconiza a 

administração de AZT oral até 42 dias de vida e suspensão da amamentação com 

fornecimento de fórmula infantil até os seis meses de idade (Brasil 2007, Brasil 2010). 

A indicação de TARV durante a gestação tem como objetivos a profilaxia da TV 

ou tratamento da infecção pelo HIV-1 na gestante. O esquema HAART para gestante 

preconizado pelo MS consiste em uma associação de drogas e geralmente inclui pelo 

menos três drogas ARVs de classes bem estabelecidas (dois medicamentos de classes 

diferentes poderão ser combinados em um só comprimido): 2 INTR e 1 IP ou 2 INTR e 

1 INNTR. O esquema que vem sendo preferencialmente recomendado baseia-se na 

administração de AZT/3TC/LPV/r (Brasil 2010). Em gestantes assintomáticas com 

contagem de LT CD4
+
 ≥ 500 células/mL, o objetivo do uso da TARV é para prevenir a 

TV, já que o dano imunológico nessas mulheres é pequeno ou ausente e existe um baixo 

risco para a progressão para aids. O início da TARV ocorre entre a 14ª e a 28ª semana 
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de gestação, sendo suspensa logo após o parto. Mulheres que apresentam estado clínico 

e/ou dano imunológico grave provocado pela infecção do HIV e com contagem de 

células CD4+ < 500 células/mL tem indicação de tratamento da infecção pelo uso da 

TARV, quando essas mulheres engravidam esse tratamento não é interropido. A TARV 

deve ser administrada a todas as gestantes infectadas pelo HIV-1, independente da 

situação virológica, clínica ou imunológica (Brasil 2012).  

 

1.5 A Resistência do HIV-1 ao T-20 

 As mutações em genes que codificam as enzimas virais, que participam do ciclo 

replicativo, são responsáveis pela evasão do vírus a terapia ARV, conferindo assim 

resistência às drogas INTR/INNTR e IP, muitas vezes por interferência na ligação da 

droga à proteína viral. Entretanto, uma mesma mutação que confere resistência, pode 

também resultar em redução da função da proteína viral e consequentemente, na 

capacidade replicativa do vírus (fitness viral) (Spira et al. 2003). A resistência é um 

fenômeno que ocorre devido à pressão farmacológica que seleciona isolados resistentes 

a determinadas classes de medicamentos. 

A resistência do HIV-1 aos ARVs pode ser classificada como natural, 

transmitida e secundária. Os indivíduos que não entraram em contato com 

medicamentos ARVs, ou seja, indivíduos virgem de tratamento ou naïve podem 

apresentar a resistência natural ou transmitida. A resistência natural é aquela que ocorre 

quando isolados resistentes são gerados expontaneamente durante a retrotranscrição 

reversa viral durante o ciclo replicativo do HIV-1. A resistência transmitida é 

caracterizada pela infecção de cepas resistentes de indivíduos que estavam em 

tratamento da infecção pelo HIV-1 mediante uso de ARV. Já a resistência secundária 

surge pela seleção de cepas com mutações associadas à resistência devido à pressão que 

o próprio ARV exerce no vírus (Grant et al. 2002).  

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (Brasil 2010), o uso do T-20 é 

preconizado em pacientes que apresentarem isolados multirresistentes para IP, INTR e 

INNTR (falha terapêutica) definido pelo exame de genotipagem. Em relação ao T-20, 

algumas mutações associadas à resistência natural, transmitida e secundária já foram 

descritas (Carmona et al. 2005, Morozov et al. 2007, Pessoa et al. 2011). Apesar das 

principais mutações localizarem ao longo da sequência consenso, de aminoácidos nas 

posições 36 a 45 da gp41 do HIV-1, ainda não existe uma lista definitiva relacionando 

essas mutações. Por isso, a frequência de mutações associadas à resistência ao T-20 
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pode variar dependendo do banco de dados de mutações que se utiliza. Abaixo estão 

relacionados os principais bancos de dados utilizados para classificar a frequência 

dessas mutações (Figuras 18a, 18b e 18c). 

 

 
Figuras 18: Listas das mutações na gp41 entre as posições 36-45 associadas à 

resistência ao T-20 segundo a: Database descrita pela Sociedade Internacional de Aids 

dos Estados Unidos da América (IAS-USA); b: Database descrita por Stanford e c: 

Database descrita por HIV french resistance. 

Adaptada de a: Johnson et al 2011; b: Fusion Inhibitor Resistance Mutations; c: HIV French resistace. 

Data de acesso 14/11/2012, disponível em: b- http://hivdb.stanford.edu/DR/FIResiNote.html e, data de 

acesso 8/12/2012, disponível em : c- http://www.hivfrenchresistance.org/2012/tab4.html. 

 

 

Pacientes multirresistentes podem apresentar uma perda da suscetibilidade ao T-

20 (Poveda et al. 2004, Si-Mohamed et al. 2007). Um estudo brasileiro mostrou a 

presença da mutação G36D da porção HR1 da gp41 em 5/65 pacientes multirresistentes, 

que nunca tinham sido tratados com T-20 (Oliveira et al. 2009). Da mesma forma, 

Cardoso et al. 2009, indicaram mutação em 3/14 pacientes multirresistentes, sendo que 

1/14 não tinha sido tratado com T-20, demonstrando um paciente naïve com mutação 

para T-20.  

Em relação à administração de T-20 em gestantes, poucos dados na literatura 

descrevem os efeitos deste ARV neste importante grupo populacional. Estudo realizado 

http://hivdb.stanford.edu/DR/FIResiNote.html
http://www.hivfrenchresistance.org/2012/tab4.html
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sobre o uso de T-20 em gestante por Meyohas et al. 2004, mostrou a eficácia na redução 

da carga viral para evitar a TV. Outros estudos têm sugerido a eficácia do T-20 com 

algumas ressalvas, dentre elas o uso em mulheres grávidas com multirresistência e com 

indicação do parto cesáreo. O parto cesáreo tem sido indicado nesse caso, porque o T-20 

não penetra nas células do trato genital, ocorrendo assim uma divergência quanto aos 

valores da carga viral no trato genital e na corrente sanguínea (Cohan et al. 2005, 

Brennan-Benson et al. 2006, Ceccaldi et al. 2008, Furco et al. 2009). 

Sendo assim, a decisão de indicar uma gestante à terapia com T-20 dependerá da 

relação risco-benefício e possibilidade de diminuição de carga viral a níveis 

indetectáveis. 

No Brasil, os dados sobre a prevalência de mutações associadas à resistência 

transmitida as novas drogas ARVs lançadas no mercado são escassos. Estas 

informações são importantes para mapear o nível de resistência a estas novas drogas 

indicadas para o tratamento de pacientes multiexperimentados. Existem evidências de 

que a presença de mutações associadas à resistência transmitida a INTR e IP em 

pacientes naïve apresenta impacto negativo na resposta terapêutica e imagina-se que o 

mesmo deva ocorrer para novas drogas, de classes conhecidas ou para novas classes de 

ARVs.  
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2. JUSTIFICATIVA 

No contexto da heterossexualização e feminilização da epidemia de aids no 

Brasil, a infecção em gestantes é importante tema de saúde pública visto que estas 

podem transmitir a infecção para seus parceiros e/ou para seus filhos durante a gestação, 

parto ou no pós-parto pela amamentação. No estado de Goiás durante o período de 2008 

a 2010 foram atendidas pelo Programa de Proteção à Gestante 146.897 mulheres 

grávidas, este programa abrange 240 municípios goianos. 

A profilaxia para TV compreende um conjunto de medidas sendo o tratamento 

ARV a mais importante delas. Ressaltamos que para o grupo populacional de gestantes 

infectadas pelo HIV-1 poucos dados estão disponíveis sobre mutações associadas à 

resistência transmitida a novas drogas entre elas o T-20. 

Nosso grupo de pesquisa tem estudado diversos aspectos da infecção pelo HIV-1 

em gestantes e da TV do HIV-1 na região pol (Stefani et al. 2000, Alcântara et al. 2009, 

Cardoso et al. 2010, Alcântara et al. 2012a). Essas gestantes são expostas aos ARVs, 

inclusive gestantes HIV+ multíparas que fazem inúmeras exposições à profilaxia para 

TV e pode haver resistência aos INTR, INNTR e IP e essas pacientes poderão necessitar 

do T-20. Por isso, a importância de investigar o gene responsável pela codificação da 

gp41 visando identificar mutações associadas à resistência natural ao T-20. O grupo de 

estudo inclui gestantes virgens de tratamento ARV, multiexperimentadas, pacientes 

multirresistentes ao HAART e nunca expostas ao T-20. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a resistência natural ao inibidor de fusão T-20, mediante o 

sequenciamento da região gp41 (os fragmentos PF, HR1, HR2 e TM) do gene env do 

HIV-1 de gestantes naïve, sob profilaxia para TV ou sob HAART, sendo todas 

participantes naïve para o inibidor de fusão T-20. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Avaliar a prevalência de mutações associadas à resistência natural ao T-20 nas 

regiões HR1 e HR2 da gp41; 

2. Determinar os subtipos genéticos do HIV-1 na região gp41; 

3. Identificar polimorfismos naturais nas sequências da gp41. 
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4. MÉTODOS 

4.1 Grupo de Estudo 

 O grupo de estudo deste projeto incluiu gestantes HIV+/aids virgens de 

tratamento, recrutadas no período de junho de 2008 a junho de 2010, durante o pré-natal 

e gestantes em terapia profilática com INTR+IP ou HAART para prevenção da TV ou 

em tratamento, apresentando ou não multirresistência nas PR e TR. Estas pacientes 

foram provenientes de regiões metropolitanas de Goiânia/Goiás e foram recrutadas para 

o estudo de genotipagem para resistência a ARV, financiado pelo CNPq/DECIT 

(projeto número 551300/2007-8 edital 22/2007), denominado “Profilaxia da 

Transmissão vertical em gestantes adolescentes infectadas pelo HIV-1 do Centro-Oeste: 

Perfil imunológico e viral e genotipagem para resistência aos antirretrovirais”. Este 

estudo permitiu a montagem de repositório de células mononucleares periféricas e 

plasma vinculado a um banco de dados contendo informações clínicas, imunológicas, 

virais e epidemiológicas.  

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Anuar 

Auad/HDT/SUS (protocolo # 003/2008, ANEXO 1) e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(protocolo # 073/05, ANEXO 2). As pacientes recrutadas foram incluídas no estudo 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (ANEXO 3) e os 

dados sócio-epidemiológicos foram adquiridos mediante entrevista baseado em um 

Questionário Padronizado (ANEXO 4). As amostras de sangue total e de plasma foram 

codificadas, aliquotadas e estocadas à -80°C no repositório do Laboratório de 

Imunologia da Aids e da Hanseníase, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

da Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG). 

Os critérios de inclusão para gestantes naïve ao HAART e T-20 foram: gestantes 

que não receberam tratamento ARV (INNTR e IP) e que tiveram diagnóstico de 

infecção aguda ou crônica pelo HIV-1, assintomáticas ou sintomáticas, sem uso de 

qualquer TARV prévia, nem profilaxia para TV, independente do valor da contagem de 

células CD4
+
 e com carga viral plasmática com limite de detecção >50 cópias/mL.  

Os critérios de inclusão para gestantes tratadas com HAART e naïve para T-20 

foram: gestantes em terapia profilática ou em tratamento com INTR+IP ou HAART, 

apresentando multirresistência ou não, independente do valor da contagem de células 
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CD4
+
 e com carga viral plasmática com limite de detecção >50 cópias/mL. A Figura 19 

esquematiza os processos que a amostra biológica coletada será submetida. 

