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Nos acostumamos com as boas novas.  Re-
centemente, publicações que avaliam a ex-
pectativa de vida das pessoas vivendo com 
HIV e aids mostra que a sobrevida pode ser 
igual ou superior a expectativa de vida das 
pessoas não infectadas pelo vírus (1).  Ho-
mens e mulheres portadores do HIV que 
apresentam carga viral indetectável em de-
corrência do tratamento antirretroviral e 
contagem de células T CD4+ superior a 350 
apresentam uma expectativa de vida aos 35 
anos de idade que é superior à das pesso-
as não portadoras do vírus, de acordo com 
estudo conduzido no Reino Unido.  Isso se 
deve ao cuidado em saúde.  Essas pessoas 
com HIV sofrem um monitoramento clíni-
co e laboratorial que possibilita diagnósticos 
e intervenções que levariam a melhora da 
saúde e consequentemente da expectativa 
de vida.  Mas o diagnóstico da infecção pelo 
HIV deve ser precoce.  Esse mesmo estudo 
mostra que os não respondedores imunoló-
gicos; aqueles com carga viral indetectável e 
contagem de células T CD4+ inferior a 200, 
perdem vários anos de sua sobrevida (1), e o 
que faz uma pessoa ser um não respondedor 
imunológico é o longo tempo de replicação 
viral que deteriora o sistema linfoproliferati-

vo de forma definitiva. Vínhamos no Brasil fa-
zendo um excelente trabalho diagnosticando 
e incluindo as pessoas em tratamento até o 
início da pandemia pela COVID-19.  Sabemos 
já que o número de pacientes diagnosticados 
e tratados em 2020 tem sido muito reduzido.   

Parece inegável agora que a pandemia pela 
COVID-19 trará repercussões no cuidado 
a pacientes com doença crônica, no nosso 
caso, pessoas que vivem com HIV e aids.  O 
resumo da história e conhecido.  A pande-
mia leva ao isolamento social e a quarentena.  
Não sabemos ainda quantas vezes entrare-
mos e sairemos de quarentena em qualquer 
lugar do mundo.  Claro que o isolamento so-
cial compromete nossa capacidade de testar 
e diagnosticar pessoas portadoras do HIV.  A 
pandemia leva a todos as uma profunda in-
segurança e a quarentena nos pauperiza e 
interrompe o atendimento ambulatorial e 
monitoramento laboratorial dos nossos pa-
cientes. O acesso reduzido compromete a 
adesão ao tratamento e favorece interrupção 
de tratamento cujo resultado pode ser a fa-
lha virológica com consequente resistência 
do vírus aos antirretrovirais.  Tratamento an-
tirretroviral esse que sabemos hoje ser fun-
damental para mitigar o processo de enve-
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lhecimento acelerado que tanto ameaça as 
pessoas vivendo com HIV e aids.  Nossos pa-
cientes envelhecem e o HIV teria a capacida-
de de envelhecê-los ainda mais rapidamen-
te, e nesse fascículo do Tendências em HIV 
e aids, Dra. Gisele Gosuen discute os aspec-
tos do Envelhecimento e HIV em seu artigo 
de revisão.  No texto da Dra. Gosuen, ênfase 
é dada no papel dos antirretrovirais na con-
tribuição negativa ou protetora relacionado 
ao envelhecimento. 

Nesse contexto todo da deficiência ao cui-
dado de pacientes vivendo com HIV pro-
porcionado pela epidemia, temos que re-
conhecer que possivelmente sofrerá mais 
a população feminina, população essa mais 
vulnerável quando se menciona a resposta 
ao tratamento antirretroviral.  A população 
feminina classicamente apresenta pior res-
posta virológica ao tratamento antirretro-
viral (2).  Essa resposta mais deficitária em 
termos de obtenção de carga viral indetec-
tável se deve a sistemática pior adesão das 
mulheres ao tratamento antirretroviral (3-5).  
Mais ainda: o climatério amplifica a falta de 
adesão ao tratamento antirretroviral (6-8).  
Isso ocorre possivelmente aos níveis séricos 
mais elevados dos antirretrovirais que ocor-
re na mulher em comparação aos homens, 
levando a potencial toxicidade e intolerância 
(9-10).  O corpo da mulher é diferente, sen-
do intrincada a correlação entre distribuição 
dos medicamentos nos órgãos e tecidos fe-
mininos associados a aspectos hormonais.  
Mais intrincado ainda pode ser o tratamento 
antirretroviral na gestação.  Assim, nesse fas-
cículo do Tendências em HIV e aids, Senise e 
Castelo discutem em detalhe o tratamento 
antirretroviral na gestação, trazendo os as-

pectos mais atuais desse tema.    
O que mencionei até agora nesse editorial 

tem relação íntima com a adesão ao trata-
mento antirretroviral, aspecto fundamen-
tal e comprometido na pandemia atual pela 
COVID-19.  Doutores Vasconcelos, Costa e 
Oliveira jogam luz a esse tema em um dos 
artigos desse fascículo, discutindo a adesão 
ao tratamento em tempos de pandemia. Bem 
vindos de volta e boa leitura.  
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RESUMO
A boa adesão ao tratamento antirretroviral 

(TARV) tem vários obstáculos a serem supe-
rados. A retenção ao serviço onde ocorre o 
tratamento é um deles. As equipes especiali-
zadas de saúde devem se esforçar para iden-
tificar os fatores que podem comprometer a 
adesão ao TARV. 

Desde março de 2020, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) declarou a doen-
ça por SARS CoV-2, COVID-19, como uma 
pandemia, identificando transmissão fácil e 
consequências graves em muitos infecta-
dos e recomendou isolamento social, além 
de medidas de higiene para amenizar a tra-
gédia. Esta nova pandemia também trouxe 
um impacto nos serviços especializados e na 
vida das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, po-
dendo comprometer a adesão ao TARV.

Neste artigo destacamos o impacto pos-
sível da COVID-19 no HIV, situação clas-
sificada como sindemia. Trazemos, ainda, 
atualizações sobre cuidados na adesão e 
na retenção do paciente com infecção pelo 
HIV e como os profissionais de saúde podem 
amenizar as consequências deste momen-
to, bem como de outras dificuldades já co-
nhecidas como causadoras de má adesão. 

Descritores em saúde: Aderência ao Medica-
mento; Retenção; HIV/AIDS; COVID19; Pes-
soas vivendo com HIV/AIDS (PVHA). 

ABSTRACT
Optimal adherence to antiretroviral the-

rapy (ART) faces many obstacles. Retention 
in HIV care is one of them. Multidisciplinary, 
specialized healthcare teams must increase 
efforts to identify factors that may compro-
mise adherence to ART. In march 2020, the 
World Health Organization declared CO-
VID-19 a pandemic, and divulged the of easy 
transmission and the sever consequences to 
many of those infected, indicating social dis-
tancing and hygiene care to limit the tragedy 
of SARS-CoV-2 infection.  This pandemic ne-
gatively impacted specialized HIV healthcare 
facilities, as well as the continuity of treat-
ment for millions of people living with HIV. 
In this article we propose to demonstrate 
the possible impact of the syndemics of HIV 
and COVID-19. We also provide information 
to indicate how health care professionals 
can improve ART adherence and retention 
in care in order to reduce the consequen-
ces of this difficult moment, as well as other 
known impediments to optimal adherence.  
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INTRODUÇÃO
Com os avanços do tratamento do HIV e 

das diferentes formas de prevenção, como 
o conceito e a comprovação das ações de 
prevenção combinada, as equipes de saúde, 
bem como os serviços, precisam aperfeiçoar 
a cultura de acolhimento seguindo as dire-
trizes estabelecidas na Política Nacional de 
Humanização do SUS (1). Dessa forma, com 
um ambiente humanizado e com estrutura 
organizada garantir com mais facilidade o 
comparecimento dos pacientes às consultas. 
Esta atitude tornará aquele serviço a referên-
cia de seu tratamento, mantendo a retenção 
do paciente. Portanto, adesão está para os 
profissionais de saúde como retenção está 
para o serviço, desde a recepção, passando 
pela sala de espera e chegando ao consultó-
rio médico.

Mesmo durante a pandemia da COVID-19 
e com as medidas de distanciamento social, 
tanto os serviços como os profissionais têm 
ferramentas para não seja criado um gargalo 
de distanciamento entre o sistema de saú-
de e o paciente. Especialmente com aque-
les que já apresentam baixa adesão e correm 
o risco de desenvolverem falha virológica 
ao tratamento. Ações como farmácias mó-
veis de entrega domiciliar de antirretrovirais 
(ARV) podem ajudar o paciente a aderir aos 
medicamentos de forma correta. Assim, há 
um incremento da própria retenção, já que 
o serviço faz busca ativa e entrega seus re-
médios em domicílio. Um estudo realizado 
em Uganda mostrou que a entrega de ARV 
em domicílios com distâncias superiores a 
5km do centro de saúde diminuiu a propor-
ção de pacientes que perderam uma dose de 
TARV de 20% para 8,5% e, aos 12 meses após 
essa intervenção, a porcentagem de pacien-
tes com carga viral detectável caiu de 19,9% 
para 7,4%, ou seja, houve aumento da adesão 

e da efetividade do tratamento (2). Contudo, 
diante dos desafios impostos pela pandemia, 
a escassez de recursos e de profissionais para 
compor as equipes, a realidade brasileira tor-
na difícil implementar  ações semelhantes. É 
nesta conjuntura que o profissional de saúde 
e o paciente podem pactuar uma forma de 
melhor percorrer o caminho a ser trilhado 
durante o tratamento.

 A COVID-19 não é a única pandemia que 
abrange diversos continentes atualmente. O 
HIV, desde a década de 80 (3), se espalhou 
pelo mundo em grande velocidade e, apesar 
dos avanços no tratamento e na prevenção, 
em muitas partes do mundo continua a apre-
sentar taxas crescentes de novos casos. Des-
sa forma, surgiu o termo sindemia, que indi-
ca que uma ou mais doenças interagem de 
tal forma que causam danos maiores do que 
a mera soma dessas doenças. Isso, de certa 
forma, ocorreu com a COVID-19 e a infecção 
pelo HIV pois, pela pandemia de SARS CoV-
2, houve piora no acesso ao tratamento das 
PVHIV (Pessoas Vivendo com HIV). Ademais, 
é provável que ainda haverá reflexos nos pró-
ximos nos dados clínico-epidemiológicos da 
infecção pelo HIV (4).

Estima-se que, no mundo, haja aproxima-
damente 37,9 milhões de pessoas vivendo 
com HIV/AIDS, sendo 1,93 milhões na Amé-
rica Latina. Nessa região, a taxa de detec-
ção de novos casos cresceu 7% entre 2010 e 
2018; no Brasil, nesse período, o aumento foi 
de 21%, sobretudo em populações-chave (5). 
São diversos os fatores que podem contri-
buir para esse aumento significativo da taxa 
de incidência no país, incluindo a má adesão 
ao tratamento antirretroviral (6).

