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RESUMO 

Oliveira EC. Prevalência das mutações de resistência a drogas (DRM) 

antirretrovirais em pacientes soropositivos para o HIV do ambulatório de 

Imunodeficiências Secundárias do HCFMUSP na cidade de São Paulo, Brasil 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2019. 

Apesar dos avanços nas últimas décadas no tratamento do paciente soropositivo 

para o HIV e da recomendação de 2015 da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), ainda permanece o obstáculo das Mutações de Resistência a Drogas 

(DRMs) do vírus, induzida por suas altas taxas de mutação, que pode prejudicar 

o sucesso da terapia e comprometer a prevenção da doença, limitando as 

opções de tratamento disponíveis. Vários estudos em diferentes partes do 

mundo têm demonstrado aumento ou taxas estáveis de resistência aos 

antirretrovirais (ARVs), por isso, é necessário o monitoramento dessas DRMs, 

que terão suas particularidades de acordo com o perfil de cada região. Com esse 

propósito, este estudo avaliou as DRMs e sua suscetibilidade às principais 

classes de ARVs nos pacientes soropositivos para o HIV do Hospital das Clinicas 

da cidade de São Paulo. Para os pacientes nunca expostos ao tratamento ARV, 

a prevalência de DRMs transmitidas das 249 genotipagens analisadas foi de 21 

(8,4%) e a prevalência de DRMs adquiridas foi de 75 (68,8%) dos 109 casos 

expostos ao ARV. Além disso, na comparação dessa prevalência entre as duas 

décadas de abrangência deste estudo (2002-2017), houve aumento de qualquer 

mutação CPR (Calibração de Resistência Populacional), transmitida, da primeira 

para a segunda década, principalmente da classe NNRTI (Inibidores Não 

Nucleosídios da Transcriptase Reversa). Também é importante destacar que as 

mutações transmitidas responsáveis por esse aumento foram a K103N (3,5%), 

a P225H (0,6%) e K103S e Y181C, ambos com 0,3%. Já para o grupo dos 

pacientes em uso das medicações ARVs, houve uma pequena diminuição, não 

significativa, de qualquer mutação da primeira para a segunda década, porém, 

somente da classe IP (Inibidores da Protease), isoladamente, que foi significativo 

essa diminuição. 

Descritores: HIV-1; Resistência a medicamentos; Mutação; Terapia 

antirretroviral de alta atividade; Brasil; Teste de resistência. 
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ABSTRACT 

 

Oliveira EC. Prevalence of antiretroviral drug resistance mutations (DRM) in 

HIV seropositive patients from the outpatient clinic of a large university from 

São Paulo, Brazil [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2019. 

 

Despite the progress in recent decades of HIV patient treatment and the 2015 

Recommendation of the World Health Organization (WHO), it still remains an 

obstacle, the virus Drug Resistance Mutations (DRMs) induced by their high 

mutation rates, which may affect the success of the therapy and compromise the 

prevention of the disease, limiting treatment options available. Many studies in 

different parts of the world demonstrate an increase or even steady rates of 

resistance to antiretroviral (arv) drugs, therefore, it´s necessary to monitor these 

DRMs, which will have their own peculiarities according to each region. For this 

purpose, this study evaluated the DRMs and their susceptibility to the main 

classes of antiretrovirus present in the HIV patients at the Hospital das Clínicas 

in São Paulo. To patients never exposed to antiretrovirus treatment, the 

prevalence of transmitted DRMs was 21 (8.4%) of 249 genotypes analysed and 

the prevalence of acquired DRMs was 75 (68.8%) of 109 cases exposed to arv. 

In adittion to it, the comparison of this prevalence in almost two decades of study 

(2002-2017), shows an increase of any mutation CPR (Calibrated Population 

Resistance) transmitted from the first to the second decade mainly of NNRTI 

(Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors) class. Alongside this, it´s 

important to note that the transmitted mutations responsible to this increase were 

K103N (3.5%), P225H (0.6%) and K103S and Y181C, both with 0.3%. 

Considering the group of pacients in use of arv drugs, there were found a non-

significant small decrease of any mutation from the first decade to the second, 

although only IP (Protease Inhibitors) class showed a significant decrease. 

Descriptors: HIV-1; Drug resistance; Mutation; Antiretroviral therapy, highly 

active; Brazil; Resistence test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde 1990, um crescente número de drogas antirretrovirais tornou-se 

disponível para o tratamento do paciente com o vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) (1). Após o advento da altamente ativa terapia antirretroviral 

(HAART), a infecção pelo HIV é tratável e encarada como uma doença crônica 

em pacientes que têm acesso à medicação e que mantêm uma supressão 

virológica (2). Em meados de 2015, o guia de tratamento para pacientes 

soropositivos para o HIV foi mudado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e passou a recomendar o uso de Terapia Antirretroviral (TARV) para todos os 

indivíduos infectados, independentemente da contagem de células T CD4+ (3). 

O início da HAART o mais precoce possível, resulta em benefícios na saúde do 

paciente HIV como aumento da sobrevivência, melhora da qualidade de vida, 

redução na taxa de doenças graves e, inclusive, diminui significantemente a sua 

transmissão (4, 5). 

Com base nesse contexto mundial, a UNAIDS, em 2016, reconheceu três 

metas fundamentais para eliminar a aids, conhecidas como metas 90-90-90, e 

estipulou o que os países devessem atingir até 2020. São elas: o diagnóstico de 

90% das Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), 90% das PVHA diagnosticadas 

em uso de TARV e 90% das PVHA em uso de TARV com supressão de carga 

viral  (6). O mesmo relatório da UNAIDS/ 2016 destacou também os avanços do 

Brasil e seus desafios frente à meta 90-90-90. Ele citou os avançados estudos e 

iniciativas de uso da Profilaxia Pré- Exposição (PrEP), o autoteste de HIV, o 

investimento brasileiro em prevenção entre populações-chave, a distribuição 

gratuita de preservativos, o ótimo acesso à terapia, entre outros (6). 

Conforme estatísticas globais do Programa Conjunto das Nações Unidas 

sobre HIV/Aids (UNAIDS) de 2017, existem 36,9 milhões (31,1 milhões – 43,9 
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milhões) de pessoas no mundo vivendo com HIV. O relatório estimou que o 

número anual de novas infecções por HIV passou a ser de 1,8 milhão (1,4 

milhão-2,4 milhão). Além disso, 59% (44-73%), ou seja, mais da metade de todas 

pessoas que vivem com HIV no mundo, já tem acesso ao tratamento e o número 

de mortes relacionadas com a aids caiu mais da metade desde 2005, constando 

940 000 (670,000-1,3 milhão) em 2017 (7).  

Segundo dados do Boletim Epidemiológio HIV/Aids 2018, no Brasil, no ano 

de 2017, foram diagnosticados 42.420 novos casos de HIV, 37.791 casos de 

Aids e 11.463 óbitos com taxa de mortalidade padronizada de 4,8/100.000 

habitantes. (8). Também foram notificados em 2017, em São Paulo, 1039 casos 

de HIV, 593 óbitos por aids e a taxa bruta de motalidade foi de 4,9 (8, 9).  

Apesar dessa melhora nas últimas décadas com o tratamento anti-HIV, 

ainda permanece um obstáculo que pode prejudicar o sucesso da terapia: a 

resistência do vírus às drogas induzida por suas altas taxas de mutação, que 

pode comprometer a prevenção da doença e limitar as opções de tratamento 

disponíveis, especialmente em serviços de saúde em que não existe teste de 

genotipagem empregado na rotina (10-12).  

Em 20 de julho de 2017, A OMS disponibilizou um relatório alertando o 

mundo sobre essa crescente tendência de aumento de resistência do vírus HIV 

às drogas ARVs disponíveis. Segundo a OMS, o crescimento dessas taxas, 

mesmo que ainda lento, poderia minar o progresso internacional no tratamento 

e prevenção da doença. O relatório destaca que em seis dos 11 países 

pesquisados na África, Ásia e América Latina mais de 10% das pessoas tinham 

registro de resistência do vírus a medicamentos do mercado. O Brasil também 

está nesta lista, porém com índice menor que 10% (13).  

Atualmente, a OMS está desenvolvendo um novo plano de ação global com 

duração de cinco anos para apoiar o esforço internacional de prevenir, monitorar 

e responder ao surgimento das mutações de resistência aos medicamentos 

contra o HIV, com o intuito de garantir a durabilidade em longo prazo e eficácia 
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dos antirretrovirais disponíveis e futuros. Para isso instruiu os países a combater 

as mutações de resistência com o monitoramento da qualidade de seus serviços 

de saúde e frizando que medidas adequadas sejam adotadas assim que falhas 

no tratamento fossem detectadas. Segundo a OMS, modelos matemáticos 

mostraram que 135 mil mortes e 105 mil novas infecções poderão ocorrer nos 

próximos 5 anos se nenhum esforço no combate ao vírus for realizado (14).  

