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RESUMO  

Silva, F. E. S. Avaliação da resistência genotípica ao Enfuvirtida em pacientes 
submetidos ao HAART. Fenotipagem virtual das cepas de HIV1 isoladas de trinta e dois 
pacientes que apresentaram resistência aos antirretrovirais. 2009. 100 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009.  

Introdução: estudos com Enfuvirtida (ENF) mostraram que mutações na HR1 da gp41 levam 
à resistência primária de cepas em pacientes sem tratamento prévio com inibidores de fusão 
(Derdeyn et al., 2000; Rimsky et. al., 1998; Sista et. al., 2002). Outros, que o uso contínuo de 
HAART leva à falha virológica (Shafer et. al., 1998; Shafer & Vuitton, 1999). Para a melhor 
escolha terapêutica recomenda-se usar a Genotipagem do HIV1 (Ministério da Saúde, 2008b; 
Perez-Elias et. al., 2003; Shafer et. al., 2001). 
Objetivos: avaliar o perfil de resistência do HIV1 ao ENF pelo sequenciamento da HR1 da 
gp41 em pacientes sob HAART, sem uso de inibidor de fusão. Realizar fenotipagem virtual 
da pol do HIV1 em trinta e duas cepas com resistência aos NRTI, NtRTI , NNRTI e PI para 
verificar indicação do ENF. 
Métodos: investigamos 877 prontuários de pacientes do CRT-DST/AIDS entre 5/2002 a 
7/2005 e verificamos que 92 que haviam realizado o Teste de Genotipagem do HIV1 em 
nosso laboratório, sem tratamento prévio com inibidores de entrada poderiam participar do 
nosso estudo. O primeiro grupo, com 60 pacientes apresentou cepas sensíveis à pelo menos 
um antirretroviral (ARV) e o segundo com 32 cujas cepas apresentaram resistência parcial e 
completa às drogas. A região HR1/HR2 da gp41 foi seqüenciada com o kit Big Dye 
Terminator vs. 3.1. Alinhamos as seqüências e as comparamos com HXB2 através do 
programa BioEdit vs.7.0.9.0. As mutações de resistência ao ENF foram determinadas pelo 
algoritmo Francês (ANRS) e pelo da Universidade de Stanford. Submetemos as sequências ao 
Virtual Phenotype Assay (Virco, Bélgica) para obtermos a Fenotipagem Virtual. Os subtipos 
da HR1/HR2 da gp41 e do pol foram determinados por análises filogenéticas e os 
recombinantes, pelo Simplot v 3.5.1. 
Resultados: 89(97%) amostras foram seqüenciadas, 2 (2%) não amplificaram e 1 (1%) não 
tinha material suficiente. Destas, 82 (92%) eram do subtipo B, 6(7%) do F1 e 1(1%), do BF 
na gp41. No pol, 80(87%) eram B, 4(4%) eram F e 7(8%), eram FB. Três (3%) apresentaram 
resistência primária ao ENF, determinada pela N42D (1%), N43H (1%) e L44M (1%). Dez 
amostras tinham os polimorfismos Q39R(10%), N42H(10%), N42R(10%), N42N/S(10%) e 
N42S(60%). Na HR2, as mutações N126N/K, N126K/Q/E, E137E/K, E137K e S138S/A 
estavam presentes em 26% das cepas. Apesar das cepas apresentarem resistência aos ARV 
pelo teste de genotipagem, a fenotipagem virtual mostrou que 10% dos ARV ainda atuavam 
sobre elas, enquanto que 75% delas apresentaram resistência parcial e 15%, completa às 
drogas. 
Conclusão: nosso estudo sugere a introdução do teste de genotipagem da HR1/HR2 da gp41 
antes de indicar do ENF em pacientes com falha terapêutica e que a Fenotipagem Virtual pode 
ser usada para a escolha do melhor esquema antirretroviral que permita uma supressão viral 
sustentada.  

Palavras - chave: Inibidor de fusão, enfuvirtida, gp41, genotipagem do HIV-1, fenotipagem 
virtual do HIV-1.  
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ABSTRACT  

Silva, F. E. S. Evaluation of the genotypic resistance associated to Enfuvirtide (ENF) in 
patients submitted to HAART. Virtual Phenotypic Assay in thirty-two isolated HIV1 
strains of the patients that presented resistance to antiretroviral. 2009. 100 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2009.  

Background: studies using Enfuvirtide (ENF) have showed that mutations in the HR1 (gp41) 
have been associated with primary resistance in strains of the patients without previous 
treatment with fusion inhibitors. (Rimsky et. al.,1998; Derdeyn et al.,2000, Sista et. al.,2002). 
The widespread use of HAART may achieve maximal suppression of the viral load, but the 
viral rebound may occur, leading to virologic failure (Shafer et. al.,1998; Shafer & 
Vuitton,1999). To optimize therapeutic choices it is recommended to use the HIV1 Genotypic 
Assay. 
Objective: to evaluate the resistance profile in the HR1 in patients submitted to HAART, but 
naïve entry inhibitors. To make the Virtual Phenotypic Assay in the pol of the HIV1 strains 
isolated of the 32 patients with resistance to the antiretroviral (ARV) and to verify the 
possibility of using the ENF. 
Methods: we investigated 877 handbook patients of the CRT-DST/AIDS from May/2002 to 
July/2005. We identified 92 naïve patients to entry inhibitors included in our cohort to do 
genotypic assay; they were included in our research. The first group was composed by 60 
persons with sensible strains to only one ARV. The second, with 32 presented strains with 
resistance to all ARV. HR1/HR2 was sequenced (ABIPrism BigDye Terminator vs 3.1). 
Bioedit Software vs.7.0.9.0 was used to compare sequences with the HIVHXB2. The resistance 
mutations to ENF were analyzed using French ANRS and Stanford HIV Drug Resistance 
Algorithm. The results by Virtual Phenotype Assay of 32 patients that presented regimen 
failure by Genotypic Assay predicted HIV phenotypic resistance. Subtype analysis were did 
by Phylogeny and the recombinants strains results, confirmed by Simplot v.3.5.1. 
Results: 89(97%) out of 92 samples were sequenced. Two of them (2%) could not be 
amplified and one (1%) we did not have enough material to use. In the HR1/HR2 82(92%) of 
the samples were typed as B, 6(7%), as F and 1(1%) as FB. In the pol 80(87%) were classified 
as B, 4(4%), as F and 7(8%) as FB. According to algorithms used, 3(3%) out of 89 ENF naïve 
patients presented complete resistance to this drug. One virus harbored the N42D mutation 
(1%), another, the N43H(1%) and the other one the L44M(1%). In 10 samples we observed 
the polymorphisms Q39R(1%), N42H(1%), N42R(1%), N42N/S(1%) and N42S(7%). In the 
HR2 domain the substitutions N126N/K, N126K/Q/E, E137E/K, E137K and S138S/A were 
present in 26% of the samples. Although strains presented resistance to the ARV by 
Genotypic Assay, in the Virtual Phenotypic Assay we verified that 10% of the drugs had 
some effect upon them. 75% of the strains presented partial and 15% completed resistance to 
ARV. 
Conclusion: it is important to introduce the HR1/HR2 genotyping test to verify resistance 
mutations to ENF before indicating this drug to patients with virologic failure. The virtual 
phenotypic assay can be used to select the better combination therapy to obtain viral 
suppression sustained response.  

Keywords: Fusion inhibitor, enfuvirtide, gp41, HIV1 genotyping assay, HIV1 virtual 
phenotype.  
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I. INTRODUÇÃO 

1.1. Histórico  

Em 1981, o órgão americano Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recebe 

a comunicação dos primeiros casos de uma imunodeficiência severa ocorrida entre cinco 

homens que fazem sexo com homens (HSH) de Los Angeles com diagnóstico confirmado 

para pneumonia causada pelo Pneumocistis carinii (CDC, 1981; Gottlieb et. al., 1981; Masur 

et. al., 1981). Atualmente, após sofrer alteração em sua nomenclatura, este agente é conhecido 

como Pneumocistis jiroveci (CDC, 2003; Stringer, 1994; Stringer et. al., 2001; Stringer et. al., 

2002). Outros casos de infecções oportunistas associadas à primeira, assim como o aumento 

do número de casos de câncer por “Sarcoma de Kaposi” e dois casos de linfadenopatia entre 

HSH intensificaram as discussões entre os órgãos de saúde pública junto ao CDC a respeito 

de tais acontecimentos (CDC, 1981; CDC, 1982a; CDC, 1982b). Ainda em 1982, descrições 

de casos semelhantes entre usuários de drogas intravenosas, em receptores de sangue e 

hemoderivados, tais como hemofílicos e politransfundidos levaram a comunidade científica 

americana a reconhecer a existência de uma síndrome e denominá-la como a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (CDC, 1982c; CDC, 1982d; CDC, 1982e). Em dezembro 

deste mesmo ano, quatro casos de AIDS em crianças abaixo de dois anos, nascidas em Nova 

Iorque, de mães infectadas, foram reportados ao CDC representando os primeiros casos de 

transmissão vertical (CDC, 1982f). Neste período o fator desencadeante desta síndrome ainda 

permanecia desconhecido; a partir de estudos posteriores foi sugerida a existência de um 

provável “agente etiológico” da AIDS, o qual era transmitido, com eficiência, entre os grupos 

supracitados. No ano seguinte ficou comprovada a transmissão heterossexual da doença 

depois da notificação de dois casos de AIDS em parceiras sexuais de usuários de drogas 

endovenosas (CDC, 1983).  
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Neste mesmo ano, pesquisadores do Instituto Pasteur de Paris isolaram um retrovírus 

(LAV-Lymphadenopathy-Associated-Vírus) com atividade de transcriptase reversa do 

linfonodo de um indivíduo que apresentava uma linfoadenopatia severa (Barré-Sinoussi et. 

al., 1983). Gallo et. al., em 1983, também isolaram de um paciente com AIDS outro 

retrovírus com características semelhantes às do Vírus da Leucemia de Célula-T Humana 

(HTLV). 

Outros estudos realizados a partir de células mononucleares do sangue periférico 

(PBMC) de pacientes adultos e com AIDS pediátrica resultaram no isolamento de um novo 

retrovírus pertencente à família do HTLV e que foi nomeado de HTLV-III (Gallo et. al., 

1984; Popovic et. al., 1984; Sarngadharan et. al., 1984; Schüpbach et. al., 1984). 

Ainda nesta mesma época, um outro vírus conhecido como ARV (AIDS Associated 

Retrovirus) foi identificado a partir de um estudo entre indivíduos com AIDS e pessoas 

saudáveis em São Francisco, revelando pela primeira vez, o estado de portador assintomático 

(Levy et. al., 1984). Em 1986, apoiando-se nos estudos entre os três retrovírus (LAV, HTLV-

III e ARV), o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus concluiu que em todos os casos o 

causador da AIDS se tratava do mesmo agente etiológico que recebeu a denominação de 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) (Coffin et. al., 1986). De acordo com as suas 

propriedades biológicas e características estruturais, classificou-se o HIV como pertencente à 

família Retroviridae, grupo de vírus que possui o ácido ribonucléico (RNA) como material 

genético e uma DNA polimerase - RNA dependente, denominada transcriptase reversa (RT), 

que sintetiza ácido desoxirribonucléico (DNA) através de uma fita simples de RNA; além 

disso, foi classificado como um membro da subfamília dos lentivírus que estão associados a 

infecções persistentes com longos períodos de latência clínica (Gelderblom et. al., 1987).  

As técnicas de seqüenciamento genético permitiram a obtenção de seqüências de 

várias cepas de HIV-1 obtidas em regiões distintas do mundo em um curto período de tempo 

e, a partir daí, este recebeu a sua primeira classificação filogenética em 1986, passando a ser 
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dividido em dois tipos conhecidos como HIV-1 e HIV-2 devido à descoberta de um novo 

retrovírus que apresentava uma similaridade de 55% entre a sua estrutura genômica e a do 

HIV-1 e que era menos patogênico do que o primeiro (Clavel et. al., 1986; Clavel et. al., 

1987). Assim sendo, o HIV-1 foi classificado como o principal responsável pela epidemia da 

AIDS, enquanto que os casos de infecção pelo HIV-2 estariam restritos a algumas regiões 

geográficas ou casos isolados em regiões específicas dos países da África Ocidental (Clavel 

et. al., 1987).  

Além dos tipos 1 e 2 já mencionados, tais análises filogenéticas revelaram que este 

agente poderia também ser subdividido em grupos, subtipos, sub-subtipos e formas 

recombinantes circulantes (CRF) (Robertson et. al., 2000). O HIV-1 foi então classificado em 

três grupos distintos M (Major), O (Outlier) e N (New ou Non-M-non-O) (Janssens et. al., 

1994; Kostrikis et. al., 1995; Leitner et. al., 1995; Louwagie et. al., 1995; Louwagie et. al., 

1993; Myers et. al., 1992; Nkengasong et. al., 1994; Simon et. al., 1998; Triques et. al., 

1999). O grupo M, considerado o responsável pela pandemia da AIDS, está dividido entre os 

subtipos A (A1, A2, A3 e A4), B, C, D, F (F1 e F2), G, H, J e K (Gao et. al, 2001; Janssens 

et. al., 1994; Kostrikis et. al., 1995; Leitner et. al., 1995; Louwagie et. al., 1993; Louwagie et. 

al., 1995; Myers et. al., 1992; Triques et. al., 1999, 2000) (Figura 1). Diferente do grupo M, 

os grupos O e N têm localização mais restrita, sendo que o grupo O é endêmico na República 

dos Camarões, representando 10% dos casos de AIDS e em países vizinhos no oeste da África 

Central (Charneau et. al., 1994; Nkengasong et. al., 1994), enquanto que o grupo N é 

representado por 1% dos indivíduos camaroneses (Ayouba et. al., 2000; Simon et. al., 1998). 

Atualmente, em uma escala global, os subtipos do HIV-1 mais prevalentes no mundo são A, 

B e C, sendo que o subtipo C representa quase 50% do total das infecções do HIV-1 no 

mundo (Figura 2) (Buonaguro et. al., 2007; Hemelaar et. al., 2004; Osmanov et. al., 2000). 
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Figura 1: Distribuição geográfica global das formas genéticas do HIV-1 (Adaptado de SABRI SAEED M. A. 
AL-SANABANI. Análise do genoma completo das linhagens de HIV prevalentes no Brasil — São Paulo, 
2005. Tese de Doutorado – Programa de Pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias. Universidade 
Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, São Paulo, 2005).            

Figura 2: Prevalência global dos subtipos do HIV-1 (Adaptado de Buonaguro et. al., 2007). 
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A alta capacidade de recombinação do HIV proporciona o crescente aparecimento de 

novas formas recombinantes do vírus, identificadas através do desenvolvimento de técnicas 

de seqüenciamento genético completo e conhecidas como Formas Recombinantes Circulantes 

(CRF). Estas são assim classificadas quando isoladas de mais de três indivíduos não 

epidemiologicamente relacionados. A co-circulação destes múltiplos subtipos e das CRF na 

mesma população, o que comumente ocorre na África, porém com freqüências distintas em 

cada região (Figura 1), aumentam a probabilidade dos indivíduos se tornarem 

“superinfectados”, ou seja, se infectarem com diferentes formas genéticas do HIV-1, gerando 

várias recombinações chamadas de formas recombinantes únicas (URF), as quais poderão ser 

disseminadas e, posteriormente, classificadas como uma CRF (McCutchan, 2006; Peeters, 

2001; Visawapoka et. al., 2006; Yang et. al., 2004). Atualmente, existem quarenta e três CRF 

descritas, depositadas no banco de dados Los Alamos HIV Sequence Database - USA (Los 

Alamos National Laboratory, 2008a).  