 

 

 

 

                                        

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Esquema representativo do processamento da amostras 

 

 

4.2 Extração do RNA Genômico 

A extração do RNA foi realizada utilizando o kit de extração QIAamp® Viral 

RNA Mini Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Germany), conforme protocolos do fabricante: a 

partir de 140 µL de amostra de plasma, 5,6 µL da enzima carrier-RNA e 560 µL do 

tampão de lise, a solução foi homogeneizada em vórtex por 15 segundos (seg) e, em 

seguida incubada por 10 minutos (min) a temperatura ambiente (15-25°C), as partículas 

virais circulantes sofrem lise e a solução foi centrifugada por 1 min a 44 g. Logo após, o 

RNA viral foi precipitado com 560 µL de etanol absoluto (Merck, Alemanha), 

novamente homogeneizado em vórtex por 15 seg e centrifugado por 1 min a 44 g. Toda 

a solução foi adicionada a uma coluna de extração com uma membrana de sílica, onde o 

RNA foi adsorvido depois de uma rápida centrifugação (5720 g por 1 min). Seguiram-

153 gestantes HIV+/aids naïve, em profilaxia/HAART, Goiânia/GO – HAA/Apae/HC/SUS – 2008-2010 

RT –PCR (Invitrogen) 

Nested-PCR gp41 (primers HR EXT/HJ 54, Ava I/HJ 53) 
Extração de RNA genômico (Qiagen) 

110 amostras amplificadas 

Edição Manual das Sequências – Staden Package 

Subtipos HIV-1: 
REGA 
Filogenia 

Recombinantes 
intersubtipos: 
SIMPLOT 

 

Mutações Resistência: 
 CPR – Stanford 
 IAS-USA 
 Outras fontes (Wei et 
al. 2002, Lu et al. 2004) 

Análises Estatísticas: 
Excel (2007), 
Teste Kruskal Wallis  

 

Extração de RNA e DNA genômico (Qiagen) 
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se duas etapas rápidas de centrifugações com um volume de 500 µL de tampão de 

lavagem em cada etapa, para que as proteínas e outros contaminantes fossem retirados 

garantindo a pureza do RNA. A eluição do RNA da coluna de sílica foi realizada com 

uma rápida centrifugação com 60 µL de tampão de eluição. As amostras de RNA viral 

extraído e eluído foram armazenadas à temperatura de -80ºC. Após esse passo as 

amostras foram submetidas à síntese do cDNA. 

 

4.3 Extração do DNA Genômico 

As amostras que não amplificaram após a extração de RNA foram submetidas à 

extração do DNA através do kit de extração QIAamp® DNA Blood Mini Kit/QIAGEN, 

conforme protocolos do fabricante: a partir 200 µL de amostra de sangue total, 20 µL de 

protease reconstituída e 200 µL do buffer AL, a solução foi homogeneizada em vórtex 

por 15 seg e, em seguida incubada por 10 min a  56°C. Logo após, o DNA foi 

precipitado com 560 µL de etanol absoluto (Merck, Alemanha), novamente 

homogeneizado em vórtex por 15 seg e centrifugado por 1 min a 44 g. Toda a solução 

foi adicionada a uma coluna de extração com uma membrana de sílica, onde o DNA foi 

adsorvido depois de uma rápida centrifugação (5720 g por 1 min). Seguiram-se duas 

etapas rápidas de centrifugações com um volume de 500 µL de tampão de lavagem em 

cada etapa, para que as proteínas e outros contaminantes fossem retirados garantindo a 

pureza do DNA. A eluição do DNA da coluna de sílica foi realizada com uma rápida 

centrifugação com 200 µL de buffer AE ou água destilada. As amostras de DNA 

extraído e eluído foram armazenadas à temperatura de - 80 °C. Após esse passo as 

amostras foram submetidas ao “nested”- PCR. 

 

4.4 Síntese do DNA Complementar através da Retrotranscrição do RNA 

A transcrição reversa do RNA para obtenção do DNA complementar (cDNA) foi 

realizada através do kit de transcrição reversa do RNA (Invitrogen): a partir de 10 µL de 

RNA extraído (≤ 1 µg), 1 µL de desoxirribonucleotídeos trifosfatados (mistura de 

dNTPs constituída por dATP desoxiadenina trifosfatada; dCTP desoxicitosina 

trifosfatada; dTTP desoxitimina trifosfatada e dGTP desoxiguanina trifosfatada) (10 

mM), 1 µL de oligonucleotídeos iniciadores randômico (150 ng/µL) e 1 µL de água 

ultra pura (Gibco), seguiu-se uma incubação de 5 min a 65°C e após, choque térmico 

em gelo por 1 min. Em seguida foi adicionado 1 µL da enzima super script III RT (200 

U/µL), 4 µL de tampão 5x, 1 µL do agente redutor ditiotreitol (DTT a 0,1 M) e 1 µL da 
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enzima RNase out (40 U/mL). A reação de retrotranscrição foi realizada com o período 

de ciclagem de 25°C por 5 min, 50°C por 60 min, seguida de inativação da reação a 

70°C por 15 min em um termociclador (Minicycler, MJ Research, USA). As amostras 

de cDNA foram armazenadas à temperatura de -20 °C. 

 

4.5 Amplificação do Gene gp41 do HIV-1 por “nested”-PCR  

O fragmento da gp41 do gene env do HIV-1 que foi amplificado por “nested”-

PCR apresenta 766 pb (HXB2, 7641-8406).  

Na primeira etapa da “nested”-PCR foram usados os oligonucleotídeos 

iniciadores externos para o fragmento gp41 (HJ54 e HR Ext) a 10 µM cada (Gibco), 

tampão de PCR 10x (Invitrogen), MgCl2 a 50 mM (Invitrogen), desoxirribonucleotídeos 

trifosfatados (dNTP) a 25 mM (Invitrogen), Taq DNA polimerase a 5 U/µL 

(Invitrogen), 5 µL do cDNA obtido por RT-PCR e água ultra pura (Gibco) quantidade 

suficiente para (qsp.) 50 µL. 

 

 

Reagentes Concentração final 

Tampão de PCR 10x....................................................... 1X 

MgCl2 50 mM……………………………………....…. 3,5 mM  

Mistura de dNTP 25 mM…………………………….... 0,4 mM 

Oligonucleotídeo iniciador HJ54 10 µM…………….... 0,2 µM 

Oligonucleotídeo iniciador HR Ext 10 µM………….... 0,2 µM 

Taq 5 U/μL…………………………………………..... 0,025 U 

Amostra de cDNA…………………………………...... 5 µL 

H2O Ultra Pura............................................................... qsp.50 µL 

 

 

Na segunda etapa da “nested”-PCR do gene gp41 foram utilizados 

oligonucleotídeos iniciadores internos HJ53 e AVA1 a 10 µM cada (Gibco), tampão de 

PCR 10x (Invitrogen), MgCl2 a 50 mM (Invitrogen), dNTP a 25 mM (Invitrogen), Taq 

DNA polimerase a 5 U/µL (Invitrogen), 5 µl do produto da primeira etapa da “nested”-

PCR e água ultra pura (Gibco) qsp 100 µL. 
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Reagentes Concentração final 

Tampão de PCR 10x....................................................... 1X 

MgCl2 50 mM………………………………………..... 3,5 mM  

Mistura de dNTP 25 mM…………………………….... 0,4 mM 

Oligonucleotídeo iniciador HJ53 10 µM…………….... 0,2 µM 

Oligonucleotídeo iniciador AVA1 10 µM…………...... 0,2 µM 

Taq 5 U/μL…………………………………………..... 0,025 U 

Amostra de cDNA…………………………………...... 5 µL 

H2O Ultra Pura............................................................... qsp.100 µL 

  

 

As duas etapas da “nested”-PCR foram realizadas em termociclador automático 

(GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystems Inc, Foster City, CA, USA) 

utilizando o seguinte programa de ciclagem: 1 ciclo de 94°C por 1 min, 35 ciclos de 

94°C por 45 seg, 55°C por 45 seg e 72°C por 2 min e extensão final de 72°C por 10 min 

e 4 °C por tempo indeterminado. 

As informações sobre as sequências de nucleotídeos dos oligonucleotídeos 

iniciadores usados na “nested”-PCR (HJ54, HR Ext, HJ53 e AVA1) encontram-se na 

tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Sequências dos oligonucleotídeos iniciadores para o gene gp41. 

Oligonucleotídeos 

iniciadores 
Sequência  5' -->  3' 

Localização 

HXB2* 
PB 

HJ54 GTRGAGGRGAATTTTCTAYTG 7357-7378 22 pb 

HR Ext GGYGGTAGCTGAARAGGCACAG 8511-8532 22 pb 

HJ53 GGARATATGAIGGACAATTGGAGAAGTG  7641-7668 28 pb 

Ava 1 CKGGTYCCCTCGGGIYTGGG 8387-8406 20 pb 

JH41 CAGCAGGWAGCACKATGGG 7798-7816 19 pb 

EN27 CTGGYATAGTGCARCARCA 7861-7879 19 pb 

* Localização dos oligonucleotídeos iniciadores relativo à sequência referência do HIV-

1 (HXB2 nº de acesso ao GeneBank K03455). 
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4.6 Eletroforese em Gel de Agarose  

Os fragmentos da gp41 do HIV-1 obtido através da amplificação pela “nested”-

PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1% (Gibco) em presença de 

brometo de etídio 0,5 µg/mL. Uma mistura contendo 4 µL de produto de amplicon e 1 

µL de tampão de amostra contendo azul de bromofenol puro (Gibco) foi aplicada no gel 

e paralelamente 4 µL de uma mistura de padrão de peso molecular (100 bp Low DNA 

Mass Ladder, Invitrogen) e 1 µL de tampão de amostra contendo azul de bromofenol 

puro (Gibco). Este marcador de peso molecular consiste em uma mistura de fragmentos 

de 2000, 1200, 800, 400, 200 e 100 bp contendo 200, 120, 80, 40, 20, e 10 ng de DNA, 

respectivamente.  

A corrida eletroforética foi realizada em cuba horizontal (Horizon 11-14 e 25-25 

Gel Electrophoresis Apparatus, Gibco-Life Technologies, USA) durante 1 h a 100 Volts 

e 400 mA. O gel foi analisado sob luz ultravioleta a 310 nm de comprimento de onda 

para visualização de bandas fluorescentes. 

 

4.7 Purificação dos Produtos Amplificados da gp41 do HIV-1 

 Os produtos da “nested”-PCR da gp41 foram purificados empregando-se o kit 

QIAquick® PCR Purification Kit/QIAGEN (Qiagen GmbH, Hilden, Germany), 

conforme protocolos do fabricante: 96 µL do produto amplificado da segunda etapa da 

“nested”-PCR foram adicionados a 480 µL de tampão com alta concentração de sais 

caotrópicos que, modifica a estrutura da água e permite um pH ótimo para ligação 

eficiente de produtos de PCR de dupla fita e ainda é removedor de oligonucleotídeos 

iniciadores, sais, enzimas e nucleotídeos não incorporados. Mediante uma etapa rápida 

de centrifugação (15100 g por 1 min), o produto de PCR foi adsorvido a uma membrana 

de sílica. Seguiu-se uma etapa rápida de centrifugação com um volume de 750 µL de 

tampão de lavagem, para que as proteínas e outros contaminantes fossem retirados 

garantindo a pureza do produto de PCR. Uma etapa rápida de centrifugação adicional 

foi requerida para eliminação total de resíduos dos tampões. A eluição do produto puro 

de PCR da membrana de sílica foi realizada com 50 µL de tampão de eluição que 

provoca a redução do pH e da concentração de sais, seguida por uma incubação de 1 

min a temperatura ambiente e uma etapa rápida de centrifugação. As amostras de 

produto de PCR purificadas foram armazenadas à temperatura de -20 °C. 
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4.8 Sequenciamento Automatizado da gp41 do HIV-1 

Os produtos de PCR purificados da gp41 do HIV-1 foram sequenciados com o 

uso do Big Dye Terminator Sequencing Kit v. 3.1 (Applied Biosystems, EUA). 