Com relação a essa resistência, Xiaoxu Han et al. (2007) demonstrou que 

aproximadamente 21-40% de novas infecções, carregam cepas de HIV 

resistentes a pelo menos uma das classes de drogas ARVs utilizadas nas TARVs 

e que mais de 70% de falha na terapia antirretroviral está relacionada com o 

surgimento de mutações de resistência (3). A resistência aos medicamentos 

contra o HIV também pode comprometer os objetivos de prevenção, uma vez 

que os indivíduos com Carga Viral (CV) maiores são mais propensos a transmitir 

o HIV para seus parceiros (15). 

As elevadas taxas de mutação do HIV (16, 17) podem causar modificações 

estruturais nas proteínas que são alvo dos antirretrovirais, podendo afetar na 

interação de ligação ou atividade das drogas antirretrovirais (18, 19). Isto torna 

o vírus altamente sensível à pressão de seleção de drogas que não suprimem 

totalmente sua replicação viral . Por exemplo, em um regime antirretroviral que 

não controla totalmente a replicação do HIV, pode ocorrer uma seleção e 

preservação dessas variantes virais mais resistentes (20). Essa contínua 

replicação viral na presença de pressão do fármaco permite a progressiva 

acumulação de mutações, que podem levar a um aumento da resistência aos 

ARVs. Alguns antirretrovirais requerem apenas uma única mutação para que já 

se tenha um alto nível de resistência à droga, enquanto outros requerem 

múltiplas mutações pontuais (16, 21). 

Diariamente, cada indivíduo infectado, não tratado, pode conter uma 

mistura complexa de cepas virais com uma população total estimada de cerca 

de dez bilhões de vírus e 100 milhões de novas células são infectadas (22, 23). 
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Além do mais comum, HIV tipo 1, e do tipo 2, que é raro, existem quatro grupos 

dentro do HIV-1 (M, O, N e P) (24, 25). Dentre os quatro grupos, o M é o de maior 

prevalência no mundo e caracteriza-se por apresentar-se com nove subtipos 

virais:  A, B, C, D,F, G, H, J e K (26). Recombinantes entre subtipos foram 

designados como formas recombinantes circulantes (CRFs) se completamente 

sequenciados e encontrados em três ou mais indivíduos epidemiologicamente 

desvinculados, e formas recombinantes únicas (URFs) se não atenderem a 

esses critérios. Um total de 96 CRFs foram identificados até o momento (27). No 

Brasil, o subtipo predominante é B, seguido por recombinante BF, e subtipos F 

e C.  No entanto, devido suas dimensões continentais, o modelo de distribuição 

de subtipos virais é distinto para cada região brasileira. A distribuição global dos 

genótipos do HIV-1 é altamente heterogênea e varia geograficamente  (28, 29). 

Essa elevada diversidade genética e a rápida seleção de cepas variantes 

mutadas do HIV permitem que os vírus escapem do sistema imunológico, 

levando ao surgindo de mutações de resistência a drogas (DRM) e isso tem sido 

um grande impedimento também no desenvolvimento de uma vacina eficaz 

contra a doença (24). 

Como se vê na Figura 1, variantes virais resistentes podem ser substituídas 

por populações do tipo selvagem quando a pressão do fármaco não está mais 

presente ou insuficiente. No entanto, essas variantes resistentes podem gerar 

reservatórios de células T infectadas latentes e reemergirem se a droga for 

utilizada novamente. Este é um dos mecanismos responsáveis pela chamada 

falha terapêutica que permite a seleção de cepas majoritárias devido maior 

capacidade replicativa (fitness viral) (16). 
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LEGENDA: Em um indivíduo infectado sem tratamento, a cepa selvagem do HIV induz a formação 
de inúmeros variantes mutantes , pois possui sua elevada taxa de mutação e de erros de transcrição, 
porém, o fitness (capacidade adaptativa) da cepa selvagem é muito mais alto que do mutante, 
selecionando, dessa forma,  a cepa selvagem como predominante. Isso ocorre pois os variantes 
mutantes são mais defectivos. Em um indivíduo infectado em tratamento eficaz, a replicação está 
inibida pela ação das drogas arvs, então não há seleção de mutantes ou cepa selvagem. Porém, em 
um indivíduo infectado em tratamento irregular, as variantes mutantes resistentes estão sob uma 
pressão seletiva de um remédio que não inibe totalmente a replicação, mas é suficiente para 
selecionar só os variantes resistentes e esses persistem sobre o tipo selvagem.  
FONTE: Adaptado de M. J. Kozal, 2009 

Figura 1. Descrição esquemática do mecanismo de resistência aos ARVS 

 

A presença de DRM é uma importante preocupação, principalmente ao 

iniciar a Terapia Antirretroviral (TARV) e também na falha virológica observada 

durante o uso do regime Antirretroviral (ARV) (30). No ambulatório de 

imunodeficiências secundárias (ADEE 3002), de atendimento a pacientes 

soropositivos para o HIV do Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo, a 

adesão à medicação ARV é cerca de 80% das tomadas (31), representando um 

grupo de pacientes em que a viremia está presente e que é fonte de mutações 

de resistência. A adesão aos ARVs pode ser avaliada através do questionário 

CEATH (32, 33), realizado no ADEE 3002, durante as consultas regulares de 
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acompanhamento ambulatorial dos pacientes no hospital. A baixa aderência aos 

ARVs está frequentemente associada ao surgimento dessas mutações e é a 

principal determinante da falha virológica e terapêutica (3, 34, 35). Tais mutações 

que surgem sob pressão de seleção permitem que os vírus continuem 

replicando, aumentando a probabilidade da falha no tratamento (1). Assim, uma 

população de pacientes em que a replicação do HIV-1 é inibida e a viremia 

plasmática é suprimida, é menos propensa ao surgimento de resistência em 

contraste com uma população de pacientes com níveis elevados de viremia, que 

possuem maior propensão a erros de replicação viral e que, portanto, é foco das 

mutações de resistência (3, 35). 

As mutações de resistência, uma vez presente no vírus, podem ser 

transmitidas para um novo indivíduo (1, 3), podendo tornar o paciente não 

responsivo à primeira terapia ARV, estas são as chamadas mutações de 

Resistência Transmitida a Drogas (1). Tem sido demonstrado que a ocorrência 

dessas DRMs transmitidas é proporcional à quantidade de pessoas em uso ao 

ARV que uma população fora submetida e que muda rapidamente ao longo do 

tempo (4). No mundo, estima-se que ela ocorra entre 4% e 13% dos indivíduos 

virgens de tratamento (35). 

A prescrição de ARVs adequados em uma infecção pelo HIV aguda e 

recente tem o benefício de limitar a formação dos reservatórios do HIV e 

melhorar a resposta imune à infecção. DRMs transmitidas podem afetar o tempo 

de resposta ao antirretroviral e comprometer a eficiência do tratamento (36). 

O teste de genotipagem é recomendado para pacientes recém-infectados 

e naqueles que apresentam falha terapêutica aos antirretrovirais em uso (37). O 

teste de genotipagem para identificação das DRMs transmitidas ainda não faz 

parte da rotina padronizada do sistema de saúde do Brasil, apesar de ter o 

potencial de melhorar a eficácia dos ARVs  (12, 36). A baixa aderência aos ARVs 

está frequentemente associada ao surgimento dessas mutações de resistência 

e é o principal determinante da falha terapêutica (3, 34, 35), definida quando a 
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carga viral não se encontra mais suprimida, mas está acima do limite inferior de 

detecção do teste (34). 

É importante também considerar as resistências preexistentes aos ARVs 

ao trocar a medicação em pacientes com carga viral indetectável, mas que 

buscam a mudança com a finalidade de encontrar um regime mais tolerável ao 

paciente ou mais simplificado. Nessas situações, quando a carga viral já está 

suprimida é incomum a realização de genotipagem. O risco de surgimento de 

resistência após a mudança de um regime requer um estudo mais aprofundado 

(35). 

A descontinuação do uso do ARV, graças a seus efeitos colaterais, também 

poderia afetar o sucesso da TARV, levando a falha no tratamento por mutações 

de resistência e é um fator que varia geograficamente (4). A lista de mutações 

associadas com resistência aos medicamentos antiretrovirais é regularmente 

atualizada (24).  

A expansão dos programas de tratamento do HIV tem sido associada a 

uma maior prevalência de resistência transmitida, e taxas altas foram 

documentadas em vários países e em populações específicas. Em um estudo 

de fase três, randomizado, realizado entre 2007 e 2011, na África, Ásia e 

Américas; 8,2% dos participantes demonstraram cepas com resistência 

transmitida a drogas pré-tratamento e 35,3% tinham resistência adquirida devido 

à falha do ARV (5). 

