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RESUMO 

Introdução: A transmissão vertical do HIV-1 é um evento multifatorial em que a carga 

viral materna desempenha importante papel. Assim, a epidemiologia molecular do HIV-

1 em gestantes e a avaliação de fatores associados com a transmissão vertical são 

cruciais para a compreensão e monitoramento da epidemia nessa população. Objetivos: 

Avaliação da frequência de casos de soroconversão recente entre gestantes recém-

diagnosticadas, virgens de tratamento e avaliação dos desfechos da gestação nesse 

grupo e da frequência de resistência transmitida. Comparação entre os fatores 

sociodemográficos, clínicos, de diversidade genética do vírus e perfil de resistência 

entre gestantes jovens e adultas. Métodos: Gestantes infectadas por HIV-1 (n=250) 

foram recrutadas durante o pré-natal realizado pelo Programa de Proteção à 

Gestante/GO. Os casos de soroconversão recente em pacientes virgens de tratamento 

com diagnóstico recente foram identificados pelo teste imunoenzimático BED-CEIA e 

confirmados pela análise molecular de bases ambíguas em pol. O gene pol (protease/PR 

e 2/3 da transcriptase reversa/RT) foi sequenciado a partir de amostras de plasma. As 

mutações de resistência foram avaliadas pela ferramenta Calibrated Population 

Resistance tool e pelos bancos de dados Stanford HIV-1 Database e International AIDS 

Society-USA (IAS-USA). Os subtipos virais foram definidos pelo software REGA e 

análises filogenéticas com sequências de referência. Resultados: Casos de 

soroconversão recente (SR) foram identificados em 16,6% das 95 gestantes recém-

diagnosticadas e virgens de tratamento. A mediana da contagem de células CD4
+
 foi 

530 células/µL e da carga viral foi 8796,5 cópias/mL. Nove pacientes com SR (82%) 

provavelmente soroconverteram durante a gestação. Um caso de transmissão vertical foi 

observado entre as gestantes com SR. Os casos incidentes apresentaram predomínio de 

isolados com subtipo B. Não houve diferença com relação à distribuição dos outros 

subtipos. As 250 gestantes recrutadas foram divididas em dois grupos etários distintos: 

adolescentes e jovens (96/250, 38%) e adultas (154/250, 62%). Quando comparadas 

com as adultas, as gestantes jovens apresentaram menor número de gestações prévias e 

foram diagnosticadas principalmente na gestação atual. Um caso de transmissão vertical 

da infecção foi identificado em cada um dos grupos (2/250, 0,8%). A contagem de 

células CD4
+
 foi similar entre ambos os grupos. O grupo de gestantes adolescentes (15-

19 anos), virgens de tratamento, apresentou carga viral significativamente mais alta que 

o grupo de gestantes adultas. As gestantes jovens previamente expostas aos ARVs 
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tinham menor probabilidade de apresentar carga viral <1500 cópias/mL. A distribuição 

de subtipos do HIV-1 foi similar em ambos os grupos e foram identificados subtipos 

recombinantes com ponto de recombinação similar entre os dois grupos. A frequência 

de resistência transmitida foi similar entre as gestantes jovens e adultas (9,5% e 7,1%, 

respectivamente). A frequência de resistência secundária foi maior entre as gestantes 

adultas quando comparadas com as gestantes jovens (21,8% e 12.8%, respectivamente). 

Conclusões: A soroconversão recente na gestação associada com níveis moderados de 

resistência transmitida pode contribuir para a transmissão vertical do HIV-1. Políticas 

preventivas devem incluir a população de adolescentes e jovens como tentativa de 

controlar a transmissão vertical do HIV-1, na região Centro-Oeste do Brasil. 

 

Palavras-chave: HIV-1; gestantes; soroconversão recente; resistência aos 

antirretrovirais; diversidade genética. 
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ABSTRACT 

Background: HIV-1 mother-to-child-transmission (MTCT) is a multifactorial event 

associated mainly with maternal viral load. Thus, the molecular epidemiology of HIV-1 

and the evaluation of factors associated with MTCT in pregnant women are crucial for 

epidemic understanding and monitoring in this population. Objectives: To assess the 

frequency of recent seroconversion cases among newly diagnosed, antiretroviral (ARV) 

naïve pregnant women and evaluation of pregnancy outcomes and transmitted drug 

resistance (TDR) in this group; to compare sociodemographical, clinical, genetic 

diversity of the virus and resistance among young and adult pregnant women. Methods: 

HIV-1-infected pregnant women (n = 250) were recruited during antenatal care 

conducted by the Program for the Protection of Pregnant Women from Goias State 

(PPPW/GO). Recent cases of seroconversion were identified by BED-CEIA among 

naïve pregnant women and confirmed by ambiguous nucleotide calls. Pol gene 

(protease/PR and 2/3 of the reverse transcriptase/RT) was sequenced from plasma 

samples. Resistance mutations were evaluated by Calibrated Population Resistance tool 

and Stanford HIV-1 and International AIDS Society-USA (IAS-USA) databases. Viral 

subtypes were assigned by REGA software and phylogenetic analyzes with reference 

sequences. Results: Cases of recent seroconversion (RS) were identified in 16.6% of 95 

newly diagnosed, ARV-naïve pregnant women. Medians of CD4
+
 cell count and viral 

load were 530 cells/µL and 8,796.5 copies/mL, respectively. Nine patients with RS 

probably seroconverted during pregnancy. One case of MTCT was observed among 

pregnant women with RS. Incident cases presented a predominance of isolates assigned 

as subtype B. There was no difference regarding the distribution of non-B subtypes. The 

amont of 250 pregnant women recruited were divided into two distinct age groups: 

adolescents and young (96/250, 38%) and adult women (154/250, 62%). When 

compared with the adult group, young women had fewer previous pregnancies and they 

were diagnosed mainly in the current pregnancy. One case of MTCT was identified in 

both groups (2/250, 0.8%). The CD4
+
 cell counts were similar between both groups. 

Viral load was significantly higher among ARV-naïve pregnant adolescents (15-19 

years) when compared with the group of ARV-naïve pregnant adults (>24 years). 

Young pregnant women previously exposed to ARVs were less likely to have viral load 

<1,500 copies / mL. The distribution of HIV-1 subtypes was similar in both groups and 

recombinant subtypes with similar recombination points were identified among both 
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groups. The frequency of transmitted resistance was similar between young and adult 

women (9.5% and 7.1%, respectively). The frequency of secondary resistance was 

higher among adult pregnant women compared with younger women (21.8% and 

12.8%, respectively). Conclusions: Recent seroconversion during pregnancy associated 

with moderate levels of transmitted resistance may contribute to vertical transmission of 

HIV-1. Preventive measures should include adolescents and young women as an 

attempt to control the vertical transmission of HIV-1 in Central Western region, Brazil. 

 

Keywords: HIV-1; pregnant woman; recent seroconversion, antiretroviral resistance; 

genetic diversity. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida/aids 

1.1.1. Contexto histórico e epidemiologia  

Há aproximadamente 30 anos a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids, 

do inglês Acquired Immunedeficiency Syndrome) foi descrita, assim como seu agente 

etiológico, o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV, do inglês Human 

Immunedeficiency Virus). Os primeiros registros da pandemia associada à infecção por 

HIV remetem ao início da década de 1980, quando foram notificados ao Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) casos de pneumonia por Pneumocystis jirovecii 

(anteriormente denominado como Pneumocystis carini) e sarcoma de Kaposi em 

homossexuais masculinos nos Estados Unidos da América (EUA) (CDC, 1981; CDC, 

1982a). Esse grupo de pacientes apresentava um quadro grave de deficiência 

imunológica, com evidência de depleção de células T e desenvolvimento de doenças 

oportunistas. 

Até 1983, as principais rotas de transmissão da nova síndrome já haviam sido 

traçadas. Os primeiros casos de transmissão para mulheres parceiras de homens 

infectados começaram a ser notificados ao CDC, assim como a transmissão parenteral 

por sangue contaminado em pacientes receptores de hemoderivados, principalmente 

hemofílicos (CDC, 1982b; CDC, 1982c; CDC, 1983). Em 1982, os primeiros casos de 

imunodeficiência em crianças nascidas de mães com sintomas de aids foram relatados, 

apontando para o risco de transmissão vertical da doença (CDC, 1982d). No Brasil, o 

primeiro caso documentado de aids ocorreu em 1980 na região Sudeste do país  e foi 

identificado em 1982 a partir de teste em amostra estocada (BRASIL, 2013). Assim 

como ocorreu no início da epidemia nos EUA e Europa, os primeiros casos brasileiros 

acometiam principalmente homossexuais masculinos, e foram sucedidos por casos de 

infecção entre pacientes hemofílicos receptores de hemoderivados e entre usuários de 

drogas injetáveis (BRASIL, 2011). Em 1983, foi relatado o primeiro caso de 

transmissão heterossexual para mulher e em 1985 foi descrito o primeiro caso brasileiro 

de transmissão vertical do HIV (BRASIL, 2012). 

As primeiras características descritas sobre a aids com relação à transmissão, 

fatores de risco e infecção de células T CD4
+
, associadas com especulações de que a 

doença teria origem na África Equatorial, levantou a hipótese de que o agente causador 
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da aids tratava-se de um retrovírus similar aos vírus linfotrópicos humanos de células T 

(HTLV, do inglês Human T-limphotropic virus) do tipo I e II, sendo, portanto, 

temporariamente denominado de HTLV-III (GALLO, 2002). Em 1983, o grupo de 

pesquisa do Dr. Luc Montagnier isolou, na França, a partir da cultura de células T 

obtidas da biópsia de linfonodo de um jovem homossexual com linfadenopatia, um 

retrovírus potencialmente associado com a aids (BARRE-SINOUSSI et al., 1983). Esse 

grupo denominou o retrovírus isolado de vírus associado à linfadenopatia (LAV, do 

inglês Linphadenopathy-associated virus). A evidência final de que o retrovírus isolado 

era o agente causador da aids e não uma infecção oportunista foi demonstrada no ano 

seguinte nos EUA, pelo grupo de pesquisa do Dr. Robert Gallo (POPOVIC et al., 1984; 

SARNGADHARAN et al., 1984). Em 1985, Wain-Hobson e colaboradores realizaram 

o sequenciamento do genoma do HIV, identificando além dos genes gag, pol e env, 

característicos dos retrovírus, duas novas fases de leitura aberta (ORFs, do inglês Open 

Reading Frames), características dos lentivírus, o que descartava a hipótese de que o 

agente causador da aids era um tipo de HTLV (WAIN-HOBSON et al., 1985). 

A rápida identificação e isolamento do HIV logo após o registro dos primeiros 

casos permitiu o desenvolvimento de testes diagnósticos, assim como a rápida 

disponibilização de um medicamento antiretroviral (SARNGADHARAN et al., 1984; 

FDA, 2014). Os casos assintomáticos passaram então a ser identificados 

laboratorialmente e tornou-se possível realizar a triagem de hemoderivados e conter a 

replicação do vírus nos indivíduos infectados. Posteriormente, com a implantação da 

terapia antirretroviral de alta potência (HAART, do inglês Highly Active Antiretroviral 

Therapy), que consiste no tratamento por combinação de diferentes drogas, foi possível 

diminuir a seleção e transmissão de vírus com mutações de resistência aos 

antirretrovirais, fatos frequentes na monoterapia. Essas medidas foram importantes para 

reduzir a incidência da infecção, além de diminuir a morbidade e mortalidade entre os 

pacientes infectados. Os principais eventos associados aos avanços no controle da 

epidemia de HIV/aids estão apresentados na Figura 1. 

Três décadas após a identificação dos primeiros casos de HIV/aids, o controle da 

pandemia ainda é um grande desafio. Apesar da evolução do tratamento com o 

desenvolvimento de novas drogas antirretrovirais e melhoria dos esquemas terapêuticos 

que controlam a carga viral, a cura é impossibilitada pela capacidade do vírus de se 

estabelecer em reservatórios nas células e tecidos do hospedeiro e recuperar a 
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capacidade de replicação com a interrupção do tratamento (CHUN et al., 2010). Ainda, 

o desenvolvimento de uma vacina que evite a infecção de indivíduos saudáveis ou que 

permita que indivíduos infectados possam controlar a replicação viral encontra 

empecilho na complexa patogênese do HIV (EXCLER et al., 2014). 

Recentemente, a descrição de casos de remissão prolongada da infecção por HIV 

sugeriram que a cura estéril ou funcional da doença é uma meta possível. Em 2009, 

Hütter e colaboradores descreveram os resultados do primeiro caso de cura de um 

paciente infectado por HIV (HÜTTER et al., 2009). O então chamado “paciente de 

Berlim” desenvolveu um quadro de leucemia mieloide aguda e foi submetido a um 

transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas. O doador apresentava 

homozigoze para a deleção de 32 pares de base (pb) no alelo do correceptor celular para 

o vírus, CCR5 (CCR5Δ32/Δ32), que confere resistência à infecção por HIV. Seis anos 

depois do procedimento, após o qual a terapia antirretroviral foi descontinuada, não foi 

possível detectar RNA ou DNA proviral em amostras de células mononucleares do 

sangue periférico (CMSP), linfonodos e tecido linfoide intestinal (YUKL et al., 2013). 

O acompanhamento desse paciente também indicou reconstituição das células T CD4
+
 

na periferia e na mucosa intestinal, além do decaimento dos níveis de anticorpos 

específicos, sugerindo baixa ou nenhuma estimulação antigênica (ALLERS et al., 2011; 

YUKL et al., 2013). 

Em 2013, foi também anunciado um caso de cura funcional de uma criança 

nascida de mãe infectada por HIV, com infecção intra-útero confirmada dois dias após o 

parto pela detecção de RNA e DNA proviral (PERSAUD et al., 2013). O perfil 

sorológico da mãe era desconhecido no momento do parto, portanto não foi realizada a 

profilaxia antirretroviral para transmissão vertical durante a gestação. A criança recebeu 

a terapia antirretroviral combinada com zidovudina (AZT) e outras duas drogas 

(lamivudina - 3TC e nevirapina - NVP, essa última substituída por lopinavir/ritonavir - 

LPV/r após sete dias) 30 horas após o parto e até seis meses de vida. Até os 30 meses de 

idade, na ausência de terapia antirretroviral, a criança não apresentou sinais de RNA 

viral plasmático ou DNA proviral nas CMSP (PERSAUD et al., 2013). Não obstante, os 

autores não foram capazes de demonstrar se fatores associados ao vírus ou ao 

hospedeiro poderiam estar associados com a remissão viral (HOLMES, 2013; 

PERSAUD e LUZURIAGA, 2014). Portanto, o uso precose da terapia antirretroviral 

(TARV) pode não ter atuado isoladamente para a cura funcional da infecção. 
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Atualmente, a pandemia de HIV/aids apresenta diferentes tendências variando de 

acordo com o grupo populacional, país ou região afetados. Segundo o Programa 

Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids (UNAIDS), 35,3 milhões de pessoas 

viviam com HIV/aids e 1,6 milhões morreram de causas associadas à aids no mundo 

inteiro até o final de 2012 (UNAIDS, 2013). O total de casos brasileiros de HIV/aids 

acumulados e registrados desde a década de 1980 é de 686.478 casos, 65% em homens 

e 35% em mulheres. A taxa de incidência brasileira nos últimos cinco anos encontra-se, 

em geral, estabilizada, concentrando-se em subgrupos populacionais em situação de 

risco e vulnerabilidade (BRASIL, 2013).  

A epidemia de HIV/aids no Brasil demonstrou desde seu estabelecimento na 

década de 80, tendências de “juvenilização”, “interiorização” e “feminilização”, com 

um aumento crescente no número de infecções em mulheres jovens de 15 a 24 anos, 

oriundas de regiões distantes do epicentro da epidemia e das grandes metrópoles 

(BRASIL, 2011; BRASIL, 2013). A razão homem:mulher infectados no início da 

epidemia era de 25:1, decaindo para 2,3:1 em 1997, e mantendo-se estabilizada a partir 

de 2002 em aproximadamente 1,5:1. A razão sexual chegou a inverter-se entre os anos 

2000 e 2004, com 0,9 homens infectados para cada mulher entre indivíduos infectados 

jovens de 15 a 24 anos. Até meados de 2009, foram identificados 188.396 casos de aids 

no sexo feminino, sendo 71% destes correspondendo a mulheres na faixa etária de 25 a 

49 anos. Das cinco macro-regiões brasileiras, a região Centro-Oeste apresenta-se 

atualmente em quarto lugar no ranking de detecção de novos casos. Registrou-se na 

última década um aumento de 6% na incidência da infecção na região Centro-Oeste, ao 

contrário da região Sudeste, epicentro da epidemia, que apresentou uma diminuição de 

19% na incidência no mesmo período (BRASIL, 2013). O aumento nas taxas de 

detecção entre mulheres jovens em idade fértil aumenta também a necessidade de 

intensificação de cuidados para prevenir e controlar a transmissão vertical do HIV para 

os filhos gerados. 

As taxas de transmissão vertical (monitorada pela incidência da infecção em 

crianças de até cinco anos de idade) decresceram aproximadamente 35% nos últimos 10 

anos (BRASIL, 2013). Em um estudo de coorte que acompanhou 276 gestantes 

infectadas por HIV em Goiás de 1995 a 2001, a taxa de transmissão vertical encontrada 

foi de 21,7% (TURCHI et al., 2007). 
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Figura 1. Linha do tempo com os principais eventos da história da pandemia de HIV/aids desde a caracterização dos primeiros casos. 

INTR: Inibidor nucleosídico/nucleotídico da transcriptase reversa; TV: Transmissão vertical; HAART: Terapia antirretroviral de alta potência 

IP: Inibidor da protease; INNRT: Inibidor não nucleosídico/nucleotídico da transcriptase reversa; ARV: Antirretroviral; SUS: Sistema Único de 

Saúde; OMS: Organização Mundial da Saúde; UNAIDS: Programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids. 1- (CDC, 1981); 2- (BARRE-

SINOUSSI et al., 1983); 3- (SARNGADHARAN et al., 1984); 4- (CLAVEL et al., 1987); 5- (FDA, 2014); 6- (CONNOR et al., 1994); 7- 

(COOPER e MERIGAN, 1996); 8- (BRASIL, 2014); 9- (HÜTTER et al., 2009); 10- (PERSAUD et al., 2013); 11- (UNAIDS, 2011). 
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Após a implantação sistemática de medidas para intensificação da profilaxia para 

transmissão vertical, a região Centro-Oeste apresenta as menores taxas de transmissão 

vertical no país, próximas a 1% (TORNATORE et al., 2010; BRASIL, 2011; 

ALCANTARA et al., 2012). Como parte das medidas implantadas que contribuíram 

para essa redução, a Secretaria de Saúde Estadual de Goiás iniciou um programa de 

triagem em 2003 para o pré-natal conhecido como Programa de Proteção à Gestante 

(PPG/GO) ou Teste da Mamãe (APAE, 2008). Este programa visa à facilitação do 

acesso aos exames do pré-natal, a diminuição da transmissão vertical dos patógenos 

associados às infeccções rastreadas, a avaliação da epidemiologia desses agravos e a 

possibilidade de seguimento das gestantes atendidas através do cadastramento no 

SISPRENATAL, uma ferramenta contida no DATASUS. Todas as mulheres grávidas 

identificadas nas unidades básicas de saúde do estado de Goiás são incluídas pelo 

sistema “opt-out”, na triagem do pré-natal, em que os testes são oferecidos à paciente 

como parte do atendimento médico de rotina. As gestantes incluídas no Teste da Mamãe 

fornecem amostras de sangue total, coletadas por punção digital em papel filtro. Os 

cartões de papel filtro com sangue seco são enviados via correio ao laboratório de 

referência do Institudo de Diagnóstico e Prevenção da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais em Goiânia (IDP/APAE). Este material é utilizado para a triagem 

sorológica de nove doenças infecciosas: toxoplasmose, rubéola, sífilis, hepatite B, 

hepatite C, citomegalovírus, doença de Chagas, HTLV-1 e -2 e HIV-1 e -2. O estudo 

realizado por COSTA et al. (2009), avaliou a prevalência de HCV e HIV-1 em 28.561 

gestantes atendidas pelo PPG/GO e demonstrou que 60% das mulheres grávidas tiveram 

acesso aos testes de triagem antes da 14ª semana de gestação, cerca de 90% até a 27ª 

semana e a prevalência da infecção por HIV-1 foi estimada em 0,09% (COSTA et al., 

2009). 

 

1.2. Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1/HIV-1 

1.2.1. Diversidade genética e evolução 

A evolução genética do HIV apresenta-se como um processo dinâmico em que 

novas cepas virais emergem constantemente, o que resulta em uma grande diversidade 

viral intra- e entre hospedeiros. A rápida replicação viral favorece a emergência de 

cepas com propriedades de evasão ao sistema imune e resistência a drogas (HAHN et 
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al., 1986). O principal mecanismo que permite a grande variabilidade do HIV é a 

deficiência de mecanismos de reparo da enzima transcriptase reversa, o que prejudica a 

correção da fita de DNA complementar (cDNA) que está sendo formada de acordo com 

a fita molde de RNA, conferindo uma taxa de 3,4x10
-5

 mutações por par de bases, por 

ciclo replicativo (PRESTON et al., 1988; MANSKY e TEMIN, 1995). Outro 

mecanismo gerador de diversidade consiste no rápido período de tempo para a geração 

de novos vírions por uma célula desde a etapa de infecção dessa célula por uma 

partícula viral (FU, 2001). Assim, como o genoma do HIV possui aproximadamente 

10.000 pares de base e a replicação viral gera cerca de 10
10

 a 10
12

 novos vírions por dia, 

inúmeras mutações e, por conseguinte, variantes virais ocorrem em um único dia em um 

indivíduo infectado (PERELSON et al., 1996). Nem todas as mutações, entretanto, são 

vantajosas para o vírus e muitas delas interferem negativamente na capacidade de 

replicação ou fitness viral (TROYER et al., 2009). A diversidade genética do HIV pode 

também resultar do mecanismo de recombinação entre diferentes variantes virais que 

infectam a mesma célula em um indivíduo coinfectado (ROBERTSON et al., 1995; 

BLACKARD et al., 2002). A taxa de recombinação entre genomas na replicação do 

HIV é elevada, com um número estimado de três a nove eventos de crossover entre dois 

moldes de RNA por genoma, por ciclo (JETZT et al., 2000; ZHUANG et al., 2002). 

Todavia, a maioria dos genomas recombinantes é identificada apenas no indivíduo 

coinfectado no qual estes mosaicos são originados, sendo então denominados de formas 

recombinantes únicas (URFs, do inglês Unique Recombinant Forms). A identificação 

de tais mosaicos virais em três ou mais indivíduos sem vínculo epidemiológico, porém, 

caracteriza as formas recombinantes circulantes (CRFs, do inglês Circulating 

Recombinant Forms), que apresentam grande importância na epidemiologia da infecção 

por HIV  (LEITNER et al., 2005). As sequências de uma CRF possuem o mosaico 

genômico similar entre elas, com o ponto de recombinação (breakpoint) na mesma 

região gênica e formam grupos filogenéticos distintos dos outros subtipos virais. 

A análise das relações filogenéticas entre distintas variantes virais identificadas 

permitiu identificar dois tipos virais geneticamente distintos que passaram a ser 

designados como: HIV tipo 1 (HIV-1) e HIV tipo 2 (HIV-2). Tanto o HIV-1 quanto o 

HIV-2 emergiram da transmissão interespécie de retrovírus encontrados em 

reservatórios primatas não humanos, provavelmente na região da África Central e 

Ocidental, respectivamente (VIDAL et al., 2000). Acredita-se que o epicentro da forma 
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pandêmica do HIV-1 (grupo M) seja a República Democrática do Congo (antigo Zaire), 

na África Central (MURPHY et al., 1993; VIDAL et al., 2000). Nessa região foram 

encontrados isolados virais que apresentavam grande diversidade genética, 

caracterizada por alta frequência de subtipos cocirculantes, elevado número de cepas 

recombinantes e diversidade intrasubtipo, sugerindo um quadro de epidemia já bem 

estabelecida (VIDAL et al., 2000). A hipótese de transmissão zoonótica de primatas 

para humanos foi apoiada por evidências que incluem a similaridade da organização do 

genoma entre os vírus isolados nos humanos e primatas não humanos, fortes relações 

filogenéticas entre os isolados, a alta prevalência do vírus no hospedeiro natural e a 

coincidência geográfica entre as populações humanas e de primatas (SHARP et al., 

1995). Ademais, a transmissão interespécie é factível, uma vez que os primatas nessa 

região são culturamente caçados, usados como alimento ou domesticados (SHARP et 

al., 1995).  