Adesão ao tratamento é a medida com que 
o comportamento de uma pessoa corres-
ponde às recomendações de um profissional 
da saúde (7). Neste ambiente, são reconheci-
das não apenas as responsabilidades especí-
ficas de cada um no processo, mas de todos 
que estão envolvidos no tratamento (8).
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Diversos estudos mostraram que PVHIV em tratamento e com carga viral indetectável não trans-
mitem o HIV, ou seja indetectável é igual a intransmissível (do inglês U = U – Undetectable = Un-
transmissible) (9). A boa adesão tem como resultado a supressão virológica, que é um dos pilares da 
mandala de prevenção combinada (10). 

A sindemia HIV e COVID-19 tornou-se alvo de preocupação por parte de órgãos de saúde e dos 
pacientes que, por conta das medidas de isolamento social, temeram ficar desassistidos, sem aces-
so aos antirretrovirais, acarretando falha no tratamento. Nesta conjuntura, a UNAIDS (Programa 
Conjunto das Nações Unidas Sobre HIV/AIDS), logo no início da pandemia, orientou que os serviços 
de saúde disponibilizassem por três meses os medicamentos para o tratamento do HIV (11), já que, 
naquela ocasião, acreditava-se que as medidas de isolamento durariam este período. Como se sabe, 
a situação se prolongou.

Diante da realidade incerta, os desafios para os estabelecimentos e para as equipes de saúde, nesta 
época de grandes dificuldades, são grandes. Portanto, assegurar além da mera distribuição de me-
dicamentos, uma boa adesão ao tratamento pode representar a manutenção das boas condições de 
saúde e garantir a qualidade de vida a pacientes em tratamento antirretroviral (2, 12).
 
SINDEMIA E TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL

A interrupção na distribuição de medicamentos antirretrovirais significaria o duplo abandono no 
tratamento, tanto pelo serviço de saúde, como pelo paciente. Assim, com a garantia do tratamento 
universal a todas as pessoas com diagnóstico de infecção pelo HIV, os serviços de saúde cumprem 
seu papel embasado em políticas públicas e diretrizes implementadas em âmbito nacional, bem 
como atendem a tratados internacionais, fomentando o direito à saúde e o respeito à dignidade 
humana. O tratamento antirretroviral  é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde 
1996 (13). A oferta dos medicamentos e a contínua incorporação de fármacos mais eficazes e com 
menores efeitos colaterais diminuíram a morbimortalidade e melhoraram a qualidade de vida dos 
pacientes que iniciam a TARV (14), que, hoje, têm expectativa de vida semelhante à das pessoas sem 
a infecção pelo HIV.

Os gráficos abaixo mostram dados referentes ao número de pessoas vivendo com HIV/AIDS que 
retiraram antirretrovirais em um Centro de Referência e Testagem (CRT) na cidade de São Paulo en-
tre os meses de janeiro e setembro de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019.

Gráfico 1: Quantidade de PVHIV que retiraram ARV no Centro de Referência e Treinamento 
em IST/AIDS em período determinado de 2019 e 2020. 

Fonte: CRT IST/AIDS – CTA Vila Mariana – São Paulo, SP.
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Como mostrado no gráfico, a busca pelos 
medicamentos ocorreu de forma mais acen-
tuada no mês de março de 2020, início da 
pandemia no Brasil. Quando comparados os 
meses de março dos dois anos, houve um 
aumento superior a 33% na busca por tra-
tamento antirretroviral neste serviço de re-
ferência na cidade de São Paulo. Isso talvez 
possa ser explicado pelo medo de os pacien-
tes ficarem sem os remédios, já que a capi-
tal paulista foi o epicentro da pandemia no 
Brasil e a cidade adotou medidas de distan-
ciamento e isolamento social, o que gerou 
apreensão nos pacientes, que cogitaram fi-
carem sem acesso aos remédios (15). Além 
disso, informações preliminares veiculadas à 
época sobre um possível fator de prevenção 
conferido pelos ARV pode também ter im-
pulsionado uma maior procura. No entanto, 
essa hipótese não foi cientificamente confir-
mada. 

Mesmo com as restrições impostas para 
estabelecimentos comerciais e para a circu-
lação de pessoas, os serviços essenciais per-
maneceram operantes e o atendimento mé-
dico, apesar do aumento da demanda pelos 
profissionais na linha de frente de combate 
à pandemia, garantindo o tratamento dos 
pacientes, seguindo os preceitos e diretrizes 
do SUS. Neste sentido, como visto no gráfi-
co, houve aumento da procura pelos remé-
dios no início da pandemia e os pacientes 
foram contemplados. Na África do Sul, por 
exemplo, durante o lockdown, estima-se 
que 13% das pessoas vivendo com HIV não 
tiveram acesso aos ARV (2).  Estima-se que 
uma interrupção brusca, de seis meses, no 
tratamento pela falta de distribuição de ARV 
em 50% das pessoas ocasionaria um aumen-
to de 63 vezes na quantidade de óbitos no 
período de um ano (2). 

Quem busca com a frequência correta 
a sua medicação no serviço especializado 
já é um paciente que adere ao tratamento. 
Com isso, o papel do profissional de saúde 
é garantir que seja mantida a periodicidade 

pactuada para um tratamento eficaz e sem 
intercorrências. 

No entanto, o desafio maior para os in-
fectologistas e equipes multiprofissionais é 
justamente o paciente que não toma os re-
médios conforme o esquema terapêutico 
prescrito e sequer sai de casa para buscá-
-los. A pandemia da COVID-19, nestes ca-
sos, veio aumentar o fosso entre o pacien-
te e o serviço de saúde, diminuindo ainda 
mais as chances de se tentar uma boa ade-
são ao tratamento antirretroviral, dado o 
medo de contrair a nova doença ao sair de 
casa e/ou o desejo de respeitar o isolamen-
to social ou, ainda, simplesmente utilizar do 
momento atual como uma espécie de álibi 
para justificar sua não procura pelo serviço. 

COMO MELHORAR A ADESÃO
Em face de tudo que foi discutido, a tabela 

abaixo elenca medidas que podem ser discu-
tidas e implantadas para melhorar a adesão e 
retenção do PVHIV.

Medidas durante a pandemia: 

- Teleconsultas para pacientes que aceitem essa 

medida;

- Fornecimento de autoteste de HIV para PrEP e 

uso domiciliar com acompanhamento pela equipe 

via telefone ou teleconsulta;

- Liberação de receitas por via digital

- Liberação de pedidos de exames, quando 

possível, por via digital;

- Extensão do tempo de receitas de TARV  

durante a pandemia.

Medidas na sala de espera:  

- Orientações por vídeo ou presenciais durante a 

espera;

- Evitar aglomerações durante a pandemia de 

Covid-19;
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- Fornecimento de material científico ou de pro-

moção de saúde de leitura fácil e com informações 

diretas sobre Infecções sexualmente transmissíveis, 

que o paciente possa levar para casa;

- Liberação de preservativos masculinos e femi-

ninos, sem a necessidade de controle, para que se 

sintam à vontade para retirá-los; 

- Fornecimento de lanches.

- Programação de visitas domiciliares em pacien-

tes com necessidade de acompanhamento  

rotineiro.

Desenvolver ações com equipe 

 Multiprofissional que estimulem o aumento da 

retenção:

- Pré e pós-consulta de enfermagem;

- Controle de faltas e busca ativa;

- Maleabilidade de marcação de consultas para 

situações especiais;

- Primeira consulta com atendimento diferencia-

do, identificando problemas que possam impedir a 

adesão e discussão do tratamento antes da pre-

scrição;

- Disponibilização de opções que facilitem o tra-

tamento, como porta comprimidos e aplicativos de 

celular para lembrar horário das medicações;

- Facilitação do contato do paciente com a 

equipe através de telefone ou redes sociais de 

mensagens.

- Participação e inclusão da família em casos difí-

ceis, como idosos e crianças, quando o cuidador é 

essencial ao tratamento;

- Sempre que possível inclusão de pacientes-

-problema em grupos da psiquiatria e psicologia, 

como nos casos de etilistas, drogaditos e pacientes 

psiquiátricos. 

Medidas para a equipe médica:

- Treinamentos para a equipe médica mostran-

do que a prescrição não termina no momento da 

liberação da receita;

- Detecção precoce de falhas terapêuticas com 

indicação de genotipagem;

- Adequação e simplificação de esquemas para 

melhoria da adesão, após discussão com médico 

referência em genotipagem;

- Encontrar a melhor TARV relacionado aos 

horários e ao estilo de vida do paciente; 

- Informar o paciente sobre os progressos no 

tratamento e melhora da imunidade e mostrar a 

importância do uso regular da medicação.

Medidas da Equipe de Farmácia

- Disponibilidade de entrega de TARV em do-

micílio se paciente permitir, sem identificação do 

conteúdo e com entrega agendada;

- Avaliação de retiradas de medicamentos pela 

farmácia.

Serviços que atendem gestantes

- Montar programa de atendimento em conjun-

to com a obstetrícia, com avaliação em conjunto 

sempre que possível, para seguimento;

- Acompanhamento das gestantes com foco no 

terceiro trimestre e momento do parto, reduzindo 

risco de transmissão vertical. 

Medidas pelo serviço social:

- Consulta inicial e, sempre que necessário, com 

informações sobre os direitos do PVHIV, incluindo 

transporte gratuito;
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RESUMO
Esta revisão tem o objetivo de fazer uma 

avaliação crítica dos inibidores de integrase 
em gestantes infectadas pelo HIV, rever re-
comendações importantes no cenário mun-
dial e compará-las com a proposta brasileira. 

A droga de escolha para o tratamento atual 
na gestação é a combinação de dolutegravir 
com dois análogos de nucleosídeo a partir 
de seis semanas nas recomendações ameri-
cana e britânica, mas de 12 semanas na bra-
sileira. As evidências que embasam a esco-
lha do esquema antirretroviral recomendado 
para mulheres que desejam engravidar, que 
iniciam no primeiro trimestre ou no restante 
da gestação são discutidas nessa revisão. As 
alternativas propostas na impossibilidade do 
uso de inibidores da integrase são igualmen-
te discutidos. 

Palavras chave: Sarcoma de Kaposi, Her-
pesvirus associado ao sarcoma de Kaposi, 
KSHV, HIV, Proteína transativadora, Tat. 

ABSTRACT
The goal of this review was to provide a 

critical appraisal on the use of integrase 
inhibitors in HIV infected pregnant women, 
comparing the most relevant international 

treatment recommendations with the re-
commended Brazilian antiretroviral regimen. 