Segundo um outro estudo (Tabela 1), porém de São Paulo, realizado por 

Gonsalez et al. (2007), 6,5% dos pacientes tinham produzido resistência 

transmitida às drogas antirretrovirais usadas na prática clínica (38). A prevalência 

foi semelhante a mesma observada por outro estudo feito em São Paulo por 

Barreto et al. (2006), que mostrou uma taxa de 6.3% (17, 39).  
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Tabela 1 - Prevalência de DRMs transmitidas no ADEE 3002 em 2006, 

SÃO PAULO, BRASIL 

Distribuição de mutações de resistência transmitidas às drogas ARVs 

Prevalência de mutações de resistência por classe de droga, n1 (%) 

Qualquer Mutação2 8 (6,5) 

NRTI3 2 (1,6) 

NNRTI4 2 (1,6) 

IP5 1 (0,8) 

Multidrogas6 3 (2,4) 

FONTE: Adapato de Gonsalez, C.R. et al. (2007) (38) 

NOTA: Três pacientes com mais de uma mutação para cada classe de ARV. 

1 n =123 

2 Qualquer Mutação: Pelo menos uma classe de ARV com mutação  

3 IP: Inibidores da Protease Maior  

4 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos 

5 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos  

6 Multidrogas: mais de uma classe de ARV com mutação  

 

O acesso universal aos ARVs, bem como o monitoramento do tratamento 

estão disponíveis no Brasil desde 1997. As diretrizes de tratamento brasileiro 

recomendam os regimes baseados em NNRTI como ARV de primeira linha 

desde 2000, mais cedo que em outros países de baixa e média renda. A maioria 

dos tratamentos disponíveis atualmente é baseada em inibidores da enzima da 

transcriptase reversa, protease e integrase. Apesar da existência de variantes 

resistentes, os Inibidores da Transcriptase Reversa análogo de Nucleosídeos 

(NRTIs) continuam a ser os pilares da terapia antirretroviral e prevenção através 

de PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) (24, 36). 

Como a era da terapia eficaz contra o HIV continua, vários estudos em 

diferentes partes do mundo têm sido realizados, embora ainda existam poucos 

dados sobre a frequência e os fatores de risco às DRMs nas regiões mais 

atingidas pela pandemia do HIV (4). No geral, esses estudos têm demonstrado 
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aumento ou taxas estáveis de resistência aos ARVs (40-43), por isso, programas 

de vigilância eficazes devem ser adotados e personalizados no 

acompanhamento dessas DRMs (11).  

A resistência adquirida e transmitida aos medicamentos ARVs pode 

comprometer o controle efetivo do HIV (36, 44).  As altas taxas de resistência em 

crianças e em comunidades com programas de tratamento maduros, taxas mal 

documentadas em populações mais ameaçadas tanto para infecção pelo HIV 

quanto para falha no tratamento, e os atrasos nos regimes de troca após falha 

virológica documentada sugerem que as estratégias atuais para minimizar a 

resistência aos medicamentos contra o HIV são subóptimas (15). Os programas 

de tratamento atuais são muitas vezes inadequados para estimar o uso de ARV 

levando à previsão incorreta da disponibilização dos medicamentos e 

interrupções em seu fornecimento (17) . 

  Fatores que podem atenuar essas tendências incluem a adoção de 

tratamentos com maiores barreiras à resistência e tecnologias que poderiam ser 

implantadas para identificar as falhas de tratamento mais precocemente. Novos 

agentes antirretrovirais com maior barreira à resistência, provavelmente, estarão 

disponíveis no futuro próximo, mas deve-se ter cuidado ao assumir que esses 

agentes solucionarão o problema da resistência aos medicamentos contra o HIV. 

(17, 28). 

 A melhor estratégia que hoje existe e que é algo acessível seria o controle 

da CV, porém esta ainda precisa ser usada adequadamente para garantir sua 

eficácia, uma vez que o acesso ao teste permanece limitado em muitos países 

e seus resultados são demorados e prejudicam o tratamento. (45). Abordagens 

inovadoras que simplifiquem a coleta comunitária de dados sobre a Carga Viral 

e resistência a drogas irão melhorar os esforços nacionais e internacionais de 

vigilância  (17, 46).   

Finalmente, a contribuição da profilaxia pré-exposição (PREP) e profilaxia 

pós-exposição (PEP) com relação à carga de mutações de resistência geral ao 
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HIV é desconhecida, porém preocupante, dado que a falha na profilaxia já foi 

descrita entre populações de alto risco, podendo comprometer os esforços de 

prevenção do HIV (36, 47). Estudo realizado no Rio de Janeiro, por Ferreira et 

al. (2017), mostrou que pacientes que usaram PrEP e PEP não apresentaram 

mutação de resistência, porém a amostra foi pequena, e esse dado deve ser 

observado com cautela, necessitando de uma contínua vigilância para monitorar 

esse possível risco (48). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O monitoramento das Mutações de Resistência a Drogas fornece 

importante conhecimento de suas tendências, que seguramente tem suas 

particularidades de acordo com o perfil de cada região. Esse conhecimento é 

essencial para prever a eficácia dos atuais regimes ARVs disponíveis para 

tratamento, apontando limitações nos programas de combinações de ARVs 

fixos adotados pelo governo, como também pode impactar a prática clínica, no 

sucesso da prescrição de um primeiro e efetivo tratamento ARV; no seu 

acompanhamento diante de falha virológica e ao enfatizar se o teste de 

resistência deve ou não ser adotado na rotina do pré-tratamento ou diante de 

situações específicas, com o intuito de minimizar a resistência aos 

medicamentos contra o HIV .  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

 

Avaliar a prevalência das mutações e a suscetibilidade às principais classes 

de ARVs das Mutações de Resistência a Drogas (DRM), através do teste de 

genotipagem do HIV-1 em um período compreendido entre 2002 e 2015 para os 

pacientes Naive, e meados de 2017 para os pacientes em uso de ARV, no serviço 

de referência ambulatorial, ADEE 3002, da cidade de São Paulo.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Avaliar a prevalência das mutações e a suscetibilidade às 

principais classes de ARVs das DRMs transmitidas dos pacientes em pré-

tratamento antirretroviral; 

2. Avaliar a prevalência das mutações e a suscetibilidade às 

principais classes de ARVs das DRMs adquiridas dos pacientes em 

tratamento antirretroviral; 

3. Comparação dessas mutações entre as décadas vigentes 

deste estudo para avaliar se houve aumento ou dimunuição das mesmas. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

A análise das Mutações de Resistência a Drogas (DRM) transmitidas e 

adquiridas deste estudo foi feita a partir do estudo das genotipagens do HIV-1.   

Foi realizada uma análise comparativa, retrospectiva, do banco de dados 

referente às genotipagens do HIV-1 da coorte do ambulatório ADEE 3002, 

realizadas entre 2002 e 2015 para os pacientes Naive e meados de 2017 para 

os pacientes em uso de ARV. 

 

4.1 Considerações Éticas 

 

 

Este trabalho foi aprovado pelos Comitês de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, e pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da FMUSP em 05 

de setembro de 2016, sob o parecer número 1.713.012. 

 

4.2 Critérios de inclusão  

 

 

Foram incluídas na análise todas as genotipagens disponibilizadas e com 

resultado, provenientes do banco de dados, referentes a indivíduos adultos com 

idade maior ou igual a 18 anos, positivos para HIV- 1 e em acompanhamento 

regular no ambulatório. 
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4.3 Critérios de exclusão  

 

 

Para análise das DRMs, foram descartados registros incompletos no banco 

de dados de genotipagem de exames que não foram realizados por motivos 

adversos (material biológico insuficiente para análise/ DNA não 

amplificado/dados digitados incompletos). Também, dos 473 testes com 

resultado, 358 (75,7%) referem-se à primeira genotipagem do paciente no 

serviço e 115 (24,3%) a testes posteriores, ou seja, que possuem mais de um 

exame de um mesmo paciente. Esses exames posteriores e extras foram 

desconsiderados de nossa análise. 

 

4.4 População de Estudo 

 

 

Os voluntários dos dados analisados são oriundos do ambulatório de 

imunodeficiências adquiridas - ADEE 3002 do Hospital das Clínicas (HC) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dos quais foram 

analisados, retrospectivamente, dados de um total de 865 testes de 

genotipagens do HIV-1, coletados no período de março de 2002 a agosto de 

2017.  

Segundo estudo publicado em 2017, a coorte do ADEE 3002 do HC foi 

composta por pacientes recrutados desde junho de 1999, com aproximadamente 

500 pacientes ativos atualmente. Ela consiste principalmente de pacientes 

assintomáticos, de nível educacional alto, e de entrada encaminhados pelo 

Banco de Sangue de São Paulo, localizado no mesmo hospital. Apesar da 
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dificuldade em acompanhar e reter alguns pacientes por um longo período de 

tempo, os pacientes da coorte possuem um alto grau de adesão ao tratamento 

e apenas 5,2% dos pacientes em uso de medicações antirretrovirais e em 

acompanhamento têm uma carga viral detectável (> 50 cópias / mL), em 

comparação com uma média de 20% para o Brasil como um todo (36, 49). 

A coorte ADEE 3002 realiza teste de genotipagem de resistência antes do 

uso de antirretrovirais e para rebote de carga viral, com vigilância ativa de falha 

de drogas. Quanto ao uso dos ARVs, as recomendações terapêuticas sempre 

foram as vigentes no Brasil, revistas e atualizadas à medida que novos 

medicamentos foram sendo registrados no país ou que novas evidências 

demonstraram a necessidade de mudanças nas recomendações de uso dessas 

medicações (37). Em suma, a coorte é uma amostra específica e diferenciada, 

podendo não refletir a realidade encontrada em outros contextos, incluindo a 

cidade de São Paulo, segundo o estudo (49). 