Utilizando-se placas de 96 poços (Applied Biosystems Inc, Foster City, CA, USA) 

foram adicionados 2 µL de produto de PCR purificado, 3 µL de tampão de 

sequenciamento 5x (Applied Biosystems Inc, Foster City, CA, USA), 4 µL de cada um 

dos 4 oligonucleotídeos iniciadores separadamente (1,5 pmol/µl) (Gibco): HJ53; AVA1; 

JH41; EN27 (Tabela 2), 1 µL de Big Dye Terminator (Applied Biosystems, EUA) e 5 

µL de água ultra pura (Gibco). A reação de sequenciamento foi realizada em 

termociclador automático (GeneAmp PCR System 9700, Applied Biosystems Inc, 

Foster City, CA, USA) com o seguinte programa de ciclagem: 25 ciclos de 95 °C por 20 

seg, 50°C por 15 seg e 60°C por 60 seg.  

Os produtos sequenciados foram purificados por precipitação com isopropanol e 

etanol e ressuspendidos em formamida Hi-Di (Applied Biosystems Inc, Foster City, 

CA, USA) para desnaturação do DNA, incubados (5 min, 95ºC), e submetidos a choque 

térmico (gelo, 2 min). A leitura dos eletroferogramas foi realizada em sequenciador 

automático (ABI PRISM
®
 3130 Genetic Analyzer, Applied Biosystems).  

 

4.9 Análise dos Cromatogramas 

A qualidade das sequências foi avaliada pelo programa Phred e as sequências 

foram editadas manualmente por comparação de complementaridade dos contigs e 

alinhadas com a sequência de referência HXB2 através de programa de edição de 

sequências. Todas as sequências geradas foram submetidas a análises de controle de 

qualidade (Learn et al. 1996) para garantir ausência de contaminações realizada pelo 

programa de bioinformática HIV Quality Analysis Pipeline (http://www.sanbi.ac.za), 

que usa BLAST (comparação) com um banco de dados público no GenBank de 

aproximadamente 200.000 sequências publicadas e um BLAST com o banco de dados 

interno com a sequências geradas no laboratório. 

 

4.10 Análises Genéticas 

A presença de mutações relacionadas à resistência ao T-20 foi avaliada 

baseando-se no banco de dados da Universidade de Stanford (Stanford HIV Drug 

Resistance Database - http://hivdb6.stanford.edu), que define as mutações a partir de 

diferenças da sequência consenso do subtipo B do HIV-1. Mutações de resistência ao T-
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20 foram também analisadas mediante comparação com o banco de dados do IAS-USA 

(Johnson et al. 2011) e outras fontes (Wei et al. 2002, Lu et al. 2004). A definição dos 

subtipos genéticos dos isolados do HIV-1 estudados na região gp41 foi realizada 

empregando-se as seguintes ferramentas de subtipagem: programa REGA HIV-1 versão 

2.0 (Oliveira et al. 2005) através do site http://www.bioafrica.net/subtypetool/html e por 

fim, inferência filogenética.  

A construção da árvore filogenética foi realizada através do alinhamento das 

sequências de estudo com sequências de referência mais representativas dos diversos 

subtipos puros e recombinantes do grupo M do HIV-1 obtido através do banco de dados 

Los Alamos HIV Database (http://hiv_web.lanl.gov). O alinhamento obtido através do 

programa Clustal X versão 2.0 (Thompson et al. 1994), foi editado manualmente 

(BioEdit versão 5.0.9). A árvore filogenética para a região env foi construída 

empregando-se o método Neighbor-Joining (Nei & Kumar 2002) e modelo evolutivo 

Kimura 2-parâmetros (Kimura 1980) com valor de suporte (bootstrap) de 1000 

replicatas, usando o programa MEGA versão 4.0 (Tamura et al. 2007). A sequência do 

vírus da imunodeficiência símia do chimpanzé foi utilizada como grupo externo. 

A confirmação da recombinação em isolados virais com subtipos discordantes 

em mais de uma região genômica do HIV-1 foi realizada usando-se o programa 

SIMPLOT versão 3.5.1 (Lole et al. 1999) com os parâmetros: método Neighbor-

Joining, modelo evolutivo Kimura 2-parâmetros com valor de bootstrap de 1000 

replicatas, janela de 200 pb com passos de 20 pb, gap-stripped e taxa de 

transversão/transição no valor de 2,0. 

Todas as sequências dos isolados do HIV-1 obtidas nesse estudo foi depositadas 

no banco de dados do GenBank com os números JX133925- JX134039. 

 

4.11 Quantificação da Viremia Plasmática 

 A quantificação do RNA do HIV-1 foi realizada em transcrito reverso do RNA 

viral através da técnica de RT-PCR (Amplicor HIV-1 Monitor test, versão 1.5; 

Branchburg - NJ, USA) utilizando-se amostras de plasma colhidas com EDTA 

separadas até 6 horas após a coleta e estocadas a – 80ºC até o momento do teste. De 

acordo com o fabricante, a extração do RNA foi realizada com 200 µL de amostra de 

plasma e 600 µL de reagente caotrópico (Tampão Tris-HCL, Tiocianato de guanidina a 

68%, Ditiotreitol a 3% e Glicogênio a 1%) e a precipitação realizada com 800 µL de 

álcool isopropílico 100% e 1 mL de etanol 70%. As reações de TR do RNA e de 
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amplificação do cDNA por PCR foram efetuadas com 50 µL de amostra preparada e 50 

µL de Master Mix (Manganês a 2%, ácido acético, corante de amaranto, azida sódica a 

0,05%, Tampão Bicina, Glicerol, Acetato de Potássio, enzima termoestável 

recombinante Thermus thermophilus (rTth pol) DNA Polimerase e os oligonucleotídeos 

inicidadores SKCC1B e SK145). Na presença de manganês e sob condições de tampão 

adequadas a rTth pol apresenta uma atividade simultânea de TR e de DNA polimerase. 

Esta propriedade faz com que a TR e a amplificação por PCR ocorram na mesma 

reação. A amplificação de 155 pb foi realizada após 31 ciclos a 94ºC, 52ºC e 72ºC 

(GeneAmp PCR Systems 2400-Perkin Elmer, Connectcut, USA). Após a amplificação o 

amplicom foi quimicamente desnaturado com 100 µL de uma solução contendo 

Hidróxido de Sódio a 1,6%, EDTA e corante de Amaranto, para formar uma fita 

simples de DNA. Alíquotas de 25 µL de amplicom desnaturado foram adicionadas em 

uma microplaca revestida por sondas oligonucleotídicas específicas para o HIV-1 

(SK102). Para obter resultados quantitativos, foi realizada a análise de diluições 

sucessivas (fator de diluição 5) do amplicom desnaturado na microplaca. 

Posteriormente, à reação de hibridização, foi adicionado o conjugado Avidina-

Peroxidase HRP (Horse Radish Power), e posteriomente o substrato (peróxido de 

hidrogênio) e o cromógeno TMB (3,3’, 5,5’- Tetrametilbenzidina) formando um 

complexo colorido (100 µL). Para interromper a reação foi utilizado ácido sulfúrico a 

4,9 % e a densidade óptica (DO) foi mensurada a 450 nm através do leitor automatizado 

para microplacas (Behring EL 311 Microplate Reader). 

 O Teste Amplicor HIV-1 Monitor test, versão 1.5, quantifica o RNA viral do 

HIV-1 utilizando uma segunda sequência alvo denominada Padrão de Quantificação do 

HIV-1 (QS) que é adicionada à amostra teste numa concentração conhecida. Este QS é 

uma molécula de RNA não infecciosa, composta de 233 nucleotídeos e transcrita in 

vitro, apresentando regiões de ligação aos iniciadores idênticas à sequência alvo do 

HIV-1. Dentro dos limites lineares do ensaio (50 - 750.000 cópias/mL), a DO total foi 

calculada através do programa AMPLICALC (Roche Diagnostics, Branchburg, NJ, 

USA), e é proporcional à quantidade de RNA do HIV-1 presente em cada reação de 

amplificação por PCR. O cálculo foi feito a partir da proporção entre a DO total do 

HIV-1, a DO total do QS e o número de moléculas de RNA do QS introduzidas que 

varia de acordo com o lote dos reagentes. Os resultados obtidos foram expressos em 

número de cópias/mL e log10 cópias/mL, segundo recomendações do fabricante. 

Resultados inferiores a 50 cópias/mL foram relatados como “abaixo do limite de 
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detecção do teste” e os valores superiores a 750.000 cópias/mL, como “acima do limite 

de detecção do teste. 

  

4.12 Análises Estatísticas 

 Os gráficos foram construídos no Excel (2007) e análises descritivas de 

frequência, medianas, médias e desvios padrões para as variáveis numéricas foram 

realizadas utilizando o teste Kruskal Wallis (valor de p <0,05) no programa GraphPad 

Prism (versão 5). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Características Sócio-Epidemiológicas e Laboratoriais da População de Estudo 

Neste estudo foram recrutadas 153 gestantes infectadas pelo HIV-1 no período 

de junho de 2008 a junho de 2010. Deste total obteve-se amplificação do cDNA da 

gp41 a partir de RNA viral plasmático de 110 gestantes (72%) (Tabela 3). Todas as 110 

gestantes relataram via de transmissão heterossexual, no entanto 6,3% (7/110) 

receberam transfusão de sangue e uma gestante (0,9%) relatou uso de droga intravenosa. 

Entre as 110 gestantes, a mediana de idade foi de 26 anos (variação 16-42 anos) e a 

mediana da contagem de células CD4
+
 foi de 494 células/µL (variação 56-1418 

células/µL), n= 98). A mediana da carga viral plasmática foi de 6607 cópias/mL 

(variação 50-431.787 cópias/mL; n=105). A maioria das gestantes incluídas neste 

estudo foi diagnosticada durante o pré-natal (65,4%; 72/110), sendo que 16% das 

participantes (18/110) eram sintomáticas.  

Do total de 110 gestantes HIV-1+, 36 gestantes eram virgens de tratamento, 56 

estavam em profilaxia para TV e 18 estavam fazendo uso de HAART (Tabela 30). 

 

Tabela 3. Principais características clínico-laboratoriais das gestantes HIV-1+ estratificadas 

segundo o nível de exposição à terapia ARV (n=110). 

  
Naïve 

N=36 

 Profilaxia TV 

          n=56 

HAART 

n=18 

 

p 

Mediana da Idade 
(anos, variação) 

25 (17-38) 26 (17-37) 27 (16-42) 
 

0.51 

Mediana CD4
+
 

(cels/µL,variação) 

(n=98) 

523
  
                       

(120-1181)           

499                   

(95-1418)  

399                         

(56-931) 

 

0.22 

 Mediana Carga Viral 
(cópias/mL,variação) 

(n=105) 

7112                    

(50-401.707) 

3442 

 (50-431.787) 

1516 

 (50-82.093) 

 

0.05 

 Data de Diagnóstico 
antes de 2007 (n=40) 

22,8% 35,7% 72,2% 
 

0.13 

2008-2010 (n=69) 74,4% 64,3% 27,8% 
 

0.08 

Os valores de p foram calculados segundo o teste Kruskal Wallis (valor de p <0,05).  
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5.2 Análises da Prevalência e Frequência de Resistência Natural ao T-20 

5.2.1 Resistência Natural na região HR1 

 A droga T-20 é relativamente nova e de uso restrito no resgate de paciente 

multirresistente e, portanto pouco utilizada. Desta forma a presença de mutações em 

pacientes naïve para T-20 provavelmente se deve a resistência natural, ou seja, devido a 

mutações que naturalmente ocorrem no gene e não refletem resistência transmitida, ou 

seja, mutações de resistência transmitidas por paciente em uso de T-20. 