 A Organização Mundial da Saúde estima 
que em 2018 havia cerca de 37,9 milhões de 
pessoas vivendo com HIV/AIDS, sendo 36,2 
milhões de adultos e 1,7 milhão de crianças 
com menos de 15 anos (1). 

No Brasil, entre janeiro de 2000 e junho de 
2019, foram notificadas 125.144 gestantes 
infectadas com HIV, sendo 38,1% na região 
Sudeste, 30,0% Sul 17,7% nordeste, 8,3% Nor-
te e 5,8% Centro-Oeste. Somente em 2018 
foram identificadas 8.621 gestantes infecta-
das no Brasil, sendo 33,5% na região Sudeste, 
26,9%, no Sul e 22,8% no Nordeste (2).

De acordo com o Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde Brasileiro, em um pe-
ríodo de dez anos houve aumento de 38,1% 
na taxa de detecção de HIV em gestantes, 
passando de 2,1 casos/mil nascidos vivos em 
2008 para 2,9/mil em 2018. Esse aumento, 
observado em todas as regiões do Brasil ex-
ceto na região sudeste, manteve tendência 
linear atribuída à ampliação do diagnóstico 
da infecção no pré-natal. 

Em relação à transmissão materno-fetal 
(TMF) do HIV é interessante definir alguns 
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conceitos antes de discutir propriamente os 
esquemas terapêuticos mais adequados. 

Estudo publicado em 1999 avaliou a rela-
ção entre carga viral (CV) de HIV materna 
no momento do parto e TMF, demonstran-
do que quanto maior a CV maior a TMF (3). 
Entretanto, o primeiro ensaio clínico de tra-
tamento antirretroviral usando zidovudina 
em gestantes com HIV observou redução de 
TMF em 67,5%, apesar da zidovudina pouco 
interferir na CV do HIV (4). A explicação plau-
sível para o sucesso dessa intervenção foi a 
profilaxia fetal pré- e pós-exposição. Essa foi 
a primeira experiência com profilaxia pré-
-exposição (PREP) de HIV que se tem notícia.

Na era de tratamento antirretroviral po-
tente (TARV), estudo avaliando 620 gestan-
tes observou que naquelas que chegavam 
no parto com CV menor que 50 cópias/ml 
a TMF era de 0,25%, entre 50 e 1000 cópias/
ml de 2,0% e com mais de 1000 cópias/ml de 
8,5% (5). 

O conceito de “não detectável igual a não 
transmissível”, estabelecido para designar 
que pessoas com CV menor que 50 cópias/
ml há mais de seis meses não transmitem 
HIV por via sexual (6), parece ser importan-
te também para transmissão vertical do HIV. 
Estudo observou em mulheres que engra-
vidaram com carga viral menor que 50 có-
pias/ml, e se mantiveram assim durante a 
gestação, tiveram 0% (0/2651) de TMF. Na-
quelas que indetectaram no primeiro, se-
gundo e terceiro trimestres a taxa de TMF foi 
0,2% (1/507), 0,5% (9/1735) e 0,9% (4/452), 
respectivamente (7). Desta forma, além 
de CV indetectável, o tempo de indetec-
ção parece ser um fator adicional na redu-
ção do risco de transmissão vertical do HIV.  

INIBIDORES DE INTEGRASE NA 
GESTAÇÃO

Todas gestantes infectadas, inclusive con-
troladoras de elite, devem necessariamente 
receber tratamento antirretroviral. Esquemas 
antirretrovirais recomendados para início de 
tratamento na gestação são diferentes da-
queles usados em não grávidas. Os grupos 
de medicamentos antirretrovirais mais utili-
zados atualmente na gestação são os inibi-
dores de integrase e, como opção, os inibi-
dores de protease. 

Os inibidores de integrase começaram a 
ser utilizados na gestação principalmente em 
mulheres que descobriam infeção pelo HIV 
no terceiro trimestre ou na presença de fa-
lha virológica no final da gestação (8) (9) (10). 
Essa classe de antirretrovirais promove redu-
ção mais rápida da viremia, atributo relevan-
te na TMF nessas circunstâncias, além de não 
apresentar resistência cruzada com outros 
antirretrovirais.    

O estudo multicêntrico NICHD P1081 rea-
lizado em gestantes sem uso prévio de antir-
retrovirais e idade gestacional entre 20 e 37 
semanas avaliou 206 mulheres que iniciaram 
TARV com raltegravir (RAL) + zidovudina/
lamivudina e 202 mulheres com EFV+ zido-
vudina/lamivudina. O desfecho primário do 
estudo foi carga viral abaixo de 200 cópias/
ml no momento do parto, observado em 
94% com RAL e em 84% com EFV (p=0,001). 
Entretanto, nas mulheres que iniciaram tra-
tamento entre 20 e 28 semanas de gestação, 
a taxa de indetecção foi semelhante (96% 
versus 97%), enquanto naquelas que inicia-
ram a partir de 28 semanas houve diferen-
ça significante entre RAL (93%) e EFV (71%) 
[p=0,0001]. Em decorrência da redução mais 
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rápida da carga viral no momento do parto, 
houve clara tendência de menor TMF com 
RAL (0,5%; 1/190) que com EFV (3%; 6/184) 
[p=0,06] (11). 

Nenhum defeito de tubo neural foi obser-
vado em 456 em crianças expostas ao RAL 
desde a concepção, na avaliação prospecti-
va dos estudos MARRS (Merck Adverse Event 
Review and Reporting System), NSHPC (Na-
tional Study of HIV in Pregnancy and Chil-
dhood, Reino Unido/Irlanda) e EPF (French 
Perinatal Cohort (12) (13) (14). 

Nenhum defeito de tubo neural foi obser-
vado em 456 em crianças expostas ao RAL 
desde a concepção, na avaliação prospecti-
va dos estudos MARRS (Merck Adverse Event 
Review and Reporting System), NSHPC (Na-
tional Study of HIV in Pregnancy and Chil-
dhood, Reino Unido/Irlanda) e EPF (French 
Perinatal Cohort (12) (13) (14).

O estudo randomizado Dolphin 2 compa-
rou gestantes sem uso prévio de inibidores 
de integrase ou resistência aos ITRN e ITRNN, 
que iniciaram TARV com mais de 28 semanas 
de gestação: 137 mulheres foram alocadas 
para dolutegravir (DTG) e 131 mulheres para 
efavirenz (EFV), ambos combinados com 
dois ITRN. Taxas de supressão virológica in-
ferior a 50 cópias/ml foram observadas em 
73,8% e 42,6% (p = 0,0001) com DTG e EFV, 
respectivamente. Entretanto, em gestantes 
com carga viral maior que 100.000 cópias/
ml, as taxas de indetecção foram significa-
tivamente mais baixas em ambos os grupos, 
sendo 44,4% com DTG e 14.3% com EFV (p = 
0,06) (15). 

O estudo IMPACT 2010, apresentado na 
CROI 2020, comparou DTG/FTC/TAF (217), 
DTG/FTC/TDF (215) com EFV/FTC/TDF (211) 

em mulheres entre 14 a 28 semanas de ges-
tação (mediana de 21,9 semanas) de nove 
países (Botswana, Brasil, Índia, África de Sul, 
Tanzânia, Tailândia, Uganda, EUA e Zimba-
bué), avaliando desfechos adversos (<37 se-
manas de gestação, pequeno para idade ges-
tacional, <percentil 10, natimorto ou aborto 
espontâneo, evento adverso materno grau ³ 
3 até 14 dias pós-parto ou na criança até 28 
dias) e eficácia (carga viral no parto <200 có-
pias/mL). A mediana de seguimento durante 
a gestação foi de 24 semanas. A eficácia viro-
lógica no parto de esquemas contendo DTG 
(97,5%) foi superior a EFV (91,5%) [p = 0,005]. 
Desfechos adversos da gestação, sobretudo 
prematuridade e pequeno para idade gesta-
cional, foram menos frequentes com DTG/
FTC/TAF (24,1%) vs DTG/FTC/TDF (32,9%, p 
= 0,043) ou EFV/FTC/TDF (32,7%, p = 0,047). 
Houve mais morte neonatal (até 28 dias) com 
EFV/FTC/TDF (4,8%) versus DTG/FTC/TAF 
(1,0%; p = 0,019) ou DTG/ FTC/TDF (1,5%; p 
= 0,053) (16).

A tabela abaixo resume os achados de efi-
cácia do estudo IMPACT 2010.

Esse estudo sugere que TAF pode ser pre-
ferível a TDF durante a gestação. Entretanto, 
gestantes tratadas com TAF tiveram aumento 
de peso (0,37 Kg/semana) significantemen-
te maior que com TDF (0,319 Kg/semana) e 
com EFV (0,29 Kg/semana) [p = 0,001]. Im-

Cargaviral 
<200 cp/mL 
no parto

ITT 
395/405

97,5%  
182/200 

91% 
6,5 

(2,0% - 10,7%) 
0,005 

0,005 Per protocol 389/399 
97,5% 

171/187 
91,4% 

6,0 
(1,6% - 10,3%) 

Valor de p 
Diferença de 
risco %  
(IC 95%) 

DTG EFV



P.17

TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL NA GESTAÇÃO  
Senise J, Castelo A. Tendências HIV/aids, 2020, 12 (1): 14-25

portante salientar que o ganho de peso observado com DTG foi inferior ao ganho de 0,42 Kg/
semana recomendado no segundo e terceiro trimestre. O maior ganho de peso com DTG/TAF é 
predominantemente descrito em mulheres negras africanas, que totalizaram 86% das gestantes 
incluídas no estudo IMPACT. 

A taxa de supressão virológica no parto significantemente maior nas gestantes tratadas com DGV 
em relação ao EFV corrobora os estudos discutidos acima, NICHD P1081 e Dolphin 2 (11) (15). 

No Brasil, onde a taxa esperada de defeitos de tubo neural é <0,06%, análise retrospectiva em 382 
crianças expostas a dolutegravir na concepção mostrou taxa de 0,06% (17).

Meta-análise apresentada na última conferência AIDS 2020 incluiu resultados de cinco estudos(18) 
resumidos no quadro abaixo:

Estudo

DoLPHIN-1 
(3º trimestre) 

África do Sul
Uganda 

TDF/XTC+DTG vs.
TDF/XTC/EFV 

TDF/XTC+DTG vs.
TDF/XTC/EFV 

TDF/3TC+DTG vs.
TDF/3TC/EFV 

Total:  
1074  

gestações 

TAF/FTC+DTG vs. 
TDF/FTC+DTG vs. 

TDF/FTC/EFV 

TAF/FTC+DTG vs. 
TDF/FTC+DTG vs.