Como não houve recrutamento de pacientes, apenas análise dos dados 

disponíveis, não coube aplicação de TCLE. 

 

4.5 Genotipagem do HIV-1  

 

 

As genotipagens do HIV-1 para análise de resistência foram realizadas pelo 

protocolo da RENAGENO (50) no Instituto de Medicina Tropical da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, no Laboratório de Investigação 

Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM) -LIM56 até o final de 

dezembro de 2015. A partir de 2016, utilizando também o protocolo Renageno 

assim como metodologias próprias desenvolvidas no laboratório, mas validadas 

por controle de qualidade externos, as genotipagens passaram a ser realizadas 

no IAL- Instituto Adolfo Lutz e no LIM-3. Desde 2002, o LIM56 tem sido referência 
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para genotipagem pela RENAGENO (Rede Nacional de Genotipagem do HIV-1) 

organizada pelo Ministério da Saúde (MS) do Brasil para monitoramento de 

resistência primária ao HIV para realizar vigilância de casos com resistência 

transmitida, e secundária para avaliar resistência adquirida pelo critério de 

segunda falha ao TARV.   

As genotipagens foram realizadas por um profissional técnico e, de modo 

geral, o DNA proviral das genotipagens analisadas foi amplificado e 

sequenciado para a região da protease e transcriptase reversa do vírus. Depois, 

as sequências foram analisadas por meio do algoritmo da Universidade de 

Stanford (https://hivdb.stanford.edu/hivdb/by-sequences/), para identificação 

das mutações de resistência às drogas ARVs e de seus subtipos (Anexo A e 

B).  

As mutações associadas à resistência aos medicamentos e à 

determinação dos subtipos foram identificadas sempre usando a versão vigente 

e atual do banco de dados de Resistência a Medicamentos do HIV da 

Universidade de Stanford (HIVDB): Programa HIVdb (http://hivdb.stanford.edu/) 

de acordo com cada época de análise, de 2002 a 2017. O programa apresenta 

uma lista  atualizada de mutações a cada ano (28, 51).  

Esses resultados das genotipagens foram digitados para planilhas dos 

programas Microsoft Excel pelo técnico responsável que realizou a 

genotipagem.  

 

4.5.1 Análise das Mutações de Resistência a Drogas  

 

 

Foram consideradas DRMs transmitidas a drogas as resistências primárias 

identificadas nos testes de genotipagem dos pacientes pré-tratamento. Foram 

consideradas DRMs adquiridas, aquelas resultantes de falha do ARV, 

https://hivdb.stanford.edu/hivdb/by-sequences/
http://hivdb.stanford.edu/
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identificadas nos testes de genotipagem dos pacientes em exposição ao 

tratamento antirretroviral. 

Neste estudo, tanto para a análise das mutações transmitidas como das 

adquiridas, foram incluídas somente as mutações às principais classes de 

ARVs (IP, NRTI, NNRTI). Também, foi conceituado como Qualquer Mutação, 

pelo menos uma classe de ARV com mutação e como Multidrogas, quando mais 

de uma classe de ARV possuísse mutação. 

Além disso, para o estudo da resistência transmitida, as sequências foram 

reanalisadas utilizando a lista de mutações de monitoramento da ferramenta 

CPR (Calibração de Resistência Populacional) da Universidade de Stanford 

(CPR Versão 6.0, Stanford Database, SDRM 2009)  que é um programa adotado 

pela OMS  para a análise de sequências do HIV-1, que fornece uma abordagem 

padrão, determinando sequências submetidas contendo uma mutação sugestiva 

de DRMs (12)  (Anexo D).  Já para resistência adquirida, foram consideradas 

todas mutações presentes. 

 

4.6 Análise Estatística  

 

 

Os resultados das genotipagens digitados nas planilhas dos programas 

Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Seattle, WA, USA) pelo técnico 

responsável que realizou a genotipagem foram passados para outras planilhas 

do Excel e tratados por meio de estatística descritiva, com cálculos de 

percentuais e frequências. Foram feitas tabelas de frequência e apresentação 

gráfica dos vários resultados. Para a análise das variáveis categóricas, foi usado 

teste chi- quadrado de Pearson através da análise dos dados no programa Stata 

versão 8. Significância estatística definida como p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A Figura 2 descreve os testes de genotipagem dos genes TR (transcriptase 

reversa) e Protease do HIV entre 2002 e 2017, incluindo casos naive entre 2002 

e 2015 e tratados de 2002 a 2017. Das 858 (100%) genotipagens listadas no 

banco de dados, 473 (55,1%) referem-se a genotipagens com resultados 

disponíveis para a análise e 348 (44,9%) são referentes a solicitações de 

genotipagens que não puderam ser concluídas por falta de amplificação do 

material genético, devido material insuficiente para a realização do exame ou por 

falta de dados completos digitados e, portanto, não possuem resultados para 

análise. Desses 473 resultados de genotipagem disponíveis, 358 (75,7%) 

referem-se à primeira genotipagem do paciente no serviço e 115 (24,3%) a testes 

posteriores, ou seja, que possuem mais de um exame de um mesmo paciente. 

Dos 358 pacientes com pelo menos uma genotipagem, 249 (69,5%) foram 

realizadas em pacientes virgens de tratamento antirretroviral (naive) e 109 

(30,4%) são de genotipagens realizadas em pacientes que estavam em 

tratamento com algum esquema antirretroviral, para definição de troca da 

medicação em uso devido à possível resistência do vírus. 
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Figura 2. Testes de genotipagem dos genes TR1 e Protease do HIV entre 
2002-2017 

1 TR: Transcriptase Reversa 

 

A Tabela 2 descreve o gênero e idade dos pacientes dessa coorte 

estudada. De modo geral, a média da idade é de 37 anos e a predominância é 

de homens (74,3 %) sobre as mulheres (25,7%). 

 

Tabela 2 - Características dos pacientes com genotipagens entre 2002-
2017  

Variáveis 
Total 
N 358 

Sem tratamento prévio 
N 249 (69,5%) 

Expostos ao ARV1 
N 109 (30,4%) 

Gênero Masculino 266 (74,3%) 190 (76,3%) 76(69,7%) 

Gênero Feminino 92(25,7%) 59(23,7%) 33(30,3%) 

Idade 

Média (±DP) 
37 (±10,9) 35 (±10,9) 41 (±9,8) 

1 ARV: antirretroviral 

 

858 solicitadas  
(100%)

473 (55,1%) 
com resultado

358 (75,7%) 
primeiro teste

249 (69,5%)  
sem 

tratamento

109 (30,4%) 
expostos ao 

ARV

115 (24,3%) 
testes 

posteriores 
(repetidos)

385 (44,9%)

sem resultado
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A Tabela 3 descreve a distribuição dos subtipos do HIV-1 nos pacientes 

da coorte ADEE 3002,  de 2002 a 2017. Os subtipos prevalentes foram 78,2% 

de BB; 7,3% de FF e não recombinantes; 3,6% de CC e 3,6% não estava 

disponível, ou seja, não possuia resultado para análise. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos subtipos do HIV-1 nas genotipagens 
analisadas 

TOTAL: 358 

Subtipos Total % 

B/B 280 78,2 
C/C 13 3,6 
F/F 26 7,3 
B/C 5 1,4 
B/F 3 0,8 
D/B 4 1,1 
F/B 13 3,6 
K/B 1 0,3 

NÃO DISPONÍVEL 13 3,6 

 

 

A Tabela 4 descreve a prevalência das Mutações de Resistência aos ARVs 

às principais classes de drogas usadas no tratamento do HIV-1 (Inibidor de 

Protease Maior, NRTI, NNRTI) e para Qualquer Mutação e Multidrogas, para os 

pacientes virgens de tratamento, entre 2002 e 2015. Destacamos que para os 

pacientes sem tratamento prévio, a prevalência de Qualquer Mutação foi de 21 

(8,4%). 

 

Tabela 4 - Prevalência das mutações de resistência para os pacientes 
virgens de tratamento entre 2002-2015 (continuação)  

 
Principais classes de ARV 

SEM TRATAMENTO PRÉVIO 
N= 249 (69,5%) 

Qualquer Mutação1 21 (8,4%) 

IP2 4 (1,6%) 

 continua 
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Tabela 4 - Prevalência das mutações de resistência para os pacientes virgens de 

tratamento entre 2002-2015 (conclusão) 

 
Principais classes de ARV 

SEM TRATAMENTO PRÉVIO 
N= 249 (69,5%) 

NRTI3 10 (4%) 

NNRTI4 12 (4,8%) 

Multidrogas5 4 (1,6%) 

1 Qualquer Mutação: Pelo menos uma classe de ARV com mutação  

2 IP: Inibidores da Protease Maior  

3 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos 

4 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos  

5 Multidrogas: mais de uma classe de ARV com mutação 

 

A Tabela 5 descreve a prevalência de Mutações de Resistência aos ARVs 

às principais classes de drogas usadas no tratamento do HIV-1 (Inibidor de 

Protease Maior, NRTI, NNRTI) e para Qualquer Mutação e Multidrogas, 

analisando os resultados das genotipagens dos pacientes que já haviam 

sido expostos aos ARVs. Destacamos que para os pacientes expostos ao ARV, 

75 (68,8%) possuíam Qualquer Mutação. 