 A prevalência de mutações associadas à resistência natural ao T-20 na região da 

gp41 foi de 5,4% (6/110) e todas as mutações foram identificadas na região HR1 da 

gp41. A mutação associada à resistência N42D foi identificada em um isolado de 

gestante em uso de HAART. A L44M foi observada em dois isolados de gestantes naïve 

e em um isolado de gestante em profilaxia para TV. A mutação R46M foi detectada em 

dois isolados de gestantes em profilaxia para TV. 

 

5.2.2 Mutações Compensatórias na região HR2 

 Geralmente as mutações compensatórias são mutações que ocorrem na região 

HR2 em associação com as mutações principais na região HR1 e podem potencializar a 

resistência ao ARV. Quando as mutações compensatórias em HR2 ocorrem sem as 

mutações principais em HR1 estas podem promover um pequeno aumento na 

suscetibilidade ao ARV. 

No nosso estudo observamos na região HR2 mutações conhecidas como 

compensatórias, no entanto na ausência de mutações principais em HR1. A frequência 

de mutações compensatórias na região HR2 da gp41 foi de 20,9% (23/110) sendo elas: 

S138A (n=11), E137K (n=10) e N126K (n=2). Estas mutações foram observadas no 

HIV-1 subtipo B.  

A tabela 4 mostra dados das pacientes que apresentaram mutações na região 

HR1 e as mutações compensatórias na região HR2 da gp41 associadas ao T-20. Dois 

isolados apresentaram mutação na região HR1 e a mutação compensatória na região 

HR2 da gp41: uma gestante naïve apresentou as mutações L44M+S138A e uma 

gestante em profilaxia para TV apresentou as mutações R46M+N126K.  
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Tabela 4. Características das gestantes HIV-1+ com mutações principais na região 

HR1 e mutações compensatórias em HR2 da gp41 estratificadas segundo o nível de 

exposição aos ARVs (n=27).  

Identificação 
Idade 

(anos) 

Exposição ao 

ARV 

Mutações na gp 41 

HR1 

principais  

HR2 

compensatórias 

4016 27 Naïve  - S138A 

4045 31 Naïve - E137K 

4052 35 Naïve  - S138A 

4084 23 Naïve  - S138A 

4100 38 Naïve L44M - 

4109 28 Naïve - S138A 

4166 25 Naïve  - E137K 

4173 19 Naïve L44M S138A 

4018 26 Profilaxia p/ TV - S138A 

4048 20 Profilaxia p/ TV - E137K 

4056 17 Profilaxia p/ TV - S138A 

4062 23 Profilaxia p/ TV - E137K 

4064 19 Profilaxia p/ TV L44M - 

4068 34 Profilaxia p/ TV - N126K 

4071 20 Profilaxia p/ TV  - S138A 

4075 17 Profilaxia p/ TV - E137K 

4117 19 Profilaxia p/ TV R46M - 

4126 27 Profilaxia p/ TV  - S138A 

4138 22 Profilaxia p/ TV  - E137K 

4144 22 Profilaxia p/ TV R46M N126K 

4167 34 Profilaxia p/ TV - S138A 

4189 29 Profilaxia p/ TV - E137K 

5011 28 Profilaxia p/ TV - E137K 

4013 31 HAART  - S138A 

4115 36 HAART N42D  - 

4156 17 HAART  - E137K 

4187 20 HAART - E137K 
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5.3. Análise da Diversidade Genética da região gp41 do HIV-1 

A análise filogenética da região gp41 mostrou que 76% dos isolados pertenciam 

ao subtipo B, 16% ao subtipo C e 8% ao subtipo F1 (Figura 18).  

 
Figura 20: Distribuição dos subtipos genéticos na região gp41 das gestantes HIV-1+. 

 

 

5.4 Análises de Polimorfismos na gp41 do HIV-1  

 Vários polimorfismos foram observados ao longo dos diferentes fragmentos da 

gp41: PF, HR1, HR2 e TM nos 110 isolados de HIV-1+. 

 

5.4.1 Polimorfismos nos Fragmentos de Peptídeo de Fusão (PF), HR1, HR2 e TM 

da gp41 Analisados segundo o Subtipo de HIV-1 

No fragmento PF os polimorfismos mais frequentes foram M24I/L/V (82%), 

I7M/V (78%) e I4A/F/L/M (61%). Na porção HR1 da gp41 os polimorfismos mais 

frequentes foram I69V (86%), L54M (50%), K77E/L/Q/R/V (42%), N42S (28%), 

R46K/Q (12%), Q32L/N (12%). Em relação à porção HR2 da gp41, os seguintes 

polimorfismos foram observados H132F/Y (97%), S133D/E/N/R/Q/T (86%), 

S129D/G/N/Q (80%), N125A/D/E/S (76%), N121E/D (73%), E119Q (64%), I135L 

(54%), E151A/K/Q (50%), L130E/I/T (48%), R122K (48%), E148D (36%) e S157D/N 

(32%). Na porção TM da gp41 foram identificados os polimorfismos L173V (95%) e 

V182I (74%). 

A Figura 21 resume os polimorfismos da gp41 estratificados de acordo com o 

subtipo de HIV-1. 
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Figura 21: Frequência de polimorfismos estratificados pelas regiões da gp41 e subtipos 

do HIV-1. 

 

 

De acordo com a estratificação observou-se que o subtipo C foi o mais 

polimórfico em todas as regiões da gp41. Os polimorfismos: N42S, S129D/G/N/Q, 

L130E/I/T, H132F/Y, S133D/E/N/R/Q/T foram observados em todos os isolados do 

subtipo C. Em todos os isolados do subtipo F1 observaram-se os polimorfismos 

L130E/I/T, H132F/Y, S133D/E/N/R/Q/T e L173I. No subtipo B os polimorfismos que 

tiveram maior prevalência foram os K77E/L/Q/R/V e N125A/D/E/S. 
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5.4.2 Presença de Indels no Fragmento PF da gp41 

 Na região PF da gp41 42,7% (47/110) dos isolados apresentavam inserções ou 

deleções de aminoácidos. As inserções mais frequentes ocorreram entre as posições 3 e 

4 do fragmento PF. Dentre as inserções identificadas o aminoácido treonina (T) foi 

identificado em 22,7% (25/110) dos isolados, seguido do aminoácido alanina (A) em 

oito isolados, a valina (V) em quatro isolados e a metionina (M) em um isolado (Figura 

20). Em menor frequência, ocorreram inserções do aminoácido V entre as posições 2 e 3 

do fragmento PF em dois isolados e do aminoácido leucina (L) entre as posições 4 e 5 

em três isolados. Dentre estas inserções observou-se que em um isolado (subtipo B) 

ocorreram duas inserções: (V) entre a posição 2-3 e (T) entre posição 3-4. O fragmento 

PF apresentou cinco deleções em cinco isolados, sendo três deleções na posição 2 e 

duas deleções na posição 3. 
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Figura 22: Representação dos isolados com inserções e deleções na porção PF das 

gestantes infectadas pelo HIV-1 em diferentes níveis de exposição à ARV (n=47). A 

letra X representa a deleção de um aminoácido. A caixa vermelha representa as 

inserções entre as posições 3 e 4. 
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6. DISCUSSÃO 

 No presente estudo avaliamos mutações associadas à resistência natural ao T-20 

em gestantes infectadas pelo HIV-1 sem nunca terem sido expostas ao T-20. O uso do 

T-20 é preconizado pelo PN DST/Aids MS em gestantes multirresistentes ao HAART, 

confirmada por genotipagem viral e quando a carga viral plasmática estiver elevada 

(>1000 cópias/mL) (Brasil 2010). O T-20 possui vantagens sobre os ARVs que 

compõem o HAART, por ser específico para a região HR1 da gp41 do HIV-1, sendo 

que sua ação não interfere nos mecanismos enzimáticos da célula e nem provoca efeitos 

metabólicos no paciente. Por ser uma molécula protéica, o T-20 não pode ser 

administrado oralmente, e sim somente por via subcutânea, sendo usado como terapia 

de resgate em pacientes multirresistentes aos ARVs. Alguns estudos têm mostrado o uso 

desse medicamento em gestantes multirresistentes nas últimas semanas de gestação. 

Apesar da carga viral plasmática ter sido reduzida, esses dados não foram suficientes 

para comprovar a segurança do uso desse medicamento pelas gestantes e a sua 

exposição ao feto (Meyohas et al. 2004, Ceccaldi et al. 2008, Furco et al. 2009). 

 A maioria das gestantes infectadas pelo HIV-1 deste estudo foi diagnosticada 

durante o pré-natal, era assintomática e estavam em profilaxia para TV. Entretanto, 

67,3% das gestantes estavam em uso de ARV, ou sob a forma de HAART ou em 

profilaxia para TV. O pré-natal é o momento de extrema importância para instruir a 

gestante dos cuidados que se deve ter durante a gestação e para a realização dos exames.  

Em Goiás, desde 2003, existe o Programa de Proteção a Gestante do Estado de GO 

(PPG-GO), uma parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde, o SUS e a Apae de 

Goiânia. Nesse programa é realizado o Teste da Mamãe que diagnostica infecções que 

podem ser transmitidas ao bebê durante a gestação e dentre esses exames encontra-se o 

diagnóstico da infecção do HIV. No período de 2008 a 2010 foram atendidas pelo PPG-

GO 146.897 gestantes, este programa inclui 240 municípios de Goiás.  

 No presente estudo observamos que 65,4% das gestantes receberam diagnóstico 

de HIV-1 no pré-natal, mostrando a necessidade da melhoria da qualidade no 

atendimento durante o pré-natal e da importância da cobertura dos testes anti-HIV para 

todas as gestantes. 

As drogas ARVs, responsáveis pela eliminação de HIV-1 selvagens, são capazes 

de selecionar cepas virais resistentes às drogas. Além disso, os ARVs exercem pressão 
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seletiva sobre as principais estruturas que atuam nas etapas primordiais do ciclo 

replicativo do HIV-1 (Shafer & Schapiro 2008). Em relação ao uso do T-20, o 

surgimento de mutações associadas à resistência natural pode ocorrer devido à baixa 

barreira genética da droga, sendo que um simples ponto de mutação em uma região 

importante da gp41 pode diminuir significantemente a suscetibilidade a esse ARV. 

Várias mutações que conferem resistência ao T-20 já foram descritas, sendo as 

principais localizadas entre as posições 36-45 do fragmento HR1 da gp41 (Wei et al. 

2002, Menzo et al. 2004, Sista et al. 2004). Neste trabalho a frequência de resistência 

natural ao T-20 entre isolados de gestantes HIV-1+ foi de 5,4%. A mutação L44M foi 

observada em dois isolados de gestantes naïve e em um isolado de gestante em 

profilaxia para TV. A mutação R46M foi detectada em dois isolados de gestantes em 

profilaxia para TV. Um isolado de gestante em HAART apresentou a mutação primária 

N42D.  

A mutação N42D é considerada uma mutação de baixo impacto e reduz a 

suscetibilidade ao T-20 em quatro vezes. O impacto da mutação N42D, em conferir 

resistência ao T-20, é maior quando esta mutação encontra-se agrupada com a mutação 

V38A, aumentando o impacto para 139 vezes (Lu et al. 2004, Greenberg & Cammack 

2004). No presente estudo não foi observada associação de outras mutações juntamente 

com a N42D. 

A mutação primária L44M pode levar a perda de resposta clínica, quando em 

associação a outras mutações na região HR1. Alguns estudos descreveram esta mutação 

de forma isolada em isolados de pacientes naïve ao T-20 (Teixeira et al. 2010, Alencar 

et al. 2010, Pessoa et al. 2011, Silveira et al. 2012). Entretanto, em outros estudos, esta 

mutação foi identificada em associação com outras mutações na região HR1, como 

V38A ou G36D ou N42T em pacientes sob uso de T-20 por longos períodos (Sista et al. 