O HIV-1 pode ser filogeneticamente classificado em 4 grupos distintos, cada um 

deles emergindo de um evento independente de transmissão zoonótica: M (main), O 

(outlier), N (new ou non-M/non-O) e o grupo P (putative) (CHARNEAU et al., 1994; 

SIMON et al., 1998; PLANTIER et al., 2009). O grupo M é o principal grupo viral 

responsável pela pandemia de HIV/aids e estima-se que esse grupo tenha infectado 

humanos entre 1915 e 1941 (KORBER et al., 2000).  O grupo O permanece endêmico 

na República dos Camarões (centro-oeste africano), assim como os grupos N e P, que 

foram descritos também nessa região, mas em número restrito de indivíduos. Os grupos 

M, N e O são filogeneticamente relacionados com o vírus da imunodeficiência símia 

(SIV) isolado de chimpanzés, espécie Pan troglodytes troglodytes (SIVcpz) (KEELE et 

al., 2006). O grupo O do HIV-1 mostrou-se, porém, filogeneticamente similar ao SIV 

encontrado em gorilas, espécie Gorilla gorilla gorilla (SIVgor), apesar de análises 

evolutivas posteriores demonstrarem divergência entre esses vírus, sugerindo que o 

vírus isolado dos gorilas possa ter derivado do SIV isolado dos chimpanzés (VAN 

HEUVERSWYN et al., 2006; TEBIT e ARTS, 2011). O grupo P foi descrito 

recentemente na França, em 2009, em uma mulher de 62 anos, proveniente da 

República dos Camarões (PLANTIER et al., 2009). Essa linhagem viral mostrou 

similaridade com o SIVgor, sugerindo que o HIV-1 desse grupo possa ter emergido 

tanto de chimpanzés quanto de gorilas. No entanto, assim como o grupo O, o grupo P 
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pode ter emergido indiretamente do SIVcpz, sendo necessária a identificação de cepas 

relacionadas ao grupo P em chimpanzés para a confirmação dessa hipótese. 

As cepas de HIV-1 correspondentes ao grupo M agrupam-se filogeneticamente 

em nove clados distintos e bem definidos, classificados como subtipos virais e 

designados com as letras A, B, C, D, F, G, H, J e K, e sub-subtipos designados com 

números, A1, A2, A3, A4, A5, F1 e F2 (ROBERTSON et al., 2000; BUONAGURO et 

al., 2007; BUTLER et al., 2007). A diversidade dentro de um mesmo clado varia de 

15% a 20%, enquanto que a variação entre clados diferentes é de 25% a 35% 

(HEMELAAR et al., 2006). As análises do genoma completo demonstraram que as 

cepas que se agrupavam no clado antes designado como subtipo E, que circula na Ásia, 

correspondiam a uma CRF entre os subtipos A e E, sendo então reclassificadas como 

CRF01_AE. Da mesma forma, o subtipo antes classificado como I foi posteriormente 

reconhecido como CRF04_cpx (KOSTRIKIS et al., 1995). Atualmente, já foram 

descritas 61 CRFs e inúmeras URFs (RAMIREZ et al., 2008; LOS ALAMOS HIV 

DATABASE, 2011). A diversidade genética do HIV está representada na Figura 2. 

O HIV-2 originou-se a partir de pelo menos oito eventos independentes de 

transmissão zoonótica a partir do SIV isolado de mangabeis fuliginosos (sooty 

mangabey), espécie Cercocebus atys (SIVsm), grupos A a H (CLAVEL et al., 1987; 

WERTHEIM e WOROBEY, 2009). A epidemia de HIV-2 encontra-se 

predominantemente na África Ocidental, no entanto, casos da infecção em outros países 

são ocasionalmente relatados, geralmente em indivíduos com vínculo epidemiológico 

com o continente Africano (CAMPBELL-YESUFU e GANDHI, 2011). Apesar de 

menor incidência em relação ao HIV-1, o HIV-2 evolui continuamente, inclusive com o 

aparecimento de formas recombinantes e a descrição recente de uma CRF entre os 

subtipos A e B (CRF01_AB) em pacientes japoneses com possível vínculo 

epidemiológico com pacientes do oeste africano (IBE et al., 2010). 



 29 

 

Figura 2. Representação da diversidade viral do HIV e possíveis eventos de 

transmissão zoonótica (setas). Imagens: (1) Tom Gilbert; (2) BBC; (3) pbs.org/Nature. 

 

1.2.2. Morfologia e genoma viral 

 O HIV-1 é classificado como um vírus da Família Retroviridae e subfamília 

Lentivirinae. Os lentivírus (lenti-, do latim “lento”) caracterizam-se por causar infecções 

persistentes com longos períodos de latência e doenças de progressão lenta. Assim 

como outros retrovírus, o HIV-1 possui um genoma diplóide de RNA e replica-se por 

transcrição reversa do seu material genético. 

A partícula viral do HIV-1 (vírion) apresenta um formato esférico com 

aproximadamente 110 nm de diâmetro (Figura 3). A camada externa do vírus é 

constituída pelo envelope viral, formado por fosfolípides de membrana adquiridos da 

membrana plasmática da célula hospedeira a partir do brotamento da nova partícula 

viral. O envelope apresenta espículas formadas por trímeros da proteína gp160. Cada 

unidade do trímero de gp160 é composta por uma porção extracelular, denominada de 

gp120 e uma porção transmembrana, denominada gp41, que permite que os trímeros 

fiquem ancorados à bicamada lipídica do envelope. Logo abaixo do envelope encontra-
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se uma matriz protéica formada pelo peptídeo p17. Em seguida, o capsídeo viral em 

forma de projétil, formado pela proteína p24, reveste o nucleocapsídeo, que por sua vez, 

reveste o genoma viral que se encontra associado com as enzimas protease, transcriptase 

reversa e integrase (revisado por FANALES-BELASIO et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura da partícula viral do HIV-1. Adaptada de 

London School of Medicine and Hygiene. Disponível em: 

http://idshowcase.lshtm.ac.uk/id501/  

 

O genoma viral é constituído por duas fitas simples idênticas de RNA com 

aproximadamente 9,2 Kb que codificam as principais proteínas estruturais e não-

estruturais comuns aos retrovírus (SALIOU et al., 2009). Nas extremidades de cada 

uma das fitas de RNA, existem regiões de repetições terminais longas (LTRs, do inglês, 

long terminal repeats) responsáveis pela regulação da expressão gênica do vírus (EL 

KHARROUBI e MARTIN, 1996). O diagrama na Figura 4 representa o genoma do 

clone HXB2 (número de acesso ao GenBank: K03455), usado como protótipo e cepa de 

referência para estudos com o HIV. O genoma do HIV-1 apresenta, da região 5‟ para 3‟, 

os genes: gag (do inglês, group-specific antigen), pol (do inglês, polymerase) e env (do 

inglês, envelope glycoprotein). Também constituem o genoma, dois genes reguladores 

(tat e rev) e quatro genes acessórios (vif, nef, vpr e vpu) (MURAKAMI, 2008; 

GRAMBERG et al., 2009; MASCARENHAS e MUSIER-FORSYTH, 2009). O HIV-2 

http://idshowcase.lshtm.ac.uk/id501/
http://www.hiv.lanl.gov/components/sequence/HIV/asearch/query_one.comp?se_id=K03455
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apresenta organização similar do genoma, possuindo, no entanto, o gene vpx, homólogo 

ao vpu no HIV-1 (NYAMWEYA et al., 2013). 

O gene gag codifica uma poliproteína precursora de 55 KDa, denominada de 

Pr55
Gag

. Essa poliproteína é clivada pela protease viral gerando a proteína da matriz 

(MA ou p17), proteína do capsídeo (CA ou p24), proteína do nucleocapsídeo (NC ou 

p7), o peptídeo p6 e os peptídeos espaçadores p1 e p2. O gene pol codifica as enzimas 

virais protease (p10), transcriptase reversa (p51) e integrase (p32). Assim como o gene 

gag, o gene pol é codificado como uma poliproteína precursora de 160 KDa, 

denominada Pr160
GagPol

, cuja síntese resulta de um evento de mudança da matriz de 

leitura durante a tradução da poliproteína Pr55
Gag

. Essa poliproteína sofre clivagem 

proteolítica pela protease para a geração das enzimas virais. A tradução do gene env, 

também gera uma poliproteína, denominada gp160. Diferentemente das poliproteínas 

codificadas por gag e pol, a gp160 não é clivada pela protease viral e sim por proteases 

da célula infectada durante o transporte para membrana. A clivagem da gp160 gera a 

glicoproteína de superfície gp120 e a glicoproteína transmembrana gp41. 

Figura 4. Genoma da cepa HXB2 do HIV-1. Todas as ORFs estão representadas como retângulos. O 

início dos genes está indicado por um número no canto superior esquerdo de cada retângulo, enquanto o 

final de cada gene está representado por um número na porção inferior direita, indicando a posição do stop 

codon. Os éxons tat e rev são mostrados como retângulos sombreados. Disponível em: Los Alamos 

Database - http://www.hiv.lanl.gov/.  

1.2.3. Ciclo replicativo 

O ciclo replicativo dos lentivírus, incluindo o HIV, é semelhante ao dos 

retrovírus, no entanto, apresenta algumas peculiaridades: para a entrada nas células alvo 

é necessária a interação com um receptor e um correceptor; são codificadas proteínas 

acessórias e reguladoras da replicação viral e mesmo as células que não estão em 

http://www.hiv.lanl.gov/
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divisão podem ser infectadas (FREED, 2001). Em 1984, a molécula CD4 expressa 

principalmente nos linfócitos T foi descrita como receptor celular principal do HIV, 

mediando a entrada do vírus na célula hospedeira (DALGLEISH et al., 1984; 

KLATZMANN et al., 1984). Portanto, para que a replicação inicie-se, o HIV deve 

afixar-se a uma célula susceptível, que expresse na sua superfície o receptor CD4, como 

os linfócitos T, macrófagos/monócitos e células dendríticas/Langerhans (FREED, 

2004). A infecção da célula alvo depende também da interação com um correceptor, 

membro da família dos receptores de quimiocinas, sendo o CCR5 e o CXCR4 os 

correceptores mais importantes. Dependendo da especificidade do vírus para um dos 

dois correceptores, este pode ser denominado como vírus R5 ou X4, respectivamente  

(WU e YODER, 2009). Sabe-se que os vírus R5 são preferencialmente transmitidos e 

estabelecem a infecção inicial, independente da via de transmissão (SHAW e HUNTER, 

2012).  

O ciclo replicativo do HIV-1 é um processo complexo que promove a síntese de 

cDNA a partir de um molde de RNA por transcriptase reversa e facilita a integração do 

genoma viral ao genoma da célula infectada e uso da maquinaria celular do hospedeiro 

para a tradução das proteínas virais e produção de novos vírions. Assim, pode-se dividir 

esse processo didaticamente nas seguintes etapas: adsorção às células alvo; fusão entre 

membranas plasmáticas; desnudamento do capsídeo no citoplasma; transcrição reversa; 

integração ao genoma da célula hospedeira; tradução de proteínas virais; organização do 

capsídeo; brotamento e maturação. 

Por ser um vírus envelopado, a entrada do HIV-1 em uma célula depende da 

adsorção e fusão com a membrana plasmática. Essa fusão é mediada pelas 

glicoproteínas codificadas pelo gene env e expressas no envelope da partícula viral 

(GROVE e MARSH, 2011). As glicoproteínas do envelope viral estão dispostas na 

forma de trímeros, e a porção extracelular do trímero, composta pela gp120, apresenta 

uma alta afinidade para o receptor CD4 nas células do hospedeiro. A ligação entre os 

receptores (adsorção) constitui a primeira etapa do ciclo replicativo do HIV-1 e 

promove uma alteração conformacional na gp120, favorecendo a ligação subsequente 

ao correceptor (CCR5 ou CXCR4). Essa ligação, por sua vez, promove mudança 

conformacional e exposição dos sítios hidrofóbicos da gp41 que possui potencial 

fusogênico, favorecendo a fusão entre o envelope viral e a membrana plasmática da 

célula alvo (MURAKAMI et al., 2004). 
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Após a entrada na célula, o capsídeo viral se rompe liberando as fitas de RNA no 

citoplasma e estas são convertidas em moléculas de cDNA por ação da enzima viral 

transcriptase reversa. O cDNA faz parte do complexo de pré-integração que penetra no 

núcleo e é então inserido ao genoma da célula hospedeira por ação da enzima viral 

integrase. O cDNA do HIV-1 integrado ao material genético da célula alvo é conhecido 

como provírus e pode permanecer em estado de latência por meses ou anos (COIRAS et 

al., 2009; GRACI et al., 2009). As drogas antirretrovirais disponíveis atualmente para o 

tratamento da infecção por HIV-1 são direcionadas contra elementos essenciais para a 

replicação viral, desde a entrada na célula até a integração ao genoma do hospedeiro. 

Apesar de ser possível, com o uso da terapia antirretroviral, reduzir a carga viral a 

limites indetectáveis, a eliminação do vírus não é atingida, inviabilizando a cura. Isso 

acontece em função da capacidade do HIV-1 em infectar células que não estão ativadas 

e, portanto, não estão transcrevendo seus genes. Dessa forma o vírus permanece em 

latência e pode voltar ao processo replicativo assim que o tratamento for interrompido. 

Em uma célula hospedeira ativa, a maquinaria celular disponibilizada para 

transcrição do genoma é usada pelo vírus para a transcrição do seu próprio genoma 

integrado ao material genético da célula. Assim, as proteínas estrututais do vírus 

codificadas por env, gag e pol são transcritas e passam a se organizar para formar um 

novo vírion. Simultaneamente, as proteínas acessórias e reguladoras são traduzidas e 

voltam ao núcleo para regular o mecanismo de replicação viral. Após a tradução das 

proteínas virais e organização dos novos vírions, ocorre o brotamento da partícula viral 

a partir da membrana plasmática da célula hospedeira. O processo de brotamento carreia 

parte da membrana plasmática da célula que já contém os trímeros de gp160 inseridos, 

formando o envelope viral. Após o processo de brotamento, ocorre então a maturação 

do vírus por intermédio da enzima protease. Essa enzima cliva as poliproteínas 

formadas e é responsável pela organização do capsídeo e nucleocapsídeo viral. A figura 

5 mostra as principais etapas do ciclo replicativo do HIV-1.  
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Figura 5. Ciclo replicativo do HIV-1. As principais etapas do ciclo estão enumeradas: 1- 

Adesão ao receptor e correceptor; 2- Fusão ao envelope viral; 3- Desnudamento do capsídeo; 4- 

Transcrição reversa; 5- Migração para o núcleo; 6- Integração ao genoma; 7- Transcrição; 8- 

Saída do núcleo; 9- Tradução; 10- Organização do vírion; 11- Brotamento; 12- saída da 

partícula viral e 13- Maturação do vírus. Adaptada de PETERLIN e TRONO (2003). 

 

1.2.4. Tansmissão do HIV e Evolução da doença 

A disseminação mundial da infecção por HIV deve-se principalmente à 

transmissão sexual. A transmissão parenteral e perinatal do vírus podem também 

ocorrer (SHATTOCK e MOORE, 2003; UNAIDS, 2013). Para que ocorra a infecção é 

necessária uma exposição da mucosa ou pele não íntegra a um inóculo do vírus presente 

no sangue, sêmen ou em fluídos de mucosa, na forma de partícula viral livre ou 

associada a células como macrófagos e linfócitos (KLASSE, 2012). As primeiras 

semanas após a transmissão do vírus e estabelecimento de uma nova infecção são 

associadas com rápida destruição de células imunes. Esse fato decorre da ação 

citopática direta do vírus, assim como efeitos indiretos em células não infectadas. Após 

a infecção inicial segue-se um período de aproximadamente 10 dias, chamado de eclipse 
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viral, no qual não é possível detectar o RNA do vírus na circulação (HAASE, 2011). 

Esse período compreende os eventos que vão desde a infecção das células alvo e o 

início da produção de novos vírions (replicação viral). Nessa fase, a diversidade na 

região do envelope viral é limitada em comparação com a diversidade observada na 

infecção tardia, sugerindo que ocorra um gargalo (bottleneck) na transmissão do HIV 

(WOLINSKY et al., 1992; KOURTIS et al., 2010; SHAW e HUNTER, 2012). Ainda, 

as cepas R5 do HIV-1 são predominantes nas fases iniciais da infecção em mulheres que 

contraíram o vírus por contato sexual, mesmo quando cepas R5 e X4 estão presentes no 

sêmen do parceiro (BARRETO-DE-SOUZA et al., 2014). De fato, estudos 

demonstraram que na maioria dos casos, a transmissão se dá por uma única partícula 

viral R5 (KEELE e DERDEYN, 2009; SALAZAR-GONZALEZ et al., 2009).   

O risco de transmissão heterossexual do HIV pode variar de 250 a 300 casos em 

1000 relações sexuais vaginais na fase aguda da infecção até dois casos em 1000 na fase 

crônica, quando há diminuição na carga viral no sangue e nas secreções genitais 

(QUINN et al., 2000). A transmissão homem-mulher por meio de vírus associados a 

células infectadas favorece a evasão das barreiras naturais do trato geninal feminino, 

como a presença de muco que pode prender as partículas virais livres (BARRETO-DE-

SOUZA et al., 2014). A presença de doenças sexualmente transmissíveis pode aumentar 

as chances de transmissão do HIV, por aumentar o número de células do sistema imune, 

alvos para o vírus, no trato genital (GIANELLA et al., 2013a; GIANELLA et al., 

2013b). À vista disso, durante a infecção o HIV pode entrar em contato diretamente 

com células T CD4
+
CCR5

+
 ou ser capturado por células apresentadoras de antígenos 

(APCs, do inglês antigen presenting cells), como células dendríticas de Langerhans e 

macrófagos, ambas residentes na mucosa do trato genital. As APCs podem transferir o 

vírus via célula-célula para linfócitos T CD4
+
 residentes na mucosa ou, de outra forma, 

migrar do epitélio para o linfonodo drenante, onde o vírus em replicação encontrará um 

grande número de células susceptíveis, facilitando sua disseminação (HAASE, 2011; 

LEHMANN et al., 2011). A disseminação viral para outros tecidos linfóides ocorre 

especialmente no tecido linfoide associado à mucosa intestinal (GALT, do inglês gut-

associated limphoid tissue), onde cerca de 80% das células T CD4
+
CCR5

+
 de memória 

são destruídas - aproximadamente 20% dessas células morrem por ação direta do vírus 

enquanto 60% tornam-se ativadas e morrem por apoptose (BRENCHLEY et al., 2004). 
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A intensa replicação viral no início da infecção leva a um aumento exponencial 

da viremia plasmática, atingindo um pico de carga viral após 21-28 dias a partir da 

infecção inicial (HAASE, 2011). Clinicamente, o pico de carga viral caracteriza a fase 

aguda da infecção pelo HIV, também conhecida como síndrome retroviral aguda. Essa 

síndrome apresenta-se com sintomas não específicos em 50% a 70% dos casos e as 

manifestações clínicas podem variar desde um quadro gripal com linfadenopatia 

persistente até uma síndrome semelhante à mononucleose, podendo ocorrer casos de 

meningoencefalite asséptica e síndrome semelhante à de Guillain-Barré (LEVY, 2006). 

Com a evolução da doença, a intensa depleção das células T CD4
+
, principalmente 

abaixo de 500 células/mm
3
 no plasma, predispõe o organismo a infecções menores 

como herpes simples, condiloma e candidíase (KLIMAS et al., 2008). 

Ao pico de viremia observado na fase aguda segue-se uma redução da carga viral 

por volta de 12 a 20 semanas após o início da infecção em decorrência da ativação da 

resposta imune específica contra o vírus. A diversidade viral nessa fase, decorrente da 

pressão imunológica do hospedeiro e da intensa replicação viral, é ainda limitada. Esse 

estágio é caracterizado por estabilização da carga viral (set point) e início da fase 

crônica da infecção, caracterizada por latência clínica (PANTALEO et al., 1993). Essa 

fase é assintomática e pode prolongar-se em média entre 7 e 10 anos. A progressão para 

aids está associada com desestruturação do sistema imune, aumento na replicação viral 

e queda na contagem de células T CD4
+
 para níveis abaixo de 200 células/mm

3
 de 

plasma. Nessa fase, infecções oportunistas mais graves podem ocorrer, como 

pneumonia por Pneumocystis jirovesii, neurotoxoplasmose, perda de peso debilitante e 

desenvolvimento de neoplasias, como sarcoma de Kaposi e linfomas, além de 

degeneração do sistema nervoso central (KLIMAS et al., 2008). A evolução temporal 

da doença e a relação entre a contagem de células T CD4
+
 e a quantidade de RNA viral 

no plasma em cada uma das fases da infecção por HIV-1 estão representadas na figura 

6. 
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Figura 6. Curso natural da infecção por HIV-1 até o desenvolvimento de aids. 

Adaptada de AN e WINKLER (2010) 

 

1.3. Imunopatologia do HIV-1 

1.3.1. Resposta imune inicial ao vírus 

O sistema imune dos mamíferos apresenta mecanismos de defesa inatos que 

permitem o reconhecimento de micro-organismos patogênicos no intuito de manter a 

homeostasia e desenvolver respostas antimicrobianas. Dessa forma, estruturas 

bioquímicas específicas e invariáveis dos patógenos, conhecidas como padrões 

moleculares associados aos patógenos (PAMPs, do inglês Pathogen-Associated 

Molecular Patterns), são reconhecidas por receptores de reconhecimento de padrões 

(PRRs, do inglês Pattern Recognition Receptors) expressos nas células imunes do 

hospedeiro (IWASAKI e MEDZHITOV, 2010). 

Os PAMPs associados à partícula viral do HIV-1 são reconhecidos por PRRs 

localizados na superfície das células imunes ou no meio intracelular. A família dos 

PRRs incluem receptores como os receptores semelhantes ao Toll (TLR, do inglês Toll-
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like receptors), receptores semelhantes ao RIG-1 (RLRs, do inglês Retinoic acid-

inducible gene 1, RIG-1-like receptors), receptores semelhantes ao NOD (NLRs, do 

inglês Nucleotide oligomerization and binding domain, NOD-like receptors) e o 

receptor MDA5 (do inglês, Melanoma differentiation-associated gene 5). 

Uma forma importante pela qual os vírus são detectados pelos sensores da 

imunidade inata inclui o reconhecimento dos ácidos nucléicos virais (RUSTAGI e 

GALE, 2014). Os receptores podem reconhecer o genoma viral presente nos vírions ou 

os ácidos nucléicos que são produzidos durante a replicação do vírus. No primeiro caso, 

o reconhecimento independe da infecção produtiva da célula, e é mediado 

principalmente por TLRs presentes nos endossomas das células fagocíticas, como o 

TLR-7, -8 e -9 (PICHLMAIR e REIS E SOUSA, 2007). No segundo caso, os produtos 

da replicação viral formados após a infecção da célula são reconhecidos por sensores 

presentes no citoplasma como o RLRs e MDA5 (TAKEUCHI e AKIRA, 2008). Em 

geral, o reconhecimento do HIV-1 pelos PRRs leva à ativação de fatores de transcrição, 

como aqueles da família IRF (do inglês, Interferon Regulatory Factors), que induzem a 

produção celular de interferons do tipo 1 (IFNs tipo 1) (RUSTAGI e GALE, 2014). A 

resposta antiviral desencadeada pelos IFNs tipo 1 ocorre por ação autócrina, na própria 

célula infectada e parácrina, nas células vizinhas, por meio da ligação ao receptor de 

IFN. As células respondem ao IFN expressando centenas de genes (genes induzidos por 

IFN) e fatores de restrição celulares que tentam inibir a replicação do HIV-1 

(IVASHKIV e DONLIN, 2014).  

Os fatores de restrição celulares induzidos por IFN como TRIM5α, 

APOBEC3G, teterina e SAMHD1, entre outros, atuam como importantes fatores 

antivirais inatos na infecção por HIV-1. Ao infectar uma célula alvo, a estrutura do 

capsídeo viral pode ser reconhecida pelo fator de restrição TRIM5. Esse 

reconhecimento ativa vias de sinalização específicas que ativam os fatores de 

transcrição AP-1 e NF-B, responsáveis pela produção de citocinas pró-inflamatórias. 