 

Tabela 5 - Prevalência das mutações de resistência para os pacientes 
expostos aos ARVs entre 2002-2017 

 
Principais classes de ARV 

EXPOSTOS AO ARV 
N=109 (30,4%) 

Qualquer Mutação1 75 (68,8%) 
 

IP2 35 (32,1%)  

NRTI3 63 (57,8%)   

NNRTI4 54 (49,5%)   

Multidrogas5 55 (50,5%)  
 

1 Qualquer Mutação: Pelo menos uma classe de ARV com mutação  

2 IP: Inibidores da Protease Maior  

3 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos 
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4 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos  

5 Multidrogas: mais de uma classe de ARV com mutação 

 

A Tabela 6 descreve a frequência de Mutações de Resistência aos ARVs, a 

cada ano, às principais classes de drogas usadas no tratamento do HIV-1 (Inibidor 

de Protease Maior, NRTI, e NNRTI) e para Qualquer Mutação e Multidrogas dos 

pacientes virgens de tratamento aos ARVs. 

 

Tabela 6 - Frequência das mutações de resistência a cada ano para os pacientes 

virgens de tratamento entre 2002-2015 (continuação) 

 

 

Sem tratamento  
N=249 

Principais 
classes de 

ARV 

Qualquer 
Mutação1 

IP2 NRTI3 NNRTI4 Multidrogas5 

2002 
N=1 

0(0%) 0(0%) 0 (0%)  0(0%) 0(0%) 

2003 
N=26 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

2004 
N=27  

4(14,8%)                                                                                                                                                                                     1(3,7%) 0 (0%) 3 (11,1%) 0 (0%) 

2005 
N=40 

2 (5%) 1 (2,5%) 2 (5%) 0 (0%)  1(2,5%) 

2006 
N=35 

2 (5,7%) 0 (0%) 1 (2,9%) 2 (5,7%) 1 (2,9%) 

2007 
N=34 

1 (2,9%) 0 (0%) 1 (2,9%) 0 (0%) 0 (0%) 

2008 
N=15 

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2009 
N=18 

4(22,2%) 1 (5,6%) 3 (16,7%) 2 (1,1%) 1 (5,6%) 

2010 
N=24 

5 (20,8%) 0 (0%) 2 (8,3%) 3 (12,5%) 0 (0%) 

2011 
N=7 

1 (14,3%)  0(0%) 0 (0%) 1 (14,3%) 0 (0%) 

2012 
N=14 

1(7,1%) 0 (0%) 1 (7,1%) 1 (7,1%) 1 (7,1%) 

2013 
N=1 

 0(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

     continua  
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Tabela 6 - Frequência das mutações de resistência a cada ano para os pacientes 

virgens de tratamento entre 2002-2015 (conclusão) 

 

1 Qualquer Mutação: Pelo menos uma classe de ARV com mutação  

2 IP: Inibidores da Protease Maior  

3 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos  

4 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos  

5 Multidrogas: mais de uma classe de ARV com mutação 

 

A Tabela 7 descreve frequência de Mutações de Resistência aos ARVs, a cada 

ano, às principais classes de drogas usadas no tratamento do HIV-1 (Inibidor de 

Protease Maior, NRTI, e NNRTI) e para Qualquer Mutação e Multidrogas dos 

pacientes que já haviam sido expostos aos ARVs. 

 

Tabela 7 - Frequência das mutações de resistência a cada ano para os 
pacientes expostos aos ARVs entre 2002-2017 (continuação) 

EM TRATAMENTO ARV  
N=109 

Principais 
classes de 

ARV 

Qualquer 
Mutação1 

IP2 NRTI3 NNRTI4 Multidrogas5 

2002 
N=8 

8 (100%) 

 
8(100%) 

 
6(75%) 

 
5 (62,5%) 

 
6(75%) 

 
2003 
N=10 

8(80%) 

 
7(70%) 

 
8(80%) 

 
5(50%) 

 
8(80%) 

  
2004 
N=9 

4(44,4%) 

 
3(33,3%) 

 
3(33,3%) 

 
2(22,2%) 

 
3(33,3%) 

 
2005 
N=10 

7(70%) 

 
4(40%) 6(60%) 5(50%) 5(50%) 

     continua 
 

Sem tratamento  
N=249 

Principais 
classes de 

ARV 

Qualquer 
Mutação1 

IP2 NRTI3 NNRTI4 Multidrogas5 

2014 
N=5 

1(20%) 1(20%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

2015 
N=2 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
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Tabela 7 - Frequência das mutações de resistência a cada ano para os 
pacientes expostos aos ARVs entre 2002-2017 (conclusão) 

EM TRATAMENTO ARV  
N=109 

Principais 
classes de 

ARV 

Qualquer 
Mutação1 

IP2 NRTI3 NNRTI4 Multidrogas5 

2006 
N=16 

13(81,3%) 3(18,8%) 11(68,8%) 11(68,8%) 10(62,5%) 

2007 
N=7 

7(100%) 2(28,6%) 5(71,4%) 7(100%) 5(71,4%) 

2008 
N=7 

2(28,6%) 0(0%) 2(28,6%) 1(14,3%) 1(14,3%) 

2009 
N=5 

3(60%) 2(40%) 3(60%) 2(40%) 2(40%) 

2010 
N=9 

4(44,4%) 
 

1(11,1%) 

 
3(33,3%) 

 
3(33,3%) 

 
2(22,2%) 

 
2011 
N=2 

1(50%) 0(0%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 

2012 
N=4 

3(75%) 1(25%) 3(75%) 3(75%) 3(75%) 

2013 
N=3 

2(66,6%) 0(0%) 0(0%) 2(66,6%) 0(0%) 

2014 
N=2 

0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

2015 
N=7 

5(71,4%) 

 
1(14,3%) 

 
5(71,4%) 

 
3(42,9%) 

 
3(42,9%) 

 
2016 
N=6 

5(83,3%) 0(0%) 4(66,6%) 5(83,3%) 4(66,6%) 

2017 
N=4 

3(75%) 

 
3(75%) 

 
3(75%) 

 
0(%) 

 
3(75%) 

 
1 Qualquer Mutação: Pelo menos uma classe de ARV com mutação  

2 IP: Inibidores da Protease Maior  

3 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos 

4 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos  

5 Multidrogas: mais de uma classe de ARV com mutação 

 

Os gráficos 1 e 2 representam as tabelas 6 e 7.  

O Gráfico 1 é da frequência de Mutações de Resistência transmitida, a 

cada ano, às principais classes de drogas usadas no tratamento do HIV-1 

(Inibidor de Protease Maior, NRTI, e NNRTI) e para Qualquer Mutação e 

Multidrogas. 
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Gráfico 1. Frequência das mutações de resistência transmitida a cada ano- 
pacientes virgens de tratamento 

 

O Gráfico 2 é da frequência de Mutações de Resistência para os pacientes 

expostos aos ARVs, a cada ano, às principais classes de drogas usadas no 

tratamento do HIV-1 (Inibidor de Protease Maior, NRTI, e NNRTI) e para Qualquer 

Mutação e Multidrogas. 
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Gráfico 2. Frequência das mutações de resistência adquirida a cada ano- 
pacientes em uso de ARVs 

 

Considerando como década 1 as amostras de 2002 a 2009 e década 2 as 

amostras de 2010 a 2015 para pacientes naive e de 2010 a 2017 para pacientes 

em uso de ARV, foram comparados esses resultados nas tabelas 8, 9, 10, 11 e 

12 para pacientes virgens de tratamento e nas tabelas 13, 14, 15, 16 e 17 para 

os pacientes expostos aos ARVs. 

A Tabela 8 mostra essa comparação das frequências entre décadas de 

Qualquer Mutação transmitida. Houve aumento estatisticamente significativo 

dessas mutações de 6,63% para 15,09% (p= 0,049). 

 

Tabela 8 - Frequência de Qualquer Mutação1 transmitida entre décadas 
(continuação) 

Qualquer 
Mutação1 CPR 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2015 

Sem Mutação 183 
93,37 

45 
84,91 

228 
91,57 

   continua 
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Tabela 8 - Frequência de Qualquer Mutação1 transmitida entre décadas 
(conclusão) 

Qualquer 
Mutação1 CPR 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2015 

Com Mutação 13 
6,63 

8 
15,09 

21 
8,43 

TOTAL 196 
100 

53 
100 

249 
100 

p = 0.049 
1 Qualquer Mutação: Pelo menos uma classe de ARV com mutação  

 

A Tabela 9 mostra essa comparação das frequências entre décadas das 

mutações transmitidas na classe de ARV IP. Não houve aumento 

estatisticamente significativo dessas mutações de 1,53% para 1,89%, com p = 

0.855. 