2004, Xu et al. 2005, Pérez-Alvarez et al. 2006). Em nossa investigação, um isolado 

naïve apresentou a mutação L44M sem associação com outras mutações, somente um 

isolado apresentou a mutação L44M associada com a mutação compensatória S138A na 

região HR2. Até o momento, existem relatos na literatura da melhoria da capacidade 

replicativa viral na presença de mutações compensatórias, mas não existem dados sobre 

o impacto destas na suscetibilidade ao T-20 (Xu et al. 2005).  

A R46M é uma mutação que ocorre fora da posição onde geralmente são 

encontradas as mutações que conferem resistência ao T-20 (36-45 da HR1). Essa 

mutação foi selecionada in vivo quando há falha na terapia com T-20 (Wei et al. 2002, 
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Menzo et al. 2004). A identificação desta mutação foi observada de forma isolada em 

alguns estudos, conduzidos em pacientes naïve (Eshleman et al. 2007, Sen et al. 2009, 

Alencar et al. 2010). Em nosso estudo, esta mutação foi identificada em dois isolados de 

gestantes em profilaxia para TV.  

Existe uma hipótese de que a pressão seletiva no gene pol do HIV-1 causada 

pelo uso de ARV poderia ser exercida também sobre o gene env, promovendo assim o 

surgimento de mutações no gene env que podem conferir resistência aos inibidores de 

entrada (Si-Mohamed et al. 2007). Esta hipótese pode ser justificada pelo fato da região 

do envelope (gp120 e gp41) do HIV-1 ser uma região extremamente polimórfica e, que 

por ser uma proteína de membrana externa, sofre pressão do sistema imune 

constantemente. Neste estudo 16,4% das gestantes (18/110) estavam em uso de ARV 

das classes INTR e IP, sendo que um isolado (1/18) que apresentou mutação principal 

na região HR1 da gp41 associada à resistência ao T-20 (mutação N42D) não apresentou 

mutações associadas à resistência no gene pol (Alcântara et al. 2012a). Segundo Cabrera 

et al. 2006, mutações associadas à resistência natural ao T-20 na porção HR1 da gp41, 

podem se desenvolver quatro semanas após o início do tratamento. Uma única mutação 

causaria resistência natural ao T-20 inviabilizando assim a continuidade do uso desse 

medicamento. Estudos deverão ser realizados para avaliar o impacto do uso do HAART 

e do surgimento de mutações nas futuras terapias de resgate com T-20. 

As mutações compensatórias podem surgir na região HR2 da gp41 para 

compensar a perda da capacidade replicativa de um isolado com mutações principais na 

HR1. Portanto, normalmente as mutações compensatórias estão acompanhadas das 

mutações principais na HR1, porém alguns estudos têm mostrado a presença dessas 

mutações isoladas na ausência de mutações principais em pacientes naïve ao T-20 

(Hanna et al. 2002). No presente estudo, 20,9% (23/110) dos isolados apresentaram 

mutações compensatórias na HR2: mutações N126K, S138A e E137K. Dois dos 6 

isolados com mutações principais na HR1 apresentaram mutação compensatória na 

HR2: L44M+S138A e R46M+N126K. Em 21/110 isolados apresentaram somente 

mutações compensatórias. Até o momento, existem relatos na literatura da melhora da 

capacidade replicativa quando as mutações compensatórias estão presentes. Ao 

contrário, não existem dados sobre o seu impacto na suscetibilidade ao T-20.  

A mutação compensatória E137K foi primeiramente observada por Dorn et al. 

2000, em 18/247 isolados do grupo M do HIV-1 naïve ao T-20. Aghokeng et al. 2005 

identificaram a mutação E137K em 17/183 isolados do subtipo não-B. Alguns estudos 
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descrevem a mutação E137K em associação com a mutação principal N43D na HR1 

(Menzo et al. 2004, Tolstrup et al. 2007). Em nosso estudo 10 gestantes apresentaram a 

mutação E137K e esta mutação não foi observada em nenhuma associação com 

mutações na HR1.  

A mutação S138A é frequentemente descrita em pacientes que receberam T-20 

por longos períodos e após o término da terapia, sugere-se que essa mutação possa 

desaparecer logo (Xu et al. 2005, Pérez-Alvarez et al. 2006). Entretanto, outros estudos 

descrevem essa mutação em pacientes naïve. Hanna et al. 2002 identificaram 3/68 

isolados de pacientes naïve. Teixeira et al. 2010 identificaram uma prevalência de 3,7% 

desta mutação em pacientes naïve. Nossos resultados mostram que esta mutação foi 

identificada em um isolado de gestante naïve em associação à mutação principal na 

HR1. Além disso, 10% (11/110) isolados de gestantes apresentaram a mutação 

compensatória S138A, sendo todos do subtipo B. Desta forma, outros estudos poderiam 

avaliar a associação desta mutação na HR2 com os subtipos do HIV-1. 

A mutação compensatória N126K já foi identificada isolada ou em associação a 

outras mutações na HR1, como a I37K em isolados de pacientes tratados com T-20 

(Aquaro et al. 2006). O presente estudo identificou a mutação N126K em dois isolados 

de gestantes em profilaxia para TV, sendo que um isolado apresentou também a 

mutação R46M. Não existem dados de associação entre estas duas mutações na 

suscetibilidade ao T-20. 

O nosso grupo de pesquisa, além de avaliar a prevalência de resistência do HIV-

1 aos ARVs, também tem exaustivamente pesquisado e mapeado a frequência de 

subtipos genéticos nos genes pol e env do HIV-1 em diferentes grupos populacionais de 

diferentes estados brasileiros. A maioria dos estudos brasileiros descreve a prevalência 

dos subtipos e a resistência do HIV-1 em pacientes do Sul/Sudeste. Grande parte dos 

dados moleculares do HIV-1 no Centro-Oeste do Brasil foi gerada pelo nosso grupo de 

pesquisa e se baseia no sequenciamento automatizado de pol (2/3 do fragmento da TR e 

o fragmento completo da PR) (Cardoso et al. 2009, Ferreira et al. 2011, Alcântara et al. 

2012a). 

O subtipo C é prevalente mundialmente (~50%; África Subsaariana e Índia), no 

Brasil acredita-se que a introdução do subtipo C foi um único evento fundador na região 

Sul com a disseminação para as outras regiões. As cepas brasileiras do subtipo C 

possuem uma relação filogénetica muito próxima com as cepas do leste africano 

(Burundi, Etiópia e Quênia) (Fontella et al. 2008, Bello et al. 2008, Véras et al. 2011). 
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Nessa investigação com isolados da região gp41 do HIV-1 de gestantes observou-se que 

o subtipo C representou a segunda variante genética mais frequente (16%) após a 

prevalência do subtipo B (76%). A primeira identificação do subtipo C em Goiás foi em 

uma amostra de isolado de HIV-1 de gestante obtida no ano de 2000 (Stefani et al. 

2000). Nos outros grupos populacionais, que não gestantes, há baixa prevalência do 

subtipo C (virgens de tratamento-3%, pacientes em falha terapêutica-2%, presidiários-

11%) (Cardoso et al. 2009, Cardoso & Stefani 2009, Cardoso et al. 2011). Estudo 

recente do nosso grupo em gestantes infectadas identificou um aumento significante na 

frequência do subtipo C em pacientes recém-diagnosticadas, principalmente proveniente 

do interior de Goiás (Alcântara et al. 2012a, Alcântara et al. 2012b). Esse estudo avaliou 

outra região do genoma viral (gene pol) de isolados de gestantes, confirmando o 

aumento na prevalência de infecções por HIV-1 causadas pelo subtipo C, por 

transmissão heterossexual. A epidemia do subtipo C do interior de Goiás apresenta uma 

relação filogénetica muito próxima com a epidemia do subtipo C das regiões 

Sul/Sudeste do Brasil. 

 A disseminação do subtipo B no mundo originou-se da África para o Haiti nos 

anos 60, depois houve a expansão do subtipo B para o Caribe, Estados Unidos e outros 

países do mundo (Junqueira et al. 2011). O subtipo B no Brasil foi introduzido por 

múltiplas cepas, e essa infecção se estabeleceu e predomina em quase todas as regiões 

do Brasil, com exceção da região Sul, onde predomina o subtipo C (Santos et al. 2006, 

Gräf et al. 2011). Nesse estudo identificamos o subtipo B como o mais prevalente entre 

as gestantes infectadas com HIV-1 corroborando os achados de Bello et al. 2011. 

 O subtipo F1 foi o menos frequente entre os isolados nesse presente estudo. A 

circulação de formas “puras” do subtipo F1 parece ser restrito ao Brasil. Na América do 

Sul o subtipo F1 aparece sob formas de recombinantes com o subtipo B (Bello et al. 

2011). A baixa frequência do subtipo F1 possivelmente tem ocorrido em decorrência da 

sua recombinação com subtipos mais frequentes no Brasil. Trabalhos anteriores 

realizados pelo nosso grupo de pesquisa, durante o período de 2007-2011, mostraram 

alta prevalência de formas recombinantes BF1 em pol, em diversos grupos 

populacionais (estado de Goiás 40/305 – 13%; estado do Mato Grosso 11/76 – 14,5%; 

estado do Mato Grosso do Sul 12/92 – 13%) (Cardoso et al. 2009, Cardoso & Stefani 

2009, Cardoso et al. 2010, Ferreira et al. 2011, Cardoso et al. 2011, Silveira et al. 2012). 

Vários destes isolados mosaicos apresentaram perfis de recombinação semelhantes 

(CRFs-like) a outros CRFs já descritos na região Sudeste, como o CRF28_BF e 



 

 50 

CRF29_BF, como também outros isolados mosaicos apresentaram perfis de 

recombinação que ainda não foram descritos. Neste presente estudo não identificamos 

nenhuma forma recombinante na região gp41 do HIV-1. Como este trabalho teve o 

objetivo de avaliar somente a região alvo do T-20, provavelmente ampliando o estudo 

da região do gene env (gp120) possíveis formas recombinantes podem ser identificadas. 

Estudos de sequenciamento completo destes isolados poderiam ser realizados para 

determinar a real prevalência de recombinantes na região Centro-Oeste. 

Todos os isolados analisados na região gp41 apresentaram diversos 

polimorfismos nos fragmentos da gp41: PF, HR1, HR2 e TM. O fragmento PF é crucial 

para a formação do poro na membrana plasmática por onde o capsídeo viral entra na 

célula hospedeira e mutações nessa porção poderiam limitar ou até impedir a entrada do 

vírus na célula a ser infectada. A porção PF da gp41 não é alvo do T-20 e nenhuma 

mutação foi descrita até o momento nessa porção. Entretanto, o presente estudo 

identificou várias inserções de aminoácidos entre as posições 3-4 do fragmento PF. Um 

estudo realizado na Alemanha por Morozov et al. 2007 descreveram inserções no 

fragmento PF entre as posições 3 e 4 em dois isolados de HIV-1, porém não avaliou 

prováveis impactos dessas inserções no fitness viral.   

Na região da HR1 da gp41, os polimorfismos mais frequentemente identificados 

foram Q32L/N, N42S, R46K, L54M, I69V e K77R. O polimorfismo N42S identificado 

em 27,2% (30/110) das amostras, sendo considerado um polimorfismo natural do 

subtipo C. Esse polimorfismo tem sido descrito com frequência nos isolados de 

“subtipos não-B” e está relacionado à hipersuscetibilidade ao T-20 (Sista et al. 2004, 

Carmona et al. 2005, Mink et al. 2005, D’Arrigo et al. 2007, Pessoa et al. 2011).  