No entanto, o TRIM5 humano perdeu essa função e esse mecanismo é mais eficiente 

na resposta de primatas não humanos ao SIV (PERTEL et al., 2011). Durante a 

transcrição reversa do vírus, o genoma viral é alvo de uma citidina deaminase, a 

APOBEC3G, responsável por induzir hipermutação no genoma dos lentivírus por 

causar a substituição de guanosina (G) por adenosina (A) no cDNA recém-formado 

(ARMITAGE et al., 2012). Essa enzima está presente em células dendríticas mieloides 
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na mucosa cervico-vaginal que são susceptíveis à infecção pelo HIV, no entanto, a 

replicação do vírus nessas células é pouco eficiente (SHEEHY et al., 2003). O 

SAMHD1 também interfere na transcrição reversa do vírus por diminuir a 

disponibilidade de dNTPs livres no citosol (LAHOUASSA et al., 2012). A teterina 

(CD317), por sua vez, é um PRR que reconhece o acúmulo de vírions na superfície 

celular e que foi primeiramente descrita como inibidora do brotamento das partículas 

virais recém-formadas (NEIL et al., 2008). Mais recentemente, foi demonstrado que a 

teterina é também capaz de ativar o fator de transcrição NF-B e a produção de 

citocinas pró-inflamatórias (GALAO et al., 2012; TOKAREV et al., 2013). 

Além da indução de fatores de restrição inatos, durante as fases iniciais da 

infecção por HIV-1, em função da intensa replicação viral característica da fase aguda 

da doença, ocorre uma ativação maciça do sistema imune inato. O resultado desse 

processo é a indução de proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa e a proteína 

amiloide sérica A, e a produção intensa de citocinas, caracterizada pelo termo “cytokine 

storm” (MCMICHAEL et al., 2010). A produção de citocinas como interleucina (IL)-

15, IFNs do tipo 1, IL-18, fator de necrose tumoral (TNF, do inglês Tumor Necrose 

Factor), IFN- e IL-22,  aumenta de maneira diretamente proporcional ao aumento da 

replicação viral, acompanhando o pico de carga viral característico da fase aguda 

(MCMICHAEL et al., 2010).  

Apesar do potencial antiviral de algumas dessas citocinas, como os IFNs, a 

intensa ativação do sistema imune contra HIV pode apresentar efeitos prejudiciais para 

o hospedeiro e facilitar o estabelecimento do vírus. Por um lado, a rápida e intensa 

produção de citocinas observada na fase aguda da infecção é responsável por promover 

o controle inicial da replicação viral. Por outro lado, o recrutamento mediado por 

quimiocinas específicas para células T CD4
+
 e outras células imunes que são alvos 

naturais do HIV para o sítio inicial da infecção pode favorecer tanto a replicação quanto 

a disseminação do vírus no organismo (MOGENSEN et al., 2010). Além disso, a 

depleção de células imunes, como os linfócitos T CD4
+
, responsáveis por orquestrar a 

resposta imune humoral e celular específicas, contribui para a imunopatogênese da 

doença e a consolidação da imunodeficiência grave observada na aids. 

No início da infecção pelo HIV-1 o sistema imune do hospedeiro é também capaz 

de induzir resposta celular caracterizada por células T citotóxicas específicas, que 

promovem um controle inicial da carga viral plasmática (MCMICHAEL et al., 2010). 
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Entretanto, no decorrer da infecção, com a seleção de cepas mutantes que escapam à 

resposta imune, esta se torna ineficaz para conter completamente a replicação do vírus 

(DEEKS e WALKER, 2007). Entre os mecanismos que o vírus utiliza para evadir-se, os 

principais são a intensa glicosilação das glicoproteínas da superfície viral que permite 

que os epítopos de neutralização reconhecidos por anticorpos fiquem protegidos; a 

infecção de células CD4
+
, especialmente os linfócitos T, cruciais para a resposta imune; 

a integração do genoma viral ao DNA das células hospedeiras, permitindo o 

estabelecimento de latência nas células que não são destruídas e a seleção de mutantes 

virais por pressão imune ou por uso de drogas antirretrovirais permitindo a evasão do 

sistema imune (FROST et al., 2005; SAGAR et al., 2006). 

As células T CD4
+
 infectadas contendo o DNA proviral do HIV-1 funcionam 

como reservatório viral. A ativação dessas células por estímulo antigênico ou citocinas 

promove a transcrição do material genético da célula e, consequentemente, a produção 

de novos vírions e o ínicio de novo ciclo de replicação (MARGOLIS, 2010). Ainda, a 

proliferação dos linfócitos T CD4
+
 ativados aumenta o número de células alvo para o 

HIV-1. Desta forma, a ativação da resposta imune celular específica no início da 

infecção tem aspectos paradoxais: de um lado estimula células T citotóxicas e por outro 

lado, se a célula estiver infectada, estimulará a produção de novas partículas virais 

(HAZENBERG et al., 2003; FORD et al., 2009). 

1.3.2. Ativação crônica e regulação da resposta imune  

Durante a fase crônica, um estado de ativação persistente do sistema imune é 

observado nos pacientes infectados por HIV, mesmo naqueles com supressão virológica 

mediada por antirretrovirais (HUNT et al., 2003). A ativação crônica de células T, 

caracterizada pela expressão de marcadores celulares, como CD38, HLA-DR e Ki67, 

está associada com imunodeficiência e progressão para aids (GIORGI et al., 1999). A 

expressão isolada de CD38 em linfócitos T CD8
+
 é um forte marcador de progressão da 

doença e morte (LIU et al., 1997). Além disso, a infecção por HIV está associada com 

risco elevado de desenvolvimento de comorbidades não infecciosas, como hipertensão e 

diabetes tipo 2, ambas associadas com processos de inflamação e ativação crônica do 

sistema imune, mesmo em indivíduos não-infectados (GUARALDI et al., 2011; 

HANSSON e HERMANSSON, 2011). 
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A intensa infecção e depleção de células T CD4
+
 intestinais na fase aguda da 

infecção, associada com o comprometimento progressivo da barreira de mucosa leva a 

um quadro de enteropatia crônica nos pacientes infectados por HIV (BRENCHLEY e 

DOUEK, 2008). As células T helper 17 (Th17) presentes na GALT expressam na 

superfície o receptor de quimiocinas e correceptor do HIV, CCR5, e o marcador de 

endereçamento intestinal CCR6. Essa característica torna as células Th17 mais 

susceptíveis à entrada do vírus, sendo, portanto, preferencialmente depletadas na fase 

aguda da infecção (EL HED et al., 2010). Além disso, a perda progressiva de 

enterócitos na mucosa, mediada diretamente pelo vírus ou indiretamente por indução de 

citocinas pró-inflamatórias, como o TNF, está associada com aumento da 

permeabilidade da mucosa (HEISE et al., 1991; MARESCA et al., 2003). Dessa forma, 

nos indivíduos infectados por HIV, os produtos microbianos presentes no lúmen 

intestinal podem alcançar a corrente sanguínea devido à associação entre o aumento da 

permeabilidade da mucosa e a depleção de células Th17, que pode prejudicar a 

eliminação de microorganismos pelos fagócitos (SANDLER e DOUEK, 2012). Esse 

evento é conhecido como translocação microbiana e está intimamente associado com a 

ativação imune persistente, caracterizada por alta taxa de proliferação e ativação de 

células T, B, monócitos e células NK, além de altos níveis de mediadores pró-

inflamatórios (FAHEY et al., 1998; MOHRI et al., 1998; BRENCHLEY et al., 2008). 

O papel da ativação crônica do sistema imune na progressão da doença foi 

demonstrado em experimentos realizados em primatas não humanos infectados por SIV. 

O mangabei fuliginoso (Cercocebus atys) é reservatório natural para o SIV, e nesse 

hospedeiro, apesar de alta viremia, não há depleção significativa de células T CD4
+
 e 

progressão para aids. Por outro lado, o macaco rhesus (Macaca mulatta), uma vez 

infectado pelo SIV apresenta alta viremia, intensa depleção de células T CD4
+
 e 

imunodeficiência acentuada (BRENCHLEY et al., 2010). No macaco rhesus é possível 

identificar proteínas de Escherichia coli comensal no fígado e em linfonodos distais, 

sugerindo translocação microbiana sistêmica. Esse fato não ocorre no reservatório 

natural do SIV que não progride para aids (ESTES et al., 2010). Por conseguinte, a 

imunodeficiência observada na fase crônica da infecção não está necessariamente 

associada com ausência de resposta imune, mas sim com excesso de ativação celular, 

apoptose e morte mediada por ativação (FINKEL et al., 1995; GROSSMAN et al., 

2006). 
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Nesse contexto, uma subpopulação de células T com perfil supressor, conhecidas 

como células T reguladoras (Treg) tem sido associada à imunopatologia da infecção 

pelo HIV-1 (TERZIEVA, 2008). Estas células estão relacionadas com indução e 

manutenção de tolerância a antígenos próprios na periferia, mediante a regulação 

negativa da resposta imune. Entretanto, as células Treg podem também exercer efeito 

importante na patogênese de doenças por interferir na indução de resposta imune 

apropriada (TAAMS et al., 2006). Cerca de 1% a 3% da população total de linfócitos T 

CD4
+
 no organismo apresenta fenótipo de células reguladoras (SAKAGUCHI, 2000). A 

grande maioria ocorre como células naturais derivadas do timo (nTreg), e são 

caracterizadas como células T CD4
+ 

CD25
+
 que expressam o fator de transcrição FoxP3 

(forkhead box P3), utilizado como marcador intracelular dessa população celular. Além 

disso, células T CD4
+
 com função supressora podem ser induzidas na periferia em 

resposta ao estímulo antigênico na presença de citocinas reguladoras como IL-10 e 

TGF-, sendo caracterizadas como células Treg adaptativas (SHEVACH, 2002). 

Alguns estudos relacionam a presença das células Treg com indução de infecção 

crônica por diferentes patógenos, como Helicobacter pylori e vírus da hepatite C, por 

suprimir a resposta imune específica adequada a estes agentes (CABRERA et al., 2004; 

LUNDGREN et al., 2005). Entretanto, durante o curso da infecção pelo HIV-1 as 

células Treg podem exercer efeitos opostos, podendo comprometer a resposta imune 

específica mediante supressão das células efetoras durante a fase aguda ou conter a 

replicação viral por diminuir o nível de ativação celular durante a fase crônica 

(TSUNEMI et al., 2005). AANDAHL e colaboradores (2004) demonstraram que em 

pacientes recém-infectados por HIV-1, a presença de células T com perfil supressor 

CD4
+
 CD25

+
 é responsável por regular negativamente a resposta imune específica ao 

vírus, sugerindo um papel importante dessas células na limitação do sistema 

imunológico em conter a replicação viral durante a fase aguda. Em outro estudo, 

EGGENA e colaboradores (2005), demonstraram que a diminuição no número de 

células Treg durante o curso da infecção, associada com viremia, está também associada 

com a ativação de linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
. 
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1.4. Transmissão vertical do HIV-1 

A transmissão vertical do HIV-1 pode ocorrer intra-útero, durante o trabalho de 

parto, no momento do parto ou através do aleitamento materno (LEHMAN e 

FARQUHAR, 2007). No entanto, a maior parte dos casos de transmissão do HIV-1 da 

mãe para o filho ocorre na fase final da gestação, durante o trabalho de parto ou no 

momento do parto (TORNATORE et al., 2010). Durante o aleitamento materno a 

possibilidade de contaminação do lactente pelo HIV-1 representa um risco adicional de 

15%, pois se renova a cada exposição ao leite contaminado e aumenta nos casos de 

infecção recente da mãe, devido à alta carga viral observada na fase aguda (LEHMAN e 

FARQUHAR, 2007; LIANG et al., 2009). 

A transmissão vertical é um evento multifatorial, no entanto, os altos níveis de 

RNA viral no plasma materno estão independentemente associados com risco 

aumentado de transmissão (MOFENSON et al., 1999). Como a viremia do HIV-1 é 

mais alta durante a fase aguda da infecção, durante o período de progressão da doença, 

caracterizado por imunossupressão e em casos de infecções oportunistas, sugere-se que 

a ocorrência destes eventos durante a gestação possa conferir maior risco de transmissão 

para o neonato (LEHMAN e FARQUHAR, 2007). A alta carga viral materna também 

está associada com maior risco de contágio durante a amamentação, aumentando as 

taxas de transmissão de 15%-30% para 30%-45% na ausência de profilaxia 

antirretroviral (JOHN-STEWART et al., 2004). Outros fatores, como o estado clínico e 

imunológico da gestante, a presença de doenças sexualmente transmissíveis (DST), a 

via de parto, o tempo de ruptura das membranas amnióticas antes do parto, a ocorrência 

de parto instrumental, assim como hemorragia intraparto e fatores associados ao recém-

nascido, como prematuridade e baixo peso ao nascer estão também associados com 

risco aumentado de transmissão materno-infantil do HIV-1 (BRASIL, 2007; 

WARSZAWSKI et al., 2008; TUBIANA et al., 2010). 

Na ausência de terapia antirretroviral a transmissão vertical do HIV-1 intra-útero 

ocorre entre 3%-15% dos casos, chegando a 40% nos casos de amamentação 

prolongada. Dessa forma, como a maioria dos neonatos expostos não se infecta, alguns 

autores sugerem que a imunossupressão natural da gestação pode diminuir o risco de 

transmissão do vírus devido à diminuição de células ativadas que funcionariam como 

alvo para o vírus (MAGDER et al., 2005). Neonatos expostos ao HIV-1 e não 

infectados apresentam maior frequência de células Treg em sangue de cordão umbilical 
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quando comparados com neonatos infectados (LEGRAND et al., 2006). Em gestantes 

infectadas pelo HIV-1, com carga viral controlada, foram observados níveis mais altos 

de IL-10 sistêmica e em culturas de células T ativadas policlonalmente quando 

comparadas com não gestantes ou gestantes com carga viral não controlada (BENTO et 

al., 2009). Este estudo mostrou ainda associação da produção de IL-10 com baixa 

replicação viral.  

A supressão da resposta imune específica ao HIV-1 por células Treg durante a 

gravidez pode favorecer a contenção da replicação do vírus por diminuir a ativação das 

células que contem DNA proviral e a consequente transcrição do genoma viral. Com 

isso, as células Treg podem impedir a proliferação de novas células alvo para o HIV-1. 

Ainda, a secreção de citocinas reguladoras como IL-10 por células com perfil supressor 

pode regular negativamente a produção de citocinas pró-inflamatórias como TNF- e 

IL-6 por células da imunidade inata (WEISSMAN et al., 1994). Essas citocinas estão 

associadas com aumento da replicação viral por meio da ativação do fator de transcrição 

NF-κB, que é necessário para o início da transcrição do genoma viral (SHAH et al., 

2010). 

1.5. Drogas antirretrovirais e resistência 

Existem atualmente seis classes de drogas antirretrovirais aprovadas para uso no 

tratamento da infecção pelo HIV-1 que interferem e inibem a replicação do vírus nas 

células do hospedeiro. Entre elas, incluem-se os inibidores nucleosídicos e nucleotídicos 

da transcriptase reversa (INTR), inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa 

(INNTR), inibidores de protease (IP), inibidores de fusão e de entrada, antagonistas de 

CCR5 e inibidores da integrase (KLIMAS et al., 2008). O tratamento geralmente é 

baseado no uso da HAART, que consiste na combinação de pelo menos três drogas, 

pertencentes a pelo menos duas classes diferentes de antirretrovirais (PANEL ON 

ANTIRETROVIRAL GUIDELINES FOR ADULTS AND ADOLESCENTS, 2011). Os 

objetivos principais do tratamento incluem manter a carga viral plasmática em níveis 

indetectáveis, reduzir a transmissão, evitar a seleção de mutações de resistência e 

preservar o sistema imunológico do paciente. O Brasil foi o primeiro país em 

desenvolvimento a implantar um programa de distribuição universal de antirretrovirais 

na rede pública de saúde - desde 1996, as drogas necessárias para garantir a 

administração de esquemas terapêuticos HAART estão gratuitamente disponíveis no 
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SUS para todos os pacientes infectados por HIV-1 com indicação de tratamento 

(TEIXEIRA et al., 2004).  

A distribuição universal de antirretrovirais gera, entretanto, preocupação em 

relação à seleção de variantes virais com mutações de resistência a diferentes classes de 

medicamentos associada com a baixa adesão à terapia. Vírus resistentes podem ser 

transmitidos para indivíduos sem contato anterior com a terapia antirretroviral, 

caracterizando assim a resistência primária ou transmitida. A resistência secundária ou 

adquirida ocorre em indivíduos que após exposição à terapia antirretroviral selecionam 

vírus com mutações associadas à resistência por pressão seletiva do medicamento 

(SPIRA et al., 2003). 

1.5.1. Profilaxia da transmissão vertical do HIV-1 

A administração de antirretrovirais associada com outras medidas durante a 

gestação como forma de prevenir a transmissão materno-infantil do HIV-1 é capaz de 

diminuir a exposição do recém-nascido ao vírus materno durante e após o parto e na 

amamentação, sendo capaz de reduzir as taxas de transmissão vertical para menos de 

2% (COOPER et al., 2002). A prevenção da transmissão vertical do HIV-1 deve 

abranger todo o período da gestação, a partir da 14ª semana até o pós-parto (MNYANI e 

MCINTYRE, 2009). O Programa Nacional de DST e aids do Ministério da Saúde (PN-

DST/aids), preconiza intervenções profiláticas nas gestantes infectadas por HIV para 

diminuir as taxas de transmissão vertical. Essas intervenções incluem o uso de HAART; 

utilização de AZT injetável durante o trabalho de parto; realização do parto por cirurgia 

cesárea eletiva em casos com carga viral elevada ou desconhecida; administração de 

antirretroviral oral para o recém-nascido exposto e suspensão da amamentação com 

fornecimento de fórmula infantil até os seis meses de idade (BRASIL, 2007). Como 

parte da estratégia de prevenção da transmissão vertical do HIV-1, o governo brasileiro 

recomenda a realização de teste anti-HIV com aconselhamento a todas as gestantes na 

primeira consulta do pré-natal e no início do terceiro trimestre de gestação. No 

momento do parto, no caso de ausência de resultado sorológico para HIV-1 deve-se 

realizar o aconselhamento e o teste rápido para HIV-1. Independente da idade 

gestacional, o teste anti-HIV e o início da profilaxia antirretroviral devem ser oferecidos 

a toda gestante, parturiente ou puérpera (BRASIL, 2007). 
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Até 2013, a terapia antirretroviral em gestantes infectadas virgens de tratamento 

era introduzida após a avaliação do estágio clínico e imunológico da infecção. As 

gestantes assintomáticas que apresentavam contagem de células CD4
+
 maior que 500 

células/mm
3
 deveriam receber profilaxia antirretroviral a partir da 14ª semana de 

gestação. Nestes casos, a terapia era descontinuada após o parto. As gestantes 

sintomáticas, ou com contagem de células CD4
+
 menor ou igual a 500 células/mm

3
, 

recebiam tratamento imediatamente após o diagnóstico, independente da idade 

gestacional e este era mantido após o parto (BRASIL, 2010). Entretanto, após a 

recomendação de novembro de 2013 do Ministério da Saúde brasileiro de iniciar o 

tratamento antirretroviral para todos os pacientes infectados por HIV, independente da 

fase da doença, as gestantes que iniciam a profilaxia devem manter a terapia também 

após o parto. 

Na mãe, o uso de terapia antirretroviral na gestação pode selecionar vírus com 

mutações de resistência que podem ser transmitidos para o filho (PAINTSIL e 

ANDIMAN, 2009). A presença de infecção, com vírus resistentes a antirretrovirais, 

pode limitar as opções terapêuticas futuras tanto para a mãe como para a criança 

(NAVER et al., 2008). A seleção de resistência a drogas antirretrovirais na gestação 

deve ser monitorada antes da implantação de medidas profiláticas (BECQUET et al., 

2009). Em 1994, CONNOR e colaboradores conduziram um ensaio clínico 

randomizado multicêntrico (Pediatric AIDS Clinical Trial Group, Protocolo 076 – 

PACTG 076) que demonstrou pela primeira vez a eficácia do uso de drogas 

antirretrovirais na redução da transmissão vertical do HIV-1. Esse estudo, realizado com 

409 gestantes infectadas, avaliou o uso de zidovudina em monoterapia a partir do 

terceiro trimestre de gestação, durante o trabalho de parto e parto por via endovenosa e 

por via oral pelo neonato por um período de seis semanas. Em comparação com o grupo 

placebo, houve uma redução de 2/3 na taxa de transmissão vertical com evidências 

mínimas de toxicidade para as crianças expostas à droga. No entanto, apesar da 

administração de antirretroviral para a mãe e neonato, 8,3% das crianças ainda se 

infectaram, entre outros fatores, pela provável seleção de cepas virais resistentes à 

zidovudina em monoterapia (CONNOR et al., 1994). 

As dificuldades observadas na monoterapia foram contornadas com a associação 

entre duas ou mais drogas: em ensaio clínico conduzido com 129 pacientes virgens de 

tratamento por 48 semanas, demonstrou-se que a administração de lamivudina associada 
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à zidovudina diminuía a seleção de mutações de resistência associada à zidovudina nas 

primeiras 24 semanas. Além disso, a associação de duas drogas provou ser mais eficaz 

que o AZT em monoterapia na redução da carga viral e aumento da contagem de células 

T CD4
+
 (MARCELIN et al., 2004). CATTUCI e colaboradores (1999) demonstraram 

também que a diminuição drástica da carga viral logo após a administração da terapia 

dupla com zidovunina e lamivudina reduz significativamente a seleção de mutações de 

resistência de forma independente da carga viral inicial do paciente. Outros estudos 

também demonstraram que o uso de terapia combinada era mais eficaz em relação à 

monoterapia para prevenir a transmissão vertical do vírus. MANDELBROT et al. 

(2001) demonstraram que gestantes que usaram zidovudina em combinação com 

lamivudina para prevenir a trasmissão vertical do HIV-1 tiveram até cinco vezes menos 

chance de transmitir o vírus para seus filhos quando comparadas com gestantes que 

usaram zidovudina em monoterapia.  

O uso de lamivudina associada à zidovudina é recomendado na terapia 

combinada mesmo nos casos em que mutações de resistência à lamivudina sejam 

selecionadas. As duas drogas apresentam efeito sinergístico in vitro e in vivo. LARDER 

e colaboradores (1995) demonstraram que cepas virais contendo mutações de resistência 

à zidovudina (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F ou K219Q/E) tinham a 

resistência revertida quando apresentavam também a mutação M184V, selecionada pela 

lamivudina in vitro. O mesmo efeito foi também demonstrado in vivo em pacientes com 

vírus resistentes à zidovudina e com a mutação M184V que apresentaram uma redução 

maior e mais prolongada da carga viral com o tratamento com zidovudina, lamivudina e 

um IP, quando comparados com pacientes que tinham vírus resistentes à zidovudina e 

com o aminoácido selvagem no códon 184 da transcriptase reversa (CATUCCI et al., 

1999). 

Atualmente, os esquemas terapêuticos utilizados na profilaxia para transmissão 

vertical são baseados na administração de dois INTR (zidovudina e lamivudina) e um IP 

(lopinavir com reforço de ritonavir). Esse esquema terapêutico, além da baixa 

toxicidade, permite uma diminuição vigorosa da carga viral logo após o início do 

tratamento e mantém a carga viral indetectável de forma mais eficaz que os esquemas 

antirretrovirais baseados em INNTR (efavirenz e nevirapina), que possuem baixa 

barreira genética e por isso, favorecem a seleção de vírus com mutações de resistência. 

Além disso, a meia-vida dos INNTR é maior que a meia-vida dos INTR utilizados na 
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HAART para profilaxia da transmissão vertical. À vista disso, a interrupção da 

profilaxia após o parto não está associada com a eliminação da nevirapina ou efavirenz, 

que permanecem em monoterapia no organismo, aumentando a probabilidade de 

seleção de mutações de resistência. Os IPs, além de apresentarem alta barreira genética, 

são administrados com um reforço de ritonavir que aumenta a biodisponibilidade da 

droga. O maior controle da carga viral associado com a alta barreira genética dos IPs 

dificulta a seleção de cepas resistentes em pacientes virgens de tratamento, mesmo nos 

casos de uso irregular da droga. Em consequência disso, a administração de HAART 

baseada em IPs apresenta-se como uma opção adequada para a prevenção da 

transmissão vertical do HIV-1. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A epidemia de HIV/aids no Brasil encontra-se estabilizada e concentra-se em 

subgrupos populacionais em situação de risco e vulnerabilidade (BRASIL, 2013). Uma 

das tendências atuais da epidemia brasileira é o aumento do número de casos em 

indivíduos jovens, incluindo mulheres residentes em regiões distantes da região 

Sudeste, epicentro da epidemia na década de 1980, e das grandes metrópoles. Uma 

consequência das características de “juvenilização” e “feminilização” da infecção por 

HIV é o aumento do número de casos em mulheres em idade fértil, o que favorece a 

cadeia de transmissão do vírus tanto de forma horizontal para os parceiros sexuais, 

quanto vertical para os filhos gerados. 