TDF/FTC/EFV 

Brasil, Botswana, Índia, 
Tanzânia, Tailândia, África 

do Sul, EUA, Zimbábue 

DoLPHIN-2
(3º trimestre) Camarões 

NAMSAL
(Concepção) 

ADVANCE 
(Concepção) 

IMPACT 2010
(2º e 3º trimestres) 

África do Sul

África do Sul

29 

31 

131 

12 

30

211

137

13 

26

216

25

213

Local Esquemas DTG EFV

A análise conjunta das 1074 gestantes mostrou taxa de indetecção no parto foi significantemente 
maior com DTG (90%) que com EFV (72%) [OR: 2,9 IC 95% 1,54 – 5,46; p = 0,001]. Apesar dessa su-
perioridade, houve cinco (1%) TMF entre 659 tratados com DTG e nenhuma (0%) entre 415 tratadas 
com EFV (p = 0,18). Não houve diferença de mortes neonatais (2% e 3%; p = 0,68), natimortos (4% e 
2%; p = 0,06) e pequeno para idade gestacional (17% e 18%; p = 0,38), respectivamente com DTG e 
EFV. A taxa de prematuridade com DTG (8%) foi menor que com EFV (12%) (p = 0,04). Considerando 
os estudos ADVANCE e IMPACT 2010, não houve diferença entre TAF/DTG e TDF/DTG no percentual 
de neonatos (15% e 17%; p = 0,62) e de mães (21% e 24%; p= 0,77) que tiveram pelo menos um efeito 
adverso. Houve aumento de 12,3, 7,4 e 5,5 Kg durante a gestação com DTG/TAF, DTG/TDF e EFV/
TDF, respectivamente (18).



P.18P.17

TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL NA GESTAÇÃO  
Senise J, Castelo A. Tendências HIV/aids, 2020, 12 (1): 14-25

Estudo realizado em Botsuana (Tsepamo) 
em 2016 comparou o uso de DTG versus EFV 
durante a gestação, não observando nenhu-
ma diferença entre os dois grupos em rela-
ção a complicações maternas e risco de mal-
formações congênitas (19). Análise posterior 
de subgrupo em uso destas medicações du-
rante a concepção encontrou taxa de defei-
tos no fechamento do tubo neural de 0,94% 
(4/426) nas mulheres que engravidaram em 
uso de DTG e de 0,05% (3/5787) com EFV. A 
taxa observada de alterações no fechamen-
to do tudo neural em gestantes sem nenhu-
ma exposição de risco foi de 0,07% (IC 95% 
0,06% - 0,09%) substancialmente menor que 
a taxa observada com DTG (20).

A medida que aumentou o número de ges-
tantes que engravidavam em uso de DTG 
observaram-se sucessivas reduções no ris-
co de malformação do tubo neural: 0,67% 
(4/596), 0,30% (5/1683) e, na última avalia-
ção em abril de 2020, havia diminuído para 
0,19% (7/3591), com IC 95% (0,09% - 0,40%). 
(21)(22) Nesta última análise, a diferença de 
incidência de defeito de tubo neural entre 
crianças expostas a DTG (0,19%) ou a es-
quemas antirretrovirais sem DTG (0,11%) foi 
de 0,09% (IC 95%: -0,03% a 0,30%), portanto 
não significante (22).

O registro do uso de antirretrovirais (APR), 
em gestantes acompanhadas prospectiva-
mente até janeiro de 2020 nos Estados Uni-
dos, revela que em 382 mulheres que usa-
ram DTG desde a concepção houve um caso 
de defeito de fechamento de tubo neural 
(0,26%). Em 327 gestantes que usaram RAL 
desde a concepção, nenhuma apresentou 
malformação de tubo neural (p = 0,65). Se 
considerado qualquer defeito congênito, 

o uso desde a concepção se associou com 
3,66% (14/382) e 3,36% (11/327), respectiva-
mente com DTG e RAL (p = 0,97) (23).

Estudos de farmacocinética evidenciaram 
redução da concentração de DTG em ges-
tantes, em relação ao pós-parto, porém estas 
alterações encontradas no final da gestação 
não foram clinicamente relevantes para jus-
tificar o aumento da dose para 50 mg duas 
vezes/dia (24)(25)(26). 

RAL têm como principal via metabólica 
o sistema hepático UGT1A1 (uridinil gluta-
mil transferase). Devido à imaturidade des-
te sistema metabólico nos recém-nascidos, 
a concentração de RAL nestes é nove vezes 
maior que em suas mães. Apesar de altas 
concentrações séricas serem encontradas 
no recém-nascido, com maior tempo de 
permanência da droga principalmente em 
prematuros, RAL não se associou com toxi-
cidade neonatal (27)(28).

Bictegravir e DTG são as drogas preferen-
ciais para início de tratamento de adultos, de 
acordo com a recomendação da Sociedade 
Americana de Doenças Infecciosas (IDSA) 
dos Estados Unidos, publicada em 14 de ou-
tubro de 2020 (29). Entretanto, somente 40 
gestantes tratadas com bictegravir haviam 
sido relatadas ao Registro de Antirretrovirais 
na Gestação dos EUA (APR) até janeiro de 
2020 (23). A passagem placentária de bicte-
gravir foi de somente 7% em relação à con-
centração materna (30). Portanto, a seguran-
ça e eficácia dessa droga na gestação requer 
mais investigação, não devendo ser utilizada 
nesta situação (31).

Elvitegravir é o inibidor de integrase me-
nos preferido por ser co-formulado com 
cobicistat, um potente inibidor de CYP3A4, 
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resultando em maior risco de interação me-
dicamentosa. Na gestação, a concentração 
sérica de elvitegravir no segundo e terceiro 
trimestre mostrou redução de 24% e 44%, 
respectivamente, em relação àquela obser-
vada pós-parto (32). A maioria das recomen-
dações contraindicam tanto o uso de elvite-
gravir quanto de cobicistat devido à queda 
de concentração durante a gravidez e falta 
de estudos de segurança (33)(31).

  

INIBIDORES DE PROTEASE NA 
GESTAÇÃO 

Diante da decisão de usar um inibidor de 
protease para tratamento da gestante, nas 
situações onde não seja possível utilizar RAL 
ou DTG, as opções são ATV/r e DRV/r (31)
(33). Lopinavir/r em combinação com TDF/
FTC deve ser evitado devido ao maior risco 
de mortalidade neonatal, decorrente de pre-
maturidade, demonstrado no estudo rando-
mizado PROMISE.(34) Esse efeito adverso é 
provavelmente atribuído ao ritonavir em do-
ses mais elevadas (200 a 300 mg ao dia), uma 
vez que nelfinavir (sem ritonavir) e ATV/r (ri-
tonavir 100 mg) não se associou com maior 
taxa de prematuridade. 

Estudos de farmacocinética de ATV/r em 
gestantes mostram redução da concen-
tração sérica no terceiro trimestre, porém 
permanecendo acima da concentração ini-
bitória mínima. Portanto, não é necessário 
aumentar a dose de ATV no final da gesta-
ção. A exposição intracelular ao ATV na dose 
padrão de 300/100 mg permanece inaltera-
da durante a gestação (35). Além de desne-
cessário, o aumento da dose para 400/100 
no terceiro trimestre dobra a taxa de hiper-
bilirrubinemia grau 3-4 em neonatos (36). 

Entretanto, ATV/r utilizado juntamente com 
antagonista de receptores H2 e TDF no se-
gundo e terceiro trimestres da gestação deve 
ser usado na dose de 400/100 mg. 

ATV/r tem passagem placentária reduzi-
da, com pouca atividade na profilaxia pré- e 
pós-exposição no feto (37)(38).  

Darunavir/r apresenta redução de concen-
tração no segundo e terceiro trimestre da 
gestação. Entretanto, se utilizado na dose 
de 600 mg/100 mg duas vezes por dia, tem 
desempenho terapêutico adequado (39)(40)
(41). Aumento da dose para 800 mg/100 mg 
duas vezes ao dia na gestação não aumenta 
a exposição a DRV, não sendo, portanto, re-
comendado.

De acordo com o APR dos Estados Unidos, 
até janeiro de 2020, a taxa de malformação 
foi, respectivamente, 2,21 (31/1403) e 3,64 
(22/604) [p = 0,06] em gestantes expostas no 
primeiro trimestre a ATV/r ou DRV/r (23). 

A concentração sérica de metilergometrina 
(ergotrate) pode aumentar exageradamente 
se usado concomitantemente com inibido-
res de protease ou cobicistat, causando dor 
precordial, aumento de frequência cardíaca 
formigamento em face, mãos e pés (42).

ESQUEMAS ANTIRRETROVIRAIS 
RECOMENDADOS

A última atualização do protocolo brasilei-
ro para tratamento de gestantes portadoras 
de HIV de 27 de março de 2020 indica, para 
início de tratamento no primeiro trimestre, 
tenofovir/lamivudina/EFV, se genotipagem 
pré-tratamento não mostrar mutações de 
resistência para inibidores da transcriptase 
reversa não nucleosídeo (ITRNN). Caso não 
tenha genotipagem ou seu resultado ainda 
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não esteja disponível, usar tenofovir/lami-
vudina e atazanavir com booster de ritonavir 
(ATV/r). O esquema preferencial para o se-
gundo e terceiro trimestre é tenofovir/lami-
vudina com DTG.

Em mulheres usando DTG pré-concepcio-
nalmente, com resposta virológica adequada 
(carga viral abaixo de 50 cópias/ml), o proto-
colo indica troca por tenofovir/lamivudina/ 
ATV/r nas primeiras 12 semanas, voltando ao 
esquema com DTG no período restante da 
gestação (43).

A recomendação de outubro de 2020 da 
Sociedade Clínica Europeia de AIDS (EACS) 
sugere como esquema preferido o uso de 
abacavir/lamivudina (mulheres com HLA B57 
negativo) ou tenofovir/lamivudina, associa-
dos ao DTG após 8 semanas de gestação e, 
se contraindicado, tenofovir/lamivudina e 
darunavir 600 mg com ritonavir 100 mg duas 
vezes por dia, com alimento. Define como 
medicamentos alternativos RAL, ATV/r e EFZ 
(33).

A recomendação americana de 14 de abril 
de 2020 indica como esquemas preferen-
ciais, em qualquer trimestre da gestação, 
abacavir/lamivudina ou tenofovir/lamivudina 
associados à inibidor de integrasse (DTG ou 
RAL) ou inibidor de protease (ATV/r ou DRV/r 
duas vezes ao dia). A decisão de optar pelo 
DTG independente do trimestre é justifica-
da por maior taxa de supressão virológica, 
declínio mais rápido da carga viral e maior 
barreira genética para resistência que outras 
drogas alternativas (31). Adicionalmente, a 
atualização do estudo Tsepamo, como dis-
cutido anteriormente, mostrou que o risco 
de defeitos no fechamento do tubo neural 
foi menor que anteriormente relatado (0,3% 

para 0,19%) (44). Como o tubo neural se fe-
cha em torno de 39 a 42 dias após a última 
menstruação ou 26 a 28 dias da formação 
fetal (45), o risco de malformação é, portan-
to, limitado a esse curto período de tempo e 
poucas gestantes iniciam seu primeiro TARV 
antes deste período. Em mulheres que dese-
jam engravidar, DTG é uma droga alternativa 
em decorrência do risco de malformação do 
tubo neural, quando usado durante a con-
cepção, sendo preferencial RAL, ATV/r ou 
DRV/r. 