No Brasil, foram detectados, pelo menos, cinco subtipos do HIV-1 dentre os quais estão 

o A, B, C, D e F1. Além disso, já foram identificadas cinco CRF em nosso meio. O subtipo B 

apresenta maior prevalência do que os demais, acometendo, aproximadamente, 80% dos 

infectados brasileiros, podendo chegar até 95% dos casos em algumas regiões (Barreto et. al., 

2006; Sá-Ferreira et. al., 2007; Véras et. al., 2007). O subtipo C, além de ser o mais 

prevalente no mundo, representa 48% dos casos de HIV/AIDS da região sul do país, enquanto 

que o subtipo B representa apenas 23% nesta região (Locateli et. al., 2007). A freqüência do 

subtipo C é baixa na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro e no norte do Brasil. O subtipo F 

predomina entre os usuários de drogas endovenosas, com uma freqüência de 17% destes na 

cidade de São Paulo (Sabino et. al., 1996). No Rio de Janeiro e em Santos não foi possível 

fazer a mesma associação entre este subtipo e o grupo de usuários de drogas. O subtipo D foi 

descrito em baixa freqüência no Rio de Janeiro (Couto-Fernandez et. al., 2006; Tanuri et. al., 

1999). Os mosaicos BF ocorrem em 11% das cepas depositadas no banco de dados de Los 
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Alamos/EUA (Los Alamos National Laboratory, 2008a). Em um estudo realizado na cidade 

de Santos em um grupo de indivíduos recém-infectados e em outro constituído por pacientes 

com infecção já estabelecida, os recombinantes BF foram prevalentes em 53% dos recém-

infectados e, em 41,7% daqueles com infecção pré-estabelecida (Sucupira et. al., 2007). Uma 

provável justificativa para a alta prevalência destes recombinantes pode ser o fato de que 

Santos seja uma das principais cidades portuárias do Brasil.  

Em 1995, Diaz et. al., provaram a ocorrência de dupla infecção associada à 

recombinação através da exposição de um mesmo indivíduo, ao mesmo tempo, a duas cepas 

virais distintas. Um estudo realizado no Kenya determinou que a superinfecção é freqüente o 

que implica em maior dificuldade para o monitoramento da epidemia através de tratamento 

antirretroviral e vacinas. (Fang et. al., 2004).  

1.2. Epidemiologia  

De acordo com o último boletim epidemiológico da United Nations Programme 

(UNAIDS) de 2007, estima-se que existam 33,2 milhões de pessoas infectadas pelo HIV em 

todo o mundo e que surgiram 2,5 milhões de novos casos de infecções e 2,1 milhões de óbitos 

em decorrência da AIDS (Figura 3). 
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Figura 3: Estimativa de adultos e crianças vivendo com HIV no mundo em 2007 
(Adaptado de UNAIDS Epidemic, 2007).    

A América Latina compreende 1,6 milhões dos casos de HIV no mundo. No Brasil, o 

número de casos corresponde à terça parte deste total (UNAIDS, 2007). Em 2002, foram 

registrados no Brasil, 38.816 casos de HIV com uma taxa de incidência de 22,2 casos por 100 

mil habitantes. Em 2006, o número de casos atingiu 32.628 com uma taxa de incidência de 

17,5 casos por 100 mil habitantes. Os dados epidemiológicos mostram que, apesar do Brasil 

ser um país em desenvolvimento, este vem se destacando no controle da epidemia, 

principalmente no que se refere à diminuição da prevalência entre os usuários de drogas 

injetáveis, um dos grupos de maior risco de contaminação. Este fato é decorrente do 

desempenho do governo brasileiro, através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/AIDS do Ministério da Saúde (PN-DST/AIDS/MS), no monitoramento da 



 
16

 
epidemia e da garantia do acesso gratuito dos pacientes aos antirretrovirais (ARV). Apesar 

disso, os casos de HIV, principalmente entre as mulheres, tiveram um aumento considerável. 

De 1980 a 2007 foram identificados 314.294 casos de AIDS em homens e 159.793, em 

mulheres. Em 1985, a razão era de 15 casos da doença em homens para 1 mulher. Em 2007, 

esta relação ficou de 1,5 para 1 (Ministério da Saúde, 2007).  

1.3. Morfologia do HIV  

A partir da relação de dados obtidos de ensaios bioquímicos, imunoquímicos e 

microscopia eletrônica, foi proposto um modelo esquemático para o HIV (Gelderblom et. al., 

1987). A partícula viral é composta em seu genoma por duas fitas simples de ácido 

ribonucléico (RNA), pelas enzimas transcriptase reversa (RT) ou DNA polimerase - RNA 

dependente (p66/p51/RNase H), protease (p10), integrase (p31), Vif (p23), Vpr (p15) e Nef 

envolvidas por um nucleocapsídeo viral formado pelas proteínas p24 (Bu et. al., 1989; 

Debouck et. al., 1987; di Marzo Veronese et. al., 1986; Farmerie et. al., 1987; Farnet & 

Haseltine, 1991; Gelderblom et. al., 1987, 1989; Hansen et. al., 1988; Sarngadharan et. al., 

1985). Este é recoberto pela camada de proteínas da matriz protéica (MA ou p17) 

(Gelderblom et. al., 1987, 1989; Ozel et. al., 1988), envolvida pelo envelope glicoprotéico, no 

qual estão fixadas as glicoproteínas de superfície (gp120 ou SU), ligadas à proteína de 

transmembrana (gp41 ou TM) (Earl et. al., 1990; Muesing et. al., 1985; Pinter et. al., 1989; 

Robey et. al., 1985; Weiss et. al., 1990) ambas derivadas da clivagem de uma proteína 

precursora, conhecida como gp160. Este vírus que se apresenta na forma esférica tendo, 

aproximadamente, 110 nm de diâmetro, apresenta em sua superfície o envelope viral formado 

por uma membrana fosfolipídica dupla originada da membrana externa da célula hospedeira 

(Figura 4).  
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Figura 4: Desenho esquemático do HIV-1 (Adaptado de Ramzi et. al., 1999).      

1.4. Organização Genômica do HIV 

1.4.1. Estrutura geral  

O genoma do HIV possui 9,8 Kilobases (Kb) e está delimitado por seqüências repetidas 

conhecidas como seqüências de terminação longa (LTR) que têm como função dar início a 

expressão de outros genes virais uma vez que apresentam elementos que regulam a integração 

do genoma do HIV-1 ao do hospedeiro, a transcrição e a poliadenilação dos RNA 

mensageiros (mRNA). Com um total de 9 genes, estes estão divididos em três grupos: genes 

estruturais (gag, pol e env), genes regulatórios (tev, tat e rev) e genes acessórios (vif, vpr, 

vpu/vpxHIV2 e nef) (Benko et. al., 1990; Muesing et. al., 1985; Salfeld et. al., 1990) (Figura 5). 
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Figura 5: Estrutura esquemática da Organização genômica do HIV-1 
(Adaptado de Peterlin & Trono, 2003).  

1.4.2. Genes Estruturais  

Os genes estruturais são responsáveis pela codificação de proteínas que constituem a 

estrutura viral e daquelas que atuam no processo de replicação viral. O gene gag (antígeno de 

grupo), codifica um polipeptídeo de 55 kiloDaltons (kDa), precursor das proteínas que 

compõem a matriz protéica (MA ou p17), o capsídeo viral (CA ou p24) e as proteínas 
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nucleares (NC ou p7 e p9) (Gottlinger et. al., 1989; Mervis et. al., 1988). Os genes gag-pol 

(polimerase) são os responsáveis pela codificação da polimerase, uma proteína de 160 kDa 

que será processada pela protease, dando origem às enzimas transcriptase reversa (RT ou 

p66/p51), integrase (IN ou p31) e a protease (Pr ou p10) (Debouck et. al., 1987; Jacks et. al,. 

1988). O gene env codifica a glicoproteína (gp160) que é clivada pela protease celular dando 

origem às glicoproteínas de superfície (SU ou gp120) e transmembrana (TM ou gp41) (Earl 

et. al., 1990; Muesing et. al., 1985; Pinter et. al., 1989; Robey et. al., 1985) (Figura 5).  

1.4.3. Genes Regulatórios  

O gene tat, codifica a proteína transativadora transcricional (Tat), essencial durante a 

replicação, que atua através da interação com o elemento de resposta transativadora (TAR), 

localizado na região 5’ terminal da LTR do mRNA do HIV aumentando a sua transcrição e, 

conseqüentemente, acelerando a produção de novas partículas virais (Feinberg et. al., 1991; 

Kao et. al., 1987; Roy et. al., 1990; Ruben et. al., 1989). O gene rev codifica a proteína (Rev) 

que atua no transporte de moléculas de mRNA para o citoplasma, controlando a expressão de 

proteínas regulatórias e estruturais do HIV (Bartel et. al., 1991; Feinberg et. al., 1986; Malim 

et. al., 1989; Sodroski et. al., 1986a; Sodroski et. al., 1986b; Zapp & Green, 1989). O gene tev 

codifica a proteína p28, produzida a partir das seqüências codificadoras de tat, rev e env e 

possui atividade regulatória semelhante às de Tat e Rev (Benko et. al., 1990; Salfeld et. al., 

1990) (Figura 5).  

1.4.4. Genes Acessórios  

A proteína p23, codificada pelo gene vif, regula a maturação viral, aumentando a 

infectividade e a transmissão do HIV célula a célula (Von Schwedler et. al., 1993). O gene vif 

também está relacionado com o controle da velocidade do resultado citopático da infecção 
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pelo HIV-1 (Sakai et. al., 1991). E mais recentemente, a literatura já demonstrou que esta 

proteína viral tem um papel importante na inibição da proteína celular APOBEC3G que 

apresenta atividade antiviral natural durante o processo de transcrição reversa do HIV-1 

(Mangeat et. al., 2003; Sheehy et. al., 2002; Shindo et. al., 2003). O gene vpr produz a 

proteína (p15) que está presente no complexo de pré-integração (PIC) do genoma viral, onde 

promove a habilidade do HIV em infectar células que não estão em divisão celular por 

facilitar a localização nuclear do PIC (Heinzinger et. al., 1994). O gene vpr também está 

envolvido na capacidade de bloquear a divisão celular, como também na prevenção da 

ativação do complexo p34cdc2/cyclin B que é um importante regulador do ciclo de mitose 

celular (Braaten et. al., 1995; He et. al., 1995; Rogel, et. al., 1995). A proteína p16 é 

codificada pelo gene vpu que tem a capacidade de diminuir a modulação de receptores CD4 

pela sua degradação no retículo endoplasmático, facilitando a liberação do vírion da superfície 

da célula hospedeira (Schubert et. al., 1996). O gene nef codifica a proteína Nef (25-30 kDa). 

Vários estudos têm demonstrado que este gene é de caráter multifuncional, pois além de 

debilitar a expressão de receptores de superfície – “CD4”, interfere na ativação de células T 

(Anderson et. al., 1993; Luria et. al., 1991; Niederman et. al., 1992) e também está 

relacionado com a estimulação da infectividade viral (Miller et. al., 1994) (Figura 5).  

1.5. Ciclo Replicativo do HIV  

O processo de replicação do HIV depende da entrada do vírus no citoplasma da célula 

hospedeira através da interação entre moléculas de glicoproteínas do envelope viral (gp120) 

com receptores de superfície celular do tipo CD4. A entrada ocorre através da fusão do vírus 

com a membrana da célula, sendo essa reação mediada pela gp 41. Como existiam células 

susceptíveis à infecção pelo HIV, mas que não eram infectadas ficou claro que tal molécula 

não poderia ser o único receptor do HIV. Posteriormente, descobriu-se que o co-receptor 



 
21

 
CXCR4 da quimiocina SDF-1 e o CCR5, associado às quimiocinas RANTES, MIP-1a e MIP-

1ß também atuavam como co-receptores para o HIV, em conjunto com o CD4 (Dalgleish et. 

al., 1984; Klatzmann et. al., 1984; Kwong et. al., 1998).  

Os isolados de HIV-1 com tropismo pelo co-receptor “CCR5”, encontrado na superfície 

de macrófagos e monócitos, ficaram conhecidos como vírus R5, enquanto que as cepas de 

HIV-1 que necessitavam do co-receptor “CXCR4”, encontrado na superfície de linfócitos T, 

ficaram conhecidas como X4 (Scarlatti et. al., 1997). Existem também cepas virais que 

apresentam duplo tropismo e que ficaram conhecidas como R5/X4. A terceira região variável 

(V3) da glicoproteína de envelope gp120 do HIV-1 tem sido apontada como um determinante 

crítico na escolha entre os dois co-receptores (Hoffman & Doms, 1999) (Figura 6). 
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Figura 6: Desenho esquemático do ciclo replicativo do HIV-1 (Adaptado de Northwest Association for 
Biomedical Research - NWABR, 2008).    

1.6. Mecanismo de fusão  

A infecção das células CD4 pelo HIV inicia-se pela ligação da gp120 aos receptores CD4 

(Dalgleish et. al., 1984; Klatzmann et. al., 1984; McDougal et. al., 1985). Este processo leva à 

reestruturação desta glicoproteína, expondo a alça V3 onde ocorre à interação da gp120 com 

os co-receptores de quimiocinas dos linfócitos T ou macrófagos. Também ocorrem mudanças 

conformacionais na gp41, responsável pela fusão das membranas viral e celular (Liftson et. 
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al., 1986; Sodroski et. al., 1986a; Stein et. al., 1987), promovendo a entrada do capsídeo viral 

no citoplasma da célula alvo (Kwong et. al., 1998). O ectodomínio da gp41 é formado por 

uma seqüência hidrofóbica de peptídeos de fusão conhecida como região aminoterminal e por 

dois domínios constituídos por hepta-repetições de leucina (heptads) denominados HR1 e 

HR2 que se apresentam sob o formato de “zipper” e estão conectados por um “loop” protéico 

de ligação dissulfeto (Bernstein et. al., 1995; Delwart et. al., 1990; Pinter et. al., 1989; 

Schawaller et. al., 1989). As mudanças conformacionais neste ectodomínio, resultantes do 

estímulo de ligação nos co-receptores, direcionam a formação de uma estrutura coiled-coil 

(dupla rosca) antiparalela trimérica entre o N-terminal heptad repeat 1 (HR1) e C-terminal 

heptad repeat 2 (HR2). A interação entre HR1 e HR2 forma um feixe trimérico estável de seis 

hélices, aproximando as duas membranas e promovendo o processo de fusão (Bernstein et. 

al., 1995; Chan et. al., 1997; Earl et. al., 1990; Furuta et. al., 1998; Pinter et. al., 1989; 

Weissenhorn et. al., 1997; Wild et. al., 1994) (Figura 7). 

 

Figura 7: Esquema do processo de fusão direcionado pela gp41. A: trímero da gp41 formado pelas regiões 
HR1 e HR2; B: feixe de seis hélices formados pelos trímeros internos da HR1 e externos da HR2; C: fusão 
entre as membranas celular e viral através da formação do poro de fusão (Adaptado de Poveda et. al., 2005).   

1.7. Transcrição Reversa e Integração 
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Com a internalização do nucleocapsídeo viral no citoplasma da célula hospedeira, este é 

desmontado simultaneamente à ativação do processo de transcrição reversa, mediado por um 

RNA iniciador transportador de lisina (tRNALys,3) (Barat et. al., 1991; Oh et. al., 2006). 