A eliminação dos casos de transmissão vertical foi proposta em 2009 pela UNAIDS 

como uma meta global a ser atingida até 2015 (UNAIDS, 2011). No entanto, em países 

em desenvolvimento como o Brasil, as taxas de pacientes que são diagnosticados 

tardiamente na evolução da doença variam de 15-43% (GIRARDI et al., 2007). Em 

estudos anteriores realizados em gestantes em Goiás, a maioria das pacientes não tinha 

conhecimento do seu status sorológico antes da gestação e apresentavam-se tardiamente 

para o pré-natal, com consequente realização inadequada da profilaxia para transmissão 

vertical, preconizada a partir da 14ª semana gestacional (COSTA et al., 2009; 

CARDOSO et al., 2010; ALCANTARA et al., 2012). Esses fatores prejudicam o 

cumprimento da meta para eliminação da transmissão materno-fetal em curto prazo. Na 

região Centro-Oeste, apesar das taxas de transmissão vertical do HIV encontrarem-se 

entre as mais baixas do país, oportunidades de prevenção na gestação, parto e pós-parto 

são ainda perdidas.  

No Brasil, cerca de 40% dos partos registrados por ano são de mulheres jovens com 

menos de 25 anos de idade (DATASUS, 2010). Essa população apresenta risco 

aumentado de infecção por doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a infecção 

por HIV, em função de fatores biológicos e comportamentais. Além disso, adolescentes 

e mulheres jovens infectadas por HIV não recebem atenção especializada que leve em 

consideração características particulares dessa população, como início tardio na 

HAART, com taxas similares a grupos de risco como usuários de drogas injetáveis e 

profissionais do sexo, além de baixa adesão ao tratamento, limitado envolvimento dos 

pais e depressão (CUNNINGHAM et al., 2000; SHANNON et al., 2005; AGWU et al., 

2012). 
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Segundo estudo realizado por MNYANI et al., (2014), as pacientes alvo que 

apresentam-se sob risco aumentado de transmitir o vírus para seus filhos são aquelas 

com perfil sorológico desconhecido antes da gestação, que iniciam o pré-natal após 20 

semanas gestacionais, possuem menos de 12 anos de educação formal e apresentam 

gravidez não planejada. Além disso, a transmissão materno-fetal apresenta forte relação 

com a carga viral materna (MOFENSON et al., 1999). Dessa forma, casos de infecção 

ou soroconversão recente durante a gestação ou no período de pós-parto durante o 

aleitamento devem aumentar o risco de transmissão vertical por ser um período 

associado com intensa replicação do vírus e carga viral elevada (HUMPHREY et al., 

2010; DRAKE et al., 2014). 

Nesse contexto, a identificação de casos de soroconversão recente entre gestantes 

infectadas por HIV-1, diagnosticadas durante o pré-natal é importante para avaliar as 

características da infecção nessa população, além de avaliar a ocorrência de efeitos 

adversos, incluindo a transmissão vertical do vírus. Ainda, a caracterização da infecção 

por HIV-1 entre gestantes adolescentes e jovens e a avaliação de peculiaridades da 

infecção nessa população é importante para guiar medidas de prevenção mais eficazes 

nesse grupo. Ademais, a distribuição universal de antirretrovirais pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) brasileiro para todos os pacientes diagnosticados, independente da carga 

viral e contagem de CD4, demanda um monitoramento constante das taxas de 

resistência transmitida na população. Considerando também que até 2013 as gestantes 

no Brasil recebiam profilaxia temporária para a transmissão vertical, a emergência de 

resistência em gestantes infectadas deve ser constantemente avaliada no intuito de se 

evitar prejuízos tanto na profilaxia para transmissão materno-fetal quanto em opções 

terapêuticas futuras para a mãe. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar em gestantes infectadas pelo HIV-1 no estado de Goiás, as 

características da infecção em pacientes com soroconversão recente e pacientes 

adolescentes e jovens, além da epidemiologia molecular do vírus entre esses grupos. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar a frequência de soroconversão recente em gestantes infectadas por HIV-1, 

recém-diagnosticadas e virgens de tratamento; 

 Avaliar casos de transmissão vertical e outros desfechos entre as gestantes com 

soroconversão recente;  

 Comparar variáveis sociodemográficas, clínicas, laboratoriais e virológicas entre 

gestantes adolescentes e jovens e gestantes adultas infectadas por HIV-1; 

 Avaliar a prevalência e o perfil de mutações de resistência transmitida aos 

antirretrovirais em vírus isolados de gestantes virgens de tratamento; 

 Avaliar a prevalência e o perfil de mutações de resistência secundária aos 

antirretrovirais em vírus isolados de gestantes previamente expostas aos 

antirretrovirais; 

 Avaliar a diversidade genética do vírus por sequenciamento do gene pol; 

 Comparar a frequência de mutações de resistência e a distribuição de subtipos 

virais entre os diferentes grupos estudados. 
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4 MÉTODOS 

4.1. Aspectos éticos 

 O presente estudo faz parte do projeto “Abordagem molecular e imunológica em 

gestantes infectadas por HIV-1” que foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética 

em pesquisa do Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad – HDT/GO (protocolo 

nº 003/2011, Anexo 3) e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – 

HC/UFG (protocolo nº 163/2010, Anexo 4). Todas as mulheres gestantes incluídas 

nesse estudo receberam informações sobre a pesquisa por profissional treinado e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Anexo 5). Os testes 

de genotipagem do HIV-1 em pol realizados foram disponibilizados em prontuário 

médico para possíveis avaliações clínicas.   

4.2. População de estudo 

Foram incluídas no estudo 250 mulheres gestantes infectadas pelo HIV-1, de 

todas as idades, recrutadas após triagem pelo Teste da Mamãe durante o pré-natal pelo 

PPG/GO no Instituto de Diagnóstico e Prevenção (IDP) da APAE/Goiânia. Dentre as 

250 gestantes incluídas nesse trabalho, 172 gestantes virgens de tratamento e 

previamente expostas foram recrutadas entre 2008 e 2010 e fizeram parte do estudo 

“Epidemiologia molecular do HIV-1, resistência aos antirretrovirais em gestantes e 

transmissão vertical no estado de Goiás”. Adicionalmente, foram incluídas 78 gestantes 

virgens de tratamento recrutadas no período de 2010 a 2013. 

No momento do recrutamento foi realizada coleta de sangue e entrevista com 

questionário padronizado contendo questões referentes aos dados sociodemográficos, 

comportamentos de risco, forma de exposição, histórico de gestação e parto (Anexo 6). 

Dados adicionais referentes às pacientes como exames laboratoriais, início da profilaxia 

antirretroviral, histórico de tratamento prévio, esquemas terapêuticos utilizados, 

condições do parto, manutenção ou não do tratamento, situação do neonato e 

informações sobre transmissão vertical foram recuperados a partir da pesquisa em 

prontuários médicos no hospital de referência para atendimento de pacientes com 

infecção por HIV em Goiás, HDT/GO. 
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As pacientes recrutadas foram incluídas em duas abordagens distintas: 

Abordagem nº1: Avaliação dos desfechos da gestação e do perfil de mutações 

de resistência transmitida em gestantes infectadas por HIV-1, virgens de 

tratamento, com soroconversão recente. 

 N=95 gestantes infectadas por HIV-1 recém-diagnosticadas e virgens de 

tratamento; 

 

Abordagem nº2: Comparação dos fatores de risco, mutações de resistência e 

diversidade genética entre gestantes jovens e adultas infectadas por HIV-1, 

virgens de tratamento ou previamente expostas aos antirretrovirais. 

 N=96 gestantes adolescentes e jovens (15-24 anos) infectadas por HIV-1; 

 N=154 gestantes adultas (25 anos) infectadas por HIV-1. 

4.3. Coleta e armazenamento de amostras 

Para a realização dos ensaios laboratoriais descritos nesse trabalho, foram 

utilizadas amostras de plasma, sangue total e sangue total seco em papel filtro. 

As amostras de sangue seco em papel filtro são coletadas por punção digital como 

parte da rotina do pré-natal do PPG/GO nos postos de saúde do município de Goiânia e 

municípios do interior do estado de Goiás. As gestantes são incluídas por estratégia 

“opt-out” para a triagem de doenças infecciosas durante a gestação. Após a coleta de 

sangue, os cartões de papel filtro contendo as amostras são encaminhadas para o 

Laboratório Central do IDP/APAE em Goiânia, onde são realizados os ensaios 

sorológicos para o diagnóstico de nove doenças infecciosas, incluindo a infecção por 

HIV-1/2. As gestantes com resultado positivo por ELISA e diagnóstico confirmado por 

Western blot são encaminhadas para consulta médica no IDP/APAE e recebem 

orientações e aconselhamento sobre o diagnóstico e as medidas de profilaxia para a 

transmissão materno-fetal. 

Para participação na pesquisa, as gestantes foram abordadas no momento do 

diagnóstico, após consulta com médico Infectologista, Ginecologista e com psicólogo. 

As pacientes foram recrutadas por estratégia “opt-in”, com a realização de entrevista e 

coleta de sangue. No momento do recrutamento foram coletadas amostras de sangue 
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venoso em dois tubos contendo EDTA (volume: 5mL cada). Os tubos foram 

transportados à temperatura ambiente até o Laboratório de Imunologia da Aids e da 

Hanseníase, no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG (IPTSP/UFG). 

Alíquotas de sangue total foram transferidas para microtubos e mantidas em freezer a -

80ºC até o momento do uso. O restante do material foi centrifugado e o plasma foi 

removido e separado em pelo menos duas alíquotas, armazenadas em microtubos e 

mantidas em freezer a -80ºC. 

4.4. Determinação quantitativa do RNA viral 

 A determinação quantitativa do RNA viral foi realizada em amostras de plasma 

em EDTA, empregando-se o kit AMPLICOR HIV-1 Monitor Test v.1.5 (Roche 

Molecular System, Branchburg, New Jersey, USA) de acordo com instruções do 

fabricante. O kit é baseado em cinco etapas principais: extração do RNA viral; obtenção 

do cDNA por transcrição reversa; amplificação do cDNA por PCR; hibridização dos 

produtos amplificados à sondas específicas e detecção por determinação colorimétrica. 

Para cada grupo de nove amostras são utilizados três controles em triplicata (Controle 

negativo – CN; Controle positivo baixo – CPB e Controle positivo alto – CPA), que 

devem ser submetidos a todas as etapas do teste. 

 Etapa 1: Extração do RNA viral 

 Foi empregada a técnica de extração ultra-sensível do RNA viral, com limite de 

detecção de 50 cópias/mL. Esse procedimento baseia-se na centrifugação em alta 

velocidade para concentração das partículas virais e lise com um agente caotrópico, 

seguida da precipitação do RNA com álcool. Para isso, uma alíquota de 500 L de cada 

amostra e do soro controle fornecido pelo kit, foi submetida à centrifugação por 23.600 

xg por 1 hora a 4ºC. O sobrenadante foi cuidadosamente removido e o precipitado foi 

tratado com 600 L de tampão de lise, previamente preparado com a adição de 25 L 

do padrão de quantificação. O padrão de quantificação consiste em uma sequência não 

infecciosa de RNA com sítios de ligação dos iniciadores idênticos aos do RNA alvo do 

HIV-1, que é adicionada em quantidades conhecidas ao sistema para quantificar o RNA 

viral presente na amostra. Após incubação por 10 minutos à temperatura ambiente, 

foram adicionados 600 L de isopropanol puro às amostras e controles. Em seguida, foi 

realizada a centrifugação dos tubos por 15 minutos a 14.000 xg à temperatura ambiente. 
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Após a remoção do sobrenadante, foi adicionado 1 mL de etanol 70% e as amostras e 

controles foram novamente submetidas a centrifugação por 5 minutos a 14.000 xg à 

temperatura ambiente. O máximo de sobrenadante foi removido para evitar que resíduos 

de etanol prejudicassem a amplificação e em seguida, o precipitado contendo o RNA 

viral foi ressuspendido no diluente de amostras fornecido pelo kit. 

Etapa 2 e 3: Obtenção do cDNA por transcrição reversa e amplificação por 

PCR 

 As etapas de transcrição reversa e amplificação das sequências alvo são 

realizadas simultaneamente utilizando-se os iniciadores biotinilados na porção 5‟, 

SK145 (sense) e SKCC1B (anti-sense), que amplificam uma sequência de 155 

nucleotídeos dentro da região mais conservada do gene gag. Para isso, foi utilizada a 

enzima recombinante Thermus thermophilus DNA polimerase (rTth pol), que na 

presença de íons manganês (Mn
2+

) possui ação tanto de transcriptase reversa quanto de 

DNA polimerase. Portanto, ao Master Mix de trabalho (MMX) fornecido, foram 

adicionados 100 L de solução de Mn
2+

. Frações de 50 L de MMX foram distribuídas 

em tubos de PCR, onde foram adicionados em seguida 50 L do produto da extração de 

RNA viral obtido das amostras e controles. Logo após, os tubos foram levados ao 

termociclador GeneAmp PCR System 2400 (Applied Biosystems) de acordo com 

seguinte programa de ciclagem: 3 minutos a 50 ºC, 30 minutos a 60ºC, seguidos de 8 

ciclos de 10 segundos a 94ºC, 10 segundos a 50ºC e 10 segundos a 72ºC, com adicionais 

23 ciclos de 10 segundos a 90ºC, 10 segundos a 54ºC e 10 segundos a 72ºC e 72ºC ao 

final, por 15 minutos. As amostras e controles foram retirados do aparelho nos últimos 

15 minutos do ciclo (a 72ºC) e imediatamente foram adicionados 100 L do tampão de 

desnaturação. 

Etapa 3: Detecção dos produtos amplificados 

Para a detecção dos produtos amplificados foi utilizada uma microplaca de 96 

poços revestida com sondas específicas, fornecida pelo kit: as fileiras de A a F 

continham sondas específicas para o HIV-1, enquanto as fileiras G e H estavam 

sensibilizadas com sondas específicas para o padrão de quantificação. Primeiramente 

foram adicionados 100 L de tampão de hibridização em todos os 96 poços. Uma 

alíquota de 25 L dos produtos amplificados e desnaturados das nove amostras e três 

controles foi removida e adicionada à fileira A contendo o tampão de hibridização. 
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Após homogeneização foram removidos 25 L da solução da fileira A e transferidos 

para a fileira B e assim sucessivamente até a fileira F, fazendo a diluição seriada com 

fator de diluição 5. Uma segunda alíquota de 25 L dos produtos da PCR foi então 

adicionada à fileira G, procedendo-se também a diluição seriada até a próxima fileira H. 

Em seguida, a microplaca contendo as amostras e controles foi incubada por 1 hora a 

37ºC. Após o período de incubação, a microplaca foi lavada seis vezes com tampão de 

lavagem. Foram então adicionados 100 L de conjugado avidina-peroxidade e a placa 

foi novamente incubada por 15 minutos a 37ºC. Seguiu-se novo passo de lavagem e 

adicionou-se 100 L de substrato, deixando em seguida, a placa por 10 minutos à 

temperatura ambiente no escuro. Em até 10 minutos após a adição de 100 L de solução 

de parada contendo ácido sulfúrico 4,9%, a densidade ótica das amostras e controles foi 

medida a 450 nm. 

Etapa 4: Cálculo da carga viral e validação do teste 

Para a validação do teste, as densidades óticas das amostras e controles deveriam 

estar decrescentes de acordo com a diluição seriada realizada da fileira A a F, 

respectivamente 1;1, 1:5, 1:25, 1:125, 1:625 e 1:3125. Da mesma forma, as densidades 

óticas encontradas para o padrão de quantificação, na fileira G e H, deveriam ser 

decrescentes de acordo com a diluição: 1:1 e 1:5. 

Para o cálculo da quantidade de cópias/mL de RNA viral, foram escolhidos os 

menores valores de densidade ótica (DO) entre 0,20 e 2,0 e o fator de diluição do valor 

escolhido para cada amostra, controles e padrão de quantificação. Em seguida, os dados 

foram utilizados na seguinte fórmula: 

             (DO total HIV) * FDHIV  * PQ * 4 = HIV RNA cópias/mL 

               (DO total PQ) * FD PQ 

onde, 

DO total HIV: menor densidade ótica entre 0,2 e 2,0, da amostra, a 450 nm, 

menos 0,07 (valor de „background‟); 

FD HIV: fator de diluição da menor DO entre 0,2 e 2,0 para a amostra 

DO total PQ: menor densidade ótica entre 0,2 e 2,0, do padrão de quantificação, 

a 450 nm, menos 0,07 (valor de „background‟); 
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FD PQ: fator de diluição da menor DO entre 0,2 e 2,0 para o padrão de 

quantificação; 

PQ: quantidade conhecida do padrão de quantificação adicionado no sistema; 

4: fator de correção para converter cópias/PCR em cópias/mL de plasma.  

4.5. Extração do RNA genômico 

A extração do RNA foi realizada no plasma empregando-se o kit QIAamp 

Viral RNA Mini Kit (Qiagen, GmbH, Hilden, Germany), de acordo com instruções do 

fabricante. Brevemente, uma alíquota de 140 L de amostra de plasma foi tratada com 

560 L de tampão de lise desnaturante contendo 5,6 L da enzima carrier RNA, que irá 

promover a ligação do RNA da amostra à membrana de gel de sílica da coluna de 

purificação. Após incubação à temperatura ambiente por 10 minutos, foram adicionados 

à amostra 560 L de etanol puro (Merck). Em seguida, 630 L da solução da amostra 

foram transferidos para uma coluna de purificação e submetidos à centrifugação a 6000 

x g por 1 minuto. O filtrado resultante foi então descartado e a centrifugação foi repetida 

com os 630 L restantes que foram transferidos para a mesma coluna. A amostra foi 

então lavada em dois passos de centrifugação diferentes utilizando dois tampões de 

lavagem para garantir a pureza do RNA obtido. O RNA viral foi então eluído, após 

centrifugação a 6000 x g por 1 minuto com 60 L de tampão de eluição e armazenado a 

-80ºC. 

4.6. Transcrição reversa do RNA viral para obtenção do cDNA 

A obtenção do cDNA viral a partir da transcrição reversa do RNA foi realizada 

empregando-se o Kit de transcrição reversa do RNA (Invitrogen), de acordo com 

instruções do fabricante. Foram utilizados 10 L de amostra de RNA ( 1 g), que 

foram primeiramente incubados por 5 minutos a 65C juntamente com 1 L de água 

ultra pura,  1 L de desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs) a 10 mM e 1 L de 

primer randômico a 150 ng/L. Em seguida foi realizado choque térmico em gelo 

durante 1 minuto. À amostra assim processada foram adicionados 7 L de uma mistura 

contendo 1 L da enzima Super Script III RT 200 U/L, 4 L de tampão de PCR 5x 

(Invitrogen), 1 L do agente redutor ditiotreitol (DTT) a 0,1 M e 1 L de RNase out 40 
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U/mL. Após, foi então realizada a reação de retrotranscrição em termociclador 

automático de acordo com o seguinte programa de ciclagem: 25C por 5 minutos, 50C 

por 60 minutos e 70C por 15 minutos. As amostras assim preparadas foram então 

armazenadas a -80C. 

4.7. Extração do DNA proviral 

Para os casos em que a transcrição reversa do RNA viral plasmático não resultou 

em quantidade suficiente de material para os passos subsequentes do sequenciamento, 

foi realizada a extração de DNA proviral a partir das alíquotas de sangue total 

armazenadas. A extração do DNA pró-viral foi realizada com o kit QIAamp DNA 

Blood Mini Kit (Qiagen, GmbH, Hilden, Germany), de acordo com instruções do 

fabricante. Brevemente, para a desnaturação de proteínas foram adicionados em um 

microtubo: 20 µL de protease a 200 µL de amostra de sangue total e 200 µL de tampão 

de lise; em seguida as amostras foram incubadas a 56ºC por 10 minutos. Após esse 

período, foram adicionados 200 µL de etanol puro (Merck) e as amostras foram 

transferidas para colunas de purificação. Procedeu-se então uma etapa de centrifugação 

a 6000 x g por 1 minuto. As colunas de purificação contendo as amostras de DNA 

ligadas à membrana de gel de sílica foram lavadas em duas etapas com 500 µL de dois 

diferentes tampões de lavagem. Em seguida, o DNA foi eluído com 200 µL de tampão 

de eluição, após incubação por 5 minutos e centrifugação a 6000 x g por 1 minuto. O 

DNA assim eluído foi armazenado em microtubos a -80ºC.  

4.8. Amplificação do gene pol do HIV-1 por nested PCR 

As amostras de cDNA retrotranscritos a partir de RNA viral plasmático e as 

amostras de DNA genômico obtidas a partir do sangue total foram então submetidas à 

nested PCR. Foi amplificada uma região do gene pol do HIV-1 contendo um fragmento 

referente ao gene completo da protease (PR) (HXB2, 2253-2549) mais um fragmento de 

750 pb do gene da transcriptase reversa (TR) (HXB2, 2550-3299). Na primeira etapa de 

amplificação, 5 L do cDNA obtido por transcrição reversa do RNA viral foram 

acrescentados à solução contendo 5 L  de tampão de PCR 10x (Invitrogen), 3,5 L de 

MgCl2 a 50 mM (Invitrogen), 0,8 L de dNTPs a 25 mM (Invitrogen), 0,25 L de Taq 

DNA polimerase 5 U/L (Invitrogen), 1L de cada um dos primers externos para o 
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gene pol, K1 e K2 a 10 pmoles/L (Gibco) e água ultra pura em quantidade suficiente 

para volume final de 45 L (Gibco). 

Uma alíquota de 5 L do produto da primeira etapa de amplificação foi utilizada 

para a preparação da segunda etapa, em que foram utilizados 10 L de tampão de PCR 

10x (Invitrogen), 7 L de MgCl2 a 50 mM (Invitrogen), 1,6 L de dNTPs a 25 mM 

(Invitrogen), 0,5 L de Taq DNA polimerase 5 U/L (Invitrogen), 2 L de cada um dos 

primers internos DP10 e F2 a 10 pmoles/L (Gibco). 

O programa de ciclagem utilizado para as duas etapas de amplificação foi: 1 

ciclo de 94C por 10 minutos, seguido de 35 ciclos de 94C por 45 segundos, 55C por 

45 segundos, 72C por 2 minutos e finalmente 1 ciclo de 72C por 10 minutos e 4C por 

tempo indeterminado. 

4.9. Eletroforese em gel de agarose 1% 

Os fragmentos obtidos por amplificação por nested PCR foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose 1% (Gibco) contendo 0,005% de brometo de etídio em 

tampão de corrida Tris-Acetato EDTA (TAE) 1x. Foram aplicados ao gel, 4 L do 

produto da nested PCR com 1 L de azul de bromofenol puro (Gibco). Em cada corrida 

foram também adiconados 4 L de marcador de peso molecular (100 bp Low DNA 

Mass Ladder, Invitrogen) com 1 L de azul de bromofenol (Gibco). 

A eletroforese foi realizada em cuba horizontal na presença de tampão TAE, 

durante 1 hora a 100 V e 400 mA. A visualização das bandas referentes aos fragmentos 

amplificados foi realizada em transluminador sob luz ultravioleta a 310 nm de 

comprimento de onda. 

4.10. Purificação dos produtos amplificados 

Após a amplificação do gene pol por nested PCR, os fragmentos de DNA 

obtidos foram purificados para a remoção de contaminantes, como primers, sais, 

enzimas e nucleotídeos não incorporados, através do kit QIAquick PCR Purification 

Kit/QIAGEN (Qiagen, GmbH, Hilden, Germany), de acordo com o protocolo do 

fabricante. Foram adicionados 480 L de tampão a 96 L do produto da nested PCR. A 

mistura da amostra foi então transferida para uma coluna de purificação e centrifugada a 
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13000 rpm por 1 minuto para permitir a ligação eficiente do DNA à membrana de sílica. 