 

Tabela 9 - Frequência das mutações transmitidas entre décadas - classe 
de ARV IP1 

Mutações CPR 
IP1 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2015 

Sem Mutação 193 
98,47 

52 
98,11 

245 
98,39 

Com Mutação 3 
1,53 

1 
1,89 

4 
1,61 

TOTAL 196 
100 

53 
100 

249 
100 

p = 0.9 
1 IP: Inibidores da Protease Maior  

 

A Tabela 10 mostra essa comparação das frequências entre décadas das 

mutações transmitidas na classe de ARVs NRTI. Não houve aumento 

estatisticamente significativo dessas mutações de 3,57% para 5,66 %, com p = 

0.492. 
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Tabela 10 - Frequência das mutações transmitidas entre décadas - classe 
de ARV NRTI1 

Mutações CPR 
NRTI1 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2015 

Sem Mutação 183 
96,43 

50 
94,34 

239 
95,98 

Com Mutação 7 
3,57 

3 
5,66 

10 
4,02 

TOTAL 196 
100 

53 
100 

249 
100 

p = 0.492 
1 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos 

 

A Tabela 11 mostra essa comparação das frequências entre décadas das 

mutações transmitidas na classe de ARVs NNRTI. Houve aumento, porém 

estatisticamente significativo dessas mutações de 3,57% para 9,43 %, com p = 

0.077. 

 

Tabela 11 - Frequência das mutações transmitidas entre décadas - classe 
de ARV NNRTI1 

Mutações CPR 
NNRTI1 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2015 

Sem Mutação 189 
96,43 

48 
90,57 

237 
95,18 

Com Mutação 7 
3,57 

5 
9,43 

12 
4,82 

TOTAL 196 
100 

53 
100 

249 
100 

p= 0.077 
1 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos  

 

A Tabela 12 mostra essa comparação das frequências entre décadas das 

mutações transmitidas para Multidrogas. Não houve aumento estatisticamente 

significativo dessas mutações de 4,08% para 5,66 %, com p =0.620. 
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Tabela 12 - Frequência das mutações transmitidas entre décadas – 
Multidrogas1 

Mutações CPR 
Multidrogas1 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2015 

Sem Mutação 188 
95,92 

50 
94,34 

238 
95,58 

Com Mutação 8 
4,08 

3 
5,66 

11 
4,42 

TOTAL 196 
100 

53 
100 

249 
100 

p = 0.620 
1 Multidrogas: mais de uma classe de ARV com mutação 

 

O Gráfico 3 representa essa comparação entre décadas das mutações 

transmitidas. Houve aumento estatisticamente significativo de Qualquer Mutação 

e um aumento quase significativo para a classe NNRTI. Para as classes de 

antirretroviral IP e NRTI e para Multidrogas não foi significativo o aumento. 

 

Gráfico 3. Frequência das mutações de resistência transmitidas entre décadas - 

pacientes virgens de tratamento 
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A Tabela 13 mostra a comparação das frequências entre décadas de 

Qualquer Mutação dos pacientes em uso de ARVs. Houve diminuição, porém 

estatisticamente não significativa dessas mutações de 72,22% para 62,16%, 

com p = 0.283. 

 

Tabela 13 - Frequência de Qualquer Mutação1 em pacientes em uso de 
ARV entre décadas 

Qualquer 
Mutação1 – uso 

ARV 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2017 

Sem Mutação 20 
27,78% 

14 
37,84% 

34 
31,19 

Com Mutação 52 
72,22% 

23 
62,16% 

75 
68,81 

TOTAL 72 
100 

37 
100 

109 
100 

p= 0.283 
1 Qualquer Mutação: Pelo menos uma classe de ARV com mutação  

 

A Tabela 14 mostra a comparação da frequência entre décadas das 

mutações IP nos pacientes em uso de ARVs. Houve diminuição estatisticamente 

significativa dessas mutações de 40,28% para 16,22%, com p = 0.011. 

 

Tabela 14 - Frequência entre décadas de mutação na classe de ARV IP1 
em pacientes em uso de ARV  

Mutações IP1 – 
uso ARV 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2017 

Sem Mutação 43 
59,72 

31 
83,78 

74 
67,89 

Com Mutação 29 
40,28 

6 
16,22 

35 
32,11 

TOTAL 72 
100 

37 
100 

109 
100 

p = 0.011 
1 IP: Inibidores da Protease Maior  
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A Tabela 15 mostra a comparação entre décadas da frequência das 

mutações NRTI nos pacientes em uso de ARVs. Houve diminuição, porém 

estatisticamente não significativa dessas mutações de 61,11 % para 51,35%, 

com p = 0.329. 

 

Tabela 15 - Frequência entre décadas de mutação na classe de ARV 
NRTI1 em pacientes em uso de ARV 

Mutações NRTI1 
– uso ARV 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2017 

Sem Mutação 28 
38,89 

18 
48,65 

46 
42,20 

Com Mutação 44 
61,11 

19 
51,35 

63 
57,80 

TOTAL 72 
100 

37 
100 

109 
100 

p= 0.329 
1 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos 

 

A Tabela 16 mostra a comparação da frequência entre décadas das 

mutações NNRTI nos pacientes em uso de ARVs. Houve diminuição, porém 

estatisticamente não significativa dessas mutações de 52,78% para 43,24%, 

com p = 0.346. 

 

Tabela 16 - Frequência entre décadas de mutação na classe de ARV 
NNRTI1 em pacientes em uso de ARV 

Mutações 
NNRTI1 – uso 

ARV 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2017 

Sem Mutação 34 
47,22 

21 
56,76 

55 
50,46 

Com Mutação 38 
52,78 

16 
43,24 

54 
49,54 

   continua 
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Tabela 16 - Frequência entre décadas de mutação na classe de ARV 
NNRTI1 em pacientes em uso de ARV 

Mutações 
NNRTI1 – uso 

ARV 

Década TOTAL 

2002-2009 2010-2017 

TOTAL 72 
100 

37 
100 

109 
100 

p= 0.346 

1 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos 

 

A Tabela 17 mostra a comparação entre décadas da frequência das 

mutações Multidrogas dos pacientes em uso de ARVs. Houve diminuição, porém 

estatisticamente não significativa dessas mutações de 55,56% para 40,54%, 

com p = 0.138. 

 

Tabela 17 - Frequência entre décadas de mutação para Multidrogas1 em 
pacientes em uso de ARV 

Multidrogas1 – 
uso ARV 

Década 
TOTAL 

2002-2009 2010-2017 

Sem Mutação 
32 

44,44 
22 

59,46 
54 

49,54 

Com Mutação 
40 

55,56 
15 

40,54 
55 

50,46 

TOTAL 
72 

100 
37 

100 
109 
100 

p = 0.138 
1 Multidrogas: mais de uma classe de ARV com mutação 

 

O Gráfico 4 mostra a comparação entre décadas da frequência das 

mutações dos pacientes em uso de ARVs. Houve diminuição, porém 

estatisticamente não significativa dessas mutações NRTI, NNRTI, Multidrogas e 

Qualquer Mutação, com exceção da classe IP, cuja diminuição foi significativa. 
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Gráfico 4. Frequência das mutações de resistência adquiridas entre 
décadas - pacientes expostos aos ARVs 

 

As tabelas 18, 19 e 20 descrevem as mutações transmitidas, CPR de 

monitoramento para pacientes naive, nas classes de antiretrovirais IP, NRTI e 

NNRTI, respectivamente.  

Na Tabela 18 do valor absoluto de 1,6% de mutações transmitidas para a 

classe IP, 0,5% correspondem a mutação V82A e 0,3% de cada mutação L90M, 

I84V, I50L e N88S.  

 

Tabela 18 - Mutações CRP na classe IP1 

MUTAÇÕES CPR CLASSE IP1  
TOTAL: 6 mutações 

V82A 0,5% 

L90M 0,3% 

I84V 0,3% 

 continua 
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Tabela 18 - Mutações CRP na classe IP1 

MUTAÇÕES CPR CLASSE IP1  
TOTAL: 6 mutações 

I50L 0,3% 

N88S 0,3% 
1 IP: Inibidores da Protease Maior  

 

Na Tabela 19, dos 4% de mutações transmitidas da classe NRTI,1,1% 

foram da mutação M184V, 0,6% de cada mutação M41L, D67N, V75M e 0,3% 

de cada mutação M184I, L210W, T215Y e T69D.  