Assim, a síntese da fita negativa do cDNA é realizada pela DNA polimerase RNA dependente 

(p7) e a proteína p23, codificada pelo gene vif (Lener et. al., 1998, Sakai et. al., 1991). O 

produto da ação desta DNA polimerase RNA dependente será uma dupla fita de DNA viral 

que estará associada ao PIC, constituído da dupla fita de DNA, da integrase, da matriz 

protéica, do “vpr”, da transcriptase reversa e da proteína celular HMGI(Y), que está 

diretamente envolvida tanto no controle transcricional, quanto na proteção contra a ação das 

endonucleases sobre o PIC (Farnet & Bushman, 1997; Miller et. al., 1997). Essa reação ocorre 

no citoplasma da célula hospedeira nas primeiras seis horas após a infecção. Este complexo 

será levado até o núcleo através de microtúbulos transportadores para a integração do DNA 

viral ao genoma da célula hospedeira (McDonald et. al., 2002). Este processo se dá a partir da 

ação da enzima integrase, e em seu estudo Schröder et. al., (2002) evidencia que este evento 

ocorre, de preferência, em regiões onde existam genes ativos. Entretanto, tal mecanismo ainda 

não está muito bem esclarecido (Kim et. al., 2006; Tan et. al., 2006). O DNA viral integrado 

passa a ser denominado de provírus e permanece na célula enquanto ela estiver viva. As 

proteínas celulares e virais controlam a expressão gênica do HIV; assim, proteínas virais e os 

novos genomas serão sintetizados a partir deste “molde” através da utilização da maquinaria 

da célula infectada para a produção de novos vírions (Ellison et. al., 1990; Greene & Peterlin, 

2003; Stevenson et. al., 1990) (Figura 8). 
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Figura 8: Esquema dos eventos envolvidos após a entrada do vírus na célula hospedeira (Adaptado de 
Greene & Peterlin, 2003).    

1.8. Maturação e Brotamento  

A montagem das novas partículas virais inicia-se com a inserção das glicoproteínas virais 

(gp160) na membrana plasmática da célula infectada. Cada vírion produzido possui, 

aproximadamente, 1.500 moléculas de gag, 100 gag-pol poliproteínas, duas cópias de RNA 

genômico viral e Vpr (Freed, 1998; Wilk et. al., 2001). Várias proteínas participam do 

processo de montagem do vírus, entre as quais as poliproteínas do gag e do gag-pol, assim 

como, as proteínas do nef e env. A HP68 é uma proteína celular que se liga a 

adenosinatrifosfato (ATP), permitindo as mudanças conformacionais no Gag, necessárias à 

montagem do capsídeo viral (Zimmerman et. al., 2002). À medida que os precursores 
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protéicos se acumulam, associando-se tanto às proteínas de nucleocapsídeo, quanto às 

glicoproteínas, as partículas virais se fecharão em torno das duas fitas de RNA genômico e 

das enzimas virais a elas complexadas. (Figura 9). Neste ponto, verifica-se a intensa atividade 

da protease concomitantemente à ação da proteína Vif, as quais se encarregam da maturação 

viral e de clivar as longas cadeias de proteínas precursoras e enzimas virais tornando todos os 

precursores protéicos ativos (Kohl et. al., 1988; von Schwedler et. al., 1993; Wiegers et. al., 

1998). Com os precursores protéicos maduros e, com o fechamento completo do 

nucleocapsídeo, a partícula viral fica totalmente envolvida por um segmento de membrana 

plasmática da célula hospedeira repleta de lipídeos, glicoproteínas virais e celulares que, 

provavelmente, facilitam a estabilidade e a fusão do vírus na infecção de novas células 

(Campbell et. al., 2001), promovendo o fim do ciclo replicativo com o desligamento do vírion 

da célula hospedeira, fase na qual há uma alta atividade da proteína Nef, fenômeno conhecido 

como brotamento (Qi & Aiken, 2008) (Figuras 6 e 9).  

 

Figura 9: Esquema das etapas finais ocorridas durante a montagem da partícula viral (Adaptado de Greene & 
Peterlin, 2003). 
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1.9. Tratamento do HIV  

No decorrer da epidemia da AIDS, avanços sobre o conhecimento da dinâmica viral e 

celular e a respeito dos mecanismos de resistência viral permitiram o desenvolvimento de 

novas estratégias terapêuticas, resultando em uma considerável queda na morbi-mortalidade e 

possibilitando o controle clínico da AIDS (Baxter et. al., 2000; Cohen et. al., 2002b; Durant 

et. al., 1999; Montaner et. al., 2005). A criação de programas governamentais para o 

monitoramento da epidemia da AIDS, assim como os esforços da indústria farmacêutica e de 

centros de pesquisas no desenvolvimento de agentes antivirais, também contribuíram com o 

aumento da sobrevida dos infectados pelo HIV e com o controle da evolução da doença para 

AIDS. O Brasil se destaca como pioneiro no combate à epidemia de AIDS, através do 

monitoramento e a distribuição gratuita de drogas antirretrovirais aos pacientes com 

HIV/AIDS. Até o momento, existem sete classes principais de drogas disponíveis e aprovadas 

para o tratamento da doença; dentre elas estão os Análogos de Nucleosídeos Inibidores da 

Transcriptase Reversa (NRTI), Análogos de Nucleotídeos Inibidores da Transcriptase Reversa 

(NtRTI), Não Análogos de Nucleosídeos Inibidores da Transcriptase Reversa (NNRTI), 

Inibidores da Protease (PI), Inibidores da Integrase (II), Inibidores de Maturação (MI), e os 

Inibidores de Entrada (EI) (Adamson et. al., 2006; FDA, 2008a; Li et. al., 2003). 

1.9.1. Inibidores da Transcriptase Reversa  

Estes atuam na fase inicial do ciclo replicativo do HIV, impedindo a formação do DNA a 

partir do RNA viral. 

1.9.1.1. Análogos de Nucleosídeos Inibidores da Transcriptase Reversa (NRTI):  

A Zidovudina (AZT) foi o primeiro antirretroviral aprovado para o tratamento da AIDS 

pelo FDA em 1987 (McLeod & Hammer, 1992); é constituída por moléculas estruturalmente 

semelhantes aos nucleosídeos, porém modificadas quimicamente na troca da hidroxila (-OH) 
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na posição 3’ por outro grupamento químico que, quando incorporado à cadeia de cDNA que 

está sendo transcrita, atuará como um terminador de cadeia, encerrando a síntese do cDNA 

(Furman & Barry, 1988). Dentre as drogas desta classe aprovadas pelo FDA estão a 

Zidovudina (AZT), a Lamivudina (3TC), a Emtricitabine (FTC), a Estavudina (d4T), o 

Abacavir (ABC), a Didanosina (ddI) e as combinações entre essas drogas (FDA, 2008a).  

1.9.1.2. Análogos de Nucleotídeos Inibidores da Transcriptase Reversa (NtRTI):  

O Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) é um análogo de nucletídeo aprovado em 2001 

pelo FDA para o uso em combinação com outros antirretrovirais em adultos infectados pelo 

HIV (Coffey & Peiperl, 2006; Fung et. al., 2002). Diferentemente dos NRTI que necessitam 

de três etapas de fosforilação intracelular para serem ativados, os NtRTI necessitam apenas de 

duas que possibilitam a conversão mais rápida da droga de seu estado farmacológico inativo 

para o ativo, atuando de maneira idêntica aos NRTI, ou seja, competindo com os 

deoxinucleotídeos naturais para impedir a continuidade da formação da cadeia de cDNA pela 

RT (FDA, 2008b; Fung et. al., 2002). 

1.9.1.3. Não Análogos de Nucleosídeos Inibidores da Transcriptase Reversa (NNRTI):  

A Nevirapina (NVP) foi a primeira dentre as drogas desta classe a ser aprovada pelo 

FDA para o uso no tratamento contra o HIV (Bowersox, 1996). O mecanismo de ação desta 

classe de drogas é baseado no bloqueio direto da RT, através de sua interação com um sítio de 

ligação alostérico localizado a aproximadamente 10Å de distância do sítio catalítico da 

enzima, promovendo mudanças em suas características conformacionais e levando à 

inativação da mesma (Bowers, 1996; De Clercq, 1996a; De Clercq, 1996b; Esnouf et. al., 

1995; Tantillo et. al., 1994). As outras drogas antirretrovirais que compõem esta classe são a 

Etravirine (ETR), a Delavirdina (DLV) e o Efavirenz (EFV) (FDA, 2008a). 
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1.9.2. Inibidores da Protease (PI):  

Tais drogas impedem a maturação da partícula viral no final do ciclo replicativo do 

HIV. Dentre elas, o Saquinavir (SQV) foi o primeiro inibidor de protease aprovado, em 1995, 

para uso em adultos em combinação com os NRTI. Em 1998, um estudo mostrou que esta 

droga combinada com dois NRTI era capaz de levar a carga viral dos pacientes a níveis 

indetectáveis após 16 semanas de tratamento (Mitsuyasu et. al., 1998). Atualmente, esta 

classe de antirretrovirais é composta pelo Atazanavir (ATV), Darunavir (DRV), 

Fosamprenavir (FPV), Indinavir (IDV), Lopinavir (LPV), Nelfinavir (NFV), Ritonavir 

(RTV), Saquinavir (SQV), Tipranavir (TPV) e os chamados boosters, ou seja, combinações 

de drogas, tais como o Kaletra (Lopinavir/Ritonavir), ATV/r (Atazanavir/Ritonavir), SQV/r 

(Saquinavir/Ritonavir), IDV/r (Indinavir/Ritonavir), FPV/r (Fosamprenavir/Ritonavir) e 

DRV/r (Darunavir/Ritonavir) (FDA, 2008a). 

1.9.3. Inibidores da Integrase (II):  

Estas drogas impedem que o provírus, recém produzido pela RT, se integre ao genoma da 

célula hospedeira. O Raltegravir (RAL) é um potente inibidor da Integrase que impede a ação 

desta enzima no processo de integração do material genético viral transcrito (DNA) ao 

genoma da célula hospedeira. Este é o primeiro medicamento desta classe de drogas aprovado 

(FDA, 2008a). Estudos com monoterapia com RAL e/ou comparados com outros 

antirretrovirais de outras classes mostram uma eficiente redução da carga viral de até 70% 

(Murray et. al., 2007). 

1.9.4. Inibidores de Maturação (MI):  

Compreendem uma nova classe de drogas, ainda não aprovada pelo FDA, e que 

bloqueiam a ação da proteína Gag que atua na conversão da proteína precursora do capsídeo 

viral (p25) em proteína madura (p24) (Adamson et. al., 2006; Li et. al., 2003). 
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1.9.5. Inibidores de Entrada (EI):  

Esta classe de drogas tem como mecanismo de ação o bloqueio da ligação do HIV aos 

co-receptores CXCR4, CCR5 ou a ambos. O Maraviroc (MVC) é uma das drogas desta classe 

disponível atualmente e que atua como antagonista de co-receptor CCR5. A viabilidade deste 

medicamento em pacientes infectados por cepas com tropismo por co-receptores do tipo 

CCR5 já foi demonstrada na literatura (Fätkenheuer et. al., 2005). Dentre os inibidores de 

entrada estão os chamados “Inibidores de Fusão”, representados pela droga Enfuvirtida (ENF) 

(Trimeris, Inc; Durhan, NC/Roche Pharmaceuticals; Nutley, NJ), aprovada pelo FDA 

(Robertson, 2003). Apresenta-se sob a forma de um peptídeo sintético constituído por trinta e 

seis aminoácidos análogos à região Heptad Repeat 2 (HR2) da glicoproteína transmembrana 

41 (gp41) do HIV-1 (Hardy & Skolnik, 2004) e que atua, de forma competitiva, impedindo a 

interação das regiões HR1/HR2 necessárias, à fusão entre as membranas viral e celular para 

permitir a entrada do vírus no interior da célula hospedeira (Schneider et. al., 2005). Em 

estudos clínicos prévios, o Enfuvirtida demonstrou uma potente atividade antirretroviral 

quando administrado, por injeção subcutânea em duas doses ao dia, em pacientes submetidos 

a múltiplos esquemas terapêuticos (Cohen et. al., 2002; Kilby et. al., 1998; Lalezari et. al., 

2003; Lazzarin et. al., 2003).  

O estudo clínico de fase III, TORO-1 (Optimized Regimen Only Study 1) incluiu o ENF 

no esquema de pacientes submetidos a seis meses de tratamento prévio com drogas 

pertencentes às três classes de antirretrovirais NRTI, NNRTI e PI, podendo ou não estar 

associado a relatos de múltiplas falhas virológicas. Verificou-se aumento significante da 

resposta virológica e imunológica, com redução de 1,48 log na carga viral na 48ª semana de 

tratamento. Tanto em estudos clínicos, quanto In vitro, já foi demonstrada a evolução de 

resistência a este antirretroviral (Greenberg et. al., 2003; Lazzarin et. al., 2003; Sista et. al., 

2004; Wei et. al., 2002). A Glicina-Isoleucina-Valina (GIV) (resíduos 36 a 38) inserida na 

HR1 da gp41 foi inicialmente identificada como o marcador de resistência genotípica ao 
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enfuvirtida com duas mutações (G36S e V38M) associadas à redução In vitro da 

suscetibilidade das cepas à droga (Derdeyn et. al., 2000; Rimsky et. al., 1998). Outros 

trabalhos também determinaram a presença de outras mutações de resistência associadas ao 

ENF, ou seja, nos resíduos 36 ao 45 da HR1, ampliando o número de posições importantes de 

atuação da droga (Greenberg et. al., 2003; Mink et. al., 2005; Sista et. al., 2004; Wei et. al., 

2002). O grande número de polimorfismos presentes na região HR2 da gp41 despertou o 

interesse dos pesquisadores a investigar possíveis mutações que estariam envolvidas na perda 

da sensibilidade do HIV ao ENF. Entre elas, destacam-se as mutações N126K, E137K e 

S138A, classificadas como acessórias ou secundárias, não estariam diretamente relacionadas 

com a resistência, mas, envolvidas principalmente com o aumento da capacidade replicativa 

do HIV, conhecida como “fitness” viral, em sinergismo com às mutações de resistência viral 

presentes entre os aminoácidos 36-45 da HR1 (Bai et. al., 2008; Jenwitheesuk & Samudrala, 

2005; Shafer and Schapiro, 2008; Su et. al., 2006; Tolstrup et. al., 2007; Xu et. al., 2005). O 

Primeiro Consenso Internacional de Tratamento do HIV-1 que incluiu o Enfuvirtida foi 

publicado com a finalidade de propiciar o uso de novas drogas ao tratamento de pacientes 

com múltiplas falhas terapêuticas (Kilby et. al., 2002).  

1.10. Estratégias e Monitoramento Terapêutico:  

Mesmo com um grande número de drogas disponíveis para combater o HIV, novas 

variantes virais resistentes aos ARV surgem diariamente. Na tentativa de minimizar este 

problema de saúde pública, diferentes estratégias terapêuticas foram criadas através do uso de 

combinações entre estas classes de drogas. Em 1995, este quadro se tornou mais evidente com 

o advento da terapia antirretroviral altamente potente (HAART) que passou a combinar três 

ou mais dos inibidores da transcriptase reversa e da protease, potencializando a inibição viral 

e a melhora do quadro clínico dos pacientes (Lucas et. al., 1999; Sánchez et. al., 2003). 
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Entretanto, estudos revelaram que o uso persistente do HAART passou a selecionar cepas 

virais com múltiplas mutações de resistência comprometendo o sistema imunológico, com 

evolução para AIDS e morte (Liu et. al., 2007; Shafer et. al., 1998; Shafer & Vuitton, 1999). 

Este fato contribuiu para limitar a seleção dos tratamentos atuais e futuros em recém-

infectados e em pacientes submetidos a esquemas terapêuticos distintos, devido à falha 

virológica prévia a uma ou mais classes de ARV, reforçando a necessidade de mudanças 

estratégicas na conduta terapêutica (Leigh Brown et. al., 2003; Little et. al., 2002) e da 

utilização de novas drogas que levassem à supressão viral sustentada (Matsushita, 2000; 

Vandamme et. al., 1999).  