Em seguida, foram adicionados 750 L de tampão de lavagem à coluna, que foi 

submetida a dois passos de centrifugação a 13000 rpm por 1 minuto. O DNA puro, livre 

de contaminantes foi então eluído em 50 L de tampão de eluição após incubação à 

temperatura ambiente por 1 minuto e mais um passo de centrifugação a 13000 rpm por 

1 minuto. O DNA assim purificado foi armazenado a -20C. 

4.11. Sequenciamento automatizado do gene pol do HIV-1 

 Os produtos da amplificação do gene pol purificados foram submetidos ao 

sequenciamento automatizado utilizando o kit BigDye Terminator Cycle Sequencing 

(Applied Biosystems, CA, USA). A reação foi realizada em placa de 96 poços (Applied 

Biosystems Inc., Foster City, CA, USA), onde 2 L da amostra de DNA purificado 

foram adicionados a cada um dos 8 poços longitudinais da placa, contendo 5 L de água 

ultra pura (Gibco), 3 L de tampão de sequenciamento 5x (Applied Biosystems Inc., 

Foster City, CA, USA), 4 L de um dos 8 primers utilizados para o gene pol  (DP10, 

DP11, DP16, RT9, RT1, RT4, F2 e F3) a 1,5 pmol (Gibco), e 1L de BigDye (Applied 

Biosystems, CA, USA). A reação de sequenciamento foi realizada em termociclador 

automático de acordo com o seguinte programa de ciclagem: 25 ciclos de 95C por 20 

segundos, 50C por 15 segundos e 60C por 60 segundos. 

 Após a reação de sequenciamento as amostras foram submetidas à etapa de 

precipitação do DNA com a adição de 60 L de isopropanol 65% (Merck) por poço. 

Após incubação no escuro à temperatura ambiente por 20 minutos, a placa foi 

centrifugada a 2000 rcf por 45 minutos a 20ºC e o sobrenadante desprezado. Foram 

adicionados 250 L de etanol 60% (Merck), seguidos de nova etapa de centrifugação 

por 10 minutos a 2000 rcf a 20ºC e descarte do sobrenadante. Após, foram adicionados 

mais 100 L de etanol 60%, também submetidos à centrifugação e posterior descarte do 

sobrenadante, seguidos de breve centrifugação com a placa invertida em papel 

absorvente. Para a secagem completa da placa, esta foi submetida a 2 minutos a 95ºC 

em termociclador. 

 Para a desnaturação do DNA, foram adicionados 10 L de formamida por poço 

assim que a placa atingiu a temperatura ambiente. Em seguida, a placa foi levada por 5 
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minutos a 95ºC ao termociclador para a total desnaturação das fitas de DNA e em 

seguida submetida a choque térmico em gelo por 1 a 2 minutos e homogeneizadas. 

 As amostras assim processadas foram então analisadas em sequenciador 

automático (ABI PRISM 3130 Genetic Analyzer, Applied Biosystems) para a leitura 

dos eletroferogramas. 

4.12. Análise dos cromatogramas 

 Utilizando-se o programa Staden Package 1.6 (http://staden.sourceforge.net/), as 

sequências foram editadas manualmente e alinhadas de acordo com a sequência de 

referência HXB2. Após edição, as sequências foram submetidas a um controle de 

qualidade para verificar possível contaminação entre as amostras por meio da 

comparação com sequências depositadas no GenBank e sequências do banco de dados 

interno do laboratório, utilizando-se o programa HIV Sequence Quality Analysis 

(http://bioafrica.mrc.ac.za/tools/pppweb.html) (LEARN et al., 1996; SANABANI et al., 

2013).  

4.13. Análises genéticas 

 A avaliação da presença e do perfil de mutações relacionadas à resistência aos 

antirretrovirais foi realizada com base nos bancos de dados: Stanford HIV Drug 

Resistance Database (http://hivdb6.stanford.edu), da Universidade de Stanford, que 

compara as sequências analisadas com a sequência consenso do subtipo B do HIV-1 

(HXB2), e o banco de dados da Sociedade Internacional de aids dos Estados Unidos da 

América (IAS-USA) (JOHNSON et al., 2013). Utilizando-se a ferramenta de calibração 

da população (CPR, do inglês Calibrated Population Resistance tool) deste programa, 

foi estimada a prevalência de resistência transmitida na população virgem de tratamento 

(GIFFORD et al., 2009). A interpretação do perfil de resistência às drogas 

antirretrovirais, permitiu a classificação dos isolados analisados como suscetível, 

potencial de baixo nível, baixo nível, intermediário e com alto nível de resistência. As 

mutações relacionadas com resistência potencial não foram consideradas nas análises. 

 Os subtipos genéticos dos isolados do HIV-1 foram definidos utilizando-se o 

programa REGA HIV-1 versão 2.0 (http://www.bioafrica.net/subtypetool/html) 

(OLIVEIRA et al., 2005) e por inferência filogenética baseada no alinhamento com 

http://staden.sourceforge.net/
http://bioafrica.mrc.ac.za/tools/pppweb.html
http://hivdb6.stanford.edu/
http://www.bioafrica.net/subtypetool/html
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sequências de referência dos subtipos puros e recombinantes do grupo M do HIV-1, 

depositadas no banco de dados Los Alamos HIV Database (http://hiv_web.lanl.gov). As 

análises filogenéticas foram realizadas utilizando-se o software Mega6 (TAMURA et 

al., 2013). Os subtipos discordantes na região da protease e transcriptase reversa 

tiveram seus pontos de recombinação analisados com o software SIMPLOT 3.5.1 

(LOLE et al., 1999). 

4.14. Teste sorológico para determinação do tempo de 

soroconversão 

Os casos de soroconversão recente foram investigados empregando-se um ensaio 

imunoenzimático de captura de IgG (HIV-1 BED-CEIA; ©Calypte Biomedical 

Corporation, Portland, OR, USA) de acordo com as instruções do fabricante (Figura 6). 

Foram utilizandas amostras de plasma ou eluato de sangue seco. Para a realização do 

ensaio com amostras de sangue seco, foram obtidos três discos de 6 mm dos cartões de 

papel filtro contendo as amostras e dos cartões fornecidos pelo teste contendo controles 

positivos, negativos e calibradores da reação. Os discos contendo as amostras e 

controles foram então dispostos em placa de 96 poços. A eluição foi realizada 

utilizando-se 200 µL do tampão de diluição fornecido pelo kit e seguindo um período de 

incubação de 16 horas a 4ºC. As amostras de plasma foram descongeladas no momento 

do uso e diluídas em microplaca de diluição de 96 poços com um tampão de diluição na 

proporção de 1:101. Os testes com amostras de eluato e plasma foram realizados 

separadamente. Para cada um dos testes foram testados simultaneamente controles 

negativos em duplicata, controles positivos baixos, controles positivos altos e 

calibradores da reação em triplicata, específicos para o tipo de amostra utilizado.  

As amostras eluídas e diluídas, juntamente com os controles e calibradores foram 

transferidos (diluição 1:2) para a placa de teste sensibilizada com anti-IgG humana de 

cabra. Seguiu-se um período de incubação de 60 minutos a 37ºC e uma etapa de 

lavagem em lavadora de placas. Foram então adicionados 100 µL do peptídeo (gp41) 

biotinilado, previamente diluído a 1:1001, e seguiu-se um período de incubação de 60 

minutos a 37ºC. Após a lavagem, a placa foi incubada por 90 minutos a 37ºC com 100 

µL do conjugado esteptavidina-peroxidase. Foram então adicionados 100 µL do 

substrato TMB após uma etapa de lavagem e seguiu-se um período de incubação de 15 

minutos a 25ºC. Após o bloqueio da reação com 100 µL de solução de parada, as DOs 

http://hiv_web.lanl.gov/
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foram lidas em um comprimento de onda de 450 nm, com referência de 630 nm. Foram 

calculados valores de DO normalizada (DOn) para cada uma das amostras e controles 

com base no valor da DO mediana do calibrador em triplicata. As amostras com DOn 

≤1.2 foram retestadas em triplicata. As amostras com DOn <0.8 foram consideradas 

como casos incidentes de infecção por HIV-1, correspondendo a um tempo desde a 

soroconversão de aproximadamente 155 dias. 

 

 

Figura 7. Etapas do teste imunoenzimático de captura de 

IgG HIV-1 BED-CEIA. 

4.15. Teste molecular para determinação do tempo de soroconversão 

Os testes sorológicos utilizados para a avaliação de infecção recente em pacientes 

infectados com HIV-1 podem apresentar resultados falso-positivos em algumas 

situações como: infecção por subtipo não-B, em controladores de elite, pacientes em uso 

de TARV ou em indivíduos com doença avançada (PAREKH et al., 2011; 

LAEYENDECKER et al., 2012; WENDEL et al., 2013; LONGOSZ et al., 2014). 

Portanto, para evitar classificações errôneas dos casos recentes identificados pelo teste 

HIV-1 BED-CEIA, foi utilizado um segundo biomarcador de infecção recente baseado 

da diversidade viral, uma vez que a proporção de polimorfismos no genoma viral tende 

a aumentar com a evolução da infecção. 
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Os fragmentos gênicos correspondentes às regiões da protease e da transcriptase 

reversa foram analisados após edição das sequências para a avaliação da proporção de 

bases ambíguas: R, Y, K, M, S, W, B, D, H, V or N (Quadro 1). As sequências foram 

alinhadas e aparadas pelo software Mega6 de modo a manter o mesmo número de pares 

de base. O ponto de corte para avaliação de infecção recente foi estabelecido em 0,5% 

de bases ambíguas em pol, correspondendo a um período de um ano desde a infecção 

(KOUYOS et al., 2011; ANDERSSON et al., 2013). 

 

Quadro 1. Símbolos e bases ambíguas correspondentes analisadas 

em pol para avaliação do tempo de infecção por HIV-1 

  

Símbolo Bases ambíguas 

R AG 

Y TC 

K GT 

M AC 

S GC 

W AT 

B GTC 

D GAT 

H ACT 

V GCA 

N ACGT 
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ABSTRACT 

Primary infection, seroconversion and transmitted drug resistance (TDR) during 

pregnancy may influence the risk of mother-to-child-transmission (MTCT) of HIV-1 

infection. This study estimated recent seroconversion, TDR rates, HIV-1 subtypes and 

pregnancy outcomes among 95 recently diagnosed, antiretroviral (ARV)-naïve pregnant 

women recruited during antenatal care in central western Brazil. Recent seroconversion 

was defined by BED-capture enzyme immunoassay (<155 days) and ambiguous 

nucleotides base calls (<1 year) in pol sequences (protease-PR and reverse transcriptase-

RT regions). TDR was evaluated by the Calibrated Population Resistance tool. HIV-1 

subtypes were defined by REGA and phylogenetic analyses. The median age of 

participants was 25 years; the median gestational age at diagnosis was 20.5 weeks.  

Based on serology and sequence polymorphism, recent infection was identified in 

11.6% (11/95) and, 9 of them (82%), probably seroconverted during pregnancy; one 

MTCT case was observed among them. Three cases of stillbirth were observed among 

chronic infected patients (3.6%; 3/84). Moderate rate of TDR was observed (9/90, 10% 

CI-95% 4.7-18.1%). Subtype B was 60% (54/90), 13.3% (12/90) was subtype C, 6.7% 

(6/90) was subtype F1. Recombinant B
PR

/F1
RT

 and F1
PR

/B
RT

 viruses comprised 15.5% 

(14/90); B
PR

/C
RT

 mosaics represented 4.4% (4/90). Seroconversion during pregnancy, 

late presentation to antenatal care and moderate TDR identified in this study represent 

significant challenges for the MTCT elimination. 

 

Keywords: HIV-1; seroconversion; pregnancy; drug resistance. 
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INTRODUCTION 

Recent cases of infection by HIV-1 can be identified by different serological approaches 

known as serological testing algorithms for recent HIV seroconversion (STARHS) 

(JANSSEN et al., 1998; MCDOUGAL et al., 2005; PREJEAN et al., 2011). The 

commercial BED-capture enzyme immunoassay (BED-CEIA), a less-sensitive 

immunoassay developed to detect HIV-1 incidence/recent seroconversion, has been 

used in diverse populations (PAREKH et al., 2002; BRAUNSTEIN et al., 2009; DE 

CASTRO et al., 2010). This assay involves the quantification, during acute phase, of 

anti HIV-specific IgG antibodies in the pool of total IgG, which gradually increases as a 

result of the maturation of the immune response during established infections 

(PAREKH et al., 2002). One limitation of BED-CEIA comes from the fact that some 

long-term infections may be associated with a decrease in HIV-specific IgG antibodies 

and these cases could be misclassified as recent seroconversions. Also, different viral 

subtypes can lead to variations in the cut-off for recent infection determined by BED-

CEIA restricting its use in patients with high viral diversity (PAREKH et al., 2011). 

 Other alternative approaches proposed to estimate incident cases of HIV-1 infection 

include the evaluation of viral genetic diversity within the same patient (KOUYOS et 

al., 2011).  This strategy is based on the fact that the initial infection is driven by mainly 

only one virus, referred as the “founder virus”, which gradually accumulates mutations 

in its genome as the infection evolves (KEELE et al., 2008). These mutations can be 

measured by bulk sequencing methods, as ambiguous nucleotides in the same position 

(KOUYOS et al., 2011; ANDERSSON et al., 2013). Recent studies establishing a cut-

off of 0.5% of ambiguous nucleotides for less than one year since the initial infection 

indicate that this strategy can be another useful tool to evaluate recent seroconversion 

(ANDERSSON et al., 2013). 

HIV-1 mother-to child-transmission (MTCT) is a multifactorial phenomenon that 

depends on viral and host factors including concomitant sexually transmitted infections, 

long-term rupture of membranes and low birth weight.  However, high viral load 

represents independently the main risk factor for HIV-1 MTCT (MOFENSON et al., 

1999; PAINTSIL e ANDIMAN, 2009; TUBIANA et al., 2010). During the natural 

course of HIV-1 infection, high viral loads can be observed during acute infection and 

in advanced symptomatic phase (DAAR et al., 1991). In this context, pregnancy 

represents a relatively long period during which HIV-1 infection and seroconversion 

can occur, increasing the risk of MTCT. Therefore, prenatal screening and re-testing 
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during pregnancy and at delivery is important to guide interventions to reduce the risk 

of perinatal transmission. 

This study used both BED-CEIA and evaluation of genetic diversity to estimate recent 

seroconversion among antiretroviral (ARV) naïve HIV-1 infected pregnant women 

recently diagnosed during antenatal care. Moreover, transmitted drug resistance (TDR) 

rates, HIV-1 diversity and pregnancy outcomes are described. 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

Study subjects 

This study included ARV-naïve pregnant women diagnosed with HIV-1 infection by a 

comprehensive public health antenatal program (Program for the Protection of Pregnant 

Women from Goiás State-PPPW/GO, central western Brazil; 2008-2013). This program 

screens approximately 90,000 women / year for nine different infectious diseases 

(hepatitis B and C, syphilis, HTLV-1/2, Chagas disease, toxoplasmosis, rubella, 

cytomegalovirus and HIV-1/2). The screening is performed at the first presentation and 

between 28-30 weeks of gestation, participants are retested for HIV-1/2 and syphilis. 

Previous studies performed among pregnant women recruited in this setting have 

estimated HIV-1 incidence rates, viral diversity and drug resistance mutations 

(CARDOSO et al., 2010; ALCANTARA et al., 2013; COSTA et al., 2013). 

Inclusion criteria for this study comprised pregnant women, with recent diagnosis of 

HIV-1 infection, of all ages, at any gestational period and without previous history of 

ARV exposure. Exclusion criteria: pregnant women with previous diagnosis of HIV-1 

infection reporting exposure to ARV, either as MTCT prophylaxis or as treatment. 

From 2006 to 2013, a total of 250 pregnant women with a confirmed diagnosis of HIV-

1 infection by the PPPW/GO were enrolled and according to the above mentioned  

inclusion criteria, 95 out of them were included in the current study. 

Following the confirmatory diagnosis of HIV-1 infection, a standardized questionnaire 

was used to collect socio-demographic and behavioral data by face-to-face interviews 

and a blood draw was performed before initiation of ARV prophylaxis. Clinical and 

laboratory data obtained at the time of diagnosis, including CD4 cells counts and 

plasma viral RNA levels were retrieved from medical files at the reference public health 

hospital (Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad-HDT/SUS, Goiânia city/Goiás 

state). This study was approved by the local review boards (Hospital das Clínicas, 
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Universidade Federal de Goiás: protocol # 163/2010 and Hospital de Doenças Tropicais 

Dr. Anuar Auad, HDT/HAA/SUS: protocol # 003/2011). All patients were instructed 

about the study and signed a written informed consent; for participants below 18 years, 

one of the parents or the legal guardian signed the informed consent. 

 

HIV-1 genotypic analyses in pol and drug resistance analyses 

Genotypic analyses were performed in EDTA plasma samples collected before ARV 

prophylaxis was started. Viral RNA extraction was performed using QIAamp Viral 

RNA Mini Kit (Qiagen, GmbH, Hilden, Germany). After reverse transcription 

(Invitrogen, Carlsbad, CA) complementary DNA (cDNA) was submitted to a nested 

polymerase chain reaction (nested-PCR) employing HIV-1 protease (PR) and reverse 

transcriptase (RT) specific primers (FRENKEL et al., 1995; KOZAL et al., 1996). 

Amplicons were then purified (QIAquick PCR Purification Kit, GmbH, Hilden, 

Germany), sequenced with BigDye


 Terminator Cycle Sequencing (Applied 

Biosystems, CA, USA) and analyzed with ABI PRISM


 3130 Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems, CA, USA). All generated sequences were subjected to quality 

control analysis by the HIV-1 Sequence Quality Analysis Tool to exclude sample mix 

ups and contamination (SANABANI et al., 2013). 

TDR in naïve patients was analyzed using the Calibrated Population Resistance (CPR) 

tool employing the Stanford Surveillance Drug Resistance Mutations (SDRMs) 

(GIFFORD et al., 2009). ARV mutations and susceptibility profile were analyzed by 

Stanford HIV Drug Resistance Database using the Genotypic Resistance Interpretation 

Algorithm - HIVdb Program (http://hivdb.stanford.edu/). Potential low-level resistance 

profiles were not included due to their unknown clinical relevance. 

 

Phylogenetic analyses 

REGA automated genotyping tool v.2.0 and phylogenetic inference were used to define 

HIV-1 genetic subtypes in PR and RT regions of pol gene. Phylogenetic inferences 

were performed by the Neighbor-Joining (NJ) method under Kimura‟s 2-parameter 

correction using MEGA6 software (TAMURA et al., 2013). Bootstrap values (1000 

replicates) above 70% were considered significant. Isolates with discordant PR/RT 

subtypes were analyzed for breakpoints identification by SIMPLOT 3.5.1 software (200 

bp sliding window, 20bp steps size increments, 1000 replicates) (LOLE et al., 1999). 
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Sequences were gap-stripped, the transversion-by-transition ratio was set to 2.0, and 

distances were calculated according Kimura‟s 2-parameter model. 

GenBank accession numbers of reference sequences included in phylogenetic analyses 

are the following: Subtype B (AY781126, K03455, AY173956, AY037269); Subtype 

F1 (AF077336, AF005494, JX140671); Subtype C (AB254142, AY703911, 

AY727524, U52953) and SIVcpz used as an outgroup (AF103818). GenBank accession 

numbers of sequences analyzed in this study are: JN114114, JN114116, JN114121, 

JN114123, JN114125, JN114128, JN114129, JN114141, JN114144, JN114148, 

JN114152, JN114166, JN114172, JN114177, JN114180, JN114185, JN114196, 

JN114208, JN114211, JN114212, JN114214-JN114216, JN114220, JN114223-

JN114225, JN662428, JN662430, JN662433, JN662435, KC249749-KC249755, 

KC249757, KC249759-KC249766, KJ658974-KJ659016. 

 

Serological assay for recent infection by HIV-1 

A commercial competitive capture enzyme immunoassay (HIV-1 BED-capture EIA, 

BED-CEIA; ©Calypte Biomedical Corporation, Portland, OR, USA) was employed to 

investigate recent seroconversion cases of HIV-1 infection, according to the 

manufacturer‟s instructions. For the 95 recently diagnosed women, tests were 

performed with freshly thawed EDTA plasma samples (n=79) or dried blood eluates 

(n=16); according to the manufacturer, the results obtained with plasma and dried blood 

eluate are similar. As part of the screening routine of PPPW/GO, at the site of 

enrollment, whole blood is obtained by finger prick onto dried blood spot collection 

cards, sent and stored at a Central Laboratory bank (IDP/APAE, Goiânia/Goiás, Brazil).  

Three 6-mm discs from the patients‟ collection card and from cards with control 

samples provided by the kit were punched out and placed into 96-microwell plates. 

Incubation with dilution buffer provided (16 hours, 4ºC) was used for the elutions 

samples, controls and calibrators from collection card. Freshly thawed plasma samples 

were diluted with sample diluent provided (1:101 in 96-microwell plates). 

Patients‟ samples, controls and calibrators (triplicates) were transferred to a test plate 

coated with goat anti-human-IgG (1:2 dilution), incubated (60 minutes, 37ºC), washed 

and biotinylated HIV-1 peptide (gp41) was added, incubated (1:1001 dilution, 60 

minutes, 37ºC) and plates were washed. Streptavidin-peroxidase (1:1001 dilution, 90 

minutes, 37ºC) were added and after washing the plate were incubated with TMB 

substrate (15 minutes, 25ºC). Reaction was then interrupted and the optical densities 
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(OD) were recorded (450 nm wavelength, 630 nm reference wavelength). The 

normalized OD (ODn) values were calculated for controls and samples to minimize the 

inter-test variability. ODn was obtained by dividing the median OD of a control or the 

OD of samples by the median OD of the calibrator. The samples with ODn ≤1.2 were 

retested in triplicate. According to manufacturers, ODn results <0.8 represent recent 

HIV-1 infections corresponding to a mean duration of infection of 155 days. A previous 

study showed that the reliability of this test was high across duplicate specimens and 

different laboratories (PAREKH et al., 2002). 

 

Non-serological assay for recent infection by HIV-1: Analyses of ambiguous 

nucleotide calls 

HIV-1 diversity in pol region has been pointed as an additional biomarker to evaluate 

recent infection once the increase in sequence ambiguities has a direct correlation with 

the increase in the duration of the infection (KOUYOS et al., 2011; RAGONNET-

CRONIN et al., 2012; ANDERSSON et al., 2013; MEIXENBERGER et al., 2014). 

Also, the combination of HIV-1 diversity analysis and serological tests to detect recent 

infection has improved the estimation of incident cases in a cross-sectional study 

(COUSINS et al., 2014). Therefore, in this study, pol sequences obtained for TDR 

surveillance were also analyzed according to the percentage of ambiguous nucleotides 

calls in PR and RT regions (KOUYOS et al., 2011). Sequences were aligned using 

Mega 6.0 and the frequency of polymorphisms was analyzed based on the percentage of 

ambiguous base calls (R, Y, K, M, S, W, B, D, H, V or N), which was used to estimate 

recent infections. According to the frequency of ambiguous nucleotides, the established 

threshold to consider a recent seroconverter (<1 year of infection prior to sampling) was 

0.5%. Previous studies have demonstrated that this threshold is suitable to discriminate 

recent from chronic infections independent of the viral subtype, age, TDR mutations or 

gender of the patient (KOUYOS et al., 2011; MEIXENBERGER et al., 2014). 

 

Definition of recent infection cases 

A recent infection case was defined by the following parameters: a positive result by 

BED-CEIA confirmed as recent by ambiguous nucleotide calls and CD4 T cell counts 

higher than 300 cells/L. 

 

Statistical analyses 
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Statistical evaluations were conducted with the software Epi Info™ v.7 (CDC, Atlanta, 

GA, USA). A descriptive analysis was performed for the socio-demographic and sexual 

behavior variables. Continuous variables were described as medians with interval range, 

while categorical variables were presented as frequency and percentage. Chi-square or 

Fisher´s exact test were used to analyze the differences among categorical variables, 

with a significance level of 5%.  

 

RESULTS 

 

Based on inclusion criteria, during the study period a total of 95 ARV naïve, recently 

diagnosed pregnant women were selected among 250 HIV-1 infected patients screened. 

One patient diagnosed by a point-of-care test during labor and one patient diagnosed six 

days after delivery were also included. The median age of the recently diagnosed 

pregnant women was 25 years (range: 15-39 years), around 50% self-referred as 

married or cohabiting; 70% had less than 8 years of formal education, including 6%  

illiterate. The median gestational age at diagnosis was 20.5 weeks (range: 8-40 weeks), 

52% was diagnosed during the second trimester of gestation (14-26 weeks). 