 

Tabela 19 - Mutações CRP na classe NRTI1 

MUTAÇÕES CPR CLASSE NRTI1  
TOTAL: 14 mutações 

M184I 0,3% 

M41L 0,6% 

M184V 1,1% 

L210W 0,3% 

T215Y 0,3% 

D67N 0,6% 

T69D 0,3% 

V75M 0,6% 
1 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos 

 

Na Tabela 20, dos 4,8% de mutações transmitidas, 3,5% foram de 

mutações K103N, 0,6% da mutação P225H e 0,3% de cada mutação K103S e 

Y181C. 
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Tabela 20 - Mutações CRP na classe NNRTI1 

MUTAÇÕES CPR CLASSE NNRTI1  
TOTAL: 15 mutações 

K103N 3,5% 

K103S 0,3% 

P225H 0,6% 

Y181C 0,3% 
1 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos  

 

As tabelas 21, 22 e 23 descrevem as mutações de resistência a drogas 

adquiridas das classes de antirretrovirais IP, NRTI e NNRTI nos pacientes em uso 

das medicações antiretrovirais. 

A Tabela 21 é dessas mutações adquiridas para os IP, em que 11,34% 

dizem respeito à mutação L90M; 10,30% a M46L; 8,24% a I54V; 7,21% a V82A 

e N88D; 5,15% a M46I, D30N e M36I; 4,12% a A71V e L10I; 3,09% a A71T e 

I84V; 2,06% a V32I, L76V, K20R, I54L, I50L, G73S e V82F; 1,03% a K20I, G73T, 

V82T, L24I, L33F, N88G, V11I, L24F, I54A, V82A e N88S.  

 

Tabela 21 - Mutações dos pacientes em uso das medicações ARV na classe 

IP1 (continuação) 

MUTAÇÕES IP1 - TOTAL: 97(100%) 

L90M 11(11,34%) 

M46L 10(10,30%) 

I54V 8(8,24) 

V82A 7(7,21) 

N88D 7(7,21) 

M46I 5(5,15) 

D30N 5(5,15) 

M36I 5(5,15) 

A71V 4(4,12) 

L10I 4(4,12) 
 continua 
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Tabela 21 - Mutações dos pacientes em uso das medicações ARV na classe 

IP1 (conclusão) 

MUTAÇÕES IP1 - TOTAL: 97(100%) 

A71T 3(3,09) 

I84V 3(3,09) 

V32I 2(2,06) 

L76V 2(2,06) 

K20R 2(2,06) 

I54L 2(2,06) 

I50L 2(2,06) 

G73S 2(2,06) 

V82F 2(2,06) 

K20I 1(1,03) 

G73T 1(1,03) 

V82T 1(1,03) 

L24I 1(1,03) 

L33F 1(1,03) 

N88G 1(1,03) 

V11I 1(1,03) 

L24F 1(1,03) 

I54A 1(1,03) 

V82A 1(1,03) 

N88S 1(1,03) 
1 IP: Inibidores da Protease Maior  

 

A Tabela 22 é de mutações adquiridas para os NRTI, em que 21,53% são 

de mutações M184V; 11% de mutações D67N; 10,04% de mutações M41L; 

8,13% de T215Y; 6,22% de L210W; 5,74% de K70R; 4,78% de K219Q; 4,30% 

de T215F e V118I; 2,84% de T69D; 2,39% de K219E, T69N e L74V; 1,91% de 

L74I e E44D; 1,43% de K65R; 0,95% de F116Y, T215D, D67G e K219R; 0,47% 

de K219N, Q151M, V75I, K70G, M184I, K70S, K70T, T69DN, K70EQ e K70E. 

 

Tabela 22 - Mutações dos pacientes em uso das medicações ARV na 
classe NRTI1 (continuação) 

MUTAÇÕES NRTI1 - TOTAL: 209(100%) 

M184V 45(21,53) 
 continua 
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Tabela 22 - Mutações dos pacientes em uso das medicações ARV na 
classe NRTI1 (conclusão) 

MUTAÇÕES NRTI1 - TOTAL: 209(100%) 

D67N 23(11) 

M41L 21(10,04) 

T215Y 17(8,13) 

L210W 13(6,22) 

K70R 12(5,74) 

K219Q 10(4,78) 

T215F 9(4,30) 

V118I 9(4,30) 

T69D 6(2,84) 

K219E 5(2,39) 

T69N 5(2,39) 

L74V 5(2,39) 

L74I 4(1,91) 

E44D 4(1,91) 

K65R 3(1,43) 

F116Y 2(0,95) 

T215D 2(0,95) 

D67G 2(0,95) 

K219R 2(0,95) 

K219N 1(0,47) 

Q151M 1(0,47) 

V75I 1(0,47) 

K70G 1(0,47) 

M184I 1(0,47) 

K70S 1(0,47) 

K70T 1(0,47) 

T69DN 1(0,47) 

K70EQ 1(0,47) 

K70E 1(0,47) 
1 NRTI: Inibidores da transcriptase reversa nucleosídicos 

 

A Tabela 23 é de mutações adquiridas para os NNRTI, em que 20,38% são 

da mutação K103N; 8,73% de G190A; 7,76% de A98G; 6,79% de K101E e 

V108I; 4,85% de L100I, Y181C e Y188L; 3,88% de P255H; 3,91% de V179D, 

E138A, G190S, K103R, M230L, V106I; 2,91% de H221Y; 0,97% de Y181I, 

G190AS, K103RS, V106M, V90I, K101H, K101Q, K238N, K101E, Y181V, 

F227L, K101P, E138Q, K238T, K103NRS e V106IM.  
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Tabela 23 - Mutações dos pacientes em uso das medicações ARV na 
classe NNRTI1 

MUTAÇÕES NNRTI1 - TOTAL:103(100%) 

K103N 21(20,38) 

G190A 9(8,73) 

A98G 8(7,76) 

K101E 7(6,79) 

V108I 7(6,79) 

L100I 5(4,85) 

Y181C 5(4,85) 

Y188L 5(4,85) 

P225H 4(3,88) 

V179D 3(2,91) 

E138A 3(2,91) 

G190S 2(2,91) 

K103R 2(2,91) 

M230L 2(2,91) 

V106I 2(2,91) 

H221Y 2(2,91) 

Y181I 1(0,97) 

G190AS 1(0,97) 

K103RS 1(0,97) 

V106M 1(0,97) 

V90I 1(0,97) 

K101H 1(0,97) 

K101Q 1(0,97) 

K238N 1(0,97) 

K101E 1(0,97) 

Y181V 1(0,97) 

F227L 1(0,97) 

K101P 1(0,97) 

E138Q 1(0,97) 

K238T 1(0,97) 

K103NRS 1(0,97) 

V106IM 1(0,97) 
1 NNRTI: Inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídicos 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Apesar de haverem ainda poucos estudos sobre frequência e fatores de 

risco associados às DRMs no Brasil e no mundo, sabe-se, no geral, que houve 

aumento ou taxas estáveis de resistência aos ARVs, apesar de alguns estudos 

terem demostrado taxas menores de resistência, porém associadas a pacientes 

que não fizeram uso de regimes não baseados em NNRTI (40-43, 52) . 

Atualmente,  OMS disponibilizou um relatório em 20 de julho de 2017, alertando 

o mundo sobre essa crescente tendência de aumento de resistência do vírus HIV 

às drogas ARVs disponíveis. Segundo a OMS, o crescimento dessas taxas, 

mesmo que ainda lento, poderia minar o progresso enternacional no tratamento 

e prevenção da doença (13).  

No Brasil, a maioria dos estudos, inclusive a OMS, revelou uma prevalência 

moderada de DRMs transmitidas, tipicamente variando de 5% a 10% em 

individuos sem tratamento (13, 53). Este estudo apresentou uma prevalência de 

resistência transmitida aos ARVs de 8,4% em pacientes virgens de tratamento. 

Esses resultados estão dentro do esperado encontrado no Brasil e próximos aos 

encontrados nessa mesma coorte, por Gonsalez et al. (2007), em que 6,5% dos 

pacientes tinham produzido resistência transmitida às drogas antirretrovirais (38) 

e, em outro estudo, na mesma cidade, cuja prevalência de resistência transmitida 

foi de 6.3% (39). 

Devido ao número de casos ser muito reduzido, em alguns anos da análise, 

tanto para pacientes em uso de ARV como para virgens de tratamento, optamos 

por uma comparação dessas mutações entre as duas décadas vigentes deste 

estudo. Nessa comparação observamos que, para o grupo de pacientes virgens 

de tratamento, houve aumento estatisticamente significativo de Qualquer Mutação 

CPR, transmitida, da primeira para a segunda década da análise e que esse 
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aumento aconteceu principalmente graças à classe NNRTI. Para o grupo dos 

pacientes em uso das medicações ARVs houve uma pequena diminuição, não 

significativa, de Qualquer Mutação adquirida, da primeira para a segunda década; 

porém, somente para a classe IP, isoladamente, foi significativa essa diminuição. 

Essa pequena diminuição pode ser explicada devido ao avanço na qualidade das 

medicações ARVs em uso, o que ajudou, um pouco, a não avançar no aumento 

dessa resistência adquirida. Na classe IP, teve uma diminuição significativa, que 

pode se explicar pela maior potência e barreira genética, como uso do darunavir 

nos últimos dez anos (37); As mutações prevalentes para essa classe foram a 

L90M, M46L, I54V,  V82A e N88D. 