No Brasil, aproximadamente 181 mil pacientes estão recebendo o tratamento 

antirretroviral através do Sistema Único de Saúde - SUS (Ministério da Saúde, 2008a). Além 

disso, atualmente, dezessete antiretrovirais são distribuídos gratuitamente, entre os quais estão 

o Abacavir (ABC), o Amprenavir (APV), o Atazanavir (ATV), a Didanosina (ddI), o 

Efavirenz (EFV), a Estavudina (d4T), o Indinavir (IDV), a Lamivudina (3TC), o 

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r), o Nelfinavir (NFV), a Nevirapina (NVP), o Ritonavir (RTV), o 

Saquinavir (SQV), o Tenofovir (TDF), a Zidovudina (AZT), o Darunavir (DRV) e o 

Enfuvirtida (ENF). Deste total, oito são produzidos dentro do território nacional e entre eles 

estão a Didanosina, a Lamivudina, a Zidovudina, a Estavudina, o Indinavir, o Ritonavir, a 

Nevirapina e a associação AZT+3TC, conhecida como Biovir (Ministério da Saúde, 2008a; 

Ministério da Saúde, 2008c).  

Em 1997, com o objetivo de reduzir a incidência do HIV/AIDS, melhorar a qualidade de 

vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS, aumentar a cobertura do diagnóstico e do 

tratamento das Doenças Sexualmente Transmíssiveis (DST) e da infecção pelo HIV, o 

Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de DST e AIDS (PN-DST/AIDS) criou as 

Redes Nacionais de Laboratórios para a Contagem de Linfócitos T CD4+/CD8+ e Carga 
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Viral. Tais redes foram criadas para contribuir no monitoramento da resposta terapêutica e na 

avaliação da progressão da doença (Ministério da Saúde, 2008d).  

Dando continuidade ao objetivo previamente descrito, além das redes de CD4+/CD8+ e 

Carga Viral, o PN-DST/AIDS implementou, no segundo semestre de 2001, a Rede Nacional 

de Genotipagem do HIV-1 – RENAGENO que, a partir do seqüênciamento genético de 

regiões específicas do genoma viral, ou seja, daquelas sobre as quais as drogas antirretrovirais 

atuam, tornou possível detectar a presença de mutações que conferem resistência à estas 

drogas, contribuindo para monitorar os regimes terapêuticos e a adesão dos pacientes ao 

tratamento, além de produzir dados que permitem o controle da diversidade genética do HIV 

em nossa população (Ministério da Saúde, 2008b).  

1.11. Dinâmica Viral e Resistência às Drogas Antirretrovirais (ARV)  

A elevada diversidade genética do HIV se deve à alta taxa de replicação viral que gera 

em torno de 109 partículas virais por dia; associada à ausência da atividade de exonuclease da 

transcriptase reversa (RT) que propicia a ocorrência de inserções, deleções e até 

recombinações, comuns entre os vírus do tipo RNA (Elena & Sanjuán, 2005; Moutouh et. al., 

1996), ocorrendo até 3,4 x 10(-5) mutações por pares de bases por ciclo de replicação. Todos 

estes fatores levam a alterações dos sítios alvos dos ARV, interferindo na eficácia dos 

esquemas terapêuticos (Coffin, 1995; Coffin, 1996; Mansky & Temin, 1995; Perelson et. al., 

1996). Além disso, estudos já demonstraram que o uso prolongado do HAART leva ao 

aumento do risco das cepas virais adquirirem resistência cruzada aos ARV, levando à falha 

terapêutica. Este quadro é muito comum entre pacientes que já foram submetidos a 

monoterapia ou ao uso de, no máximo, dois ARV, aumentando tanto o risco de progressão 

rápida da doença, como de morte (Harrigan & Larder, 2002; Hogg et. al., 2006; Opravil et. 

al., 2002; Vandamme et. al., 1999). Sendo assim, fica clara a necessidade de se implementar 
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novas drogas que permitam obter uma resposta virológica sustentada. Outra ferramenta 

importante para o monitoramento destes pacientes é a utilização de metodologias laboratoriais 

capazes de rastrear o perfil de resistência das cepas presentes em nossa população, além da 

utilização de programas de bioinformática que possibilitem analisar os dados obtidos, 

viabilizando as estratégias de intervenção clínica. Estudos focados em resistência às drogas 

apóiam-se em avaliar as correlações genotípicas e fenotípicas que emergem frente à pesquisa 

de novos ARV. Assim, as mutações que levam à resistência viral são identificadas em 

estágios pré-clínicos e clínicos da doença (Mazzota et. al., 2003; Perez-Elias et. al., 2003; 

Shafer et. al., 2001). Atualmente, é utilizado o teste de genotipagem do HIV que se baseia no 

seqüênciamento de regiões do genoma viral sobre as quais atuam os ARV. Através deste 

método, é possível investigar a presença de mutações que geram a resistência de uma 

determinada cepa às drogas em questão, possibilitando o monitoramento de pacientes que 

estejam sob falha terapêutica e a seleção de uma terapia de resgate (Ministério da Saúde, 

2008b). No anexo 6 encontramos um modelo de Laudo de Genotipagem do HIV-1 – Método 

ViroSeqTM vs. 2.0 -–– Celera Diagnostics - Applied Biosystems – USA.  

1.12. Fenotipagem  

Os testes fenotípicos In vitro avaliam a capacidade de replicação do vírus (fitness viral) 

na presença de concentrações distintas de antirretrovirais. Assim, o vírus é cultivado frente a 

uma diluição seriada de cada droga, o que possibilita quantificar a concentração necessária 

para que determinado medicamento seja capaz de inibir em 50% (IC50) a replicação viral; 

esta concentração é comparada àquela necessária para inibir em 50% a replicação do vírus 

selvagem. Isto permite calcular um valor conhecido como “Fold change”, conforme exemplo 

na figura 10. 
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Figura 10: Variação da concentração de uma droga conforme sua capacidade inibitória de 
50% (IC50) das cepas virais comparadas com o IC50 do vírus selvagem.     

A fenotipagem In vitro é um método dispendioso e que demanda tempo para o retorno 

dos resultados ao paciente, tornando-o inviável para fins diagnósticos (Clotet et. al., 2000). 

Assim, em 2008, a empresa de biotecnologia Virco-BVBA (Mechelen, Bélgica) criou um 

banco de dados onde estão depositadas mais de 30.000 seqüências de HIV-1 no formato 

“FASTA”, selecionadas em todo o mundo e pareadas com os resultados da Fenotipagem In 

vitro de cada uma destas cepas; a partir de um “site” da Virco BVBA, os usuários podem 

enviar uma seqüência FASTA de uma cepa em estudo para este banco de dados, sendo obtido 

o que se chama de Fenotipagem Virtual, ou seja, o sistema de bioinformática pareia a 

seqüência de interesse com aquelas mais próximas presentes neste banco e emite um laudo de 

fenotipagem para aquele vírus, estimando a resistência antirretroviral. Apesar destes testes 

não detectarem populações minoritárias que infectam um paciente e que têm a sua 

importância no monitoramento do mesmo, os ensaios de resistência, principalmente os de 

genotipagem, indicam se determinada droga será eficiente em um novo esquema terapêutico 
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(Hirsch et. al., 2000). Vários estudos já demonstraram que tais testes proporcionam 

informações que auxiliam o clínico na seleção de drogas que levam o paciente a apresentar 

uma resposta virológica sustentada (Baxter et. al., 2000; Cohen et. al., 2002b; Durant et. al., 

1999; Mazzotta et. al., 2003; Perez-Elias et. al., 2003; Winters et. al., 2008).  

Na fenotipagem virtual, a análise da resistência é dada a partir da verificação do Fold 

Change mediante dois valores de “cut-off” clínicos (CCO1 e CCO2) que determinam a 

porcentagem inibitória da carga viral em 80 e 20%, respectivamente, de acordo com cada 

droga. Esta análise da resistência é classificada como “reposta mínima”, “resposta reduzida” e 

“resposta máxima”, conforme demonstrado na figura 11.  

 

Figura 11: Análise da resposta virológica a partir do Fold Change comparado aos 
Cut-offs Clínicos (CCO1 E CCO2) que determinam a porcentagem inibitória da 
carga viral em 80 e 20%, respectivamente, de acordo com cada droga.   

O anexo 7 contém um exemplo do Laudo de Fenotipagem Virtual do HIV-1. E o anexo 8 

contém um exemplo de um arquivo no formato “FASTA”. 
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II. JUSTIFICATIVA  

Em 2005, o PN/DST/AIDS/MS divulgou a nota técnica de nº 50/2005, que ratifica as 

recomendações para o uso do Enfuvirtida, previamente divulgadas à Rede Pública de Saúde 

(NT: nº 44/2005). Assim, devido ao elevado risco de desenvolvimento de resistência em curto 

prazo quando de sua utilização em monoterapia, frente ao alto custo do medicamento e da 

inexistência de uma série histórica de consumo, o Programa Nacional de DST/AIDS 

determinou que a liberação do referido antirretroviral seria realizada somente após análise e 

autorização do “Médico Autorizador do PNDST/AIDS/MS”.  

Até que novas recomendações deste programa fossem emitidas, não seriam atendidas as 

solicitações de fornecimento do medicamento que se baseassem apenas na Nota Técnica nº. 

44/2005/UAT/PNDST-AIDS/SVS/MS que se referia à “indicação do Enfuvirtida mesmo sem 

realização prévia do teste de genotipagem”, exceto para aqueles que já estivessem fazendo 

uso do medicamento em decorrência de ação judicial.  

Em ratificação à Nota Técnica nº. 44/2005 “das indicações do uso clínico do 

Enfuvirtida”, o PN-DST/AIDS/MS, emitiu a Nota Técnica nº. 20/2008/UAT/PN-DST-

AIDS/SVS/MS, recomendando novos critérios para o uso desta droga, ou seja, um resultado 

de genotipagem nos últimos doze meses compatível com a indicação da mesma em 

combinação com outro ARV que ainda apresentasse atividade plena ou intermediária, dando 

preferência para os casos que apresentassem fatores clínicos e laboratoriais de maior risco.  

A nossa pesquisa oferecerá dados destes pacientes com HIV/AIDS, acompanhados 

através deste trabalho do Programa Nacional de DST/AIDS/MS ao médico de referência com 

o intuito de colaborar no monitoramento dos indivíduos desta população. Além disso, 

poderemos avaliar a necessidade da inclusão do teste de fenotipagem como ferramenta para o 

melhor controle das alterações terapêuticas. 
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III. OBJETIVOS 

1. Avaliar o perfil de resistência do HIV-1 ao Enfuvirtida através do seqüênciamento genético 

das regiões HR1 e HR2 da gp41 em pacientes previamente tratados com HAART, mas 

virgens de tratamento com este inibidor de fusão.  

2. Realizar a fenotipagem virtual do HIV-1 na região da polimerase em trinta e duas amostras 

de pacientes com resistência parcial ou completa aos NRTI, NtRTI , NNRTI e PI para avaliar 

a possível indicação do uso do Enfuvirtida com base nos dados genotípicos e na inferência 

fenotípica obtida. 
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IV. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Obtenção das Amostras  

A partir dos 877 prontuários de pacientes já submetidos ao HAART e acompanhados 

pelo Centro de Referência e Treinamento de DST/AIDS de São Paulo (CRT-DST/AIDS/SP), 

um Médico de Referência em Genotipagem do HIV-1 (MRG) realizou uma seleção no 

período de maio de 2002 a julho de 2005, verificando que 92 indivíduos que já haviam 

realizado o Teste de Genotipagem do HIV-1 pela Rede Nacional de Genotipagem do HIV-1 

(RENAGENO) em nosso laboratório não tinham tratamento prévio com inibidores de entrada 

e, portanto, estavam aptos a participar deste estudo. O primeiro grupo foi constituído por 

sessenta pacientes que apresentaram cepas sensíveis a apenas um antirretroviral pertencente a 

uma das três classes dos inibidores da transcriptase reversa e da protease, disponíveis no 

Sistema Único de Saúde (SUS) e, o segundo composto por trinta e dois indivíduos cujas cepas 

virais apresentaram resistência parcial ou completa a estas drogas. Foram utilizadas amostras 

de plasma previamente obtidas a partir da coleta de 5mL de sangue total dos pacientes em 

tubos estéreis com o anticoagulante Etileno Diamino Tetracético (EDTA) para a realização do 

Teste de Genotipagem do HIV-1. Como foram feitas alíquotas de plasma em tubos tipo 

“Eppendorf” de 1,5mL e estocadas em freezer a –70ºC pudemos utilizar uma delas que ainda 

não havia sido manipulada.  

4.2. Extração do Material Genético 

4.2.1. Extração do RNA viral  

O RNA viral das amostras foi extraído com o kit de extração QIAamp

 

Viral RNA Mini-

Kit (QIAGEN, Alemanha). Conforme o protocolo do fabricante, em um tubo de 1,5mL, foram 

adicionados 560 L de tampão de lise AVL (Tiocianato de Guanidina) com carreador de RNA 
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e 140 L do plasma do paciente para a “lise” das cepas virais e a liberação do material 

genético do vírus. A solução foi homogeneizada em vórtex por 15 segundos e, 

posteriormente, incubada por 10 minutos à temperatura ambiente (TA). Após o período de 

incubação à T.A., 560 L de etanol (96%) (MERCK, Alemanha) foram adicionados à solução 

e novamente agitados em vórtex por mais 15 segundos. Para a purificação deste preparado, 

630 L deste foram adicionados em uma coluna de extração com membrana de sílica 

(QIAGEN, Alemanha). Em seguida, os tubos foram centrifugados a 8.000 rpm por 1 minuto. 

O tubo coletor, contendo o filtrado, foi descartado e a coluna de purificação, acoplada a um 

novo tubo coletor repetindo-se a etapa anterior. Em seguida, com o propósito de remover 

quaisquer resíduos ou impurezas do material genético, foram adicionados, para uma primeira 

etapa de lavagem, 500 L de tampão AW1 (guanidina hidroclorídrica) à coluna de purificação 

e esta foi centrifugada a 8.000 rpm por 1 minuto. Para a segunda e última etapa de lavagem do 

material genético, foram adicionados 500 L de tampão AW2 (azida sódica e Etanol a 96%) e 

centrifugado a 14.000 rpm por 3 minutos. Ao RNA viral foram adicionados 60 L do tampão 

de eluição e conservante AVE (água RNase-free e azida sódica a 0,04%) e em seguida 

incubado por 1 minuto à T.A. e, logo após, centrifugado a 8.000 rpm por 1 minuto. O RNA 

viral extraído, eluído na solução AVE, foi armazenado a –70ºC para a conservação do 

material, até o momento do uso.  

4.2.2. Extração do DNA proviral  

O DNA proviral das amostras foi extraído com o kit de extração QIAamp

 

DNA Mini-

Kit (QIAGEN, Alemanha). Conforme o protocolo do fabricante, em um tubo de 1,5mL, foram 

adicionados 20 L de uma solução contendo protease e azida sódica, 200 L do “buffy coat” 

da amostra de sangue total do paciente e 200 L de tampão AL (chaotropic salt e guanidina 

hidroclorídrica) para a “lise” celular e a liberação do material genético. A solução foi 
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homogeneizada em vórtex por 15 segundos e, posteriormente, incubada por 10 minutos à 

56ºC. Após este período de incubação, 200 L de etanol (96%) (MERCK, Alemanha) foram 

adicionados à solução e novamente agitados em vórtex por mais 15 segundos. Para a 

purificação desta solução, o volume total foi transferido para uma coluna de extração com 

membrana de sílica (QIAGEN, Alemanha). Em seguida, os tubos foram centrifugados a 8.000 

rpm por 1 minuto. O tubo coletor, contendo o filtrado, foi descartado e a coluna de purificação 

acoplada a um novo tubo coletor. Posteriormente, com o propósito de remover quaisquer 

resíduos ou impurezas do material genético, foram adicionados, para uma primeira etapa de 

lavagem, 500 L de tampão AW1 (guanidina hidroclorídrica) à coluna de purificação e esta 

foi centrifugada a 8.000 rpm por 1 minuto. Para a segunda e última etapa de lavagem do 

material genético, foram adicionados 500 L de tampão AW2 (azida sódica e Etanol a 96%) e 

centrifugado a 14.000 rpm por 3 minutos. Ao DNA proviral foram adicionados 200 L do 

tampão de eluição e conservante AE (10 mM Tris Cl; 0.5 mM EDTA; pH 9.0) e em seguida 

incubado por 1 minuto à T.A. e, logo após, centrifugado a 8.000 rpm por 1 minuto. O DNA 

proviral eluído foi armazenado a -70ºC para a conservação do material, até o momento do 

uso.  