Na presente investigação, a região HR2 da gp41 foi identificada com um número 

maior de polimorfismos os quais foram mais frequentes que os polimorfismos 

identificados na porção HR1. Os polimorfismos identificados foram: H132F/Y, 

S133D/E/N/R/Q/T, S129D/G/N/Q, N125A/D/E/S, N121E/D, E119Q, I135L, 

E151A/K/Q, L130E/I/T, R122K, E148D e S157D/N. Estes resultados estão de acordo 

com relatos de outros estudos que mostram que a porção HR2 é mais polimórfica que a 

HR1 e que estes polimorfismos não estão relacionados com a resistência ao T-20 (Xu et 

al. 2005, D’Arrigo et al. 2007, Eshelman et al. 2007).  

 A prevenção da TV mediante o uso de ARV é considerada uma das abordagens 

mais bem sucedidas para evitar a transmissão do HIV-1. O uso de ARV pelas gestantes 

infectadas pelo HIV-1, mesmo por tempo limitado, pode selecionar mutações 
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associadas à resistência. Nossos resultados destacam a importância do monitoramento 

dessas gestantes pela genotipagem podendo assim identificar precocemente a resistência 

aos ARVs, contribuindo para as estratégias profiláticas e terapêuticas mais adequadas 

para as mulheres grávidas HIV-1+.  
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7. CONCLUSÕES  

1- A presença de mutações que confere resistência natural ao T-20 foi de 5,4% (6/110); 

- A mutação L44M foi observada em três isolados: dois isolados de gestante 

naïve e outro em um isolado de gestante em profilaxia para TV; 

 - A mutação R46M ocorreu em 2 isolados de gestantes em profilaxia para TV; 

- A mutação N42D foi identificada em um isolado de gestante fazendo uso de 

HAART. 

  

2- A presença de mutações compensatórias na região HR2 da gp41 foi observada em 

20,9% (23/110); 

 

3- O subtipo B (76%) foi o mais prevalente nesse estudo, porém observamos uma maior 

prevalência (10% versus 25%) de “subtipos não-B” C e F1 de HIV-1 com relação a 

estudos anteriores realizados na região Centro-Oeste; 

 

4- Houve uma prevalência elevada de polimorfismos na região gp41 do gene env; 

 

CONCLUSÃO FINAL 

Estes dados moleculares podem contribuir para estratégias profiláticas e terapêuticas 

mais adequadas para as mulheres grávidas infectadas pelo HIV-1. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética- HDT  
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Anexo 2 - Parecer do Comitê de Ética- HC  
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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participar da investigação, assine ao final deste documento. Caso não queira participar, você não 

sofrerá nenhum tipo de prejuízo no seu tratamento, assistência, cuidado ou acompanhamento. 

1.1. Informações sobre a Pesquisa 

Título do Projeto: ESTUDO DE RESISTÊNCIA GENÉTICA A ANTIRETROVIRAIS E 

MAPEAMENTO GENÉTICO MOLECULAR DO HIV-1 NO CENTRO-OESTE E NORTE 

DO BRASIL 

Responsável: Dra Mariane Martins de Araújo Stefani – Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública / Universidade Federal de Goiás 

1.2. Descrição da Pesquisa 

 O vírus que causa a aids é chamado de HIV-1. Vários estudos realizados em diferentes 

países e no Brasil indicam que este vírus é muito variável e apresenta várias formas genéticas 

diferentes chamadas de subtipos. Além disto, o HIV pode mudar seu material genético e 

ficar resistente a drogas que são normalmente utilizadas no tratamento da infecção. O 

objetivo deste estudo é identificar o tipo de HIV-1 responsável pela sua infecção e analisar se 

este vírus apresenta alterações que fazem com que o vírus não seja destruído pelas drogas 

usadas para combatê-lo. 

n°______ 
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1.2.1. Procedimento da Pesquisa 

Se você concordar em participar desse estudo, nós iremos fazer perguntas sobre fatores que 

podem levar a maior risco para infecção pelo HIV e coletar uma única amostra de sangue que 

apresenta um risco mínimo à saúde. 

Tudo o que soubermos sobre você através do estudo (resultados de exames, entrevista) será 

confidencial. A sua identidade jamais será revelada e mesmo na divulgação dos resultados 

nenhum participante será identificado de nenhuma maneira.  

Os resultados sobre o tipo de HIV-1 que causou sua infecção e se este vírus sofreu alteração e 

pode não responder ao tratamento serão repassados ao laboratório onde você faz seus exames de 

carga viral e contagem de CD4 ou ao médico responsável pelo seu acompanhamento. Se você 

tem alguma dúvida relacionada ao estudo neste momento ou durante a investigação, você 

poderá contactar o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de 

Goiás, Laboratório de Imunologia da AIDS, Prof Dra Mariane Martins de Araújo Stefani 

telefone 0XX62 3209 6111 que estará disponível para esclarecer suas dúvidas. 

1.2.2. Participação 

A sua participação é voluntária, você pode recusar e retirar o seu consentimento a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo na realização dos exames de rotina de acompanhamento ou no 

tratamento da infecção pelo HIV.  

A sua participação voluntária não irá além da coleta de sangue e entrevista, não havendo, 

portanto, nenhum tipo de risco à sua saúde e integridade física, não cabendo, pois, qualquer tipo 

de indenização por danos, pois estes não existem. 

 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO - Pacientes HIV positivos/aids, provenientes ou com domicílio 

no estado onde faz acompanhamento clínico e laboratorial. 

 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO - Pacientes HIV positivos/aids que não morem nem sejam 

provenientes da área de estudo, pacientes HIV positivos/aids que tenham os 2 últimos resultados 

de Carga Viral indetectável ou resultados de contagens de CD4 inferiores a 200 células/uL pois 

nestes casos, as chances de recuperação do vírus nas amostras de sangue são reduzidas. 

Confidencialidade 

Todos os dados da pesquisa serão confidenciais, somente usados pelos pesquisadores para fins 

científicos. Nenhum nome ou resultado individual será divulgado, permanecendo em sigilo. O 

paciente terá acesso aos resultados a qualquer tempo. 
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Consentimento 

Eu,_________________________________________________________________________, 

RG/CPF n
o
._______________concordo em participar deste estudo. Certifico que fui informado 

sobre o estudo, estou ciente que minha participação é voluntária, que responderei a um 

questionário e serei submetido a uma única coleta de sangue. Sei que posso desistir de participar 

deste estudo em qualquer momento sem ter nenhum tipo de prejuízo no meu 

tratamento/assistência ou acompanhamento. Concordo, inclusive, com a possível publicação dos 

resultados dessa pesquisa em forma de resumos e/ou artigos científicos em revistas, pois sei que 

os pacientes serão identificados por códigos. Informo que aceito participar/ou que o menor de 

18 anos sob minha responsabilidade participe da investigação. 

 

_____________________________________  _________________________ 

Assinatura do participante ou responsável pelo menor               Assinatura do entrevistador 

 

___________________________________   Data:_____/_____/_______ 

 Assinatura do Pesquisador 

 

Testemunhas não vinculadas as equipe de pesquisadores: 

Assistimos a informação sobre o estudo, solicitação do consentimento e o aceite do 

voluntário em participar 

Nome_______________________________ Assinatura____________________________ 

Nome_______________________________ Assinatura____________________________ 
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Anexo 4 – Questionário Padronizado 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, IMUNOLOGIA, PARASITOLOGIA E PATOLOGIA 

Rua 235 s/n Setor Universitário CEP 74605050 

Laboratório de Imunologia da Aids e da Hanseníase - Laboratórios n° 326, 327 e 335. 

Telefones: (62) 32096111 32096106    

 

QUESTIONÁRIO SOBRE FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO PELO HIV 

 GESTANTE, 

 

 
 

 

UNIDADE:................................................................................ Data:........./........../..........                                                 

 

Nome do (a) Médico (a):.................................................................................................. 

 

Nome da Paciente:...............................................................................ID:....................... 

(      ) Gestante  

 

N° do Prontuário:............................................................................................................. 

 

Data de Nascimento:.........../.........../..........    Idade:.............. anos     Sexo: Feminino         

 

Endereço:......................................................................................................................... 

 

Bairro:..........................................................Cidade:.....................................UF:.............

. 

Cidade de Residência nos Últimos Dez Anos:............................................................ 

 

Telefones para Contatos:................................................................................................ 

 

Escolaridade:...........................................................Profissão:....................................... 

 

 

Tipo de Exposição: 

(   ) parceiro heterossexual HIV +/aids      (     ) parceiro homossexual HIV +/aids 

(   ) usuário de drogas injetáveis               (     ) transfusão de sangue 

(   ) transmissão vertical (mãe/filho)          (     ) outro ..................................................... 

 

Ano, Local e Unidade de Diagnóstico da Infecção pelo HIV:...................................... 

DADOS GERAIS 

n°______ 
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Idade Gestacional:.................................. Número de Gestações:............................. 

 

Gestação Múltipla: (     ) Não   (     ) Sim       

 Fez ou Está Fazendo Pré-Natal: (     ) Não  (     ) Sim   

 

Município e Unidade de Realização do Pré-natal:...................................................... 

 

Tem Filhos?  (     ) Não   (     ) Sim    Quantos?................    

 

Já Teve Aborto? (     ) Não  (    ) Sim   Quantos?........(     ) Antes ou (     ) Após 3 
meses de gravidez 
 

Tem Algum Filho com HIV/aids?  (  ) Não  (  ) Sim  Quantos?.......  Qual idade?...... 

 

Em Esquema Anti-retroviral?  

(     ) Não- Naïve:....................................................................................................... 

(     ) Sim       

(     ) Terapêutico- Início do Tratamento:................................................................... 

(     ) Profilático - Idade Gestacional de Início:........................................................... 

 

Município e Unidade de Realização do Tratamento:............................................ 

 

NNRT:........................................................................................................................ 

 

INNRT:....................................................................................................................... 

 

IP:............................................................................................................................... 

 

Último Resultado da Carga Viral:...............................Data:.........../.........../............ 

 

Último Resultado da Contagem de CD4:...................Data:.........../.........../............ 

Último Resultado da Contagem de CD8:....................Data:.........../.........../........... 

 

Observações:............................................................................................................ 

__________________________________________       Data ........../........../.......... 

  Assinatura do responsável pelo Questionário 

GESTANTES 
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ABSTRACT 

Objectives: To describe natural resistance to T-20 (fusion inhibitor,enfuvirtide), gp41 

env polymorphisms, mutations in pol and HIV-1 subtypes among pregnant women. 

Methods: Among 124 pregnant women recruited, 98 had gp41 env gene, protease (PR) 

and reverse transcriptase (RT) fragments sequenced. Patients were ARV naive (n=30), 

under MTCT prophylaxis (n=50) or under highly active ARV therapy/HAART (n=18). 

PR/RT resistance was analyzed by CPR/Stanford. T-20 resistance mutations were 

analyzed by IAS/USA, Stanford Database and other sources. Genetic diversity was 

analyzed by REGA/phylogenetic analyses. 

Results: Patients’ median age was 25 years (range 16-42), 18.4% were AIDS cases. The 

frequency of natural resistance to T-20 (N42D, L44M, R46M-low impact mutations) 

was 6.1% (6/98); 20.4% (20/98) had compensatory mutations in HR2. The prevalence 

of transmitted drug resistance in pol gene was 13.3% (4/30) and 33.3% (6/18) for 

secondary drug resistance, two patients were multidrug resistant/MDR. All isolates 

presented several gp41 polymorphisms. Considering HIV-1 subtypes (PR/RT/gp41 env 

regions), 61.2% (60/98) were subtype B, 12.2% (12/98) subtype C, 4.1% (4/98) subtype 

F1 and 22.4% (22/98) were possible recombinants (BF1=20.4%; BC=2%). 