Para a resistência transmitida, a classe de antirretrovirais NNRTI teve mais 

mutações de resistência com relação às demais, como já tem sido relatado em 

vários estudos, concernente à preocupação com esse aumento, em países em 

que a terapia antirretroviral foi introduzida recentemente (54, 55).  A própria OMS 

disponibilizou em seu relatório, de 20 de julho de 2017, um alerta para o mundo 

sobre o crescente aumento de mais de 10%, em vários países, e passou a 

recomendar que os países considerassem urgentemente o uso de um regime de 

primeira linha não contendo NNRTI (13). Em contraste com esse aumento para 

a classe NNRTI, as taxas de prevalência das mutações transmitidas, no geral,  

diminuiram um pouco em comparação com a decada de 1990, tendendo para a 

estabilidade (56).  

Em relação a essa classe de antirretrovirais, os dois NNRTI 

disponibilizados no Brasil são o efavirenz (EFZ) e a nevirapina (NVP). Quanto à 

escolha dessas medicações, o EFZ sempre foi preferencial à NVP, exceto em 

gestantes. Sabendo disso, esse aumento é óbvio devido, principalmente, ao 

antirretroviral efavirez, pelo menor custo, adesão à medicação e que por esses 

motivos passou a ser a escolha mais coerente de ARV nos últimos anos (37). 

Também, não podemos deixar de destacar que as mutações transmitidas 

responsáveis por esse aumento na classe de antirretrovirais NNRTI foram a 
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K103N (3,5%), a P225H (0,6%) e a K103S e Y181C, ambas com 0,3% cada. 

Todas conferem resistência aos fármacos de primeira geração da classe de 

antirretrovirais NNRTI, reduzindo a suscetibilidade a NVP e EFV (12, 51). 

Existem limitações que precisam ser destacadas neste trabalho. Primeiro, 

essas variações de prevalência existentes entre os estudos existentes podem 

refletir diferenças metodológicas nos procedimentos de genotipagem e também 

estão relacionadas à região geográfica e às classes de ARVs utilizados na 

população estudada. Em segundo lugar, o estudo usou amostra de conveniência 

de uma única coorte de São Paulo; portanto, os resultados podem não refletir a 

realidade de outras populações de pessoas HIV no Brasil. Também, os 

resultados das genotipagens foram, primeiramente, transcritas para uma planilha 

pelo técnico que realizou o exame e por esse motivo podem existir víeses, como 

por exemplo, de erro de digitação. Em contrapartida, houve uma re-checagem 

por outro técnico. 

Com relação às DRMs, o uso generalizado da terapia antirretroviral e o 

aumento da sobrevivência das pessoas que a utilizam, favorece a formação e 

transmissão de cepas de HIV resistentes. Por esse motivo, a vigilância da DRM 

é necessária para avaliar o surgimento e a disseminação de cepas resistentes 

aos fármacos, a fim de informar as diretrizes de tratamento anti-HIV. A 

genotipagem é de extrema importância para alcançar a metas de tratamento e 

mostrou-se rentável no contexto brasileiro (36). 

Portanto, devemos observar com cautela as mutações de resistência a 

drogas que podem prejudicar o tratamento do paciente HIV, prevenindo, dessa 

forma, a ocorrência de resistência (3), uma vez que a terapia antirretroviral 

continua sendo a única  forma de tratamento da doença, até o momento (24). 

Segundo o Relatório de 2018 sobre o Plano de Ação para a Prevenção e 

Controle do HIV e de Infecções Sexualmente Transmissíveis 2016-2021, da 

OMS, “a vigilância da resistência aos medicamentos continuará a desempenhar 

um papel fundamental no monitoramento da eficácia contínua dos 
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medicamentos atualmente disponíveis e futuros, além de informar mudanças nas 

políticas de tratamento da saúde pública”. Contudo, novos estudos precisam ser 

conduzidos no Brasil para monitoramento da prevalência de mutações (38).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

1- A prevalência de DRMs transmitidas nos pacientes em pré-tratamento 

antirretroviral foi de 21 (8,4%) das 249 genotipagens avaliadas em 

pacientes naive.  

2- Dessas mutações transmitidas de monitoramento, do valor absoluto de 

1,6% de mutações para a classe IP, 0,5% correspondem a mutação V82A 

e 0,3% de cada mutação L90M, I84V, I50L e N88S. Dos 4% de mutações 

da classe NRTI,1,1% foram da mutação M184V, 0,6% de cada mutação 

M41L, D67N, V75M e 0,3% de cada mutação M184I, L210W, T215Y e 

T69D.  Para os NNRT, dos 4,8% de mutações, 3,5% foram de mutações 

K103N, 0,6% da mutação P225H e 0,3% de cada mutação K103S e 

Y181C. 

3- A prevalência de DRMs adquiridas foi de 75 (68,8%), das 109 

genotipagens avaliadas dos pacientes que faziam uso de medicações 

antirretrovirais. 

4- As mutações adquiridas mais prevalentes foram: Para os IP, 11,34% 

dizem respeito à mutação L90M; 10,30% a M46L; 8,24% a I54V e 7,21% 

a V82A e N88D. Para os NRTI, 21,53% foram de mutações M184V; 11% 

de mutações D67N; 10,04% de mutações M41L; 8,13% de T215Y e 

6,22% de L210W. Para os NNRTI, 20,38% são da mutação K103N; 8,73% 

de G190A; 7,76% de A98G e 6,79% de K101E e V108I. 

5- Na comparação das mutações entre as décadas vigentes do estudo, para 

os pacientes virgens de tratamento ARV, houve aumento estatisticamente 

significativo de Qualquer Mutação transmitida, da primeira para a segunda 

década, principalmente graças a classe NNRTI. Já para o grupo dos 

pacientes em uso das medicações ARVs, houve uma pequena 

diminuição, não significativa, de Qualquer Mutação da primeira para a 
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segunda década, contudo, somente da classe IP, isoladamente, que essa 

diminuição foi significativa.  
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ANEXO A 

1. MODELO - LAUDO DE GENOTIPAGEM DO HIV-1 

(Resistência aos antirretrovirais-ARV) 

ALGORITMO DA UNIVERSIDADE DE STANFORD (HTTP://HIVDB.STANFORD.EDU/) 

PACIENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  (EP616)    

Médico Solicitante: xxxxxxx 

Data da entrada da amostra: 15/02/2012                                     Data do laudo: 18/05/2012 

Interpretação de Resistência a Droga: Protease 

Mutações maiores de resistência a IP: Não 

Mutações menores de resistência a IP:Não 

Outras Mutações: T12A, I15V, G16E, K20R, E35D, N37D, R57K, L63H, I64V, I72V 

Inibidores de Protease  

Atazanavir/r (ATV/r):   Sensível Lopinavir/r (LPV/r):  Sensível 

Darunavir/r (DRV/r):  Sensível Nelfinavir (NFV) Sensível 

Fosamprenavir/r (FPV/r):  Sensível Saquinavir/r (SQV/r): Sensível 

Indinavir/r (IDV/r): Sensível Tipranavir/r (TPV/r) Sensível 
 

 

Interpretação de Resistência a Droga: Transcriptase Reversa 

Mutações de Resistência NRTI: M184V 

Mutações de Resistência aos NNRTI: K103N, P225H, K238T 

Outras Mutações: K20KR, D123E, I135T, S162C, P176Q, I178M, G196E, T200A, E203D, E248EK 

Nucleosideo RTI Não-Nucleosideo RTI 

Lamivudine (3TC):  Alta resistência Efavirenz (EFV):  Alta resistência 

Abacavir (ABC):  Potencial Baixa Resistência Etravirine (ETR):  Sensível 

Zidovudine (AZT):  Sensível Nevirapine (NVP):  Alta resistência 

Stavudine (D4T): SENSÍVEL Rilpivirine (RPV): Sensível 

Didanosine (DDI):  Sensível   

Emtricitabine (FTC):  Alta resistência   

Tenofovir (TDF):  Sensível   
 

 

 

Algoritmos para análise de resistência a antirretrovirais foram desenvolvidos e são amplamente utilizados para análise do 

HIV-1; dentre eles podemos citar o REGA (algoritmo Belga), o ANRS (algoritmo Francês) e o algoritmo da Universidade de Stanford. 

No endereço http://hivdb.stanford.edu/ é possível obter um resultado comparativo de um fragmento a partir desses 3 algoritmos. É 

importante salientar que o teste de genotipagem pode apresentar resultados discordantes quando a análise de uma mesma cepa 

viral é realizada em softwares desenvolvidos a partir de algoritmos distintos. 

Neste caso, em particular, estaremos utilizando o algoritmo de Stanford para o exame de genotipagem. 

Resultado Carga Viral: XxxXXXx cópias/mL (log: 4,23) 

Resultado CD4: XxXcéls/µL 

http://hivdb.stanford.edu/
http://hivdb.stanford.edu/
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ANEXO B  

Algoritmo da Universidade de Stanford (http://hivdb.stanford.edu/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hivdb.stanford.edu/


51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

  

 

ANEXO C 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