According to BED-CEIA results, among the 95 included patients, 16 (16.8%) were 

considered incident cases, indicating a seroconversion period shorter than 155 days 

(approximately 5 months). Among these 16 cases, one patient was considered a false-

positive seroconverted with low CD4 cell count (253 cells/µL) and excluded from the 

analysis. The percentage of ambiguous nucleotides calls was investigated among pol 

sequences (PR and RT) from potentially incident cases identified by BED-CEIA; for 

one patient pol sequence was not available. Among 14 HIV-1 sequences from incident 

cases by BED-CEIA, 11 of them were confirmed as recent infections based on the 

frequency of polymorphisms (11/95, 11.6%, 95%CI 5.9-19.8%). Table I depicts the 

main characteristics of incident and long-term HIV-1 infection cases among pregnant 

women defined by BED-CEIA and frequency of ambiguous nucleotides. 

The median age of patients with recent seroconversion was 23 years (range: 15-34 

years) and 27.3% (3/11) were adolescents (15, 16 and 19 years old). At diagnosis, the 

median of CD4 cell counts was 580.5 cells/µL and the median of viral loads was 18,178 

copies/mL. 

Taking into account the window period of ~5 months of infection by BED-CEIA, the 

duration of gestation and the gestational age at diagnosis, 8 out of 11 (72.7%, CI95%: 
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42.2-92.5%) patients within this group have probably seroconverted during pregnancy 

(Fig. I). Among these eight patients, only one had been retested for HIV-1 infection by 

the antenatal program. This patient tested negative at the beginning of the antenatal care 

at the first gestational trimester and became seropositive at the end of pregnancy at 36 

weeks. Among these patients, who have potentially seroconverted during pregnancy, the 

median gestational age at diagnosis was 28 weeks (range: 24-36 weeks) and at delivery 

39.5 weeks (range: 32-40 weeks). 

One episode of HIV-1 MTCT (1/11; 9.1%, 95%CI-0.25-41.3%) was reported within the 

group with recent seroconversion. The transmitting mother (23 years old, 714 CD4+ 

cells/µL, viral load = 5,688 copies/mL) had late disclosure of HIV-1 diagnosis at 32 

weeks gestation, when ARV prophylaxis was immediately started. Two days later, labor 

started with premature rupture of membranes and the patient gave birth within 5 hours 

by cesarean section, receiving intravenous AZT during delivery. The female newborn 

(birth weigh 1.7 Kg) was prescribed oral AZT during six weeks and had undetectable 

viral load at 30 days of life. However, at 120 days of life the infant‟s viral load was 372 

601 copies/mL. No MTCT case was observed among pregnant women with chronic 

HIV-1 infection defined by the criteria adopted. Main pregnancy outcomes and 

laboratory variables are depicted in Table II. 

Among the 84 long-term infected mothers, three cases of stillbirth were reported (3.6%, 

95%CI1.2-9.9%). One of the still-birth cases occurred at 28 weeks of gestation, the 

mother had sickle cell anemia and was diagnosed for HIV-1 infection at 16 weeks of 

gestation when ARV prophylaxis was initiated and regular use of ARV was initiated 

until delivery. Regarding the two other cases of stillbirths, both mothers were 25 years 

old and gave birth prematurely at 28 and 34 weeks of gestation. One of the mothers was 

diagnosed for HIV-1 infection at 16 weeks gestation when ARV prophylaxis was 

started. The other mother was diagnosed at 25 weeks of gestation, starting ARV 

prophylaxis at 32 weeks gestation. 

HIV-1 sequences in pol were available for 90 (94.7%, 90/95) patients. In this group of 

ARV-naïve, recently diagnosed patients, a moderate rate of TDR mutations was 

detected (9/90, 10% CI-95% 4.7-18.1%). Among incident cases, one patient had dual-

class TDR mutations (1/11, 9.1% CI-95% 0.2-41.3%). The E138A mutation that is 

considered to confer low level resistance to rilpivirine (RPV), a new NNRTI not 

available in Brazil, was detected in five patients. This mutation is not included in CPR-
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SDRM list for ARV-naïve patients. TDR mutation profiles among recently diagnosed, 

ARV naïve HIV-1 infected pregnant women are depicted in Table III. 

The analysis of the HIV-1 genetic diversity among recently diagnosed pregnant women 

showed that most isolates (72/90; 80%) clustered in a unique clade both in PR and RT 

regions: 60% (54/90) were subtype B; 13.3% (12/90) were subtype C and 6.7% (6/90) 

were assigned as subtype F1. Recombinant B
PR

/F1
RT

 and F1
PR

/B
RT

 viruses comprised 

15.5% (14/90) of isolates and B
PR

/C
RT

 mosaics represented 4.4% (4/90) of sequences. 

Compared to chronic infection, incident cases of HIV-1 presented a higher frequency of 

subtype B (81.8% vs. 57%, p=0.127), while subtype C infection was higher in chronic 

infection (13.9% vs. 9.1%, p=0.805). Similar distribution of subtype F1 was observed 

among both groups (6.3% vs. 9.1%, p=0.709). 

 

DISCUSSION 

 

This study used serologic and molecular approaches to identify incident infections 

among recently diagnosed ARV naïve HIV-1-infected pregnant women that joined a 

broad regional antenatal screening program in central Brazil. Based on criteria defined 

by a less sensitive ELISA and by the percentage of ambiguous polymorphisms in HIV-1 

isolates, 11.6% of recently diagnosed pregnant women were classified as incident cases 

with the time since infection ranging from 5 to less than 12 months.  Pregnancy and 

postpartum are associated with unique biological and behavioral features that are known 

to contribute to persistent risk of HIV infection, similar to the one seen in high-risk 

cohorts (DRAKE et al., 2014).  Despite the limitations of each strategy used in this 

study to estimate recent infections, the presented results confirm the chance of infection 

and seroconversion in high risk women during pregnancy. These findings highlight the 

importance of retesting for HIV-1 late in prenatal care. 

Antenatal HIV-1 testing is critical for the identification of recent cases of HIV infection 

especially among asymptomatic women who may benefit from ARV therapy to 

decrease viral load and consequently the risk of MTCT. However, pregnancy is a 

relatively long period during which HIV infection can be acquired implying in a higher 

risk of MTCT due to high viral loads seen in acute infections. For these reasons, 

repeated testing at the beginning and at late stages of pregnancy and during postpartum 

is important to reassure the HIV-1 negative serological status at delivery, to monitor the 

risk of MTCT and to detect seroconversion (BRANSON et al., 2006). The patients 
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included in this study were diagnosed during antenatal program (PPPW/GO) that 

recommends retesting for HIV-1 and syphilis at late gestational period (28-30 

weeks).Nevertheless, despite the broad coverage of this program, retesting is rare, 

mainly due to late presentation of patients. In the current study only one out of 11 

incident cases of HIV-1-infection was retested late in pregnancy. For another incident 

case, disclosure of HIV-1 diagnosis took place six days after delivery, when the patient 

was already breastfeeding. These results emphasize difficulties to implement the 

recommended retesting for HIV-1 during late pregnancy or delivery as widely reported 

by others (GRAY et al., 2005; BRANSON et al., 2006; MOODLEY et al., 2009; 

MOODLEY et al., 2011). 

In African cohorts, MTCT risk was significantly higher among women with incident 

HIV-1 infection in pregnancy/postpartum periods versus chronic phase (DRAKE et al., 

2014). In the present study, the only case of MTCT was seen in a recently infected 

mother, who had late diagnosis during the last trimester of gestation. Seroconversion 

phase may include up to three months after primary infection and is characterized by 

high viral loads which represent a higher risk for transmission (DAAR et al., 1991; 

HUMPHREY et al., 2010; HAASE, 2011). Considering the gestational age of incident 

cases at diagnosis and the BED-CEIA window period of approximately 5 months, about 

10% (9/95) of HIV-1 pregnant women probably seroconverted during pregnancy. 

Until November 2013, the Brazilian Ministry of Health guidelines recommended 

temporary prophylactic ARV use during pregnancy and delivery for asymptomatic 

pregnant women with CD4 cell counts >500 cells/µL (BRAZIL, 2010). Thereafter, 

permanent ARV treatment was offered to all patients at diagnosis regardless of the CD4 

cell counts. Temporary ARV exposure associated with long term universal distribution 

of ARV drugs are known to favor the selection of resistance mutations, which can 

jeopardize the effectiveness of ARV prophylaxis for MTCT and future therapeutic 

options (PILLAY et al., 2013). Overall, a moderate rate of TDR mutations was 

observed among ARV naïve pregnant women (10%, CI 95%: 4.7%-18.1%). One patient 

with TDR was considered as recent infection case. Moderate TDR prevalence rates 

(5%-15%) were observed among HIV-1 pregnant women from different regions in 

Brazil and these rates are higher than TDR observed among some sub groups of ARV 

naïve patients from Central Western Brazil (DURAN et al., 2007; CARDOSO et al., 

2009; CARDOSO et al., 2010; FERREIRA et al., 2011; ALCANTARA et al., 2012; 

DA SILVEIRA et al., 2012). 
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In the current study, M46I and L90M resistance mutations associated with protease 

inhibitors (PIs) were detected. The M46I mutation identified in two patients is 

associated with increased viral protease catalytic efficiency decreasing susceptibility to 

PIs when associated with other mutations (RHEE et al., 2010; HENDERSON et al., 

2012). The L90M PI resistance mutation identified is associated with high-level 

resistance to nelfinavir (NFV) and it decreases susceptibility to all PIs. RT mutations 

detected in this study included T215S/D/C, which represent revertant mutations that 

arise from viruses that once contained T215Y/F which increases resistance to 

zidovudine (AZT) and stavudine (d4T). The M41L mutation was also detected in RT 

region and it is commonly associated with T215Y mutation, generating high-level 

resistance to AZT and d4T and low-level resistance to didanosine (ddI) and tenofovir 

(TDF) (JOHNSON et al., 2013). Mutations associated with NNRTI resistance included 

K103N, F227L and P225H that are considered to confer resistance to efavirenz (EFV) 

and nevirapine (NVP). Both drugs are included in the first-line treatment options in 

Brazil. 

Phylogenetic analyses of HIV-1 subtypes demonstrated that the majority of viral 

isolates clustered with only one subtype in PR and RT regions (~80%). Subtype B 

predominated in both recent and long-term chronic infections followed by subtype C. 

These findings are in accordance with the increasing rate of subtype C infection in 

pregnant women from this setting reported previously (ALCANTARA et al., 2013). 

The introduction of subtype C in Central Western is not considered a recent episode 

(STEFANI et al., 2007; CARDOSO et al., 2009; CARDOSO et al., 2011; FERREIRA 

et al., 2011). 

 The probable incident cases of HIV-1 infection identified in this study based on 

serology and frequency of polymorphism in pol sequences confirms the risk of 

contracting the infection during pregnancy, which may lead to unfavorable outcomes.  

The presented results emphasize the importance of retesting for HIV-1 during antenatal 

care indicating that improved screening and educational strategies in non-pregnant 

young women is necessary to inform about the risk of HIV-1 infection during 

pregnancy and about the importance of early presentation at antenatal care. Early 

presentation allows re-testing late in pregnancy, which is important to assure HIV status 

at delivery and to implement appropriate prophylactic strategies against adverse 

outcomes such as MTCT and stillbirths, reported in this study.  The moderate TDR rates 
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observed in recently diagnosed pregnant women focus the importance of pre-treatment 

genotyping and surveillance to assure treatment efficacy.  
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Table I. Characteristics of 95 ARV-naïve HIV-1 infected pregnant women from Central 

Western Brazil 

Variables 
Incident cases 

(n=11) 

Long-term infections 

(n=84) 

Age 

Median (range) 

Adolescent 

Yes 

No 

Location of residence 

Metropolitan area 

Interior cities 

NA 

CD4 count (cells/µL) 

Median (range) 

Viral load (copies/mL) 

Median (range) 

Gestational age at diagnosis
 a
 

Median (range) 

Gestational age at delivery
 a
 

Median (range) 

Transmitted drug resistance 

CPR – Stanford 

HIV-1 subtype (PR/RT) 

B/B 

C/C 

F1/F1 

URFs: B and F1 

URFs: B and C 

 

23 (15-34) 

 

03 (27.3%) 

08 (72.7%) 

 

06 (54.5%) 

05 (45.5%) 

- 

 

580.5 (345-987) 

 

18,178 (2,801-55,299) 

 

24.5 (14-36) 

 

39 (32-40) 

n=11 

01 (9.1%) 

n=11 

09 (81.8%) 

01 (9.1%) 

01 (9.1%) 

- 

- 

 

26 (15-39) 

 

09 (10.7%) 

75 (89.3%) 

 

33 (39.3%) 

47 (55.9%) 

04 (4.8%) 

 

527 (157-1589) 

 

6,934 (66-750,000) 

 

20 (8-40) 

 

39 (25-41) 

n=79 

08 (10.1%) 

n=79 

45 (57.0%) 

11 (13.9%) 

05 (6.3%) 

14 (17.6%) 

04 (5.1%) 
a
Weeks of gestation; NA: not available; CPR: Calibrated Population Resistance Tool; PR: 

Protease; RT: Reverse Transcriptase. 
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Fig. I. Window period since probable seroconversion based on gestational age at 

diagnosis related with HIV-1 incident cases. Incident cases were defined by BED-

CEIA and confirmed by ambiguous nucleotide calls. Each bar corresponds to a period 

of time of ~155 days, corresponding to the window period established by BED-CEIA. 

Dark bars represent those women with probable seroconversion during pregnancy. 

Trim: gestational trimester; wks: gestational weeks at diagnosis; MTCT: mother-to-

child-transmission. 
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Table II. Pregnancy outcomes and laboratory characteristics of 11 HIV-1 infected pregnant women with recent seroconversion 

Patient ID Age 
CD4 cell count 

(cells/µL) 

Viral Load 

(copies/mL) 

Subtype 

PR/RT Type of 

delivery 

ARV prophylaxis 

initiation (weeks) 

Gestational 

weeks at birth
a
 Outcomes 

6016 

6022 

6023 

6026 

6032 

6057 

6060 

6062 

6074 

4052 

4109 

28 

25 

15 

19 

22 

21 

16 

23 

24 

34 

28 

- 

- 

- 

556 

415 

345 

537 

714 

605 

987 

951 

14,828 

35,942 

18,178 

55,299 

6,227 

- 

32,514 

5,688 

2,801 

27,033 

3,084 

C/C 

B/B 

B/F1 

B/B 

B/B 

F1/F1 

B/B 

B/B 

B/B 

B/B 

B/B 

Cesarean 

Cesarean 

Cesarean 

Cesarean 

Cesarean 

Vaginal 

Cesarean 

Cesarean 

Vaginal 

Cesarean 

Vaginal 

25 

14 

36 

16 

28 

17 

24 

32 

28 

30 

Postpartum 

40 

- 

37 

38 

38 

40 

39 

32 

39 

40 

40 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

MTCT 

No 

No 

No 
a 
Preterm birth was considered before a gestational age of 37 complete weeks. Numbers in bold indicate prematurity cases. PR: Protease; 

RT: Reverse transcriptase; ARV: Antiretroviral drugs; MTCT: Mother-to-child-transmission. 
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Table III. Amino acids substitutions in PR/RT regions associated with transmitted antiretroviral drug resistance among ARV-naïve 

pregnant women with incident and long-term infections with HIV-1, central-western Brazil 

GenBank/ 

Year 

Seroconversion 

status 

Age Subtype 

PR/RT 

ARV Mutations Resistance profile 

PI NRTI NNRTI Low Intermediate High 

KC249761 

2011 

JN114121 

2008 

JN114166 

2009 

JN114172 

2009 

JN114215 

2009 

JN114216 

2009 

KC249752 

2011 

KC249759 

2011 

KC249760 

2011 

Recent 

 

Long-term 

 

Long-term 

 

Long-term 

 

Long-term 

 

Long-term 

 

Long-term 

 

Long-term 

 

Long-term 

22 

 

27 

 

25 

 

23 

 

19 

 

24 

 

25 

 

28 

 

23 

 

B/B 

 

C/C 

 

F1/F1 

 

B/B 

 

B/B 

 

C/C 

 

F1/F1 

 

B/B 

 

B/B 

L90M 

 

M46I 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

M46I 

 

- 

 

L90M 

M41L, T215C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

T215S 

 

M41L, T215D 

 

- 

 

- 

 

K103N 

 

K103N 

 

F227L 

 

K103N, 

P225H 

- 

 

- 

 

- 

ATV, FPV, IDV,  

ABC, ddI, TDF 

NFV 

 

- 

 

- 

 

EFV 

 

- 

 

NFV 

 

- 

 

ATV, FPV, IDV,  

ABC, ddI, TDF 

SQV, AZT, 

d4T 

 

- 

 

- 

 

- 

NVP 

 

- 

 

- 

 

AZT, d4T 

 

SQV, AZT, 

d4T 

NFV 

 

- 

 

EFV, NVP 

 

EFV, NVP 

 

- 

 

EFV, NVP 

 

- 

 

- 

 

NFV 

 

PR: Protease; RT: Reverse transcriptase; ARV: Antiretroviral drugs; PI: Protease inhibitors; NRTI: Nucleoside reverse transcriptase inhibitors; NNRTI: 

Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors; ATV: Atazanavir; FPV: Fosamprenavir; IDV: Indinavir; ABC: Abacavir; ddI: Didanosine; TDF: 

Tenofovir disoproxil fumarate; NFV: Nelfinavir; EFV: Efavirenz; SQV: Saquinavir; AZT: Zidovudine; d4T: Stavudine; NVP: Nevirapine. 
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Abstract 

Objectives: To investigate antiretroviral drug resistance, HIV-1 diversity and clinical 

outcomes among Brazilian pregnant women. Methods: 250 women recently (n=163) or 

previously diagnosed for HIV-1 infection (n=87) from a comprehensive public health 

antenatal program (central western Brazil) were studied. HIV-1 pol gene sequences 

(entire protease/PR, partial reverse transcriptase/RT) were obtained from plasma RNA. 

Antiretroviral/ARV resistance mutations (CPR/Stanford HIV-1; International AIDS 

Society-USA databases) and HIV-1 subtypes (REGA; phylogenetic analyses) were 

identified. Recombinant viruses were analyzed by SIMPLOT. Results: Overall the 

median age was 26 years (15-41 years): 14% were adolescents (15-19 years), 25% were 

within 20-24 years, 62% were 25 years. Two cases of mother-to-child-

transmission/MTCT were observed in 23 and 40 years old mothers. Viral loads were 

higher in ARV-naïve adolescents compared to adults, suggesting recent infection. 

Higher viral loads were also observed in ARV-exposed young women compared to 

adults, suggesting low adherence to treatment.  HIV-1 subtype B predominated, 

followed by BF1 recombinants, subtype C, F1 and BC viruses. BF1 and BC 

recombinants sharing similar breakpoints suggest a new circulating-recombinant-

form/CRF. Moderate rate of transmitted-drug-resistance (8.2%, CI95%:3.9%-14.9%) 

and high rate of secondary drug resistance (18.1%, CI95%:11.3%-26.9%) were 

observed in ARV-naïve and ARV-exposed women respectively. Conclusion: Higher 

viral loads in young pregnant women indicate higher risk for MTCT and highlight the 

importance of antenatal screening for the early diagnosis and prevention of MTCT. 

Moderate to high levels of ARV resistance in ARV-naïve and ARV-exposed pregnant 

women emphasize the need for drug resistance surveillance in this group to assure 

effective MTCT measures. 



 89 

Background 

Elimination of perinatal HIV-1 infection seems a desirable and achievable goal for the 

near future (UNAIDS, 2011), however in developing countries such as Brazil it still 

occurs and the high number of infections notified in women within 15–24 years (around 

33,000 cases) certainly contribute to this. In the last decade 40% of infected pregnant 

women belonged to this age group (BRAZIL, 2011). This situation illustrates the 

vulnerability of young women, failure in prevention of sexually transmitted infections, 

including HIV-1 and unplanned pregnancies. HIV-1 infection acquired by perinatal 

transmission or by sexual route in young women may evolve differently during 

pregnancy: pregnant women with perinatally acquired infection presents lower CD4 cell 

counts and higher viral loads (PHILLIPS et al., 2011). 

Vulnerability to HIV-1 acquisition in young people is probably associated with the lack 

of information during the transition from low risk period in childhood to increased risk 

in sexually active individuals with risky sexual behaviors (FUTTERMAN, 2005). When 

young patients were compared to adult ones, important differences regarding highly 

active antiretroviral therapy (HAART) initiation and adherence, attendance in 

specialized clinical care and HIV-1 sequelae have been reported (CATALLOZZI e 

FUTTERMAN, 2005; AGWU et al., 2012).   

 The investigation of characteristics of young vulnerable women is important to define 

improved preventive strategies for sexual and mother-to-child-transmission (MTCT) of 

HIV-1.  In this context, this study investigated ARV resistance mutation profile, HIV-1 

subtypes, socio-demographic and behavioral characteristics of pregnant women 

attending an antenatal care program in central western, Brazil. 

 

Material and Methods 

Study population and setting 

This study recruited from 2008-2013 pregnant women infected with HIV-1 diagnosed 

by a comprehensive public health program, Program for the Protection of Pregnant 

Women-PPPW/Goiás State, central western Brazil which screens ~90,000 women/year 

in 245/246 municipalities from Goiás State. PPPW offers “opt out” serological 

screening for nine infectious diseases (Chagas disease, B and C hepatitis, 

cytomegalovirus, toxoplasmosis, HTLV-1/2, rubella, syphilis and HIV-1/2) to all 

pregnant women, regardless of previous diagnosis of any infection. Whole blood 

samples obtained by digital puncture in standard filter paper were mailed to a central 

laboratory (APAE, Goiania, Goias, Brazil) where eluates of dried whole blood were 
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used for ELISA screening tests. For confirmatory tests, patients attended the reference 

laboratory for the collection of venous blood with anticoagulant. 

For this study, pregnant women infected with HIV-1 were enrolled independent of their 

ARV status. This study group included: recently diagnosed ARV naïve patients, 

previously diagnosed and formerly exposed to temporary MTCT ARV prophylaxis and 

previously diagnosed women under continuous ARV treatment. Epidemiological 

information was obtained by face-to-face interviews using a standardized questionnaire. 

Clinical and laboratory data including history of ARV use, immunological and 

virological status and AIDS-defining symptoms were retrieved from medical files at the 

public HIV-1/AIDS reference hospital (Dr. Anuar Auad Tropical Diseases Hospital, 

Goiania, Goiás, Brazil). 

This research protocol was approved by the Ethical Committee from the University 

Hospital, Federal University of Goiás (#protocol 163/2010) and from the Dr. Anuar 

Auad Tropical Diseases Hospital (#protocol 003/2011) in accordance with the 

institutional and national ethical standards. Written informed consents were obtained 

from all participants and for participants younger than 18 years, one of the parents or a 

legal guardian signed the informed consent form. 

HIV-1 pol genetic analyses 

RNA was extracted from plasma according to QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen, 

Hilden, Germany) manufacturer instruction. Genomic RNA was reverse transcribed into 

complementary DNA (cDNA) (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) and used as a target for 

a nested polymerase chain reaction (nested-PCR) employing K1/K2 external primers 

and DP10/F2 internal primers for HIV-1 protease (PR) and reverse transcriptase (RT) 

regions.(FRENKEL et al., 1995) The entire PR gene (corresponding to positions 2253–

2549 relative to HXB2 genome - GenBank accession nº: K03455) and a 750-bp 

fragment of the RT gene (corresponding to positions 2550–3300 relative to HXB2 

genome) were amplified as a single fragment. After amplicon purification using 

QIAquick PCR Purification Kit/QIAGEN (Qiagen, Hilden, Germany), sequencing of 

fragments was performed with BigDye Terminator Cycle Sequencing (Applied 

Biosystems, California, USA) and then analyzed with ABI PRISM 3130 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems, CA, USA). All generated sequences were subjected to 

quality control analysis by the HIV-1 Sequence Quality Analysis Tool to exclude 

sample mix ups and contamination.(SANABANI et al., 2013) 
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Resistance analyses 

The rate of transmitted drug resistance in naïve patients was determined by the 

Calibrated Population Resistance (CPR) tool employing the Stanford Surveillance Drug 

Resistance Mutations (SDRMs) (http://cpr.stanford.edu/cpr.cgi). For patients under 

ARV therapy, mutations associated with drug resistance and susceptibility profile were 

defined according to Stanford HIV Drug Resistance Database using the Genotypic 

Resistance Interpretation Algorithm - HIVdb Program (http://hivdb.stanford.edu/) and 

according to the International AIDS Society-USA (IAS-USA) major mutation lists 

(JOHNSON et al., 2013). Potential low-level resistance profiles were not included due 

to its unknown clinical relevance. All sequences were resubmitted to sequence 

databases for possible updates. 