A Organização Mundial da Saúde recomen-
da como tratamento preferencial esquemas 
que incluem DTG em combinação com NRTI, 
inclusive para mulheres com potencial de 
engravidar (46).

DISCUSSÃO

As três recomendações de TARV na gesta-
ção revisadas acima apresentam diferenças, 
principalmente em relação ao uso de DTG no 
primeiro trimestre. Somente o Brasil propõe 
a volta de EFV como droga preferencial até 
12 semanas de gestação (43).

Como o risco do DTG está relacionado com 
alterações do fechamento do tubo neural, 
que normalmente se fecha em torno de 39 a 
42 dias após a última menstruação, a Socie-
dade Europeia sugere DTG após 8 semanas 
de gestação e darunavir/r como opção, en-
quanto a recomendação americana mantém 
DTG como preferencial em qualquer trimes-
tre, pois a chance de iniciar tratamento an-
tes de 6 semanas é extremamente baixa e o 
risco adicional após este período é mínimo 
(33)(31). Portanto, esse parece ser o ponto de 
corte de idade gestacional de maior razoabi-
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lidade para iniciar DTG.
As três recomendações discutidas ante-

riormente são consensuais na recomenda-
ção de DTG como esquema preferencial no 
segundo e terceiro trimestres de gestação e 
na indicação de agentes alternativos em mu-
lheres que desejam engravidar.

A escolha entre ATV/r ou DRV/r, nas situ-
ações onde não seja possível utilizar RAL 
ou DTG, tende a favorecer ATV/r devido à 
facilidade posológica de uma vez ao dia e 
tendência de menor taxa de malformações 
quando utilizado no primeiro trimestre (p = 
0,06) (23).

Embora já esteja demonstrado que EFV 
apresenta baixo risco de malformações ao 
nascer em crianças expostas intra-útero, 
estudos em ratas sugerem toxicidade direta 
do EFV e seu metabolito (8-hidroxi-EFV) em 
células do SNC (47)(48). Vários mecanismos 
são aventados para justificar estas alterações, 
incluindo lesão mitocondrial, citotoxicidade 
endoplasmática e oxidativa (49.) Outro estu-
do sugere retardo de desenvolvimento neu-
rológico e alterações persistentes no córtex 
motor de ratos expostos ao EFV (50).

Relato comparando 126 crianças expostas 
intra-útero ao EFV com 367 não expostas, 
avaliadas após 24 meses, sugere que crian-
ças expostas podem ter maior risco de dé-
ficit neurológico e emocional que crianças 
não expostas (51).

Estudo recente avaliou o risco de microce-
falia em 3.055 crianças expostas ao HIV, mas 
não infectadas, nos Estados Unidos e Porto 
Rico, com mediana de seguimento de 5,1 
anos. Exposição intra-útero a EFV se asso-
ciou com risco de microcefalia 2,56 (IC 95 
1,22 – 5,37) maior que não expostas (52).  

Nos estados unidos, 19% dos pacientes em 
uso de EFV precisaram trocar seus esquemas 
antirretrovirais por eventos adversos, prin-
cipalmente, toxidade neurológica e depres-
são (53)(54). Estudo realizado na África do 
Sul sugere que o uso de EFV na gestação foi 
preditivo de ideação suicida em mulheres no 
período de 12 meses pós-parto (55).

Sendo assim, o risco de toxicidade direta 
do EFV em células do sistema nervoso cen-
tral, de microcefalia, de alteração no neuro-
desenvolvimento cognitivo e emocional em 
crianças expostas intra-útero, além de de-
pressão pós-parto, não justificam mais o uso 
de EFV durante a gestação, principalmente 
por existirem outras opções.
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RESUMO
Com o advento da terapia antirretroviral 

altamente potente (HAART), a infecção pelo 
HIV tem sido associada à complicações me-
tabólicas, como resistência insulínica, diabe-
tes mellitus e dislipidemia, além de osteopo-
rose, lesão renal, disfunção neurocognitiva e 
fraturas. Apesar do controle virológico e me-
lhora imunológica, o portador de HIV parece 
apresentar inflamação excessiva, com im-
pacto deletério e podendo corroborar com 
essas complicações. O objetivo deste artigo 
é abordar a morbidade relacionada ao enve-
lhecimento do paciente com HIV. 

Palavras chave: infecção pelo HIV; comorbi-
dades; envelhecimento

ABSTRACT
With the advent of highly potent antiretro-

viral therapy (HAART), HIV infection has been 
associated with metabolic complications, 
such as insulin resistance, diabetes mellitus 
and dyslipidemia, in addition to osteoporo-
sis, kidney damage, neurocognitive dysfunc-
tion and fractures. Despite virological control 
and immunological improvement, the HIV 
patient seems to have deleterious excessive 

inflammation, which can corroborate these 
complications. The purpose of this article is 
to rise the attention to the morbidity related 
to aging in HIV patients.
 
INTRODUÇÃO

A terapia antiretroviral combinada (TARc) 
têm transformado a infecção letal pelo HIV 
em uma doença crônica (1).  

O processo de envelhecimento tem sido 
observado como um fenômeno natural no 
mundo todo e isso não é diferente nas pes-
soas que vivem com HIV (PVHIV), as quais 
também apresentam comorbidades relacio-
nadas a esse processo (2-3)  

Essas comorbidades são causadas em gran-
de parte pela senescência celular, que além 
de não prevenir a proliferação de células da-
nificadas ou pré-cancerosas, também leva à 
persistência de células inflamatórias que es-
tão intimamente associadas às doenças pró-
prias do envelhecimento, o qual é acelerado 
em PVHIV (4-5). Este processo está relacio-
nado com o modo de transmissão do HIV, 
raça, sexo, estilo de vida e contagem de lin-
fócitos T CD4 naive (6). 
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Já seu tratamento implica em polifarmácia, toxicidade, lesão renal e hepática, além de declínio 
cognitivo (7). 

Figura 1: Principais complicações metabólicas da infecção pelo HIV 8
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IMUNOSENESCÊNCIA 
A melhora imunovirológica com o início 

da TARc elimina o risco de desenvolvimen-
to das infecções oportunísticas, porém leva 
a um estado de ativação imune persistente 
(9). Marcadores de ativação das células T 
(HLA-DR, CD38) e de exaustão (PD-1, CD57) 
estão significantemente elevados em PVHIV 
comparados com indivíduos não-infecta-
dos (10) . Há uma diminuição de células T 
CD4+ e CD8+ naives, uma inversão da re-
lação CD4+/CD8+, aumento na frequência 
de monócitos ativados e aumento de citoci-
nas pró-inflamatórias, incluindo TNFa, IL-6 e 
IFNg (11). Biomarcadores de inflamação in-
cluindo proteína C reativa (PCR), D-dímero e 
CD14 solúvel (sCD14) estão todos elevados 
no plasma de PVHIV em uso de antirretrovi-
rais (ARVs). Esses biomarcadores de ativação 
são observados no envelhecimento por in-
flamação (“inflamm-aging”) (12). 

Há evidências que as células imunológicas 
são importantes contribuintes para doen-
ças relacionadas com a idade e podem elas 
próprias contribuir para a inflamação crôni-
ca por meio do processo conhecido como 
senescência celular. A Figura 2 abaixo, ilustra 
os mecanismos e consequências da inflama-
ção associada ao HIV. A infecção não trata-
da é caracterizada por acentuada ativação 
imune (mostrada em vermelho) desencade-
ada pela replicação viral e exacerbada pela 
translocação microbiana e comorbidades. 
Ativação imune acelera a perda de células T, 
resultando em progressão para Aids. A TARc 
elimina esse sistema. Entretanto, baixo nível 
de inflamação e exaustão imune persistem e 
resultam no fenótipo de imunosenescência 
e aumento do risco de doenças relacionadas 

ao envelhecimento (mostrado em azul) (13).

FRAGILIDADE 
Os efeitos cumulativos da inflamação crô-

nica contribuem para uma síndrome clínica 
conhecida como fragilidade. Pacientes frá-
geis têm alto risco de evoluir, clinicamente, 
de forma desfavorável, e essa síndrome é 
comum em PVHIV (14). A presença de fra-
gilidade em PVHIV tem aumentado e pode 
ser atribuída a níveis elevados de mediado-
res inflamatórios como IL-6 e PCR, que são 
altamente relacionados com as doenças do 
envelhecimento.  

A fragilidade tem sido cada vez mais associa-
da ao HIV e identificada como um fator pre-
ditor independente para o desenvolvimento 
de doença cardiovascular e diabetes mellitus, 
incidência de quedas e mortalidade (15-17). 

DÉFICIT NEUROCOGNITIVO 
O comprometimento neurocognitivo é as-

sociado com a infecção pelo HIV tratada ou 
não, e pode variar desde a demência até per-
da sutil da concentração, atenção e controle 
motor (18). Embora as manifestações mais 
graves do complexo da demência relaciona-
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da à Aids (HAND) tenham melhorado drama-
ticamente com o controle virológico devido 
à TARc, déficit neurocognitivo leve ou assin-
tomático persistem e são agora a ocorrência 
mais comum (19).

Aproximadamente metade das PVHIV apre-
sentam alguma forma de prejuízo cognitivo 
e isso tem sido atribuído à inflamação persis-
tente apesar da TARc ou dano antes do seu 
início (20-22) . Essa hipótese é respaldada 
pelo fato de que, na infecção não tratada, a 
gravidade da demência não está relacionada 
com a caga viral plasmática mas com a pre-
sença de marcadores inflamatórios e com a 
carga viral no líquor (21). 

Achados recentes atribuem, aos macrófa-
gos, o papel pela inflamação persistente no 
sistema nervoso central (23), o que ajuda a 
explicar o aumento da susceptibilidade das 
PVHIV à doença microvascular, ao déficit 
cognitivo e à fragilidade.

DOENÇA CARDIOVASCULAR 
(DCV) 

A DCV é atualmente a principal causa de 
morbidade e mortalidade em PVHIV, visto 
que há mecanismos paralelos entre o risco 
aumentado de DCV observado no proces-
so de envelhecimento e a infecção pelo HIV 
(24).