Conclusion: Natural resistance to T-20 was not associated with pol resistance nor with 

previous ARV use. High rate of secondary resistance, including MDR indicate that the 

number of women that may need T-20 salvage therapy may be higher than antecipated.  
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INTRODUCTION 

During the last two decades the proportion of women infected with HIV-1 has grown 

significantly worldwide and women now represent almost half of the 34 million persons 

infected with HIV-1 [1,2].  In Brazil, the proportion of men and women infected with 

HIV-1 has changed from 40:1 in 1983 to 1.7:1 since 2010 [3]. 

In the context of the “feminization” of the AIDS epidemic, prenatal screening for HIV-1 

infection has become an important public health issue and a unique opportunity to 

provide early diagnosis, treatment and prevention of HIV-1 mother-to-child 

transmission (MTCT). 

Prophylactic antiretroviral (ARV) therapy represents the main preventive measure for 

HIV-1 MTCT which is based on highly active therapy (HAART) including at least three 

drugs from well-established classes: protease inhibitors (PI), nucleoside and non-

nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTI and NNRTI) [4]. However, ARV 

therapy may favor the selection of mutations associated with drug resistance which in 

turn can compromise future treatment options and prevention of MTCT [5,6]. 

Enfuvirtide (T-20) is a fusion inhibitor used as a salvage therapy option for patients 

with multidrug resistance (MDR) defined as failure to PI, NRTI and NNRTI drugs due 

to drug resistance mutations [7]. T-20 is a 36 amino acid synthetic peptide that mimics 

the amino acids 127-162 of the heptad repeat 2 region (HR2) of gp41 preventing the 

formation of the six-helix bundle and blocking the HIV-1 entry into host cells [8]. 

Resistance mutations associated with T-20 have been described along the 36-45 amino 

acid heptad repeat 1 region (HR1) and compensatory mutations have been described in 

HR2 region of gp41 env gene [9,11]. There is limited data on use of T-20 by pregnant 

women, however the Brazilian Ministry of Health recommends the prescription of T-20 

MDR pregnant women previously confirmed by genotyping [4].
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This study describes HIV-1 gp41 env and pol sequences among T-20 naive, Brazilian 

pregnant women. Natural resistance to T-20, gp41 env polymorphisms, ARV mutations 

in the pol region and HIV-1 subtypes were analyzed in following categories: ARV 

naive, patients under temporary MTCT prophylaxis or continuous HAART. The 

potential impact of selective pressure of ARV drugs targeting pol gene on the 

emergence of mutations in gp41 env is discussed. 

 

METHODS 

Patients 

This research protocol was approved by the institutional review board (“Comitê de Ética 

e Pesquisa HAA/HDT/SUS”, protocol #003/2008). Between June 2008-June 2010, 

consecutive cases of T-20 naive pregnant women infected with HIV-1 were recruited at 

the main regional public hospital for HIV-1 care (Anuar Auad Hospital, 

HAA/HDT/SUS) in Goiânia, capital of Goiás State, central western Brazil. This study 

group comprised: newly diagnosed ARV naive, patients under MTCT prophylaxis and 

patients under continuous HAART (two NRTI-zidovudine and lamividune plus one PI- 

lopinavir boosted with ritonavir). Signed informed consents were obtained from all 

patients and a standardized questionnaire was used to collect socio-demographical data; 

clinical and laboratory data were retrieved from the medical files.  

 

HIV-1 subtypes and resistance analysis in env and pol genes 

The plasma RNA was extracted and retrotranscribed to obtain complementary DNA 

(cDNA). HIV-1 gp41 fragment (approximately 766-bp corresponding to nucleotides 

positions 7641-8406 relative to HXB2) comprising the fusion peptide (FP), HR1, HR2 

and transmembrane region (TM) were directly sequenced after nested polymerase chain 
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reaction (nested-PCR) as previously described [12]. Additionally the entire PR region 

(positions 2253-2549) and 750-bp of RT fragment (2550–3299) were directly 

sequenced after nested-PCR, as previously described using automatic sequencer (ABI 

Prism 3130, Applied Biosystems, EUA) [13]. When cDNA was not amplified from 

plasma (n=9), the genomic DNA was extracted from whole blood. This study included 

only HIV-1 isolates for which both pol and env sequences were obtained.  

HIV-1 subtypes were identified by REGA tool and by phylogenetic inference [14].
 
The 

phylogenetic trees were performed by Neighbor-Joining under Kimura’s two-parameter 

correction (1000 bootstrap) using MEGA4 software [15].
  

The following HIV-1 gp41 env mutations associated to T-20 resistance were 

considered: G36D/S, I37V, V38A/M/E, Q39R, Q40H, N42T, N43D (The International 

AIDS Society-USA/IAS-USA Database) [11];
 

G36D/E/V/S, I37V, V38E/A/M/G, 

Q40H, N42T, N43D/K/S, L44M and L45M (Stanford Database) [16]; N42D and R46M 

(previous publications) [8,10,17,18]. 
 
The GenBank accession numbers of the sequences 

of gp41 presented in this study are: JX133925-JX134039. 

Transmitted drug resistance mutations in pol (PR/RT fragments) were analyzed 

according to Calibrated Population Resistance (CPR) tool employing Stanford 

Database. Secondary drug resistance were identified by the major mutation lists of 

Stanford Surveillance Drug Resistance Mutation/SDRM and IAS-USA [11,19].
 
The 

GenBank accession numbers of the sequences of pol region presented in this study are: 

JN114114-JN114119, JN114121, JN114124-JN114128, JN114130, JN114131, 

JN114133-JN114135, JN114137, JN114139, JN114140, JN114142-JN114148, 

JN114151-JN114153, JN114155, JN114156, JN114158, JN114160-JN114164, 

JN114166-JN114168, JN114170, JN114172, JN114174-JN114176, JN114178- 

JN114182, JN114184-JN114187, JN114189-JN114191, JN114193-JN114200, 
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JN114202, JN114204-JN114207, JN114209-JN114220, JN114222-JN114224, 

JN114226, JN114227, JN114234, JN114235, JN662426, JN662428, JN662429, 

JN662431- JN662435 and JN662437. 

 

Statistical analyses 

Descriptive analyses (frequency, medians, averages, standard deviations) (Epi InfoTM 

Version 3.5.1) and univariate analyses were performed. Kruskal Wallis or Mann 

Whitney tests (p-value <0.05) were performed when appropriate. 

 

RESULTS 

Main features of study group 

During the study period 124 pregnant women infected with HIV-1 were recruited and 

for 79% (98/124) both gp41 and pol sequences were obtained and mutations analyzed. 

Among 98 pregnant women infected with HIV-1, heterosexual transmission was 

reported by all, however, 7.1% (7/98) also referred blood transfusion and one patient 

was an intravenous drug user. The median age of participants was 25 years (range 16-42 

years). At enrollment the median of CD4 cells counts (n=86) was 489 cells/µL (range 

56-1418 cells/µL). The median of plasma viral load (n=93) was 4694 copies/mL (50-

431,787 copies/mL). Regarding ARV use, 30 out of 98 (31%) patients were ARV naive, 

50 (51%) were under MTCT prophylaxis and 18 (18%) were under continuous HAART 

(Table 1). All patients were T20 naive. Most pregnant women (63.2%) was diagnosed 

for HIV-1 infection after 2007. 
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Molecular data 

Natural resistance to T20 

The frequency of natural resistance to T-20 in the HR1 region among 98 HIV-1 gp41 

sequences varied depending on the Database: 0% (IAS-USA), 3.1% (Stanford Database) 

and 6.1% (other sources) [9,17]. According to Stanford three isolates presented the 

L44M resistance mutation to T-20 in HR1. Considering resistance mutations described 

previoulsy, three other isolates had N42D and R46M mutations [9,17].  In total, the rate 

of natural resistance to T-20 was 6.1%. Compensatory mutations in HR2 region were 

present in 20.4% (20/98). 

 

Gp41 env data stratified by ARV use and transmitted and secondary resistance in 

pol 

To evaluate the potential impact of ARV use on gp41 mutations/polymorphisms, patient 

data were stratified as ARV naive, MTCT prophylaxis and HAART groups (Table 2). In 

naive group, 6.7% (2/30) isolates had the L44M HR1 primary mutation. HR2 

compensatory mutations were detected in 20% (6/30) naive patients: S138A mutation 

(n=5) and E137K mutation (n=1). One naive patient had both the L44M HR1 primary 

mutation and the S138A HR2 compensatory mutation. Among ARV naive patients 

13.3% (4/30) had transmitted drug resistance in pol gene: PI M46I mutation (n=1) and 

three patients had NNRTI mutations: K103N (n=2) and K103N+ P225H (n=1). 

Among pregnant women under temporary MTCT prophylaxis (n=50), three patients 

(6%) had the L44M and R46M HR1 primary mutations (Table 3). HR2 compensatory 

mutations were detected in 11 patients (22%): S138A (n=5), E137K (n=4), N126K 

(n=2). One patient had both R46M and N126K HR2 compensatory mutation. Among 

MTCT prophylaxis group, secondary drug resistance in pol was 4% (2/50) represented 
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by resistance to only one ARV class: NRTI M184V mutation and NNRTI Y188L 

mutation.  

In pregnant women under HAART (n=18) one patient (5.6%) had N42D HR1 primary 

mutation and three patients (16.7%) had HR2 compensatory mutations: S138A (n=1), 

E137K (n=2) (Table 3). Secondary drug resistance in pol gene was 33.3% (6/18), two 

patients were MDR (JX133947, JX134002 accession numbers). Resistance mutations to 

two ARV classes were detected in three patients (JX133929, JX133932, JX133950 

accession numbers). Resistance mutation to one ARV class was detected in one patient 

under MTCT prophylaxis (JX133971 accession number).  

 

Gp41 env polymorphisms in the FP, HR1, HR2 and TM regions 

Several polymorphisms not related to T-20 resistance were observed among 98 gp41 

env sequences from pregnant women under different levels of ARV exposure. The rate 

of the most frequent polymorphisms is shown in Figure 1, according to patients’ARV 

use: naive, MTCT prophylaxis and HAART. Many indels within the gp41 FP fragments 

sequenced were observed (45.9%; 45/98). Insertions in 2-3, 3-4 and 4-5 positions of 

gp41 FP (n=41) were observed, mostly between 3-4 positions (38/41) corresponding to 

the insertion of T (n=25), A (n=8), V (n=4) and M (n=1) amino acids (Figure 2). 

Deletions within FP (n=4) were detected in position 2 (n=3) and in position 3 (n=1).  

 

HIV-1 subtypes in gp41 and pol regions 

Regarding HIV-1 genetic diversity in gp41 env region: 79% (77/98) were subtype B, 

14% (14/98) were subtype C and 7% (7/98) were subtype F1. No recombinant form in 

HIV-1 gp41 env region was identified. HIV-1 pol gene sequencing revealed 64.3% 
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(63/98) subtype B
PR

B
RT

, 12.2% (12/98) subtype C
PR

C
RT

, 8.2% (8/98) subtype F1
PR

F1
RT

 

and 15.3% recombinant isolates: 13 B
PR

/F1
RT

, two B
PR

/C
RT

.  

Considering HIV-1 subtypes identified in both PR/RT and gp41 env regions ~78% 

(76/98) could be considered “pure” subtypes: 61.2% (60/98) subtype B, 12.2% (12/98) 

subtype C and 4.1% (4/98) subtype F1 (Figure 1A). The rate of possible B/C and B/F1 

recombinants reached 22.5% (22/98). The frequency of B/F1 recombinants increase 

from 13.3% (13/98) in pol to 20.4% (20/98) (pol+gp41) whereas the prevalence of B/C 

recombinants remained constant (Figure 3). 