4.3. Transcrição Reversa e Reação em Cadeia da Polimerase  

Para a obtenção do DNA das amostras foi utilizado um protocolo que consiste em 

realizar a transcrição reversa do material genético, ou seja, transformar o RNA viral extraído 

em cDNA. Então, a partir de um volume final de 8 L de uma mistura de reagentes contendo 

4 L de 5X RT Buffer (InvitrogenTM Technology, EUA), 2 L de ditiotreitol (DTT) a 0,1M 

(InvitrogenTM Technology, EUA), 1 L de dNTP a 10mM (InvitrogenTM Technology, EUA), 

0,5 L de SuperScript III a 200U/ L (InvitrogenTM Technology, EUA) e 0,5 L de Inibidor de 

RNase a uma concentração de 40U/ L (InvitrogenTM Technology, EUA). Em uma etapa 
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prévia a reação de transcrição reversa, 10 L do RNA viral extraído foram misturados a 2 L 

de oligonucleotídeos randômicos (150ng/ L) (InvitrogenTM Technology, EUA) e submetidos 

a uma temperatura inicial de 70ºC por 10 minutos em termociclador (Eppendorf 

MasterCycler, Alemanha) para o relaxamento das estruturas e estabilização do material 

genético. Posteriormente, a temperatura foi reduzida para 42ºC e 8 L do “mix” de reagentes 

foram adicionados ao tubo para um volume final de 20 L, e submetidos a 42ºC por 90 

minutos. Ao final deste período, a temperatura foi elevada novamente para 70ºC para a 

inativação da enzima SuperScript III (InvitrogenTM Technology, EUA).  

Para a amplificação da região que codifica a gp41 pela PCR-Nested foi preparado um 

“mix” contendo 5 L do RNA viral, 4,5 L de Buffer 10X (InvitrogenTM Technology, EUA), 

2 L de dNTP a 10mM (InvitrogenTM Technology, EUA), 5 L de MgCl2 a 50mM 

(InvitrogenTM Technology, EUA), 0,6 L de Platinum Taq DNA Polimerase (InvitrogenTM 

Technology, EUA) a 5U/ L, 1 L de cada oligonucleotídeo iniciador concentrados a 10 

pmoles/ L (InvitrogenTM Technology, EUA) e 30,9 L de água ultrapura, ou seja, livre de 

DNase/Rnase (InvitrogenTM Technology, EUA). Para a primeira etapa de amplificação foram 

utilizados como iniciadores externos o L5´gp41 e o L3´Env (Tabela 1) e foram submetidos a 

94ºC por 1 minuto, seguido de 35 ciclos de 94ºC por 45 segundos, 55ºC por 45 segundos e 

72ºC por 2 minutos e posteriormente a uma extensão final a 72ºC por 10 minutos. Na segunda 

etapa de amplificação e seleção da região de interesse, foram utilizados os iniciadores internos 

L5’HR1 e L3’HR2 (Tabela 1) sendo submetidos a uma temperatura inicial de 94ºC por 1 

minuto, seguido de 35 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 55ºC por 1 minuto e 72ºC por 1 minuto e 

30 segundos e posterior extensão final a 72ºC por 10 minutos. 
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Tabela 1: Iniciadores utilizados na PCR-Nested da gp41 do HIV-1. 

 
INICIADORES

 
POSIÇÃO  SEQÜÊNCIA   TAMANHO

         
L5´gp41  7629-7647 5 ’- TTC AGA CCT GGA GGA GGA GAT A - 3’ 
L3´Env  8510-8529 5’ - GGT GGT AGC TGA AGA GGC ACA GG - 3’ 

900bp   

      

L5’HR1 7734-7753 5’- AGA AGA GTG GTG CAG AGA GAA AA - 3’ 
L3’HR2 8362-8343 5’ - GGT GAG TAT CCC TGC CTA ACT CT - 3’ 

609bp 

        

Fonte: Xu et. al., 2005. 

        

Com o propósito de amplificar o RNA viral de 12 (13%) amostras através de uma PCR 

semi – NESTED utilizamos novo protocolo constituído por outro “set” de primers. A reação 

com um volume final de 50µL foi constituída de 5 L de RNA viral, 4,5 L de Buffer 10X 

(InvitrogenTM Technology, EUA), 5 L de MgCl2 a 50mM (InvitrogenTM Technology, EUA), 

2 L de dNTP a 0,2mM (InvitrogenTM Technology, EUA), 0,6 L de Platinum Taq DNA 

Polimerase a 1,25U/ L (InvitrogenTM Technology, EUA), 30,9 L de água ultrapura 

DNase/Rnase – Free (InvitrogenTM Technology, EUA) e 1 L de cada um dos iniciadores a 2,5 

pmoles/ L (InvitrogenTM Technology, EUA). As amostras foram então submetidas a um ciclo 

inicial por 10 minutos a 95ºC, 1 minuto a 56ºC, 2 minutos a 72ºC, seguido de trinta ciclos de 

30 segundos a 94ºC, 45 segundos a 56ºC, 1 minuto e 45 segundos a 72ºC e mantido em 72ºC 

por dez minutos para a extensão final. Para a primeira etapa de amplificação foram utilizados 

os iniciadores externos ED5F e JH38R. Para a segunda etapa de amplificação e seleção da 

região de interesse, foram utilizados os primers JH41F e JH38R (Tabela 2). 
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Tabela 2: Iniciadores utilizados na PCR-semi-Nested da gp41 do HIV-1. 

 
INICIADORES POSIÇÃO

 
SEQÜÊNCIA TAMANHO

         
ED5F  6560-6582

 
5´- ATG GGA TCA AAG CCT AAA GCC ATG TG-3´

 
JH38R 8345-8364

 
5´- GGT GAR TAT CCC TKC CTA AC -3´ 

1805bp   

      

JH41F 7797-7815

 

5’- CAG CAG GWA GCA CKA TGG G -3’ 
JH38R 8345-8364

 

5´- GGT GAR TAT CCC TKC CTA AC -3 
564bp 

        

Fonte: Brennan et. al., 1997; Delwart et. al., 1993. 

       

As análises quali e quantitativa do produto da PCR foram realizadas através da 

comparação dos fragmentos amplificados com o padrão de peso molecular Low DNA Mass 

Ladder (InvitrogenTM Technology, EUA) visualizados em luz ultravioleta após uma corrida 

eletroforética em gel de agarose a 1% (InvitrogenTM Technology, EUA) coradas com brometo 

de etídeo a 10mg/mL (Gibco BRL, EUA).  

Para a amplificação das mesmas amostras utilizamos outro protocolo onde extraímos o 

DNA proviral do “buffy coat” e o submetemos à nova PCR com os mesmos iniciadores 

externos (L5´gp41/L3´Env) e internos (L5’HR1/L3’HR2) (Tabela 1) do protocolo inicial, 

porém, com a concentração dos iniciadores internos reduzida de 10 pmoles/ L (InvitrogenTM 

Technology, EUA) para 5 pmoles/ L (InvitrogenTM Technology, EUA). O programa da 

primeira amplificação com os iniciadores externos foi mantido, enquanto que na segunda 

amplificação, a temperatura de pareamento dos primers passou de 55ºC a 1 minuto para 60ºC 

por 1 minuto. A análise quali e quantitativa do produto desta nova PCR, assim como o 

seqüenciamento genético deste material foram mantidos exatamente conforme o protocolo 

inicial. 
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4.4. Sequenciamento Genético do DNA  

A região de interesse da gp41 foi seqüenciada com o uso do BigDye®Terminator 

Sequencing Kit v. 3.1 (Applied Biosystems, EUA) utilizando 1,6 pmoles/ L dos iniciadores 

internos L5’HR1 e L3’HR2 (Tabela 1) e de 2 L do produto da PCR, de acordo com o peso 

molecular obtido da corrida eletroforética de cada amostra e, posteriormente submetida a um 

programa que compreendeu um total de 25 ciclos de 96ºC por 15 segundos, 55ºC por 45 

segundos e 60ºC por 4 minutos. O produto desta reação foi precipitado com isopropanol a 

80% (MERCK, Alemanha), 10 L de formamida “Hi-Di” (Applied Biosystems, EUA) foram 

adicionados para ressuspender as amostras que, em seguida, foram aplicadas no seqüenciador 

automático ABI 3100 Genetic Analyser (Applied Biosystems, EUA).  

4.5. Análise e Edição das Seqüências Genéticas  

As seqüências genéticas obtidas foram pré-selecionadas utilizando-se o software 

Sequence Analysis v. 3.7 (Applied Biosystems, EUA) e, posteriormente, editadas com o 

programa SeqScape v. 2.5 (Applied Biosystems, EUA). As seqüências exportadas no formato 

“Fasta” da edição foram alinhadas e comparadas com a seqüência do vírus selvagem “HXB2” 

através do software BioEdit v.7.0.9.0, disponível no endereço eletrônico 

http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/links.html (Los Alamos National Laboratory, 

2008b), para a pesquisa de alterações na seqüência de códons 36 ao 45 e 126 ao 162 das 

regiões HR1 e HR2 da gp41, respectivamente. Os algoritmos francês da Agence Nationale de 

Recherche sur le SIDA (ANRS) e o da Universidade de Stanford, HIV Drug Resistance Data 

Base (HIVDRDB), disponíveis nos endereços http://www.medpocket.com e 

http://hivdb.stanford.edu/, respectivamente, foram utilizados como referências para a pesquisa 

das mutações que geram resistência ao enfuvirtida. 

http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/links.html
http://www.medpocket.com
http://hivdb.stanford.edu/
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4.6. Análise Filogenética  

As seqüências genéticas obtidas de ambas as regiões das amostras, polimerase e gp41, 

foram submetidas, em formato “FASTA”, à análise filogenética para a pesquisa de seus 

subtipos. Para isso foram previamente editadas no programa SeqScape v. 2.5 (Applied 

Biosystems, EUA) e alinhadas no programa Muscle v 3.7 (Edgar, 2004) em conjunto com as 

seqüências de referência tanto para o gene env, quanto para o gene pol (Los Alamos National 

Laboratory, 2008c). Através do programa PAUP* v. 4.0 (Wilgenbusch & Swofford, 2003), as 

seqüências alinhadas foram submetidas a “bootstrap” de 1.000 replicações para analisar a 

reprodutibilidade dos ramos “padrões” e, as reconstruções filogenéticas, geradas pelo método 

Neighbor-Joining (Saitou & Nei, 1987) a partir dos modelos de análise selecionados pelo 

programa Modeltest v. 3.7 (Posada & Crandall, 1998). As árvores formadas foram 

visualizadas através do programa DendroScope v 2.3 (Huson et. al., 2007). As amostras que 

sugeriam presença de recombinações foram submetidas à nova análise através do programa 

Simplot v. 3.5.1 (Similarity Plotting) (Lole et. al., 1999), comparando as seqüências das 

amostras do estudo com as de referência (Los Alamos National Laboratory, 2008c). As 

amostras cujos subtipos não foram obtidos pelos métodos anteriores foram submetidas a um 

“BLAST” através do programa RIP v. 3.0 (Recombinant Identification Program) (Los 

Alamos National Laboratory, 2009d). 
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V. RESULTADOS  

Do total de noventa e duas amostras desta população, obtivemos sucesso na amplificação 

e no seqüenciamento genético de oitenta e nove delas (97%). Não foi possível amplificar duas 

amostras (2%), mesmo quando utilizamos tanto o RNA plasmático, quanto o DNA proviral e 

de uma terceira (1%), porque não tínhamos o buffy coat da mesma. Verificamos que 

cinqüenta e oito (65%) destas amostras pertenciam ao Grupo 1 e trinta e uma (35%), ao Grupo 

2.   

A análise das seqüências do domínio HR1 da gp41 do HIV-1, das cepas de pacientes sem 

tratamento prévio com inibidor de fusão, permitiu observar a presença de três delas (3%) com 

mutações capazes de gerar resistência completa ao ENF e todas foram classificadas como 

pertencentes ao subtipo B tanto no envelope viral, quanto na polimerase. Tal região contempla 

a seqüência de aminoácidos de 36 a 45 onde verificamos a presença das mutações N42D 

(1%), N43H (1%) e L44M (1%) (Figura 12). Dentre os polimorfismos encontrados, o N42S 

foi prevalente em 7% dos casos, enquanto que o Q39R, o N42H, o N42R, e o N42N/S 

corresponderam a 1% cada um (Tabela 3). 
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        30        40        50        60        70        80 
       .|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|.. 
HXB2   QARQLLSGIVQQQNNLLRAIEAQQHLLQLTVWGIKQLQARILAVERYLKDQQLL  
84     X.......................X.........X.....VX........X...  
86     .................K......................L.............  
104    ........................................V.......R.....  
133    .........................M........X.....V.......R.....  
137    .........................M........X.....V.......R.....  
163    .................K.......M.X............V.............  
341    ....M....................M..............V..I....Q..R..  
424    ...L.....................M..............V.......R.....  
438    .......................X.I..............V.......R.....  
495    .T.......................M.......V......V.......R.....  
570    ...L......X.............................V.............  
597    ......................................................  
604    ...L.....................M..............V.......R.....  
627    ...L.....................M..............V.......R.....  
628    .................X.........R............V.......G.....  
655    .........................M...........R..V.......Q.....  
662bc  ..........X..S...........M..............V.............  
665    ...L....................................V.............  
682    ............XS...........M..............V.......R.....  
686    ........................XM..............V.............  
687    ...L.X...................M..............V.............  
692    .......................X.M..............V.............  
697    .............D...K.........R............L.......Q.....  
704bc  .................K.......M..............V.......R.....  
706    ...L.....................M........X....XV.......R.....  
707    ..............X.........................V.......X.....  
710    .............R...X...............XX.....X.............  
711    .........................I..............X.......R.....  
713bc  ........................................V.............  
715    .........................M..............V............X  
717    .........................M..............V.......Q.....  
721    ........................................V.......R.....  
722    .............S..X........M..............V.......X.....  
725    ........................................V..X....R.....  
729    ................................................R.....  
732bc  ...L....................................V.......Q.....  
737    .........................M...X..........V.......G.....  
742    ...L...................HXM.......X......V..I..........  
748    .............X..........................V.............  
750    ...X.........X..........SM..............V.......R.....  
762bc  ..X..........X....................X.....V.......Q.....  
765    ...L.............K.......M..............V..L....R.....  
766    .................K......................V.............  
768    .........................M..............V.............  
776    .........................I..............V.......R.....  
786    .........................M..............V....T..R.....  
787    ...L....................................V.......R.....  
789    .................M.......M........X.....V.............  
795    .................................X....X.V.......G.....  
800    .................M.......M.K............V...X...R.....  
804    ........................................V.......R.....  
805    .X........X........V....................V...........R.  
814    ......................X..M..............V.....F.X.....  
821    ..X............M.......X.M........X.....V.............  
826    .........................M..............VX.....XR.....  
830    ..K......................M.......X..............X.....  
834    .....M.....................R............V.......G.....  
840    ...L.....................M........X.....V.......R.....  
841    ..........R...........................X.V.............  
842    ..............H.........................V.............  
843    ...L.....................M..............V..L..........  
847    .............X......................................XX  
858    .T......................................V.............  
863    .........................M..............V.......X.....  
864    .........................M..............V.......R.....  
865    ........................................L........X....  
871    ...L.....................M..............V.......R.....  
877    ............X..X.......X................V..........X..  
879    ..........X....X.K......X...............V.............  
881    ......A..................M.........................R..  
882    ........................S........XX.....V....H........  
883bc  .............HX..X.......M..............V.......G.....  
890    ...L.........S...........M..............V.......R.....  
896    ...L..............................X.....V.......R.....  
897bc  ...................V....................V.......R.....  
904    .............S..........................V.......R.....  
905bc  ..XLX........X..X...X....M.....X........V...XX..X.....  
908    ..........X....X.X.......M..............V..L....RX....  
912    ...L.............M.......M..............V.............  
916    ......F.......X.......................................  
925    ...L.............K......................V.............  
934    ...X.X.................X..............X.V.......X..X..  
935    ................................................Q.....  
936    ........................................V.............  
937    .........................M..............V.............  
939    ..............X.........................V.......R.....  
940    ....X............X.......M........X.....V.......R...R.  
941bc  ...L.........S.....V....................V.....F.R.....  
942    ..........X....X........................L.............  