A disfunção endotelial é o principal meca-
nismo fisiopatológico da DCV que, por sua 
vez, está intimamente associada com a ati-
vação imune crônica (25-27). Indivíduos in-
fectados pelo HIV em TARc experimentam 
um estado de ativação imune crônica que 
tem sido associada à formação de placas ca-
rotídeas (28), rigidez arterial e disfunção en-
dotelial (29-31). A associação entre a infec-

ção pelo HIV tratada e DCV é independente 
da idade, sexo ou tabagismo.

A ativação imune crônica e altos níveis de 
citocinas pró-inflamatórias em vários tecidos 
(fígado, tecido adiposos, trato gastrintestinal, 
músculos) são também associados com alte-
rações lipídicas e RI, e resultam em hiperten-
são por alteração na dinâmica da homeosta-
se vascular (32). 

O estado permanente de inflamação e ati-
vação imune crônica são algumas das causas 
de disfunção endotelial, aterosclerose e hi-
pertensão, afetando a funcionalidade cardio-
vascular, podendo ser considerados fatores 
preditores de doença arterial coronariana e 
cerebrovascular (33).

SÍNDROME METABÓLICA (SM) 
A prevalência de SM nas PVHIV é compará-

vel à população não infectada, porém maior 
nas PVHIV tratadas em comparação às não 
tratadas com ARVs (34-35). Em geral, pa-
cientes com SM são mais velhos, infectados 
por mais tempo e têm maior índice de massa 
corpórea (IMC). 

Algumas coinfecções, como Hepatite C, 
têm sido associadas à maior incidência de SM 
e DCV nessa população, podendo aumentar 
a taxa de mortalidade (36).

 PVHIV não tratadas têm maior risco de de-
senvolver SM não somente pela infecção, 
mas também por seus hábitos de vida (ta-
bagismo, etilismo, sedentarismo, dieta ina-
dequada), enquanto PVHIV em tratamento 
apresentam maior risco de desenvolver dis-
lipidemia e DCV (37) 

A ativação imune também é responsável 
por causar RI e, consequentemente, alta 
concentração plasmática de glicose e desen-
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volvimento de hiperinsulinemia e DM (38). 

LIPODISTROFIA
Assim como dislipidemia e hipertensão, pa-

cientes tratados com ARVs também podem 
apresentar alterações na distribuição da gor-
dura corpórea (39). 

A lipodistrofia é uma condição degenera-
tiva causada por redistribuição anormal do 
tecido adiposo. Isso tem sido associado com 
aumento no risco de desenvolver SM e DCV, 
sendo mais frequente em mulheres (40).

PVHIV em uso de ARVs que apresentam li-
podistrofia têm menor prevalência de obesi-
dade, apesar dos níveis anormais de glicemia 
e lípides, sendo um desafio na manutenção 
do peso e na prevenção de resistência insulí-
nica (RI) (41-42).

DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA 
NÃO-ALCOÓLICA (DHGNA)

PVHIV frequentemente desenvolvem DHG-
NA (40). Forte correlação foi encontrada en-
tre altos níveis de aldosterona (uma hormô-
nio esteroide que, quando desregulado, é 
associado ao desenvolvimento de DCV) com 
SM e acúmulo de gordura hepática. Obesi-
dade e diabetes mellitus (DM) são também 
associados à fibrose e à esteatose hepática 
em PVHIV (43). 

PVHIV também apresentam altos níveis de 
aspartato transaminase, triglicérides e pres-
são arterial, e níveis de HDL-colesterol mais 
reduzidos em comparação com pacientes 
sem SM.

DOENÇA RENAL  
A doença renal é relativamente frequente 

em PVHIV e inclui condições associadas ao 
vírus e seu tratamento (por exemplo: nefro-
patia associada ao HIV – HIVAN), infecções 
oportunísticas, resposta imune sistêmica e 
toxicidade (8).

A combinação da infecção pelo HIV e SM 
exacerba a lesão renal causada pelo vírus, 
promovendo aumento na relação albumina/
creatinina (44). Foi encontrada ainda uma 
relação entre os níveis de cistatina-C (um 
marcador da função renal, que mostra estar 
associado com risco de desenvolver DCV e 
DM) e SM (45).

Com relação aos ARVs, o Atazanavir pode 
promover cristalúria e ocasionalmente, ne-
frolitíase. Já o Tenofovir (TDF) pode causar 
perda renal de fosfato, Síndrome de Fanco-
ni, necrose tubular aguda e, finalmente, le-
são renal crônica. Por outro lado, Cobicistat, 
Dolutegravir e Trimetoprim podem aumentar 
a concentração sérica de creatinina e dimi-
nuir a taxa de filtração glomerular estimada 
(TFGe) sem afetar a taxa de filtração glo-
merular real. Medir a depuração de cistatina 
pode ajudar a resolver esse problema, apesar 
de não estar disponível em todos os serviços 
que atendem PVHIV.

O método mais acurado para estimar a TFG 
é a equação “Chronic Kid- ney Disease Epi-
demiology Collaboration”(CKD-EPI). 

Recentemente, a prevalência e as taxas 
de incidência de doença renal atribuída ao 
envelhecimento e problemas metabólicos 
(por exemplo: DM, hipertensão, aterosclero-
se) em PVHIV têm aumentado e podem ser 
maiores quando comparadas com indivídu-
os não-infectados (46-47). Portanto, o uso 
de medicações nefrotóxicas deve ser evitado 
em idosos infectados pelo HIV. Por exemplo, 
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trocando o TDF  por Tenofovir alafenamide, 
uma pró-droga do TDF, promovendo efeitos 
benéficos na TFG, albuminúria e proteinúria 
(48).

DOENÇA ÓSSEA
Um estudo derivado de um banco de da-

dos da cidade de Boston (EUA) identificou 
um aumento de 62% na prevalência de fra-
turas em PVHIV comparadas com controles 
negativos, sem qualquer associação com os-
teoporose e fatores relacionados à mesma 
como tabagismo, baixo IMC, alguns ARVs ou 
uso crônico de corticoides.  

Uma metanálise estimou um aumento de 7 
vezes no risco de osteoporose, assim como 
risco consideravelmente maior de fraturas 
em PVHIV.  

Em estudos mais recentes, um aumento 
moderado na incidência de fraturas foi re-
latado, após ajuste de dados demográficos, 
comorbidades, tabagismo, etilismo e IMC. Já 
a incidência de fratura por trauma parece ser 
menor (49). Dados também sugerem que a 
exposição cumulativa ao TDF e ao Lopina-
vir/ritonavir aumenta o risco de fratura (50). 
Em contraste, inibidores de integrase como 
o Raltegravir são associados a menos oste-
openia que com TDF ou IP, como Atazanavir 
e Darunavir. TAF também tem melhor perfil 
que TDF para toxicidade óssea, assim como 
renal (51-53). 

NEOPLASIAS
PVHIV têm maior risco de desenvolver ne-

oplasias devido à imunossupressão e co-in-
fecções com vírus oncogênico (54). O HIV 
pode causar câncer por efeito carcinogêni-
co direto, por ativação das vias de inflama-

ção ou por toxicidade dos ARVs. Além disso, 
foi demonstrado que a linfangiogênese, fun-
damental no crescimento e sobrevida dos 
linfomas, deriva de ação direta das proteínas 
do HIV, mais que do próprio vírus (55). A inci-
dência de neoplasia não relacionadas à Aids 
em PVHIV é duas vezes maior que na popula-
ção em geral, apesar da TARc (56).

TARC
O processo de envelhecimento pode alte-

rar a farmacologia dos ARVs, visto que pa-
cientes mais velhos apresentam maior re-
lação gordura/água, a qual pode alterar a 
absorção dos medicamentos. Idosos têm 
35% mais tecido adiposo e redução em 15-
20% da massa muscular e do conteúdo de 
água quando comparados a indivíduos mais 
jovens, o que pode influenciar no volume de 
distribuição de fármacos. Da mesma manei-
ra, o fluxo sanguíneo hepático é reduzido e o 
metabolismo dos medicamentos é reduzido 
em torno de 30% em pacientes com mais de 
65 anos (57-58).

Alguns estudos avaliando idosos em uso de 
inibidores da protease têm reportado maio-
res concentrações e mais toxicidade compa-
rados a indivíduos mais jovens, mas a evidên-
cia é limitada (59-63).

Embora os inibidores da integrase sejam re-
comendados como primeira linha em adul-
tos infectados pelo HIV, independentemente 
da idade, não há muitos estudos com idosos 
em uso desses ARVs. 

Mais recentemente, o uso desses ARVs tem 
sido associado a ganho de peso, especial-
mente em pacientes com mais de 60 anos, 
mas o impacto desse ganho nos parâmetros 
farmacocinéticos, na eficácia, no ajuste de 
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dose e na adesão de indivíduos mais idosos 
requer estudos futuros (64-65).

CONCLUSÕES
A infecção pelo HIV promove inflamação 

persistente, ativação imune crônica, disfun-
ção tímica, translocação bacteriana e, por 
fim, envelhecimento prematuro. Todas essas 
alterações somadas à imunosenescência, 
toxicidade da TARc e co-infecções podem 
levar às comorbidades não relacionadas à 
infecção, como SM, DCV e neoplasias não 
relacionadas à Aids. 

O  manejo dessas comorbidades tem sido 
um desafio na assistência dessas pessoas. 

Portanto, exames de rotina são parte es-
sencial do seu seguimento, assim como a 
avaliação individual dos riscos a cada con-
sulta no sentido de prevenir e tratar essas 
comorbidades para promoção de melhor 
qualidade de vida.  
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RESUMO
O sarcoma de Kaposi é uma desordem 

multifatorial proliferativa de origem vascular 
capaz de se manifestar de diferentes formas. 
Dentre as manifestações clínicas dessa do-
ença, a que se encontra associada ao HIV é 
a mais agressiva, com rápida evolução para 
lesões nodulares. O aparecimento do HIV 
alterou a frequência e a disseminação do 
sarcoma de Kaposi, com reflexos nas formas 
de transmissão da doença e predomínio em 
homens que fazem sexo com homens. Além 
disso, o HIV apresenta um papel importan-
te na fisiopatologia do sarcoma de Kaposi 
acompanhada por uma resposta inflama-
tória à proteína transativadora (Tat) do HIV, 
responsável pelo desenvolvimento neoplási-
co das lesões ao promover a proliferação e 
a angiogênese. Felizmente, com a introdu-
ção da terapia antirretroviral, houve uma re-
dução considerável no número de casos de 
Kaposi associado ao HIV. Entretanto, a ação 
dos antirretrovirais está associada à inibição 
da replicação do HIV e pouco se sabe sobre 
a ação destes fármacos sobre o agente etio-
lógico, o Herpesvirus associado ao sarcoma 
de Kaposi (KSHV).  

Palavras chave: Sarcoma de Kaposi; Her-

pesvirus associado ao sarcoma de Kaposi; 
KSHV; HIV; Proteína transativadora; Tat. 