 

Phylogenetic analyses 

REGA automated genotyping tool version 2.0 and phylogenetic inference defined HIV-

1 genetic subtype. Study sequences were aligned with reference sequences from Los 

Alamos HIV database (www.HIV.lanl.gov) and phylogenetic inferences were 

performed by the Neighbor-Joining (NJ) method under Kimura-two-parameter model 

using MEGA6 software (TAMURA et al., 2013). Bootstrap values (1000 replicates) 

above 70% were considered significant. HIV-1 isolates with discordant subtypes in 

PR/RT were analyzed by SIMPLOT 3.5.1 software in 200 bp sliding window advanced 

in 20 bp steps size increments (1000 replicates) for breakpoints identification (LOLE et 

al., 1999). Sequences were gap-stripped, the transversion-by-transition ratio was set to 

2.0 and distances were calculated according to Kimura two-parameter model. GenBank 

accession numbers of sequences analyzed in this study are: JN114114-JN114220, 

JN114222-JN114227, JN114235, JN662426-JN662437, KC249749-KC249766, 

KJ658974-KJ659016. 

Statistical analyses  

 Descriptive analyses were performed for the socio-demographic, sexual behavior, clinic 

and laboratory variables (Epi Info™ vs.7 software, CDC, Atlanta, GA, USA). 

Continuous variables were described as medians with minimum and maximum values 

range. Categorical variables were presented as frequency and percentage. Chi-square or 

Fisher´s exact test were used to analyze the differences among categorical variables 

with a significance level of 5%.  

 

http://cpr.stanford.edu/cpr.cgi
http://hivdb.stanford.edu/
http://www.hiv.lanl.gov/
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Results 

A total of 250 pregnant women infected with HIV-1 attending a regional prenatal 

screening program were recruited: 34 (13.6%) were adolescents (15-19 years); 62 

(24.8%) were young adults (19-24 years) and the majority (61.6%; 154/250) was 25 

years. Most patients (65%, 163/250) were recently diagnosed during antenatal 

screening; 87 pregnant women (35%) had been previously diagnosed for HIV-1 

infection (time since diagnosis ranging from 1-5 years). Around half of patients were 

ARV naïve at the time of recruitment. 

Socio-demographic and behavioral characteristics of the study population (Table 1) 

indicates rather low socio-economic profile: 41% was unemployed, 2% self-reported as 

students, 2% self-declared as commercial sex workers (CSWs). The mean number of 

previous pregnancies was 2.5 (standard deviation-SD: 1.5) and this number was lower 

among adolescents (p<0.05). Within 15-24 years, pregnant women, the great majority 

was not primiparous (64%); around 10% have had at least 4 previous pregnancies. 

Overall 4% (9/250) was widow; four of them were diagnosed for HIV-1 infection after 

their sexual partner‟s death due to AIDS-related conditions. The median gestational age 

at the time of diagnosis or recruitment was 20 weeks (range: 2-40 weeks). The 

proportion of ARV naïve and ARV-exposed participants was similar (Table 1). HIV-1 

diagnosis during current pregnancy was more frequent younger groups: adolescents and 

young adults. Among 70 recently diagnosed young women one did not attend antenatal 

care during pregnancy and was diagnosed by rapid test during delivery. 

 In this study group, two MTCT cases (2/250, 0.8%) have been reported: one infant 

born to an ARV naïve 23 year-old mother, that started prophylaxis two days before 

delivery. The other infected infant was born to a 40 year-old mother previously 

diagnosed for HIV-1 infection in 2007 and exposed twice to temporary ARV MTCT 

prophylaxis in 2007 and 2011. This patient started ARV prophylaxis at 23 weeks of 

gestation, reporting low adherence to treatment. Both transmitting mothers received 

intravenous zidovudine (AZT) during cesarean delivery.  

In this group 37% patients were in the CDC stages 2 and 3 (CD4+ T cell count<500 

cells/mm3). Medians of viral loads were significantly higher among ARV naïve 

adolescent patients (15-19 years) when compared to the adult (25 years) (27,782 

copies/ml in adolescents vs. 7,240 copies/ml in adults; p=0.044). 

HIV-1 pol sequences were available for 76.8% (192/250) of pregnant women (Table 2). 

Most HIV-1 isolates sequenced (74%, 142/192) presented concordant HIV-1 subtypes 

in both PR and RT regions. Subtype B
PR

/B
TR

 was the most prevalent (57.3%, 110/192), 
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followed by subtype C
PR

/C
TR

 (11.5%, 22/192) and F1
PR

/F1
TR

 (5.2%, 10/192). A high 

rate of intersubtype recombinants, defined by the identification of discordant subtypes 

in PR and RT regions was observed (26%) with predominance of BF1 unique 

recombinant forms (URFs). 

Phylogenetic analyses showed consistent clades of B
PR

/F1
RT

, F1
PR

/B
RT

 and B
PR

/C
RT

, 

C
PR

/B
RT

 recombinants with representative bootstrap values (>70%, Figures 1 and 2, 

respectively). These 22 isolates presented similar recombinant breakpoints and differed 

from the circulating recombinant forms (CRFs) already identified in Brazil and in other 

countries. Pregnant women self-reported as CSW (4/250) were infected with B
PR

/B
RT

 

and B
PR

/F1
RT

 isolates. Patients who declared exposure risks for HIV-1 acquisition other 

than heterosexual route, such as IDU (n=2) were infected with B
PR

/B
RT

 and B
PR

/F1
RT 

isolates; patients reporting IDU sexual partners (n=17) were infected with HIV-1 

B
PR

/B
RT

, C
PR

/C
RT

, B
PR

/F1
RT

 and B
PR

/C
RT

. HIV-1 isolates from patients who reported 

having received blood transfusion (n=22) were classified as B
PR

/B
RT

, C
PR

/C
RT

, 

F1
PR

/F1
RT

, B
PR

/F1
RT

 and B
PR

/C
RT

. 

Among ARV-naïve pregnant women recruited, a moderate rate of transmitted drug 

resistance (TDR) was identified (8.2%, CI95%: 3.9%-14.9%). In patients previously 

exposed to ARV drugs a high rate of secondary drug resistance was observed (18.1%, 

CI95%: 11.3%-26.9%). Single-class and dual-class resistance mutations were observed 

among both ARV-naïve and exposed groups. Individual ARV transmitted and 

secondary resistance profiles in HIV-1 infected adolescent and young pregnant women 

are depicted in Table 3. 

 

Discussion 

This study among Brazilian pregnant women infected with HIV-1 with different age 

ranges (15-41 years) shows a considerable rate of HIV-1 infection and pregnancies in 

the adolescent group within 15-19 years which represented 13.6% of the 250 women. 

This vulnerable group was composed mainly by adolescents with low socio-economic 

profile and low educational level (almost 30% with less than 8 years of school and only 

5% still studying). HIV-1 infection and pregnancy in adolescents are important public 

health parameters that confirm the vulnerability of this group highlighting the 

importance of educational and preventive strategies for sexually transmitted infections, 

and pregnancy control in this age range.  Moreover, repeated unplanned pregnancy at 

early ages was an important characteristic of this group since ~30% of participants 

within 15-24 years have experienced at least one previous pregnancy. Unplanned 
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pregnancies in early stages of life may be associated with unprotected sex and failure in 

preventive public health services, indicating that this is a highly vulnerable population 

for sexually transmitted diseases, including HIV-1. In our study group most pregnant 

women was diagnosed for HIV-1 infection during antenatal care. Our study confirms 

the importance of prenatal screening as an effective strategy for early diagnosis of HIV-

1 infection in asymptomatic patients and for appropriate interventions such as MTCT 

prophylaxis. 

 Perinatal transmission of HIV-1 is considered a multifactorial event, however high viral 

load alone is regarded as the most important risk factor for transmission (QUINN et al., 

2000). In this context, viral loads were significantly higher among ARV naïve 

adolescent patients compared to adult ones. This finding probably reflects recent HIV-1 

infection, which is characterized by both high viral load and increased risk for MTCT. 

In fact, in the current study, possible cases of seroconversion during pregnancy were 

identified in two adolescents that tested negative at the first trimester and seroconverted 

when they were retested during the third trimester of pregnancy. A previous study in 

adolescents and young adult patients seeking care in the United States reported 

approximately 30% of recent HIV-1 infection among this population (SILL et al., 

2010).  

Exposure to ARV drugs early in life was also observed in this group in which more than 

half of adolescent pregnant women had been previously exposed to ARV drugs, either 

as MTCT prophylaxis on a previous pregnancy or because they already fulfilled 

eligibility criteria for continuous ARV treatment. Moreover, nine patients among the 

young women were under continuous HAART due to AIDS, indicating that these 

patients have probably become sexually active and involved in risky behaviors and 

consequently infected with HIV-1 very early in life. In pregnant women previously 

exposed to ARV drugs, low viral loads (<1,500 copies/mL) were more frequent in 

adults compared to younger ones. Low viral load in adult patients is associated with 

reduced risks of HIV-1 MTCT  and transmission by unprotected sexual intercourse 

(QUINN et al., 2000; WARSZAWSKI et al., 2008). The higher viral loads in younger 

women previously exposed to ARV may reflect low adherence to ARV treatment, a fact 

previously reported in adolescents due to several factors such as rebellious behavior in 

this life period, collateral effects of ARV drugs and psychosocial factors such as 

depression (CATALLOZZI e FUTTERMAN, 2005). Adolescents have been described 

to be more likely to present virological failure after six months of HAART and 

therefore, present higher viral loads (EVANS et al., 2013). Whatever the reasons may 



 95 

be for the higher viral load observed in younger pregnant women compared to adults, 

this finding raises concerns as it represents the main risk factor for HIV-1 MTCT. 

Among 250 HIV-1 isolates from pregnant women, 192 (76.8%) were successfully 

amplified and sequenced. Moderate TDR rates were observed in this population. 

Previous studies carried out in ARV naïve pregnant women recruited in the same setting 

showed no ARV mutation in 2003,  however in 2012, 5.9% TDR rate  was reported 

(CARDOSO et al., 2010; ALCANTARA et al., 2012). A comparable rate of TDR to 

enfuvirtide (6.1%) was also observed among ARV naïve pregnant women in 2012 

(REIS et al., 2014). Furthermore, studies carried out in different population groups in 

Brazil have shown moderate levels of TDR (CARDOSO et al., 2009; CARVALHO et 

al., 2011; FERREIRA et al., 2011; DA SILVEIRA et al., 2012). Moderate prevalence 

of TDR detected in this population, including very young patients may compromise the 

efficacy of HIV-1 MTCT prophylaxis and future maternal treatment options. 

In patients previously exposed to ARV therapy, a high prevalence rate of secondary 

drug resistance was observed, corroborating previous reports from this setting 

(CARDOSO et al., 2010). Low adherence to treatment is considered a main cause of 

emergence of secondary resistance mutations. Until 2013, asymptomatic pregnant 

women in Brazil were temporarily exposed to ARV prophylaxis for MTCT. 

Discontinued treatment may be associated with the emergence of ARV resistance and 

further prophylaxis failure. Previous studies among HIV-1 pregnant women exposed to 

ARV prophylaxis for MTCT in Brazil detected secondary drug resistance prevalence 

rates over 20% (KAKEHASI et al., 2007; RODRIGUES et al., 2010). TDR and 

secondary drug resistance should be constantly monitored, especially with the new 

policy adopted by the Brazilian Ministry of Health of universal distribution of ARV 

drugs for all HIV-1 infected patients, regardless of symptoms  and CD4 cell counts. 

Molecular epidemiology studies in a vast country as Brazil including distinct 

populations from different geographic regions provide important evidence regarding the 

pattern and tendency of dissemination of HIV-1 subtypes in the country. In the current 

study, “pure” subtype B prevailed and was followed by subtype C and subtype F1. In 

phylogenetic analyses, BF1 and BC recombinants formed consistent clades and shared 

similar recombinant breakpoints, suggesting the possible circulation of a new CRF in 

this region. However, complete or near complete genome sequences of these HIV-1 

isolates should be carried out to confirm this hypothesis. Similar HIV-1 diversity with 

predominance of subtype B has been observed in other regions from Brazil (BRIGIDO 

et al., 2005; CARVALHO et al., 2011; FERREIRA et al., 2011). 
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Subtype C was the second most frequent “pure” subtype after subtype B. Different 

distribution of HIV-1 subtypes occurs in south Brazil where clade C predominates 

(RODRIGUES et al., 2010). In central western Brazil, the first HIV-1 subtype C was 

identified in a pregnant women in 2000 and subsequent reports in other study groups 

described only sporadic cases of subtype C (STEFANI et al., 2000; STEFANI et al., 

2007; ALCÂNTARA et al., 2009; CARDOSO et al., 2009; CARDOSO et al., 2010; 

FERREIRA et al., 2011). However, recent  regional studies have demonstrated an 

important expansion of subtype C from south Brazil to inland regions as central western 

Brazil, our study area, especially among pregnant women in Goiás State (CARVALHO 

et al., 2011; ALCANTARA et al., 2013). 

In conclusion, the current study showed a significant proportion of HIV-1 infection and 

unplanned pregnancies in adolescents of low socio-economic profile. Furthermore, 

higher viral loads in young pregnant women indicate higher risk for MTCT and 

highlight the importance of antenatal screening for the early diagnosis and prevention of 

MTCT. Moderate to high levels of ARV resistance in ARV-naïve and ARV-exposed 

pregnant women emphasize the need for drug resistance surveillance in this group to 

assure effective MTCT measures. 
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Table 1. Socio-demographic, behavioral and clinical characteristics of 250 

pregnant women infected with HIV-1 from central western Brazil 

Variables 

 

N (%) 

Age (years) 

15-19 

20-24 

25 

Gestational age at diagnosis/recruitment (weeks) 

     Median (range) 

Marital status 

Single 

Married/Cohabiting 

Widow 

NA 

Nº of previous pregnancies 
    < 2 

    2 

       NA  

HIV-1 acquisition risk 

     Heterosexual 

     Known HIV-1
+
 sexual partner 

     IDU sexual partner 

     Commercial sex worker 

IDU and sexual 

Blood transfusion and sexual 

ARV status 

Previously exposed  

Naïve 

Disclosure of HIV-1 diagnosis 

At index pregnancy 

Before index pregnancy 

At delivery/postpartum 

 

CD4
+
 T cell count (cells/mm

3
)

 

        Median (range) 

CDC case classification 

Stage 1 (CD4500) 

Stage 2 (CD4: 200-499) 

Stage 3 (CD4<200) 

Unknown 

Viral loads - ARV naïve (copies/mL)  

        Median (range) 

Viral load - ARV exposed  (copies/mL)  

       Median (range) 

 

34 (13.6) 

62 (24.8) 

154 (61.6) 

 

20 (2-40) 

 

47 (18.8) 

125 (50) 

09 (3.6) 

69 (27.6) 

 

52 (20.8) 

153 (61.2) 

45 (18.0) 

 

152 (60.8) 

53 (21.2) 

17 (6.8) 

04 (1.6) 

02 (0.8) 

22 (8.8) 

 

127 (50.8) 

123 (49.2) 

 

159 (63.6) 

87 (34.8) 

04 (1.6) 

 

 

482 (56-1,597) 

 

85 (34.0) 

80 (32.0) 

13 (5.2) 

72 (28.8) 

 

7,469 (50-750,000) 

 

350 (50-507,108) 

NA: not available; IDU: Intravenous drug user; ARV: antiretroviral 
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Table 2.  Molecular profiles of 192 HIV-1 isolates obtained 

from pregnant women from central western Brazil 

Variables 

 

N (%) 

Subtypes (PR/RT) 

B/B 

C/C 

F1/F1 

URFs: B/F1 - F1/B 

URFs: B/C – C/B 

Transmitted drug resistance (N=98) 

PI 

NRTI 

NNRTI 

PI+NRTI 

Secondary drug resistance (N=94) 

PI 

NRTI 

NNRTI 

PI+NRTI 

NRTI+NNRTI 

PI+NRTI+NNRTI 

 

110 (57.3) 

22 (11.5) 

10 (5.2) 

43 (22.4) 

07 (3.6) 

08 (8.7%) 

03 (37.5) 

01 (12.5) 

01 (12.5) 

03 (37.5) 

17 (18.1%) 

03 (17.6) 

02 (11.8) 

04 (23.5) 

01 (5.9) 

05 (29.4) 

02 (11.8) 

PR: Protease; RT: Reverse transcriptase; PI: protease 

inhibitor; NRTI: nucleotide reverse transcriptase inhibitor; 

NNRTI: non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor 
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Table 3:  Drug resistance mutation profiles of HIV-1 isolates obtained from adolescent and young pregnant women infected with HIV-1, central western Brazil 

Patient 

ID 

Age 

(years) 

CD4 count 

(cells/mm³) 

Viral load 

(copies/mL) 

ARV 

status 

HIV-1 

Subtype 

PR/RT 

Resistance mutations Resitance level 

PI NRTI NNRTI Low Intermediate High 

4132 

 

4091 

6032 

 

 

6052 

4042 

4046 

 

6031 

 

 

4084 

4174 

15 

 

20 

22 

 

 

22 

22 

22 

 

23 

 

 

23 

24 

NA 

 

1,082 

415 

 

 

225 

NA 

567 

 

532 

 

 

524 

NA 

44,378 

 

5,577 

6,227 

 

 

19,076 

NA 

3,629 

 

21,458 

 

 

<399 

2,630 

Exposed 

 

Exposed 

Naïve 

 

 

Exposed 

Exposed 

Exposed 

 

Naïve 

 

 

Naïve 

Naïve 

B/F1 

 

C/C 

B/B 

 

 

B/B 

B/F1 

C/C 

 

B/B 

 

 

B/B 

C/C 

- 

 

T74S 

L90M 

 

 

- 

T74S 

- 

 

L90M 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

M41L, 

T215C 

 

M184V 

- 

M184V 

 

M41L, 

T215D 

 

- 

- 

M230L 

 

- 

- 

 

 

E138EQ 

- 

K103N 

 

- 

 

 

K103N 

K103N, 

P225H 

- 

 

NFV 

FPV, LPV, 

ABC, DDI, 

TDF, AZT, D4T 

ABC, RPV 

NFV 

ABC 

 

FPV, LPV, 

ABC, DDI, 

TDF, AZT, D4T 

- 

- 

EFV, ETR, 

RPV 

- 

ATV, IDV, 

SQV 

 

- 

- 

- 

 

ATV, IDV, 

SQV 

 

- 

- 

NVP 

 

- 

NFV 

 

 

3TC, FTC 

- 

3TC, FTC, 

EFV, NVP 

NFV 

 

 

EFV, NVP 

EFV, NVP 

PR: Protease; RT: Reverse transcriptase; NA: Not available; 3TC: Lamivudine; AZT: Zidovudine; D4T: Stavudine; DLV: Delavirdine; EFV: Efavirenz; ETR: Etravirine; 

NVP: Nevirapin; RTV: Ritonavir; TDF: Tenofovir disoproxil fumarate 
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Figure 1. Phylogenetic and recombination breakpoint analyses of HIV-1 BF1 

recombinant forms from young and adult pregnant women from Central Western, 

Brazil. A. Neighbor-joining tree of pol gene (PR/RT) of HIV-1 recombinant B
PR

/F1
RT

 

and F1
PR

/B
RT

 forms. Reference sequences of pure B and F1 subtypes and CRFs 

identified in Brazil and other countries are shown in bold. Isolates from HIV-1 young 

pregnant women are labeled (). B. Schematic drawing presenting breakpoints obtained 

by bootscanning analyses of isolated recombinant viruses that clustered in phylogenetic 

analyses. Bars represent the pol gene according to the HXB2 sequence. White regions 

on the bars were not analyzed.  
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Figure 2. Phylogenetic and recombination breakpoint analyses of BC HIV-1 

recombinant forms from young and adult pregnant women from Central Western, 

Brazil. A. Neighbor-joining tree of pol gene (PR/RT) of HIV-1 recombinant B
PR

/C
RT

 

and C
PR

/B
RT

 forms. Reference sequences of pure B and C subtypes and CRFs identified 

in Brazil and other countries are shown in bold. Isolates from HIV-1 young pregnant 

women are labeled (). B. Schematic drawing presenting breakpoints of isolated 

recombinant viruses that clustered in phylogenetic analyses. Bars represent the pol gene 

according to the HXB2 sequence.   
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo foi realizado com gestantes infectadas por HIV-1 recrutadas 

durante a triagem de rotina do pré-natal realizada pelo Programa de Proteção à Gestante 

do estado de Goiás (PPG/GO). As gestantes recrutadas foram analisadas de acordo com 

duas abordagens distintas: a primeira abordagem visou investigar a frequência de casos 

de soroconversão recente entre gestantes recém-diagnosticadas, durante o pré-natal e 

que eram virgens de tratamento e os possíveis desfechos da gestação e características da 

infecção nesse grupo de pacientes; a segunda abordagem teve como objetivo avaliar as 

características da infecção por HIV-1 em um grupo de gestantes adolescentes e jovens 

(15-24 anos de idade) em relação à infecção em gestantes adultas. 

O PPG/GO atua no estado de Goiás desde 2003 e é responsável pela triagem de 

~90.000 gestantes em todo o estado por ano. Ao final da primeira década de 

implantação já foram triadas mais de 550.000 gestantes em todo o estado. A realização 

do Teste da Mamãe, facilitada pela coleta por punção digital em papel filtro e envio das 

amostras pelo correio ao laboratório central, é considerada responsável pela diminuição 

nas taxas de transmissão vertical de agravos como a doença de Chagas, sífilis e a 

infecção por HIV-1. Essa parceria, portanto, permitiu o recrutamento de gestantes tanto 

da região metropolitana de Goiânia quanto de cidades do interior do estado, 

favorecendo a investigação das características da epidemia de HIV-1/aids em gestantes 

residentes em todo o estado de Goiás. No entanto, foram incluídas apenas as gestantes 

que procuraram espontaneamente cuidado no pré-natal, não sendo possível inferir quais 

as características das gestantes que não recebem esse atendimento, como aquelas 

pertencentes a grupos de risco. 

 No primeiro manuscrito, a frequência de soroconversão recente (<155 dias) 

avaliada pelo teste BED-CEIA foi de 16.6% das gestantes recrutadas no pré-natal com 

diagnóstico recente. A soroconversão caracteriza-se pela produção de anticorpos 

específicos para o vírus em níveis capazes de ser detectados por ensaios sorológicos, 

portanto, trata-se de um evento que pode ocorrer até três meses após a infecção inicial 

(HAASE, 2011). Contudo, a taxa de transmissão sexual do HIV-1 permanece elevada 

em pacientes infectados mesmo após seis meses de soroconversão (BRENNER et al., 

2007). Por conseguinte, a presença de casos de soroconversão recente entre gestantes, 

inclusive com prováveis casos de soroconversão durante a gestação é um fator 

importante que favorece a transmissão materno-fetal do vírus. Decerto, o único caso de 
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transmissão vertical observado entre as gestantes recém-diagnosticadas ocorreu em um 

caso incidente que se apresentou ao pré-natal após 30 semanas de gestação. O risco de 

transmissão vertical em casos de soroconversão recente deve ser avaliado inclusive no 

pós-parto, uma vez que a alta carga viral no leite materno apresenta um risco aumentado 

para a infecção do neonato (HUMPHREY et al., 2010). 

Entre os casos incidentes na gestação, 40% inicou a profilaxia antirretroviral com 

28 ou mais semanas gestacionais. A apresentação tardia ao pré-natal deve ser 

igualmente incluída como fator importante para a prevenção da transmissão vertical da 

infecção, uma vez que o risco de transmissão aumenta no terceiro trimestre gestacional 

e no momento do parto (SENISE et al., 2006). O uso de profilaxia para transmissão 

vertical baseada em IPs de segunda geração representa um grande avanço, uma vez que 

essas drogas são capazes de reduzir e conter drasticamente a carga viral logo após o 

início do tratamento, diminuindo também as chances de seleção de mutações de 

resistência (FUN et al., 2012). No entanto, outras opções terapêuticas que favoreçam a 

rápida diminuição na carga viral em gestantes que se apresentam ao pré-natal após 28 

semanas de gestação devem ser consideradas (NOBREGA et al., 2013).  