Figura 12: Análise das seqüências virais no 
domínio HR1 do envelope do HIV-1. A região 
de aminoácidos de 36-45 está delimitado por 
bordas. A letra “X” indica dois ou mais 
aminoácidos no mesmo códon. 
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Tabela 3: Mutações encontradas nas regiões HR1/HR2 da gp41. 

Nº da 
amostra

 
Mutações 

HR1 
Mutações 

HR2 

Subtipo no 
envelope viral 

(HR1/HR2) 

Subtipo na 
polimerase viral 

(PR/RT) 
Grupo 

84  ---  --- B  B 2 
86  ---  --- F1 FB 2 

104  ---  --- B B 2 
133  ---  --- B FB 2 
137  --- E137T B B 2 
163  ---  --- B B 2 
341  ---  --- B B 2 
424  --- E137K B B 2 
438  ---  --- B B 2 

495 --- 
E137K - 
S138S/A 

B B 2 

570  ---  --- B B 2 
597  --- N126S F1 B 2 
604  ---  --- B B 2 
627  ---  --- B B 2 
628  --- N126K/Q/E B B 2 
655  ---  --- B B 2 

662bc N42S  --- B B 2 
665  ---  --- B B 2 
682 N42S E137K B B 1 
686  ---  --- B FB 1 
687  ---  --- B B 2 
692  ---  --- B B 1 
697 N42D  --- B B 1 

704bc  ---  --- B B 1 
706  ---  --- B B 1 
707  --- S138S/A B FB 1 
710 N42R E137K B F 2 
711  ---  --- B B 1 

713bc  ---  --- F1 F 1 
715  ---  --- B B 1 
717  --- E137K B B 2 
721  --- E137Q B B 1 
722 N42S  --- B B 1 
725  ---  --- B B 1 
729  ---  --- B B 1 

732bc  ---  --- B B 1 
737  ---  --- B B 1 
742  ---  --- B B 1 
748  ---  --- B B 1 
750  ---  --- B B 1 

762bc N42N/S E137K B B 2 
765  ---  --- B B 1 
766  ---  --- B B 1 
768  ---  --- B B 1 

Grupo 1 = Sensibilidade a pelo menos 1 ARV a partir do teste de genotipagem do HIV-1. 
Grupo 2 = Resistente às três classes de ARV a partir do teste de genotipagem do HIV-1. 
bc = "buffy coat". 
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Tabela 3: Mutações encontradas nas regiões HR1/HR2 da gp41 (continuação). 

Nº da 
amostra 

Mutações 
HR1 

Mutações 
HR2 

Subtipo no 
envelope viral 

(HR1/HR2) 

Subtipo na 
polimerase viral 

(PR/RT) 
Grupo 

776  ---  --- B B 1 
786  ---  --- B B 1 
787  --- E137V B B 1 

789 --- 
N126N/K - 

E137K 
B B 1 

795  ---  --- B B 1 
800  --- E137K B B 1 
804  --- E137K B B 1 
805  --- E137K B B 2 

814 --- 
E137K - 
S138S/T 

B B 1 

821 L44M  --- B B 2 
826  --- E137D B B 2 
830  ---  --- B B 1 
834  ---  --- B B 1 
840  ---  --- B B 1 
841 Q39R  --- B B 1 
842 N43H  --- B B 1 
843  ---  --- B B 1 
847  --- E137Q F1 B 1 
858  ---  --- B B 1 
863  ---  --- B FB 1 
864  ---  --- B B 1 
865  ---  --- F1 F 1 
871  ---  --- B B 1 
877  ---  --- B B 1 
879  ---  --- B B 1 
881  --- E137K F1 Inconclusivo 2 
882  ---  --- B B 1 

883bc N42H E137E/D B B 2 
890 N42S  --- B B 1 
896  --- E137E/K B B 2 

897bc  ---  --- B B 1 
904 N42S E137Q B B 2 

905bc  --- E137E/K B B 1 

908 --- 
E137K - 
S138S/A 

B B 1 

912  --- E137K B FB 1 
916  ---  --- B FB 1 
925  ---  --- B B 2 
934  --- E137D B B 1 
935  ---  --- B B 1 
936  --- E137A B B 1 
937  --- E137I BF F 1 
939  ---  --- B B 1 
940  --- E137E/Q B B 2 

941bc N42S E137K B B 1 
942  --- E137K B B 1 

Grupo 1 = Sensibilidade a pelo menos 1 ARV a partir do teste de genotipagem do HIV-1. 
Grupo 2 = Resistente às três classes de ARV a partir do teste de genotipagem do HIV-1. 
bc = "buffy coat". 
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Observando os dados obtidos do domínio HR2, pudemos verificar a presença das 

mutações acessórias nas posições 126, 137 e 138, codificando ou não para mais de um 

aminoácido; a freqüência foi de 2%, 20% e 3%, respectivamente. Dentre os polimorfismos 

encontrados, o E137Q teve uma prevalência de 3%, o E137D 2% e os demais, N126S, 

E137A, E137E/D, E137E/Q, E137I, E137Q, E137T, E137V e o S138S/T, 1% cada um 

(Tabela 3).  

A figura 13 mostra o alinhamento das seqüências das amostras no domínio HR2 da gp41 

do HIV-1. Esta região compreende a seqüência de aminoácidos de 117 a 162 das cepas virais 

dos pacientes sem tratamento prévio com Enfuvirtida e permite verificar a presença de 

mutações acessórias nas posições 126, 137 e 138, consideradas até o momento como 

responsáveis pelo aumento da capacidade replicativa dos vírus em questão, quando na 

presença de mutações que geram resistência. 
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         120       130       140       150       160  
       ...|....|....|....|....|....|....|....|....|. 
HXB2   WMEWDREINNYTSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWF  
84     ..X.E...D...H..YN.......X.....................  
86     ....EK..S..SNE.YK......X.........XA........X..  
104    ....E...D...G..XN.L............D..AX.X...X.S.X  
133    ..Q.E...D...DF.YT.L....T.............H..N.....  
137    ....XX..D...D..YN.L.T......R...D..A........D..  
163    ....E...D...XX.YN.L........R.....M.........S.L  
341    ..Q.X...D...G..YT.L...X............X.....X....  
424    ..Q.E...D...G..YD.L.K..................TN..D..  
438    .IQ.X...D...G..YT.L...........................  
495    ..X.EK..DX..D..YT.L.KX........................  
570    ..X.E...E...GX.YN.............L.........N..S..  
597    ..X.E..VSX.SNE.YR...Q.............A........S..  
604    ..X.E...D...G..YX.L.....................N.....  
627    .I..E...X...G..YT.L...........K............S..  
628    ..Q.E...SX..GT.Y..............X.........N.....  
655    ....E...D...XQ.YT.L....I...X..K.........N..T..  
662bc  ....EK......GI.YN..................XXX..N....X  
665    ..Q.X...X...G..XT.................X..X.....S..  
682    ..Q.EX..DX..DH.YX.L.K......X..X............X..  
686    .........X...X.YT.LX......DX..K.........X..X..  
687    ..Q.EKX.D...GV.Y..L.............X....Q..N..S..  
692    .IQ.E...D...G..YT..............D..Q..Q.X......  
697    .IQ.E...D...GX.YH.L..................X........  
704bc  ..Q.EK..D...GI.Y...........................S..  
706    ..X.E...X...G..YN.L...............X.....X..X..  
707    ..Q.EK..D...G..YT....X.I.......X..X.....X.....  
710    ..Q.E...D...DV.YT.L.K.........LD..K..Q........  
711    .IQ.E...D...GX.YT.L...........X...X...........  
713bc  ..Q.EK..S..SQE.YR.........D.......A...........  
715    ..Q.EK..D...G..YT..............D..Q.ST..N.....  
717    ....E...D...G..YT.L.K...................N..S..  
721    .IQ.E...D...GI.Y..L.Q.........K......S..N.....  
722    ..Q.........N..YT.................S.....D..S.X  
725    ....XK..D......YT..T...X...............T......  
729    ....E...D...G..Y..L............D..............  
732bc  ....EX..S...NV.YT......H..........Q..X........  
737    ..X.E...S......YN.........D.X..D..K..D.....S..  
742    ..X.EK......G..YN.L...........X.X.......N.....  
748    ..Q.EX..D...Q..YT.............H.X.............  
750    ..X.E...D...EV.YN.L...........................  
762bc  ..Q.EK..D...G..YT.L.KX.........D.X........X.X.  
765    ....X...D...D..YX.LX..X........D...........T..  
766    ..K.E...D...G..YT.L.................X...N..S..  
768    ..Q.E...D...G..YT....................N........  
776    ....E.......G..YT.L.....................N.....  
786    ..K.E...D...G..YN.L...X........X........X.....  
787    ..Q.E...D...GI.YN.L.V..I..........Q...........  
789    ..Q.EX..DX..GH.YT.L.K...........X.............  
795    ..Q.EK..D...G..YT.L........R..X......N.....S..  
800    ..Q.EK..D...D..YN.L.K.........................  
804    ..Q.XK..D...D..YN.L.K......................S..  
805    ....E..XD...X..XX.L.K...................N.....  
814    ..Q.XK..D.V.XV.XX.L.KX.T........X.......N.....  
821    .XQ.XK..D...GV.YK.L......X.R..XX........N..T..  
826    ..Q.E...D.X.NT.YR.L.D..........D..A....TN.....  
830    .RQ.EG..D...ET.YR.L............D..A..Q..N...X.  
834    .IQ.E...D...G..YX................X......G.....  
840    ....EK..D...GX.YQ.L...............A..X..N..X..  
841    ..Q.E...D...G.XY..L.......XX...D...X..........  
842    ..Q.E...D...DI.YT.LA......D.......K..S........  
843    ..Q.EK..D...G..YN.L..............X......N.....  
847    ....EK.VS..SXE.YR...Q.............A........S..  
858    ..Q.E...D...D..YT.................AW..........  
863    ..Q.E...D...DX.YT.L....T........X....H..N.....  
864    ....EX..D...G..YX.L.X......................S..  
865    ..Q.E...S..SNE.YR.................A........D..  
871    ....EK......G..YN.L...............A.....N.....  
877    .R..E...D......YN......T..X....D..A...........  
879    ..Q.EX..D...D..XT.LX..........................  
881    ..Q.EX..S..SNE.YW...K..K...X..K..X.X..........  
882    ..X.E..V....G..Y..L....IX........XX..T..X.....  
883bc  ..X.X...S...GX.YN.L.X.X..X.X..LD....X......S..  
890    ..Q.E...D.H.K..Y..L...............A..Q..N.....  
896    ..Q.XX..D..XXT.XD.L.X..X..........Q...........  
897bc  ....EK..D...GY.YA.L.......A................T..  
904    ..Q.E.......QT.YT...Q.........................  
905bc  X.X.X.X.X...X..YX.LXX.....X..X......X.X.X...X.  
908    ..Q.EK..D...DT.YX.LXXX.........D..X.....N.....  
912    ..Q.E...D...DI.XG.LXKX..X...............N..S..  
916    ..Q.E...D...GI.YT.L....T...I..K...............  
925    ..A.EK..D...G..YT.L........X.........X........  
934    ..Q.EX..D....T.YX.X.D......R..................  
935    ....EK..G...N..YT.........D............SN..S..  
936    ..Q.EK..D...G..YN.L.A................Q..N.....  
937    ..X.EX..S..SNE.YR...I..........X..A..N........  
939    ..Q.EK..D...G..YT..X.................X..XX....  
940    ..Q.EKQ.X...XV.YT.L.X..X...X.....XX..Q..XX.X..  
941bc  ....E...D...GY.YN.L.K..........D...F....N.....  
942    ....E...D...X..XT...K......I..X..........X.S..  

Figura 13: Análise das seqüências no 
domínio HR2 da gp41 (aminoácidos 117-
162) das cepas virais de pacientes sem 
tratamento prévio com Enfuvirtida. A 
letra “X” indica dois ou mais aminoácidos 
no mesmo códon. 
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Como descrito anteriormente, foi realizada uma PCR-Semi-Nested em doze amostras 

(13%) que não foram amplificadas através da primeira estratégia de primers. A partir da 

análise através de corrida eletroforética em gel de agarose a 1%, corado com brometo de 

etídeo a 10mg/mL (Gibco BRL, EUA), verificamos que também não houve a amplificação da 

região de interesse. A partir da extração do material genético do HIV-1 do “buffy coat” destas 

doze amostras obtivemos, com sucesso, a amplificação e o seqüenciamento genético de 9 

(75%) delas. De duas amostras (17%) não foi posível extrair o RNA plasmático e o DNA 

proviral em concentração suficiente que permitisse a sua amplificação. Em uma terceira 

amostra (8%) não foi possível isolar o RNA plasmático e não tínhamos uma alíquota de 

“buffy coat” disponível para o ensaio. Em uma etapa seguinte do nosso estudo pudemos 

verificar a prevalência dos subtipos de HIV-1 na região HR1/HR2 da gp41 do envelope viral e 

na região do gene pol das cepas isoladas. Para isso, foi realizada a construção de árvores 

filogenéticas a partir do programa PAUP* v. 4.0 (Figuras 14 e 15).  
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Figura 14: Análise filogenética da região HR1/HR2 
da gp41 de cepas do HIV-1 isoladas de pacientes 
virgens de tratamento com Enfuvirtida para a 
determinação dos subtipos virais. O modelo 
utilizado para a construção filogenética foi o 
GTR+i+G, método Neighbor-Joining com 
BootStrap de 1000 replicações e utilizando a 
seqüência de referência O como “outlier”.
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Figura 15: Análise filogenética do gene pol de 
cepas do HIV-1 isoladas de pacientes previamente 
tratados com HAART, mas virgens de tratamento 
com Enfuvirtida para a determinação dos subtipos 
virais. O modelo utilizado para a construção 
filogenética foi o TVM+i+G, método Neighbor-
Joining com BootStrap de 1000 replicações e 
utilizando a seqüência de referência O como 
“outlier”. 
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De acordo com as figuras 14 e 15, o subtipo B foi o mais prevalente tanto na região 

HR1/HR2 da gp41 do envelope (92%), quanto no gene pol (87%) do HIV-1. O subtipo F1 

prevaleceu em 7% das amostras analisadas na região HR1/HR2 da gp41. Na região da 

polimerase pudemos observar que o segundo subtipo mais freqüente foi o F (4%).  