 

DISCUSSIONS 

The selective pressure of ARV drugs on the pol gene of HIV-1 may impact other HIV-1 

genomic regions such as the env gene, thus promoting drug resistance mutations to 

entry inhibitors [20]. The HIV-1 envelope (gp120 and gp41) is a highly polymorphic 

region and the outer membrane proteins are under constant pressure of the immune 

system and of ARV drugs. To analyse the potential impact of ARV drugs targeting pol 

gene on gp41 polymorphism/mutations this study among pregnant women took 

advantage of having patients with different levels of exposure to ARV ranging from no 

exposure to temporary MTCT prophylaxis and patients under continuous HAART. The 

simultaneous analysis of pol and gp41 sequences showed no relationship between ARV 

exposure and the presence of natural resistance mutations to T-20. None of the pregnant 

women which had primary gp41 resistance mutations (N42D, L44M, R46M) presented 

any resistance mutation in the pol gene. The rate of natural resistance in HR1 regions 

and the rate of HR2 compensatory mutations in gp41 was similar among ARV naive, 

MCTC prophylaxis and HAART groups (p>0.05) (Table 4). As expected, previous 

ARV therapy targeting pol had a significant impact on secondary resistance among 
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patients under HAART which reached more than one third of the group (p=0.004). The 

high rate of secondary resistance, including MDR cases indicate that the number of 

women that may need salvage therapy with T-20 may be higher than antecipated. The 

two patients considered MDR the pol region had no T-20 resistance mutation indicating 

that they may profit from T-20 salvage therapy. A previous study from our group 

identified one MDR patient among 42 pregnant women [21]. The impact of HAART 

use on the emergence of mutations hat may compromise future salvage therapies is an 

important area of investigation.  

Several mutations that confer resistance to T-20 mainly located within gp41 HR1 36-45 

positions have been described [17,22,23].  Natural resistance to T-20 can occur due to 

its low genetic barrier in which a single point mutation in the Glycine-Isoleucine-Valine 

(GIV, 36-38 positions in the HR1 region) can decrease the susceptibility to T-20 

significantly [17,24]. Among our study group natural resistance to T-20 reached 6.1%, 

however N42D, L44M and R46M mutations detected are considered low impact 

mutations. The primary N42D resistance mutation in HR1 was identified in one patient 

under HAART who did not have any resistance in pol. N42D mutation confers fourfold 

resistance to T-20 but when associated with V38A mutation, its impact increases 139-

fold [9]. The L44M primary mutation observed in three patients can lead to loss of 

clinical response, if combined with other mutations in the HR1 region. The L44M 

mutation has been described in isolates from T-20 naive patients [25,28]
 
 and in patients 

under long term T-20 therapy it can be associated with other mutations in the HR1 

region, such as V38A or G36D or N42T [10,23,29]. The R46M mutation observed in 

two women under MTCT prophylaxis, occurs outside the hotspot for resistance to T-20 

(36-45 of HR1). R46M mutation was described in vivo in patients receiving low doses 

T-20 monotherapy [17] and in naive patients [26,27,30,31].  However there is no 
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consensus about the actual impact of R46M mutation on T-20 resistance. At this point 

we cannot speculate about the potential effect of N42D, L44M and R46M low impact 

mutations for future T-20 use. 

The reasons for the high polymorphism within gp41 are only partially understood [20]. 

The present study identified several amino acid indels between 3-4 positions of the FP 

fragment. A high rate of different insertions (n=43) was detected in HIV-1 subtype B 

viruses. The insertion of Threonine (T) between positions 3-4 was previously described 

in HIV-1 subtype B of men who have sex with men from Germany and the impact these 

indels remains unclear [32]. In the HR1 region the N42S polymorphism was identified 

in 28% of isolates including all 14 HIV-1 subtype C isolates detected in this study. The 

high prevalence of N42S polymorphism in HIV-1 subtype C has been previously shown 

[27,33],  and it is considered a natural subtype C polymorphism, associated with modest 

hypersusceptibility to T-20 [23,24,27]. All resistance mutations to T-20 described in 

this study were identified in HIV-1 subtype B isolates within the HR1 region of the 

gp41 fragment. 

Considering HIV-1 genetic polymorphims in pol (PR/RT) and gp41 env regions, “pure” 

subtype B predominated and was followed by subtype C and subtype F1. The frequency 

of discordant subtypes in pol and gp41 which may suggest possible intersubtype 

recombination increased from 15.3% in pol to 22.4%. Previous molecular epidemiology 

studies in pol and env sequences from central Brazil have identified B/F1 recombinant 

as the second most prevalent viruses [12,13,34,35].
 
Full-length or near-full-length 

genomic studies with these isolates having discordant subtypes in pol and env may help 

the identification of new circulating recombinant forms (CRF) or already described 

CRFs or even unique recombinant forms (URF) circulating in central Brazil. We have 

recently reported a significant increase in the frequency of subtype C (11.5%) in newly 
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diagnosed pregnant women, mainly from interior cities within Goiás State [35,36]. The 

current study which analyzed HIV-1 genetic diversity in pol and env among pregnant 

women confirmed the increase in heterosexual transmission of HIV-1 subtype C. The 

epidemic of subtype C in inland central-western Brazil was shown to have a close 

phylogenetic relationship with the subtype C epidemic from the Southeast and South 

regions of Brazil, the later is considered the origin of subtype C epidemic in Brazil [36].  

Despite the relative small sample size, results from the current study show that natural 

resistance to T-20 was not associated with pol resistance nor with previous ARV use. 

High rate of secondary resistance, including MDR indicate that the number of women 

that may need T-20 salvage therapy may be higher than anticipated. The prevention of 

MTCT is considered one of the most successful approaches to avoid transmission of 

HIV-1 and our results highlight the importance of monitoring drug resistance among 

women. 
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FIGURE LEGENDS 

 

FIGURE 1. Representation of polymorphisms in the FP, HR1, HR2 and TM 

regions in gp41. ARV: antiretroviral, MTC prophylaxis: prophylaxis therapy, HAART: 

highly active antiretroviral therapy, FP: fusion peptide, TM: transmembrane region. 

 

FIGURE 2. Representation of amino acid insertions in gp41 FP region among 

HIV-1 isolates from pregnant women. ARV: antiretroviral, FP: fusion peptide, 

Prophyl: prophylaxis therapy, HAART: highly active antiretroviral therapy. 

 

FIGURE 3. HIV-1 pol and gp41 subtypes among pregnant women infected with 

HIV-1. A: Frequency of HIV-1 pol/gp41 subtypes. B: Frequency of HIV-1 pol/gp41 

discordant subtypes. PR: protease region, RT: reverse transcriptase region. 
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TABLE 1 

Main characteristics of pregnant women infected with HIV-1 stratified by ARV use. 

  

ARV Naive         

n=30 

MTC Prophylaxis 

n=50 

HAART 

n=18 

 

p* 

Age - years 

 (median range) 25 (17-38) 25 (17-37) 27 (16-42) 

 

0.43 

CD4 cells/µL                    

(median range) 

556
a 

 
(120-1181) 

497
b 

 (95-1418) 

399
c 

 (56-931) 

 

0.25 

HIV-1 RNA copies/mL           

(median range) 

24,344
d 

 
(50-401,707) 

5577
e 

 
(50-431,787) 

1516
f 

 
(50-82,093) 

 

0.04 

HIV-1 Diagnosis 

 (year) % 

 After 2007 

 2008-2010 

16.7 

 83.3 

36 

 64 

72.2 

 27.8                         

 

 

0.11 

0.03 

ARV Use Duration                  

(months, median range) N/A                                                            4 (1-7) 21(2-96) 

 

0.0001 

* The p values were determined by Kruskal-Wallis test as appropriate (p < 0.05: 

statistically significant); The p values analysis of groups at different levels of 

exposure to ARV. N/A: not applicable, ARV: antiretroviral, MTC: mother-to-child. a) 

n=24; b) n=46; c) n=15; d) n=27; e) n=49; f) n=17. 
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TABLE 2 

Amino acid substitutions in gp41 and PR/RT resistance mutations among ARV naive pregnant women infected 

with HIV-1. 

GenBank 
Accession 

Number 
 

Age 

(years) 

gp41 

Mutations 
PR/RT Mutations 

HR1 

     

HR2 

 

PI NRTI NNRTI 

JX133931 27 - - M46I - - 

JX133933 27 - S138A - - - 

JX133955 35 - S138A - - - 

JX133968 25 - -  - K103N 

JX133973 23 - S138A - - K103N 

JX133981 38 L44M - - - - 

JX133987 28 - S138A - - - 

JX134023 25 - E137K - - - 

JX134027 19 L44M S138A - - - 

JX134028 24 - - - - K103N, P225H 
PI: protease inhibitor, NRTI: nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTI: non-nucleoside reverse 

transcriptase inhibitors, PR: protease region, RT: reverse transcriptase region. HR1: primary mutation, HR2: 

compensatory mutation. The resistance mutations are given in bold. 
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TABLE 3 

Amino acid substitutions in gp41 and PR/RT regions among pregnant women infected with HIV-1 under 

MCTC prophylaxis and HAART. 
GenBank 

Accession 
Number 

Age 

(years) 
ARV use 

gp41 Mutations PR/RT Mutations 

HR1 HR2 PI NRTI NNRTI 

JX133935 26 Prophyl - S138A - - - 

JX133952 20 Prophyl - E137K - - - 

JX133956 17 Prophyl - S138A - - - 

JX133960 23 Prophyl - E137K - - - 

JX133961 19 Prophyl L44M - - - - 

JX133964 34 Prophyl - N126K - - - 

JX133967 20 Prophyl - S138A - - - 

JX133970 17 Prophyl - E137K - - - 

JX133993 19 Prophyl R46M - - - - 

JX133998 27 Prophyl - S138A - - - 

JX134005 23 Prophyl - E137K - - - 

JX134010 22 Prophyl R46M N126K - - - 

JX134011 37 Prophyl - - - - Y188L 

JX134024 34 Prophyl - S138A - - - 

JX134037 27 Prophyl - - - M184V - 

JX133929 37 HAART - - M46L,I50L,V82A M184V - 

JX133932 31 HAART - S138A - M184V 
K103N, 

P225H 

JX133947 37 HAART - - D30N,L90M 
K70R, M184V, 

T215Y,K219E 

L100I, 

H221Y 

JX133950 22 HAART - - - M184V K103N 

JX133971 28 HAART - - - M184V - 

JX133992 36 HAART N42D - - - - 

JX134002 41 HAART - - V82A K70R, K219E 

K101E, 

Y181C, 

G190A 

JX134018 17 HAART - E137K - - - 

JX134036 20 HAART - E137K - - - 
ARV: antiretroviral, PI: protease inhibitor, NRTI: nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NNRTI: non-

nucleoside reverse transcriptase inhibitors, PR: protease region, RT: reverse transcriptase region. HR1: 

primary mutations, HR2: compensatory mutations, Prophyl: MCTC prophylaxis, HAART: highly active 

antiretroviral therapy. Resistance mutations are given in bold. 
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TABLE 4 

Summary of the frequency of gp41 HR1 (primary mutations), HR2 (compensatory 

mutations) and secondary drug resistance in pol among pregnant women. 

 
ARV Naive         

n=30 

MTC Prophylaxis 

n=50 

HAART 

n=18 
p* 

HR1 primary mutations  6.7% 6% 5.6% 0.66 

HR2 compensatory mutations  20% 22% 16.7% 0.83 

Secondary drug resistance N/A 4% 33.3.% 0.004 

(p* < 0.05: statistically significant); The p values analysis of groups at different levels of 

exposure to ARV. N/A: not applicable, ARV: antiretroviral, HAART: highly active 

antiretroviral therapy, MTC: mother-to-child. 
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Figure 1 
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Figure 2 
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