ABSTRACT
Kaposi’s sarcoma is a multifactorial prolife-

rative disorder of vascular origin capable of 
manifesting itself in different ways. Among 
all the clinical manifestations, the one that is 
AIDS-associated is the most aggressive, with 
rapid evolution to nodular lesions. The HIV 
infection altered the frequency and spread, 
with repercussions on the forms of Kaposi’s 
sarcoma transmission and predominance in 
men who have sex with men. Besides, HIV 
plays an important role in the pathophysio-
logy of Kaposi’s sarcoma accompanied by an 
inflammatory response to the HIV transacti-
vating protein (Tat), responsible for the neo-
plastic development of lesions by promoting 
proliferation and angiogenesis. However, 
with the introduction of antiretroviral thera-
py, there was a considerable reduction in the 
number of AIDS-associated Kaposi´s sarco-
ma cases, but the action of antiretrovirals is 
associated with inhibition of HIV replication 
and little is known about the action on the 
etiologic agent: Kaposi’s sarcoma-associated 
Herpesvirus (KSHV).  
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O sarcoma de Kaposi (SK), descrito por 
Kaposi em 1872, apresentava-se como uma 
doença de pele rara, com lesões de mes-
ma forma e intensidade predominantes nos 
membros superiores e inferiores, mas dife-
rindo dos carcinomas de pele por não haver 
envolvimento dos vasos linfáticos e causar 
doença sistêmica (1). Devido à grande diver-
sidade histopatológica entre as lesões, dife-
rentes manifestações clínicas e dificuldades 
no cultivo do vírus e na padronização de 
técnicas sorológicas específicas, a desco-
berta do real agente causador do sarcoma 
de Kaposi demorou mais de um século após 
a descrição da doença. A implementação de 
técnicas de biologia molecular possibilitou 
o isolamento do genoma viral frequente em 
mais de 80% das lesões de SK (2,3).

Com base na morfologia, nas proprieda-
des biológicas, nos dados sorológicos e no 
sequenciamento genético, o herpesvirus 
humano 8 (HHV8), agente etiológico do sar-
coma de Kaposi, também conhecido como 
herpesvirus associado ao sarcoma de Kaposi 
(KSHV) foi classificado pelo comitê interna-
cional para a nomenclatura de vírus (ICTV 
- https://talk.ictvonline.org/taxonomy/) na 
família Herpesviridae que abrange vírus de 
extenso genoma de DNA dupla fita capaz de 
sintetizar diversas proteínas que auxiliam no 
estabelecimento de uma infecção latente no 
curso natural da doença. O KSHV apresenta 
um genoma com cerca de 170 kb distribuí-
dos em fragmentos de leituras abertas (ORF) 
codificando genes conservados comuns a 

outros herpesvírus, genes regulatórios ex-
pressos durante à latência viral e genes es-
truturais (4,5). Além de genes virais que codi-
ficam enzimas virais homólogas às enzimas 
celulares, como interleucina 6 (IL-6), interfe-
ron (IFN), proteínas do complemento e inibi-
dores de macrófagos. Estes genes foram ad-
quiridos da célula hospedeira e modificados 
ao longo da evolução viral para que tivessem 
função de oncogene (6).

O KHSV apresenta seu ciclo de replicação 
dividido em duas partes: a fase lítica quando 
o genoma proviral encontra-se linearizado e 
há produção de novas partículas infecciosas, 
na forma de cascata com a expressão de ge-
nes regulatórios que atuarão como fatores 
de transcrição para os genes tardios, resul-
tando na biossíntese viral (7). As partículas 
infecciosas liberadas podem infectar células 
do endotélio vascular e entrar no estado de 
latência viral, quando ocorre a circularização 
do genoma proviral na codificação de genes 
latentes e na evasão da resposta imunológica 
(8). 

Com o estabelecimento do estado laten-
te, o KSHV evade a resposta imune graças a 
ação dos genes latentes e desencadeia seu 
potencial carcinogênico com a expressão de 
genes indutores de tumor (9). Esses genes 
são responsáveis por alterar a morfologia das 
células endoteliais infectadas, que passam a 
ser denominadas células fusiformes e pro-
movem: a secreção de citocinas inflamató-
rias para recrutar células imunes para o local 
da lesão; a liberação de fatores que promo-
vem a angiogênese e a proliferação celular; 
a modulação de vias celulares na inibição da 
apoptose (10,11), o que cria um microam-
biente favorável a uma desordem multifato-
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rial proliferativa de origem vascular. 
Essa desordem se apresenta de quatro for-

mas epidemiológicas: a) clássica se apre-
senta como um tumor de pele com evolu-
ção lenta, afetando extremidades do corpo, 
prevalente nos países do Mediterrâneo e em 
homens idosos; b) endêmico, presente em 
crianças e adultos da África tropical, com 
sintomas semelhantes à forma clássica, po-
rém é fatal em crianças por características 
imunológicas; c) iatrogênica, induzida pela 
imunossupressão medicamentosa em pa-
cientes transplantados, com rápida evolução 
devido à reativação viral, mas tende a cessar 
com a parada da medicação; d) Kaposi as-
sociado à infecção pelo HIV (AIDS-SK) não 
acomete somente a pele, como nas demais 
formas, mas se estende às vísceras e às mu-
cosas, e a lesão apresenta aparência nodular 
como estágio final (4).  

O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia que 
sempre esteve presente na África central. Em 
locais onde ele é endêmico, a principal for-
ma de transmissão é a intrafamiliar associada 
ao compartilhamento de utensílios com sa-
liva contaminada, apresentando uma distri-
buição igualitária entre os sexos e as idades 
(12). Porém, com o aparecimento do vírus 
da imunodeficiência humana (HIV), a frequ-
ência e a disseminação de SK deram-se de 
forma ampliada no continente africano e 
teve reflexos nas formas de transmissão do 
KSHV. Nos países onde o sarcoma de Kaposi 
não é endêmico tem-se a prevalência entre 
homens homossexuais devido ao comporta-
mento sexual, pois o HHV8 continua sendo 
prevalente na saliva (9) e a sua presença em 
fluidos genitais foi pouco observada. Dia-
mond e colaboradores (1998) (13) detecta-

ram produtos gênico no tecido prostático, 
o que sugere um possível sítio de replicação 
viral, mesmo que não se tenha evidências su-
ficientes que comprovem a via sexual como 
uma via de transmissão. Assim como a trans-
fusão sanguínea, em que há relatos da pre-
sença de HHV8 em células mononucleares 
do sangue periférico (PBMC) (4).

Contudo, a prevalência desse vírus ao redor 
do mundo varia de acordo com a distribuição 
geográfica e com o endemismo viral, sendo 
o continente africado de maior prevalência, 
torno de 50% entre os adultos; seguido pela 
Europa (20-30%), América Latina (4-15%) e 
Estados Unidos da América (1,5-7%) (6,14). 
Nos Estados Unidos, a incidência de SK é bai-
xa, porém quando associado ao HIV o risco 
de SK passa a ser 20.000 vezes maior, prin-
cipalmente em homens homossexuais (15-
20%) (4,6), o que leva a crer que a coinfecção 
com o HIV é um importante cofator no de-
senvolvimento de sarcoma de Kaposi.  

Portanto, o sarcoma de Kaposi passou a ser 
considerado a neoplasia definidora da sín-
drome da imunodeficiência adquirida (aids), 
dada a sua agressividade e rápida progressão 
em pessoas infectadas pelo HIV, podendo 
disseminar para pele, vísceras e linfonodos 
(10). Em que há uma interação benéfica a 
ambos os vírus.

Uma importante molécula responsável por 
essa interação é a proteína do HIV-1, Tat (15): 
proteína regulatória transcrita pelo gene tat 
é conhecida como transativadora da trans-
crição e atua no núcleo celular, de forma a 
facilitar o recrutamento de fatores celulares 
na transcrição do genoma do HIV16,17, cru-
cial na replicação viral e na patogênese do 
HIV. Entretanto, a Tat não atua somente em 
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benefício ao HIV, formas incompletas dessa pro-
teína podem induzir alterações biológicas em cé-
lulas não-infectadas, levando o indivíduo a imu-
nossupressão, por efeito bystander (18); interagir 
com outras proteínas do HIV (19).Além de atuar 
em sinergismo com outras infecções (20). 

A Tat pode assumir mais de uma conformação 
proteica dependendo das moléculas com as quais 
interage para uma melhor estabilização de sua es-
trutura tridimensional (21). Sendo assim, quando 
secretada tende a se concentrar nos tecidos in-
teragindo com receptores de membrana celular 
ou componentes da matriz (22,23). No contexto 
do sarcoma de Kaposi, o desenvolvimento neo-
plásico pode ser atribuído a Tat ao interagir com 
receptores de membrana das células endoteliais 
(23) desencadeando respostas na adesão, na pro-
liferação e na apoptose dessas células, sustentan-
do assim, o microambiente necessário para o de-
senvolvimento das lesões. Além de interagir com 
receptores de heparina presente no envelope do 
KSHV de forma a aumentar a concentração de ví-
rions próximos às células endoteliais e facilitar a 
infecção do HHV8 (24).

A fisiopatologia do HHV8 é acompanhada pela 
resposta inflamatória gerada por proteínas virais 
que atuam como fator de transcrição na secre-
ção de citocinas e alteração fenotípica das células 
endoteliais, além da resposta inflamatória gerada 
pela simples presença do HIV e resposta celular à 
Tat. Sendo assim, ambos os vírus atuam na pro-
moção de uma resposta inflamatória exacerbada, 
quando em coinfecção, que favorece o desenvol-
vimento das lesões de Kaposi (25). 

A existência da terapia antirretroviral (TARV) 
trouxe uma redução na prevalência de sarcoma 
de Kaposi em pessoas que vivem com HIV, prin-
cipalmente nos casos de lesões associadas à ca-
vidade oral e trato gastrointestinal, com completo 

desaparecimento em 35% dos casos (26). A 
ação dos antirretrovirais está associada à ini-
bição da replicação do HIV, na melhora da 
resposta imune do hospedeiro, com o au-
mento de células T CD4 e provável atividade 
anti-angiogênica dos inibidores de protease 
(9,27). Ainda há algumas questões pertinen-
tes à eficácia da TARV na incidência de Kapo-
si, pois apesar da redução das manifestações 
clínicas, a soroprevalência do HHV8 vem 
crescendo entre indivíduos que vive com 
HIV (28).
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Resistência transmitida do HIV aos antirretrovirais 

   Um consórcio do Mediterrâneo europeu envolvendo dados coletados na França, Itália, Espanha Portugal e Grécia, av-

aliou amostras de pacientes com diagnóstico recente de infecção pelo HIV para determinação de mutações no HIV que 

poderiam hipoteticamente comprometer a eficácia da primeira linha de tratamento a esquemas contendo inibidores da 

integrase.  Nesse estudo amostras de 1844 pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV coletadas em 2018 e 2019 

foram avaliadas com relação a resistência transmitida aos análogos aos nucleosídeos (ITRN) e aos inibidores da inte-

grase.  Dessas, 79% eram de homens, 60% de homens que fazem sexo com homens e muito importante, 47,2% das 

amostras eram de vírus que não eram do subtipo B.  Isso revela que nessa região do Mediterrâneo, a expansão de vírus 

não B se dá de forma muito frequente.