A partir da análise filogenética da HR1/HR2 da gp41 do HIV-1 (Figura 14), pudemos 

verificar que a amostra 937 sugeria uma recombinação que foi confirmada como um vírus BF 

(1%) através do Simplot (v. 3.5.1) (Figura 16). Conforme sugerida na filogenia da região da 

polimerase (Figura 15), a recombinação de cepas virais nas amostras 86, 133, 686, 707, 863, 

912 e 916 foi confirmada como FB (8%) pelo Simplot (v. 3.5.1) (Figuras 17 a 23).  

Na Figura 15 pudemos verificar a proximidade das amostras 707 e 881, sugerindo que 

esta última seja um recombinante FB, apesar do baixo valor de similaridade apontada na 

análise filogenética. Tanto no Simplot v. 3.5.1, quanto no RIP v. 3.0, não pudemos confirmar 

este dado. 

Figura 16: Análise de recombinação da amostra 937 pelo programa Simplot v. 3.5.1 (Lole et. al., 1999), através 
da comparação com os subtipos de referência na região da gp41 do HIV-1. O BootScan com janela de 180pb, 
passos de 10pb e 1.000 replicatas com o método de distância Neighbor-Joining, Kimura-2 parâmetros para cada 
janela analisada, mostra ser um recombinate BF. Cada linha colorida representa um subtipo específico de cada 
seqüência de referência; a legenda está disposta à direita da figura. 
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Figura 17: Análise de recombinação da amostra 86 pelo programa Simplot v. 3.5.1 (Lole et. al., 1999), através 
da comparação com os subtipos de referência na região da polimerase do HIV-1. O BootScan com janela de 
500pb, passos de 10pb e 1000 replicatas com o método de distância Neighbor-Joining, Kimura-2 parâmetros 
para cada janela analisada, mostra ser um recombinate FB. Cada linha colorida representa um subtipo específico 
de cada seqüência de referência; a legenda está disposta à direita da figura.   

 

Figura 18: Análise de recombinação da amostra 133 pelo programa Simplot v. 3.5.1 (Lole et. al., 1999), através 
da comparação com os subtipos de referência na região da polimerase do HIV-1. O BootScan com janela de 
500pb, passos de 10pb e 1000 replicatas com o método de distância Neighbor-Joining, Kimura-2 parâmetros 
para cada janela analisada, mostra ser um recombinate FB. Cada linha colorida representa um subtipo específico 
de cada seqüência de referência; a legenda está disposta à direita da figura. 
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Figura 19: Análise de recombinação da amostra 686 pelo programa Simplot v. 3.5.1 (Lole et. al., 1999), através 
da comparação com os subtipos de referência na região da polimerase do HIV-1. O BootScan com janela de 
500pb, passos de 10pb e 1000 replicatas com o método de distância Neighbor-Joining, Kimura-2 parâmetros 
para cada janela analisada, mostra ser um recombinate FB. Cada linha colorida representa um subtipo específico 
de cada seqüência de referência; a legenda está disposta à direita da figura.   

 

Figura 20: Análise de recombinação da amostra 707 pelo programa Simplot v. 3.5.1 (Lole et. al., 1999), através 
da comparação com os subtipos de referência na região da polimerase do HIV-1. O BootScan com janela de 
600pb, passos de 10pb e 1000 replicatas com o método de distância Neighbor-Joining, Kimura-2 parâmetros 
para cada janela analisada, mostra ser um recombinate FB. Cada linha colorida representa um subtipo específico 
de cada seqüência de referência; a legenda está disposta à direita da figura. 
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Figura 21: Análise de recombinação da amostra 863 pelo programa Simplot v. 3.5.1 (Lole et. al., 1999), através 
da comparação com os subtipos de referência na região da polimerase do HIV-1. O BootScan com janela de 
500pb, passos de 10pb e 1000 replicatas com o método de distância Neighbor-Joining, Kimura-2 parâmetros 
para cada janela analisada, mostra ser um recombinate FB. Cada linha colorida representa um subtipo específico 
de cada seqüência de referência; a legenda está disposta à direita da figura.  

 

Figura 22: Análise de recombinação da amostra 912 pelo programa Simplot v. 3.5.1 (Lole et. al., 1999), através 
da comparação com os subtipos de referência na região da polimerase do HIV-1. O BootScan com janela de 
400pb, passos de 10pb e 1000 replicatas com o método de distância Neighbor-Joining, Kimura-2 parâmetros 
para cada janela analisada, mostra ser um recombinate FB. Cada linha colorida representa um subtipo específico 
de cada seqüência de referência; a legenda está disposta à direita da figura. 
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Figura 23: Análise de recombinação da amostra 916 pelo programa Simplot v. 3.5.1 (Lole et. al., 1999), através 
da comparação com os subtipos de referência na região da polimerase do HIV-1. O BootScan com janela de 
500pb, passos de 10pb e 1000 replicatas com o método de distância Neighbor-Joining, Kimura-2 parâmetros 
para cada janela analisada, mostra ser um recombinate FB. Cada linha colorida representa um subtipo específico 
de cada seqüência de referência; a legenda está disposta à direita da figura.      

Com o objetivo de não prejudicar a construção filogenética na região da polimerase, 

cinco amostras com seqüências curtas foram excluídas da análise. O subtipo destas amostras 

foi obtido a partir da submissão das seqüências “FASTA” ao programa RIP v. 3.0 (Los 

Alamos National Laboratory, 2009d), o qual mostrou que as seqüências das amostras 84, 840 

e 890 pertencem ao subtipo B, enquanto que as amostras 713 e 865 foram classificadas como 

do subtipo F.  

A partir da análise do perfil de resistência das cepas isoladas de pacientes do grupo 1, 

frente às classes de inibidores da transcriptase reversa e da protease foi possível verificar um 

baixo índice de drogas ativas. Destas cepas 49% apresentaram resistência completa aos NRTI, 

44% aos PI e 32% aos NNRTI. Das cepas que apresentaram resistência parcial, 87% estavam 

relacionadas ao NtRTI, 47% aos PI, 43% aos NRTI e 19% aos NNRTI. Daquelas que não 
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apresentaram resistência detectável, 49% estavam associadas aos NNRTI, 13% ao NtRTI, 9% 

aos PI e 8% aos NRTI. Estes dados estão demonstrados no gráfico 1.  
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Gráfico 1: Análise do perfil de resistência das cepas do grupo 1 frente aos NRTI, NtRTI, NRTI e PI, obtida 
pelo algoritmo HIV Drug Resistance Data Base da Universidade de Stanford - EUA 
(http://hivdb.stanford.edu/).   

Outro dado importante observado nos pacientes do grupo 2 foi que 64% das cepas 

isoladas apresentaram resistência completa aos inibidores da transcriptase reversa (NRTI, 

NtRTI e NNRTI) e da protease (PI), enquanto que 36% apresentaram resistência parcial aos 

mesmos. Estes dados estão no gráfico 2. 

http://hivdb.stanford.edu/
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Gráfico 2: Análise da freqüência do perfil de resistência do HIV-1 no grupo 2 aos 
inibidores da transcriptase reversa (NRTI, NtRTI e NNRTI) e da protease (PI), conforme 
o algoritmo HIV Drug Resistance Data Base da Universidade de Stanford EUA 
(http://hivdb.stanford.edu/).    

No gráfico 3 podemos observar o perfil de resistência das cepas de HIV-1 isoladas dos 

pacientes do grupo 2 frente a cada antirretroviral. Enfatizamos que os 32 pacientes (100%) 

apresentaram cepas com resistência completa à NVP e ao NFV, 30 (94%), ao IDV, 29 (91%) 

ao AZT e d4T, 27 (84%) ao EFV, 26 (81%) a DLV, 25 (78%) ao SQV, 23 (72%) ao ddI, 22 

(69%) ao ATV, 21 (66%) ao ABC, 19 (59%) ao 3TC e FTC, 18 (56%) ao FPV, 16 (50%) ao 

LPV, 9 (28%) ao TPV, 8 (25%) ao ETR, 4 (12%) ao TDF e apenas 2 (6%), ao DRV. As cepas 

de 30 (94%) pacientes apresentaram resistência parcial ao DRV, 28 (88%) ao TDF, 24 (75%) 

ao ETR, 23 (72%) ao TPV, 16 (50%) ao LPV, 14 (44%) ao FPV, 13 (41%) ao 3TC e FTC, 11 

(34%) ao ABC, 10 (31%) ao ATV, 9 (28%) ao ddI, 7 (22%) ao SQV, 6 (19%) ao DLV, 5 

(16%) ao EFV, 3 (9%) ao AZT e d4T, 2 (6%) ao IDV e, nenhum deles, à NVP e ao NFV. 

http://hivdb.stanford.edu/
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Gráfico 3: Análise do perfil de resistência viral do grupo 2 para cada ARV dos inibidores da transcriptase 
reversa (NRTI, NtRTI e NNRTI) e da protease (PI), conforme o algoritmo HIV Drug Resistance Data Base da 
Universidade de Stanford EUA (http://hivdb.stanford.edu/).     

A fenotipagem virtual das cepas isoladas dos pacientes do grupo 2 mostrou uma 

prevalência de 10% de resistência não detectada, 75% de resistência parcial e 15% de 

resistência completa aos inibidores da transcriptase reversa (NRTI, NtRTI e NNRTI) e da 

protease (PI), conforme mostra o gráfico 4.  
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Gráfico 4: Perfil de resposta do HIV-1 frente aos inibidores da transcriptase reversa (NRTI, 
NtRTI e NNRTI) e da protease (PI) no grupo 2. Dados obtidos através da fenotipagem 
virtual do HIV-1 conforme o algoritmo Virco®TYPE HIV-1 (http://www.vircolab.com/). 

http://hivdb.stanford.edu/
http://www.vircolab.com/
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Quando realizamos a Fenotipagem Virtual das cepas isoladas dos pacientes do grupo 2 

que tinham suas genotipagens quase que totalmente comprometidas, nos deparamos com um 

perfil de resistência aos antirretrovirais que limitava o uso da maior parte das drogas. 

Verificamos que dentro da classe de inibidores de transcriptase reversa (NRTI), somente 9% 

delas era sensível ao d4T e 3%, ao Emtricitabina (FTC). As demais cepas tinham resistência 

completa a esta última droga. Todas as cepas apresentavam resistência parcial ao 3TC, ABC, 

AZT, DDI e TDF, 91% ao d4T. Entre os NNRTI, 28% eram sensíveis ao Etravirine (ETR) e 

72% apresentaram resistência parcial à mesma; 9% eram sensíveis ao EFV, no entanto 91% 

tinham resistência completa a esta droga. Quanto à NVP, 3% das cepas eram sensíveis e 97% 

apresentaram resistência completa a mesma. Dentro da classe dos inibidores da protease, 75% 

das cepas eram sensíveis ao DRV/r, 41% ao TPV/r, 19% ao SQV/r, 6% ao ATV/r e 3% ao 

LPV/r; detectamos resistência parcial de todas as cepas frente ao “booster” de 

Fosamprenavir/ritonavir (FPV/r), ao IDV/r, IDV e NFV; de 97% delas em relação ao LPV/r, 

de 94% ao ATV/r, de 81% ao SQV/r, de 59% ao TPV/r e de 25% ao DRV/r. Estes dados 

estão descritos no gráfico 5.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3TC ABC AZT D4T DDI FTC TDF EFZ ETR NVP ATV/r DRV/r FPV/r IDV IDV/r LPV/r NFV SQV/r TPV/r

Resistência não detectada Resistência parcial Resistência completa

 

Gráfico 5: Resultado da fenotipagem virtual na polimerase do HIV-1 das amostras do grupo 2 de indivíduos 
com resistência completa aos ARV, conforme o algoritmo Virco®TYPE HIV-1 (http://www.vircolab.com/). 

http://www.vircolab.com/
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VI. DISCUSSÃO  

Como dito anteriormente, um dos principais objetivos do nosso estudo foi avaliar o perfil 

de resistência do HIV-1 ao Enfuvirtida em pacientes previamente tratados com HAART, mas 

virgens de tratamento com o inibidor de fusão. Para chegarmos à resposta a esta nossa 

pergunta, levantamos alguns pontos considerados críticos para o entendimento da 

complexidade com que o HIV atua no homem. Sabemos que a dinâmica de evolução do HIV 

In vivo (Coffin, 1995) tem implicações diretas na diversidade genética do vírus e traz 

conseqüências à patogênese da AIDS, às estratégias de tratamento com antirretrovirais e à 

produção de vacinas. Além disso, pesquisas realizadas em todo o mundo desde o início da 

epidemia da AIDS até os dias atuais já comprovaram a existência de inúmeros mecanismos 

moleculares que contribuem, em vários aspectos, para o comprometimento da terapia 

antirretroviral (Domingo et. al., 1985; Eigen et. al., 1981; Eigen et. al., 1993; Mansky, 1998). 

Dentre eles, podemos citar a elevada taxa de replicação do HIV na fase aguda da infecção que 

gera em torno de 107 partículas virais por dia por mililitro de plasma. Após algumas semanas 

ocorre uma supressão efetiva da replicação viral para, aproximadamente, 105 cópias/mL de 

plasma que se mantém constante por certo período de tempo. É neste período que a carga viral 

do paciente, associada à alta variabilidade biológica, imunológica e à relação vírus-

hospedeiro, determina a sua progressão para a doença. Outro ponto importante que foi 

ressaltado nestas pesquisas também diz respeito à carga viral que está diretamente relacionada 

ao equilíbrio entre a produção de vírus e o clareamento do mesmo, o que permitiu concluir 

que a meia-vida do HIV no plasma corresponde a, aproximadamente, seis horas e que são 

produzidas 109 partículas virais por dia. (Ho et. al., 1995). Apesar de 92% dos vírus serem 

produzidos nos linfócitos T CD4+, em torno de 7% destes são produzidos em macrófagos 

onde a meia-vida é de 14 dias. Além disso, quase 1% das partículas virais do plasma é 

produzida nas células T de memória. Todos estes fatores contribuem para que não haja o 
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clareamento total da carga viral, mesmo frente a uma terapia antirretroviral altamente potente 

(HAART), ou seja, sempre haverá uma replicação viral persistente nos reservatórios celulares, 

responsável por emergirem cepas resistentes (Liu et. al., 2007; Shafer et. al., 1998; Shafer & 

Vuitton, 1999).  

Outro aspecto importante a ser discutido está diretamente relacionado à elevada 

variabilidade genética do HIV que se deve, principalmente, ao fato da transcriptase reversa 

incorporar, erroneamente, 10-4 bases a cada ciclo replicativo do HIV (Benbenek et. al., 1989; 

Preston et. al., 1988; Roberts et. al., 1988). Como esta não apresenta função de reparo e o 

genoma do HIV tem em torno de 104 pares de base, concluímos que ocorra uma substituição 

de um nucleotídeo/genoma/ciclo replicativo (Bebenek et. al., 1989; Preston et. al., 1988; 

Roberts et. al., 1988). Isto leva à produção de uma população de vírus na qual praticamente 

nenhuma partícula viral é igual à outra e que passou a ser denominada de quasispecie.  

Compreendemos então que todos estes fatores associados à elevada taxa de 

recombinação do HIV (Robertson et. al., 1995) são os responsáveis pela presença das sub-

populações de variantes genéticas da quasispecie que revelam características biológicas 

altamente citopáticas, entre as quais a maior ou menor habilidade replicativa, o tropismo 

celular e a capacidade de induzir ou não a formação de sincícios, (Asjo et. al., 1986; Cheng-

Mayer et. al., 1988; Connor et. al., 1993; Tersmette et. al., 1988) conferindo a resistência 

destas cepas virais às várias classes de drogas que compõem a terapia antirretroviral. A 

recombinação intergênica, resultado da co-infecção pelo HIV (Clavel et. al., 1989; Diaz et. 

al., 1995; Vartanian et. al., 1991) também deve ser lembrada nesta discussão, pois ocorre com 

relativa freqüência e contribui para o advento de variantes altamente citopáticas e resistentes 

aos antirretrovirais.  