As gestantes infectadas por HIV-1 com soroconversão recente apresentaram alta 

taxa de resistência transmitida (21,4%) e não foi observada diferença significativa com 

relação ao grupo de gestantes com infecção crônica. Entre as pacientes com 

soroconversão recente foram encontrados ainda, casos de resistência a duas classes de 

medicamentos. A taxa de resistência transmitida observada apresenta-se mais elevada 

do que as taxas encontradas em estudos anteriores em gestantes virgens de tratamento 

recrutadas em Goiás e em gestantes no sudeste brasileiro (CARDOSO et al., 2010; 

ALCANTARA et al., 2012; PILOTTO et al., 2013). De acordo com a OMS, a partir de 

5% de resistência transmitida em uma população, a genotipagem dos indivíduos virgens 

de tratamento é considerada como custo-efetiva (HECHT e GRANT, 2005). Ainda, de 

acordo com os manuais europeus de monitoramento de mutações de resistência, o teste 

de genotipagem para avaliar a resistência antes do início do tratamento, deve ser 

considerado em populações com prevalências de 10% ou mais (VANDAMME et al., 

2004). Portanto, as recomendações para a genotipagem pré-profilaxia antirretroviral de 

todas as gestantes diagnosticadas no pré-natal deve ser fortalecida, principalmente entre 

aquelas que apresentam soroconversão recente. 
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No segundo manuscrito, os perfis sociodemográficos, clínicos e virológicos de 

gestantes adolescentes e jovens infectadas por HIV-1 foram comparados com as 

gestantes adultas. Em estudos realizados na África, demonstrou-se que os adolescentes 

apresentam piores desfechos em relação ao tratamento da infecção do que adultos, com 

baixa adesão ao tratamento, falha virológica e pior supressão da carga viral 

(NACHEGA et al., 2009; NGLAZI et al., 2012; EVANS et al., 2013). As gestantes 

adolescentes e jovens corresponderam a aproximadamente 40% do total de 250 

gestantes triadas pelo Teste da Mamãe e incluídas no estudo no período entre 2008 e 

2013. As gestantes jovens apresentaram menos gestações prévias do que as gestantes 

adultas. No entanto, cerca de 50% destas relataram duas ou mais gestações anteriores, o 

que é preocupante, uma vez que se trata de uma população muito jovem. Em estudo 

anterior realizado com gestantes adolescentes infectadas por HIV-1 foi demonstrado que 

mais de 80% das gestações não eram planejadas (KOENIG et al., 2007). As gestantes 

adolescentes virgens de tratamento apresentaram ainda carga viral significativamente 

mais alta que as gestantes adultas, enquanto as gestantes jovens previamente expostas 

aos antirretrovirais apresentaram menor supressão virológica quando comparadas com 

as gestantes adultas. A alta carga viral entre as adolescentes pode estar relacionada com 

infecção recente ou, no caso das pacientes previamente exposta a drogas, à baixa adesão 

ao tratamento, relacionada com baixa tolerância aos efeitos colaterais e aspectos 

comportamentais peculiares desse grupo etário (FUTTERMAN, 2005; SILL et al., 

2010). 

A grande diversidade genética observada nessa população corrobora com estudo 

anterior demonstrando uma disseminação do subtipo C entre mulheres grávidas no 

Centro-Oeste (ALCÂNTARA et al., 2012). Entre as gestantes jovens, a prevalência do 

subtipo C foi de 13,5% considerando tanto os isolados caracterizados como subtipo C e 

as formas recombinantes entre os subtipos B e C. Foi também encontrada nessa 

população uma grande quantidade de subtipos recombinantes, BF1 e F1B, incluindo 

subtipos com mesmo ponto de recombinação e forte relação filogenética entre eles. 

Mais estudos são necessários, entretanto, para confirmar a circulação de novas CRFs 

entre essa população de gestantes no Centro-Oeste. Uma alta frequência de 

recombinantes BF1 com pontos de recombinação distintos das CRFs já descritas foi 

também relatada em população de crianças e adolescentes recrutados em São Paulo 

(SANABANI et al., 2013).  
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A caracterização da infecção por HIV-1 em gestantes adolescentes e jovens é 

crucial para evitar a crescente disseminação do vírus em indivíduos nessa faixa etária. 

Além disso, a gestação é um período em que o risco de infecção é aumentado em função 

de fatores comportamentais e biológicos (MCINTYRE, 2005). À vista disso, a infecção 

por HIV-1 em adolescentes e jovens grávidas deve ser manejada de forma a evitar a 

limitada adesão à terapia e a transmissão do vírus para os parceiros sexuais e para os 

filhos gerados. Além disso, o atendimento especializado a essa população que se 

encontra vulnerável deve incluir o aconselhamento sobre os riscos de transmissão do 

vírus e formas de se evitar gestações não planejadas, uma vez que metade das gestantes 

jovens avaliadas nesse estudo relatou duas ou mais gestações anteriores. Apesar de 

apresentar uma das menores taxas de trasmissão materno-fetal no país, oportunidades de 

prevenção em gestantes oriundas da região Centro-Oeste são ainda perdidas e 

favorecem a ocorrência de casos de infecção perinatal. A alta frequência de gestantes 

com soroconversão recente e gestantes adolescentes e jovens que se apresentam 

tardiamente ao pré-natal deve ser mais bem avaliada e medidas para alcançar essas 

pacientes nas semanas iniciais da gestação devem ser priorizadas. Ainda, o 

monitoramento da diversidade genética da infecção por HIV-1 e da frequência de 

resistência transmitida e secundária aos antirretrovirais deve ser constante nessa 

população. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 A alta taxa (16.5%) de soroconversão recente observada entre mulheres recém-

diagnosticadas durante a gestação e após o parto pode contribuir para a transmissão 

vertical do HIV-1; 

 O nível moderado de resistência transmitida entre gestantes com soroconversão 

recente pode comprometer o sucesso da profilaxia antirretroviral e favorecer a 

transmissão vertical; 

 O nível moderado de resistência transmitida e secundária entre jovens sugere a 

necessidade de monitoramento da resistência a antirretrovirais e genotipagem pré-

profilaxia; 

 A alta frequência de recombinantes com pontos de recombinação similares, porém 

distintos das CRFs já descritas sugere a possível circulação de nova CRF entre 

mulheres jovens do Centro-Oeste; 

 Políticas preventivas e educativas devem ser priorizadas principalmente entre 

adolescentes e jovens, para assegurar o controle da transmissão vertical do HIV-1 

no Centro-Oeste.  
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidada para participar como voluntária de um estudo 
sobre a infecção pelo HIV/Aids em gestantes. Meu nome é Yanna Lima, sou o 
pesquisador responsável e minha área de atuação é Imunologia. Após ler com 
atenção este documento e ser esclarecida sobre as informações a seguir, no 
caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que 
está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com os 
pesquisadores responsáveis, Drª Mariane Stefani ou Yanna R. Lima no 
telefone (62) 3209-6111. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como 
participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 
nos telefones (62) 32069-8338 e (62) 3269-8426. Você será informada sobre 

todas as etapas da investigação. Caso não queira participar, você não sofrerá 
nenhum tipo de prejuízo no seu tratamento, assistência, cuidado ou 
acompanhamento médico. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 
PESQUISA: 

Título: “Abordagem molecular e imunológica em gestantes infectadas pelo 
HIV-1: Genotipagem para resistência após interrupção da profilaxia para 
transmissão vertical e Influência da gestação na freqüência de células T 
reguladoras” 

Objetivos da pesquisa: Avaliar em gestantes infectadas pelo HIV-1 virgens de 
tratamento, mutações associadas à resistência aos antirretrovirais e a 
frequência de células T reguladoras específicas. 

Detalhamento dos procedimentos: Caso você concorde em participar desse 
estudo, você deverá responder a algumas perguntas e nós colheremos uma 
amostra de sangue na primeira consulta e outra por volta do quarto mês após 
o parto. Será utilizado material estéril e descartável para a coleta de sangue 
por pessoa treinada. Durante o procedimento poderá haver um pequeno 
sangramento que aparecerá como uma mancha roxa. Os riscos e desconfortos 
para sua saúde são mínimos. Será guardado o direito de indenização legal por 
qualquer dano comprovadamente decorrente da pesquisa. As amostras de 
sangue receberão um código de identificação e os nomes não serão revelados. 

Forma de acompanhamento: Sua participação é voluntária, não haverá 
nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação e 
você poderá retirar seu consentimento a qualquer momento, sem nenhum 
dado ou prejuízo ao seu tratamento e acompanhamento médico. Qualquer 

informação que quiser a respeito da pesquisa você poderá entrar em contato 
com os pesquisadores no telefone citado acima. 

Benefícios: Mulheres infectadas pelo HIV, quando gestantes, podem 
transmitir a infecção ao bebê. Para prevenir a transmissão da infecção para 
seu filho é preciso usar tratamento que combate o HIV durante a gestação, o 
trabalho de parto e na criança durante as seis primeiras semanas de vida, 
além de não amamentar o bebê. Quanto mais cedo você começar a tratar 
maiores as chances de evitar que seu filho seja infectado, além de trazer 
vantagens para o controle da sua doença. Estamos oferecendo a você um 
serviço de atendimento especial para a realização dos testes de laboratório 
importantes para o seu médico decidir qual o melhor tratamento para você e 
para diminuir o risco de você transmitir a doença para o seu bebê. Será 
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realizado o exame de genotipagem para saber como os medicamentos vão agir 
no vírus que causou sua infecção. 

Participação e confidencialidade: A sua identidade jamais será revelada e 
mesmo na divulgação dos resultados nenhum participante será identificado. 
Todos os dados da pesquisa serão confidenciais, somente usados pelos 
pesquisadores para fins científicos. Nenhum nome ou resultado individual 
será divulgado, permanecendo em sigilo. Você terá acesso aos seus resultados 
a qualquer tempo. O término da sua participação no projeto será após a 
segunda coleta realizada cerca de 4 a 6 meses após o parto. Os dados 
coletados e resultados obtidos serão utilizados apenas para essa pesquisa e 
não serão armazenados para nenhuma outra pesquisa. 

Nome e Assinatura do pesquisador __________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu, ___________________________, documento de identificação abaixo assinado, 
concordo em participar do referido estudo, sob a responsabilidade de Drª 
Mariane Stefani, como sujeito voluntário. Fui devidamente informado e 
esclarecido pela pesquisadora Yanna Lima sobre a pesquisa, os procedimentos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de 
meu acompanhamento/ assistência/ tratamento. 

 

Goiânia, _______ de ___________________, ___________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura da paciente          | Impressão datiloscópica 

 

______________________________________________________ 

Assinatura da testemunha (apenas no caso de obtenção da impressão datiloscópica) 
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Anexo 4. Questionário padronizado para coleta de dados 

A. Sociodemográfico 
Data da entrevista [DATA]:                                     ID Projeto [ID]:           

Prontuário HDT [PRONTHDT]:                                Prontuário HC [PRONTHC]: 

Nome [NOME]: Idade [IDADE]: 

Data de nascimento [DATANASC]: Telefone [FONE]: 

Naturalidade [NATURAL]:  Cidade:__________________________  

                                          Estado: __________________________ 

A1. Em quais Estados você já 

morou? [RESIDIU] 

1. Só 

Goiás 

2. Outros, especifique [UF] 

_______________________ 

A2. Se foi em Goiás [RGOIAS]: 1. 

Goiânia 

2. Interior 

Quais cidades? _________________ 
_________________________________ 

A3. Há quanto tempo em Goiás? [GOTEMPO]  

A4. Idade gestacional [IDGEST]: (    ) semanas                                    77. não 

sabe/não lembra 

A5. Você estudou até que série? [ESTUDO]* 

1. nenhuma 

2. 1ª a 4ª série (1 2 3 4) 

3. 5ª a 8ª série (5 6 7 8) 

4. Segundo grau (1 2 3) 

5. Curso técnico (1 2 3) 
6. Superior incompleto 

7. Superior completo 

     99. Ignorado 

* A5.1. Anos de estudo [ANOSESTUDO]: 

______ 

A6. Qual seu estado civil?    

[ESTCIV] 

1. Solteira 

2. Casada 

3. União Consensual 
4. Separada 

5. Divorciada 

6. Viúva 

     99. Ignorado 

A7. Há quanto tempo 

você vive com parceiro 
fixo? [TEMPAR] 

1. menos de 1 ano 

2. de 1 a 5 anos 
3. Mais de 5 anos 

      66. recusou-se a responder 

      88. Não se aplica 

A8. Qual a naturalidade 

do seu parceiro atual? 

Cidade: ________________________________ 

Estado: ___  A quanto tempo em Goiás?____ 

A9. Qual a naturalidade 

do seu parceiro anterior? 

Cidade: ________________________________ 

Estado: ___  A quanto tempo em Goiás?____ 

A10. Algum parceiro 

mora ou morava em outro 
Estado? 

Cidade: ________________________________ 

Estado: ___   

A11. Algum parceiro 

trabalha como 

caminhoneiro? 

1. sim              66. recusou-se a responder    88. 

não se aplica 

2. não              77. não sabe/não lembra 

A10. Qual é a sua 

ocupação? [OCUPACAO] 

1. Empregada assalariada com carteira assinada 

2. Empregada assalariada sem carteira assinada 

3. Autônoma 
4. Empregada doméstica 

5. Empregadora ou profissional liberal 

6. Dona de negócio ou trabalhadora familiar 

7. Desempregada, se sim: Há quanto 

tempo?________ 

8. Aposentada ou inativa 
9. Estudante 
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10. Dona de casa 

11. Prostituição 

12. Outro 
13. Não responde 

A11. Quantas pessoas vivem com você? [NPESSOAS]   1. 1    2. 2    3. 3    4. 4    5. 

5    6. mais de 5 

A12. Qual a renda total da família? [RENDA] R$__________,_______ 

A13. Você já morou em abrigo 

público ou nas ruas? [ABRIGO] 

          

 

        Se sim, pergunte: 

3. sim              99. não responde 

4. não 

 

Há quanto tempo? [ABRIGTEM] 

______________ 
Por quanto tempo? [PQTEMPO] 

______________ 

A14. Atualmente você fuma? [FUMA]             1. sim           2. não             99. não 

resposnde 

       Se sim: Quantos cigarros fuma/dia? [NCIGAR] 

Quantos anos tinha quando começou a fumar? [IDADECIGAR] 

       Se não: Já fumou alguma 

vez? [FUMOU] 

1. sim    2. não     99. não responde 

Se sim, quando parou? [FUMOPAROU] 

A15. Você fumou na gestação? [FUMOGEST]   1. sim           2. não             99. não 

resposnde 

 

B. Cuidados ginecológicos e Histórico de DST 

B1. Você vai ao ginecologista a 

cada 2 anos ou menos? [GINECO] 

1. sim  2. não  3. não sei  99. não responde 

B2. Você já fez exame de 

prevenção? [PREVENCAO] 

1. sim  2. não  3. não sei  99. não responde 

B3. Você tem ou teve DST? [DST] 1. sim  2. não  3. não sei  99. não responde 

Se sim, pergunte: 

 
 

 

B3.1. Qual DST você teve? 

[QUALDST] 

1. HPV 
2. Herpes 

3. Tricomonas 

4. Clamídia 

5. Sífilis 

6. Hepatite B 

7. Outras 
8. Não sabe             99. Não se aplica 

B3.2. Que tipo de lesão? [LESAO] 1. Úlcera 

2. Corrimento 

3. Verruga 

4. Outra ___________   99. Não se aplica 

B3.3. Qual o local da lesão? 

[LOCALLES] 

1. Genital 

2. Anal 
3. Genital e anal 

99. Não de lembra/Não se aplica 

 

C. Histórico sobre comportamento sexual 
C1. Com quantos anos você ficou 

menstruada a primeira vez? 
[MENARCA] 

 

________ anos 

 

99. não responde 

C2. Com quantos anos você 

começou a ter relações sexuais? 

[SEXARCA] 

 

________ anos 

 

99. não responde 
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C3. Quantos parceiros sexuais você 

teve na vida? [NUPAR] 

 

_________ 

 

99. não responde 

C4. Quantos parceiros regulares 

você teve nos últimos 12 meses? 
[NUPARANO] 

 

_________ 

 

99. não responde 

C3. Quanto ao uso de camisinha 

com esse parceiro [PRESERVFIX] 

1. sempre usaram 

2. usavam, mas abandonaram 

3. não usavam e começaram a usar 

4. usam às vezes 

5. nunca usaram 

99. não responde 

C4. Você costuma ou costumava 
ter parceiros ocasionais? 

[OCPARCEIRO] 

1. sim       99. não responde 
2. não 

Se 

sim, 

C4.1. Quantos parceiros ocasionais nos 

últimos 12 meses? [NUPAROC] 

____________ 

   

 C4.2. Quanto ao uso de 
camisinha com 

parceiros 

ocasionais/anteriores 

[PRESEROC] 

1. sempre usaram 
2. usavam, mas abandonaram 

3. não usavam e começaram a usar 

4. usam às vezes 

5. nunca usaram 

     99. não responde 

C7. Seu(s) parceiro(s) tem ou 
tiveram múltiplas parceiras? 

[PARPARCEIRO] 

1. sim              3. acho que sim 
2. não              4. não sabe 

C8. Seu(s) parceiro(s) tem ou 

tiveram parceiros usuários de 

drogas injetáveis? [DIVPAR] 

1. sim              3. acho que sim 

2. não              4. não sabe 

C9. Seu(s) parceiro(s) tem ou 

tiveram parceiro que morreu de 
causa desconhecida? [MORTEPAR] 

1. sim              3. acho que sim 

2. não              4. não sabe 

C10. Seu(s) parceiro(s) tem ou 

tiveram parceiros do mesmo sexo? 

[BISSEXPAR] 

1. sim              3. acho que sim 

2. não              4. não sabe 

C11. Algum parceiro veio a 

desenvolver ou morreu com 

HIV/Aids? [AIDSPAR] 

1. sim              3. acho que sim 

2. não              99. não responde 

 

Se sim, quem? [AIDSQUEM] 
_____________ 

 

D. História do uso de drogas injetáveis 

D1. Você usa ou já usou drogas 

injetáveis? [DIV] 

1. sim     2. não      99. não responde 

Se sim,  

D1.1. Qual? [DIVQUAL] 1. Cocaína              2. Heroína              3. Outras 

D1.2. Quando foi a 

primeira vez? 
[DIVDATPV] 

Mês ________           Ano ____________ 

D1.3. Quando foi a última 

vez? [DIVDATUV] 

Mês ________           Ano ____________ 

D2. Algum parceiro usa ou usou 

drogas injetáveis? [DIVPAR] 

1. sim     2. não      99. não responde 

D3. Você já usou seringas, agulhas 

ou outro material que tenha sido 

usado por outra pessoa? 

1. sim              99. não responde 

2. não 
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[PERFUROC] 

D4. Você usa ou já usou algum tipo 

de droga não injetável? [DNIV] 

1. sim     2. não      99. não responde 

Se sim, qual?  

D5. Algum parceiro usa ou já usou 

algum tipo de droga não injetável? 
[DNIV] 

 

Se sim, qual?  

 

E. Histórico sobre transfusão sanguínea 

E1. Você já recebeu alguma vez 

transfusão de sangue? 

[TRANSFUSAO] 

1. sim      2. não     99. não responde 

Se sim, 

E1.1. Quando? 
[DATTRANSF] 

1. Antes de 1988 
2. Entre 1988 e 2000 

3. Após 2000 

4. Não sabe 

99. Não responde 

E1.2. Onde? 

[LOCTRANSF] 

1. Goiânia 

2. Outra cidade de Goiás 

3. Região Sul 
4. Região Norte 

5. Nordeste 

6. Outro local da região Centro-Oeste 

99. Não responde 

E1.3. Quantas vezes? 

[NTRANSF] 

 

__________ vezes       99. não responde 

E1.4. Quanto tempo faz que 
recebeu a última transfusão? 

[TRANSFUV] 

1. Menos de 1 ano 
2. De 1 a 3 anos 

3. Mais de 3 anos 

4. Não sabe 

99. Não responde 

E2. Você já doou sangue? 

[DOACAO] 

1. sim             3. não sabe 

2. não             99. não responde 

E3. Alguma vez você já procurou 
um banco de sangue para fazer 

teste para HIV? [TESTEHIV] 

1. sim              99. não responde 
2. não 

 

F. Histórico sobre tatuagem 

F1. Você tem alguma tatuagem? 

[TATOO] 

1. sim      2. não     99. não responde 

Se sim, 

F1.1. Quantas tatuagens fez? 

[NTATOO] 

________tatuagens  99. não responde 

F1.2. Onde fez? [LOCTATOO] 1. Tatuador profissional (loja) 
2. Na rua 

3. Na prisão 

4. Em casa 

5. Outro local ________________________ 

66. Recusou-se a responder 

F1.3. Você usou material 

descartável? [MATDESC] 

1. sim              3. não sabe 

2. não              99. não responde 

F1.4. Quando fez a última 
tatuagem? [TATOOUV] 

1. Antes de 1980 
2. Entre 1980 e 1990 

3. Entre 1990 e 2000 
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4. Após 2000 

66. Recusou-se a responder 

 

G. Histórico sobre prisão 

G1. Você já esteve presa? [PRISAO] 1. sim      2. não     66. Recusou-se a 

responder 

Se sim, 

G1.1. Quantas vezes foi presa? 

[NPRISAO] 

1. 1 vez 

2. De 2 a 4 vezes 

3. 5 vezes ou mais 

99. Não responde 

G3. Algum parceiro seu está ou 
esteve preso? [PRISAOPAR] 

1. sim      2. não     66. Recusou-se a 
responder 

Se sim, por quanto tempo?  
 

H. Histórico clínico da infecção pelo HIV 

H1. Data do diagnóstico da infecção [DIAGNOSTICO]: ______/______/__________ 

H2. Trimestre da 

gestação [TRIMESTRE] 

1. Primeiro (1ª a 13ª semana) 

2. Segundo (14ª a 26ª semana) 

3. Terceiro (27ª a 39ª semana) 

77. Não sabe/não lembra 

H3. Sinais e sintomas na época 
do diagnóstico? [SINTOMAS] 

1. anemia/trombocitopenia/leucopenia 
2. IVAS recorrente 

3. pneumocistose 

4. tuberculose 

5. linfadenopatia 

6. perda de peso acentuada 

7. astenia 
8. febre 

9. diarréia crônica 

10. herpes zoster 

11. candidíase oral 

12. candidíase esofágica 
13. toxoplasmose 

14. histoplasmose 

15. neurocriptococose 

16. sem sintomas 

H4. Presença de co-infecções? 

[COINFECCAO] 

1. Toxoplasmose 

2. CMV 

3. Hepatite B 
4. Sífilis 

5. Chagas 

6. Hepatite C 

7. HTLV 

8. Tuberculose 
9. Não sabe 

10. Sem co-infecções 

H5. Condição clínica? [CLINICA] 1. HIV+                     2. Aids 

H6. Algum parceiro em uso de 

TARV? [PARTARV] 

1. sim               66. Recusou-se a 

responder 

2. não               77. Não sabe/não lembra 

 

I. Histórico de gestação e parto 

I1.  (   ) nº gestações [NGESTA]        (    ) nº partos [NPARTOS]            (    ) nº 
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abortos [NABORTO] 

I2. Idade na 1ª gestação: 

I3.  Data da última menstruação:  _____/_____/_______ [DUM] 

I4. Número de consultas no pré-

natal [NPRENATAL] 

1. Uma a três 

2. Quatro a seis 

3. Mais de seis 

I5. Intercorrências durante a 

gestação? [GESINTER] 

   1. sim         2. não            3. Ignorado 

I6. Usou ARV durante a gestação? 

[ARVGEST] 

1. profilaxia 

2. tratamento 
3. não usou 

99. não sabe 

I7. Início da profilaxia 

[PROFXINICIO] 

1. Primeiro trimestre 

2. Segundo trimestre        IG: _____sem 

3. Terceiro trimestre 

4. Não fez profilaxia 

I8.1. Qual o esquema adotado? 
[ESQUEMAPROFX] 

 
___________________________________________ 

I9. Usou AZT solução injetável 

durante o parto? [AZTPARTO] 

1. sim           2. não           3. Ignorado 

I10. Tipo de parto? [TIPOPARTO] 1. Vaginal     2. Cesáreo     3. Ignorado 

I11. Se vaginal, qual foi o tempo de ruptura de 

membranas? [TRM] 

_____ horas 

I12. Data da 2ª Coleta: 

I13. Meses após o parto: 

I14. Em tratamento? 

OBS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