Com o advento da terapia antirretroviral altamente potente (HAART), em meados da 

década de 90 no Brasil, que tem como característica principal a utilização concomitante de 

três ou mais ARV, a AIDS tornou-se uma doença de caráter crônico. Isto permitiu um 
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monitoramento mais adequado dos pacientes com HIV/AIDS, com redução da carga viral a 

níveis indetectáveis, associada, em alguns casos, à elevação dos níveis séricos de CD4 e 

conseqüente adiamento da progressão rápida da doença (Lucas et. al., 1999; Sánchez et. al., 

2003). Apesar da eficácia da HAART, o aparecimento de cepas com um alto grau de 

resistência aos ARV em indivíduos submetidos a esta estratégia terapêutica é iminente, 

levando à falha na supressão viral sustentada e aumentando o risco de mortalidade (Liu et. al., 

2007; Shafer et. al., 1998; Shafer and Vuitton, 1999).  

As mutações que geram resistência ao ENF também são selecionadas rapidamente, 

chegando a prevalecerem cepas que apresentam mutações de resistência após uma semana do 

início de tratamento com este inibidor de fusão. Estudos já demonstraram que a presença de 

uma única mutação de resistência é capaz de comprometer o tratamento com Enfuvirtida 

(Greenberg et. al., 2003; Lazzarin et. al., 2003; Mink et. al., 2005; Sista et. al., 2004; Wei et. 

al., 2002).  

Para a análise da resistência ao Enfuvirtida na população aqui estudada realizamos 

inicialmente a extração e amplificação do RNA viral. Assim, pudemos verificar que três 

pacientes apresentaram mutações associadas à resistência ao Enfuvirtida na região HR1 da 

gp41 do gene env, mesmo na ausência desta droga em seus esquemas terapêuticos prévios. 

Em dois pacientes do grupo 1 foram encontradas, em separado, as mutações N42D (1%) e a 

N43H (1%) nesta região. Qualquer uma delas já é suficiente para levar à interrupção do 

tratamento com Enfuvirtida. No grupo 2 apenas um paciente apresentou a mutação L44M 

(1%), também responsável pelo comprometimento do uso deste inibidor de fusão. 

Acreditávamos que no grupo 2 encontraríamos um maior número de pacientes com cepas 

resistentes ao Enfuvirtida por se tratarem de indivíduos que já apresentavam todas as demais 

drogas comprometidas. Este dado parece sugerir que, apesar do elevado número de mutações 

de resistência presentes na região da transcriptase reversa e da protease, isto não implica, 

necessariamente, em maior comprometimento das cepas em outras regiões do genoma viral. 
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Observamos também a presença de mutações acessórias na HR2 da gp41 em cepas 

isoladas de 16 pacientes, dentre as quais as mutações N126N/K e a N126K/Q/E apresentaram 

uma prevalência de 2%, enquanto que a E137K e a E137E/K 20% e, a S138S/A, 3% dos 

casos.  

Dentre os polimorfismos encontrados, o N42S respondeu por 7% dos casos, o E137Q 

teve uma prevalência de 3%, enquanto que o E137D foi de 2%; o restante, Q39R, N42H, 

N42R, N42N/S, N126S, E137A, E137E/D, E137E/Q, E137I, E137Q, E137T, E137V e o 

S138S/T, corresponderam a 1% cada um.  

A HR2 da gp41, rica em polimorfismos, vem se destacando na literatura atual como uma 

provável região compensatória do vírus, pois algumas mutações ali encontradas estariam 

relacionadas com a recuperação do “fitness” viral (Bai et. al., 2008; Jenwitheesuk & 

Samudrala, 2005; Shafer and Schapiro, 2008; Su et. al., 2006; Tolstrup et. al., 2007; Xu et. 

al., 2005). Até o momento, segundo a literatura, existem três mutações relacionadas a este 

processo; entre elas a N126K, E137K e a S138A (Shafer and Schapiro, 2008; Tolstrup et. al., 

2007; Xu et. al., 2005). No entanto, em nosso estudo, não observamos estas três mutações 

associadas às cepas que apresentaram mutações de resistência ao ENF. Isto pode sugerir que 

existam outras mutações presentes da região HR2, que poderiam estar associadas à melhora 

do “fitness” viral, ou as cepas necessitem da pressão seletiva de droga, já que nesta 

população, todos os pacientes são virgens de tratamento com o ENF. Si-Mohamed et. al. 

(2007) encontraram aumento da variabilidade genética do HIV na região “alvo” do 

Enfuvirtida em uma população constituída por pacientes que apresentavam o mesmo perfil 

daqueles selecionados para o nosso estudo.  

Como abordado anteriormente, para a análise da presença de mutações que geram 

resistência das cepas de HIV-1 ao Enfuvirtida, realizamos a extração e amplificação do RNA 

viral e obtivemos sucesso de 87% nesta amplificação. Foi necessária a extração do DNA 

proviral de 12 (13%) amostras para posterior amplificação. Apesar disso, obtivemos 75% de 
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amplificação destas amostras e foi possível sequenciá-las. Este fato permitiu verificarmos que 

esta PCR –Nested é eficaz tanto na amplificação do RNA viral, quanto do DNA proviral. É 

provável que não tenhamos conseguido 100% de amplificação através do RNA viral e do 

DNA proviral do HIV-1 destas amostras devido a alterações genéticas na região selecionada 

que comprometeram o pareamento dos primers escolhidos nestes protocolos.  

Parece-nos importante sugerir a introdução dos testes de genotipagem da região 

HR1/HR2 da gp41 do env do HIV-1 na Rede de Genotipagem de HIV-1- RENAGENO do 

Programa Nacional de DST/AIDS/Ministério da Saúde. Acreditamos que, associada à história 

clínica do paciente, esta genotipagem auxiliará os médicos na recomendação do Enfuvirtida 

àqueles pacientes que podem fazer uso da droga, contribuindo também com o custo-benefício 

da terapia antirretroviral em nosso país.  

Como todos estes pacientes foram selecionados a partir do seu acompanhamento no 

CRT-DST/AIDS e já haviam realizado o Teste de Genotipagem do HIV-1, através da 

RENAGENO, para verificar a presença de mutações de resistência às demais classes de 

antirretrovirais, pudemos avaliar o perfil mutacional destas cepas aos mesmos na região da 

polimerase.  

Na análise do perfil de resistência das cepas isoladas de pacientes do grupo 1, que ainda 

apresentavam vírus com sensibilidade a pelo menos um antirretroviral, observamos um 

elevado índice de cepas com resistência parcial para a maioria dessas drogas. Dentre os 

inibidores da transcriptase reversa verificamos que todas as cepas apresentaram resistência 

parcial superior a 10%. Enfatizamos que, apesar do Tenofovir ter sido uma das últimas drogas 

a ser introduzida no mercado para esta finalidade, houve um maior comprometimento da 

mesma. Como tais pacientes já foram submetidos a vários esquemas terapêuticos e 

apresentaram diversas falhas virológicas, isto provavelmente se deva ao fato de que tais cepas 

já acumularam várias TAM (Mutações Associadas aos Análogos da Timidina), ou seja, 

apresentam pelo menos três das mutações 41L, 67N, 70R, 210W, 215Y/F e 219Q. Também 
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comprovamos a presença da mutação K65R em algumas cepas, suficiente para gerar 

resistência a esta droga. Tais TAM também contribuíram para o perfil de resitência parcial das 

demais drogas desta classe.  

Apesar da pequena barreira genética apresentada pelos NNRTI, ou seja, a presença de 

apenas uma ou duas mutações no sítio de ligação destas drogas serem capazes de selecionar 

um alto nível de resistência a todos os antirretrovirais desta classe (Lecossier et. al., 2005; 

Shulman et. al., 2000), constatamos que as cepas dos pacientes do grupo 1 apresentaram 

maior número de casos com sensibilidade as mesmas. Analisando os esquemas terapêuticos 

registrados nos prontuários médicos destes indivíduos vimos que, na maioria das estratégias 

que envolviam um NNRTI, houve falha terapêutica ou intolerância à droga levando à troca de 

esquema terapêutico por um PI o que, provavelmente, justificou o número superior de casos 

com sensibilidade aos NNRTI. Outro fato a ser ressaltado aqui é que sabemos que a retirada 

dos NNRTI pode reverter a resistência em períodos de tempo não muito longos, o que 

também pode ter contribuído para o resultado encontrado.   

É importante saber que a inclusão do Etravirine no tratamento também pode resgatar 

pacientes com falhas a esta classe de drogas, o que neste estudo não ocorreu, uma vez que o 

Etravirine ainda não foi aprovado para uso em nosso país. Mesmo assim, observamos que em 

33% das cepas não houve resistência detectável para esta droga, enquanto que 26% dos 

pacientes apresentaram cepas com resistência parcial à mesma, devido à presença das 

mutações no códon 181, levando à resistência cruzada.   

Em relação aos inibidores de protease também observamos um comprometimento 

significativo no tratamento destes pacientes com esta classe de drogas devido a apresentarem 

cepas com resistência parcial à maioria deles. Surpreendemos-nos com a porcentagem de 

indivíduos (54%) que já apresentaram seus vírus resistentes ao Tipranavir, uma vez que esta 

droga ainda não foi aprovada para uso no Brasil. Entendemos que isso seja resultado de 

resistência cruzada aos demais PI. Dentre os outros PI encontramos 56% de cepas resistentes 
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ao Lopinavir, ao Fosamprenavir, ao Atazanavir, ao Saquinavir e ao Nelfinavir; somente o 

Indinavir com 55% de resistência. Todas estas cepas apresentavam 6 a 7 mutações associadas 

a resistências destes ARV.   

Outro dado importante observado através da genotipagem das cepas dos pacientes do 

grupo 2 foi que 64% das cepas isoladas apresentaram resistência completa aos inibidores da 

transcriptase reversa e da protease, enquanto que 36% apresentaram resistência parcial a esta 

classe de drogas. Como citado anteriormente, este grupo é composto por pacientes que 

apresentaram resistência a todos os componentes de todas as classes de antirretrovirais em uso 

no Brasil. Constatamos que 100% deles apresentaram resistência completa a Nevirapina e ao 

Nelfinavir. Nestes casos a presença da K103N determinou a resistência à Nevirapina enquanto 

que verificamos a presença da D30N e da L90M nas cepas resistentes ao Nelfinavir. Também 

verificamos que 94% delas tinham resistência completa ao Indinavir. Neste caso e para os 

demais PI isso se deveu principalmente ao acúmulo de 6 ou 7 mutações que, em associação, 

geram resistência a tais drogas.  

Este quadro compromete, em muito, o tratamento deste grupo de pacientes, pois reduz as 

possibilidades de aplicação de novos esquemas terapêuticos nestes indivíduos, principalmente 

se o nosso objetivo for a utilização da Enfuvirtida em combinação com alguma droga dentre 

as três classes dos inibidores da transcriptase reversa e da protease. No entanto, algumas 

drogas parecem ser passíveis de uso no resgate destes pacientes quando nos baseamos nos 

resultados obtidos a partir da fenotipagem virtual; dentre tais resultados salientamos a 

sensibilidade das cepas apenas ao d4T (9%) e a Emtricitabina (FTC) (3%) dentro dos NRTI. 

Em relação aos NNRTI, verificamos 28% destas, sensíveis ao Etravirine (ETR), 9%, ao EFV 

e 3%, a NVP. Quanto aos PI, pudemos verificar sensibilidade efetiva de 75% das cepas 

isoladas ao DRV/r, 41% ao TPV/r, 19% ao SQV/r, 6% ao ATV/r e 3% ao LPV/r. Com base 

nos dados descritos acima, parece-nos prudente pensarmos na utilização da fenotipagem 

virtual para o resgate de pacientes que tenham genotipagens altamente comprometidas. 
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Apesar de não ser um dos focos do nosso estudo acreditamos ser importante analisar os 

subtipos e recombinantes virais na população estudada, uma vez que várias pesquisas 

realizadas no Brasil, já evidenciaram a presença de subtipos distintos do grupo M do HIV-1 

em sua forma pura (Couto-Fernandez et. al., 1994; Janini et. al., 1996; Louwagie et. al., 1994; 

Morgado et. al., 1994; Potts et. al., 1993; Sabino et. al., 1996; WHO, 1994), os quais podem 

sofrer combinações, contribuindo para o surgimento de cepas recombinantes e para alteração 

do perfil da epidemia (Cornelissen et. al., 1996; Delwart et. al., 1993; Sabino et. al., 1994). 

Desde o início da epidemia no Brasil até os dias atuais, o subtipo B é o mais prevalente no 

país, seguido do recombinante BF, do subtipo F (Sá-Ferreira et. al., 2007; Sabino et. al., 

1994; Sucupira et. al., 2007; Véras et. al., 2007) e de outros recombinantes já descritos 

anteriormente (Couto-Fernandez et. al., 1999; Ramos et. al., 1998; Tanuri et. al., 1999). Em 

nosso estudo, através da análise filogenética da região HR1/HR2 da gp41 do envelope viral 

encontramos uma prevalência de cepas do subtipo B (92%), seguido do subtipo F1 (7%) e do 

recombinante BF (1%). Também analisamos os subtipos na região da polimerase onde 

prevaleceu o subtipo B (87%), seguido do recombinante FB (8%) e do F puro (4%). 

Ressaltamos aqui que houve uma baixa similaridade da amostra 881 com o subtipo FB, 

quando analisada através da filogenia, por isso desconsideramos este resultado em nossa 

análise. Se considerarmos as seqüências depositadas no GenBank verificaremos que mais de 

10% delas correspondem a recombinantes BF, o que sugere que este parece ter uma fácil 

adaptação e tende a aumentar em todo o mundo.  

Conforme demonstrado neste estudo e na literatura, a resistência natural do vírus aos 

antirretrovirais independe da ação direta da droga, ou seja, uma nova classe de droga poderá 

trazer ao tratamento uma resposta altamente efetiva, porém em curto prazo, o que justifica já 

haver no mercado trinta e um antirretrovirais de diferentes classes disponíveis para o 

tratamento dos indivíduos infectados pelo HIV-1 (FDA, 2008a). Desta forma, novos 

esquemas terapêuticos, assim como novas drogas de diferentes classes serão necessárias para 
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controlar a infecção viral e conseqüentemente prorrogar a evolução para AIDS. Também 

acreditamos que somente com a obtenção de uma vacina, a epidemia poderá ser contida.  
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VII. CONCLUSÃO 

1. Nosso estudo nos permite sugerir a introdução do teste de genotipagem da região 

HR1/HR2 da gp41 do HIV-1 para verificar a presença de mutações que geram resistência 

ao Enfuvirtida antes da sua indicação em pacientes previamente tratados com HAART.   

2. A Fenotipagem virtual parece ser importante para a avaliação das cepas isoladas de 

pacientes que já foram submetidos a diversos esquemas antirretrovirais possibilitando a 

seleção de um esquema terapêutico que permita uma supressão viral sustentada. 
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IX. ANEXOS 

1. Informações aos Membros de Bancas Julgadoras de Mestrado. 

2. Aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa – CAPPesq. HC-FMUSP. 

3. Histórico escolar de pós-graduação – FenixWeb. 

4. Currículo Lattes. 

5. Oficio do PN-DST/AIDS/MS. 

6. Modelo de Laudo de Genotipagem do HIV-1 – Celera Diagnóstics. 

7. Modelo de Laudo de Fenotipagem Virtual – Virco Type HIV-1. 

8. Modelo de arquivo FASTA.  
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