  Desses, 45/1844 pacientes (2,45%) apresentavam mutações que foram consideradas “clinicamente relevantes”.  Eu 

particularmente não gosto das designações de como essa (clinicamente relevantes), desde que signifiquem interpre-

tações de resultados que podem variar de acordo com algoritmos diferentes ou que podem mudar ao longo do tempo 

conforme o conhecimento a respeito se expande.  Prefiro a descrição do perfil de mutações.  De qualquer forma, 2,4% 

das amostras apresentavam mutações clinicamente relevantes a raltegravir e elvitegravir enquanto uma amostra 

(0,05%) apresentava mutação relevante ao dolutegravir e bictegravir.  De qualquer forma, as mutações detectadas 

fforam T61I (n=1; 0,06%), T66A (n=1; 0,06%), E138T (n=1; 0,06%), R263K (n=1; 0,06%), e outras menos impactantes como 

G163K/R (n=36, 1,95%); H51Y (n=3, 0,16%); E157Q+T97A (n=2, 0,11%); E157Q+Q95K (n=2, 0,11%); T97A (n=1; 0,06%).  

 Com relação a mutações aos análogos aos nucleosídeos, 16 pacientes tinham vírus com a mutação M184V (3TC), 2 

com K65R (tenofovir), 45 apresentavam mutações do AZT (TAM) sendo que 14 apresentavam 2 ou mais TAMs.  Dessa 

foram, incidência de mutações clinicamente relevantes aos tenofovir foi de 0,8%, abacavir foi de 1,5% e 3TC foi de 1%, 

de acordo com a interpretação do estudo. 

(De Salazar A, Glasgow 2020, Abstract O322)    
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Início de tratamento com 3TC e dolutegravir

   O estudo GEMINI apresentou nesse congresso os resultados de 144 semanas.  Nesse estudo, pacientes virgens de 

tratamento foram randomizados para iniciarem tratamento com tenofovir/FTC e dolutegravir (n=717) ou 3TC e dolute-

gravir (n=716).  Chamo a atenção que nos critérios de inclusão não tínhamos pacientes com carga viral superior a 500 

mil cópias/mL nem pacientes com qualquer mutação de resistência “importantes” tanto na transcriptase reversa quanto 

na protease.  Dessa forma, as diretrizes internacionais que preconizam o início de tratamento com 3TC e dolutegravir 

ainda orientam o uso de genotipagem pré tratamento e excluem pacientes com carga viral maior que 500 mil cópias 

dede RNA do HIV/mL de plasma.  Quando se observam os resultados no critério Intensão de Tratamento, onde a perda de 

seguimento é considerada falha de tratamento, chegamos na semana 144 de estudo com impressionantes 82% dos pa-

cientes com carga viral indetectável < 50 cópias/mL no braço do 3TC comparados a 84% no braço tenofovir/FTC.  Os 

pacientes no braço do 3TC tiveram efeitos adversos relacionados ao tratamento com incidência significativamente 

menores (20%) em comparação com o braço usando tenofovir/3TC (27%).  Na semana 144, a média de ganho de peso 

foi de 3,7 kg no braço do 3TC comparado com 2,4 kg do outro braço do estudo. 

(Cahn et al. HIV Glasgow 2020; Abstract P018)
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O tratamento entre pessoas com CD4 baixo

   Um estudo alemão avaliou a resposta ao tratamento entre pessoas com CD4 baixo ou muito baixo.  O estudo era de 

“vida real” e o início de tratamento continha TAF/FTC associado a uma outra classe de antirretrovirais.  Eram 105 pessoas 

consideradas como “apresentadores tardios (LP)” com mediana de células T CD4+ de 205 que foram comparados a 56 

pacientes considerados como “apresentadores muito tardios (VLP)” com mediana de CD4 de 106 e 191 pacientes que 

não eram “apresentadores tardios (NLP)” com mediana de CD4 de 559.  Deve-se ressaltar que a mediana de carga viral 

entre os LP e VLP foi de 5 e 5.1 log10 de carga viral enquanto a carga viral entre os NLP foi de 4.3 log10, sendo a difer-

ençaença entre LP e NLP estatisticamente significante.  Depois de 24 meses após o início de tratamento, a porcentagem de 

carga viral indetectável foi de 80% versus 74% entre os NLP e LP respectivamente.  Na análise por intensão de tratamen-

to onde falha virológica ou perda de seguimento é considerada falha de tratamento, a porcentagem de sucesso após 

12 meses de início de tratamento foi de 85% entre os NLP comparados a 76% entre os LP e 73% entre os VLP.  Aos 24 

meses de início de tratamento, a resposta virológica foi de 76% entre NLP comparados a 69% entre LP e 60% entre VLP.  

Esses números da vida real são ruins, comparados ao que encontramos em estudos clínicos.  Claro que entre pacientes 

com CD4 muito baixo, a chance de falha virológica é maior.

(Postel N, Glasgow 2020, Abstract P129) 
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Cabotegravir/rilpivirine injetável de ação prolongada

   Cabotegravir é um inibidor da integrase e a rilpivirina é um ITRNN e resultados do estudo FLAIR pela primeira vez de-

mostraram que mais de 90% das pessoas que recebem injeções mensais têm carga viral indetetável após 96 semanas 

de tratamento.  Nesse congresso, foi demostrado que cabotegravir / rilpivirina foi eficaz independentemente de os par-

ticipantes do estudo iniciarem as injeções imediatamente ou tomarem previamente versões orais dos medicamentos 

durante quatro semanas antes de mudar para as injeções, o que é conhecido como período de indução oral (oral lead 

in). A razão para o período de indução oral é garantir que os medicamentos fossem bem tolerados, uma vez que os in-

jetáveis de ação prolongada não podem ser retirados do corpo se causarem problemas mais graves. No entanto, não 

houve preocupações de segurança específicas na parte inicial do estudo.  Também, outros medicamentos injetáveis de 

ação prolongada que usam a nanotecnologia, como medicamentos psiquiátricos, não requerem um período de in-

dução oral. 

  Após 96 semanas, foi oferecido cabotegravir/rilpivirina aos participantes do estudo (FLAIR) que tinham sido inicial-

mente randomizados para receber TARV oral. Poderiam optar por receber as injeções imediatamente ou começar com 

a indução oral de quatro semanas. Embora a distribuição não tenha sido randomizada, a maioria das características dos 

pacientes eram comparáveis entre as 111 pessoas que receberam as injeções imediatamente e as 121 pessoas que rece-

beram a indução oral. Vinte e quatro semanas depois, 99,1% e 93,4% dos dois grupos, respetivamente, tinham carga viral 

indetetável.  O tratamento foi geralmente seguro e bem tolerado.  Interessante notar que a supressão virológica na 

análise por intensão de tratamento foi de 99,9% no braço que não fez a indução oral comparado com 93,4% nos que a 

fizeram.  Como a viremia foi menor de 1% em ambos os braços, posso concluir que de fato, a indução oral causa mais 

intolerância do que não a fazer. 

(D’Amico R, Glasgow 2020, Abstract O44 
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A resistência e a troca para dois ITRN e inibidor de integrase de 2ª geração

   Pacientes usando darunavir ou atazanavir incrementados e associados a dois ITRN foram randomizados para trocar o 

tratamento para TAF/FTC/Bictegravir (n=290) ou para manterem o tratamento (n=287) por 48 semanas.  Após a semana 

48, todos passaram ao esquema com TAF/FTC/Bictegravir.  A manutenção da carga viral indetectável foi no geral de 

99%, e na viremia não houve seleção de mutantes resistentes do HIV.  Muitos pacientes albergavam vírus resistentes 

antes da troca de tratamento, mas a resposta ao tratamento não diminuiu após a troca.  A resposta ao tratamento para 

pacientes com vírus que apresentasse qualquer tipo de resistência foi de 98% (208/213), com resistência a ITRN foi de 

96%96% (94/98), com M184V/I foi de 95% (59/62), presença de mais de que 1 TAM foi de 96% (52/54), mutação para ITRNN 

foi de 98% (127/129), para IPs foi de 100% (52/52), e para inibidores de integrase foi também de 100% (14/14).  Con-

clui-se que se a carga viral já estiver indetectável por algum período de tempo, esquemas com menor barreira genética 

comparados a IPs, como esquemas com 2 ITRN e inibidor de integrase de segunda geração, mutações prévias de re-

sistência não comprometem a durabilidade da supressão viral. 

(Rockstroh J, Glasgow 2020, Abstract P036) 
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Introdução: Existem no mundo 37,9 milhões de pessoas infectadas com o HIV, sendo mais da metade dessa 

população composta por mulheres adultas ou jovens. Aproximadamente 770 mil pessoas já morreram por 

complicações causadas pelo vírus até o fim do ano de 2018. Um dos fatores que impede a erradicação do HIV-1 nos 

pacientes infectados é a latência viral. Muitos fatores estão envolvidos no estabelecimento e na manutenção da 

latência do HIV, incluindo a organização da cromatina nas regiões de integração viral por modificações epigenéticas. 

Foi observada uma diminuição da fosforilação da serina 227 da proteína de RSK2 nas células infectadas com o HIV, 

essa essa fosforilação é importante para a ativação da função cinase de RSK2. Com a diminuição da atividade de cinase de 

RSK2, houve uma diminuição na fosforilação de fatores transcricionais que estão relacionados a RSK2, como o fator 

de transcrição NF-kB. A modulação negativa que RSK2 sofreu nas células infectadas com HIV pode ser um fator 

importante que leva à compreensão dos mecanismos de latência e dos processos de infecção viral. Assim sendo, 

manipular essa proteína e analisar sua influência na produção viral são processos crucias para uma compreensão do 

ciclo de replicação do HIV. 

Objetivo: Realizamos knock down do gene RSK2 em células infectadas com o HIV e sem infecção, analisamos os 

efeitos dessa manipulação na expressão do fator NF-kB em extratos citoplasmáticos e nucleares, relacionando os 

dados obtidos com a produção de novos RNAs virais durante um ciclo replicativo do HIV. 

Materiais e métodos: A partir de um concentrado de hemácias e leucócitos foram separadas células mononucleares 

do sangue periférico por gradiente de densidade, utilizando o reagente Ficoll-Paque. Os linfócitos CD4 foram 

purificados a partir de PBMCs e ativados para posterior transfecção. Depois de transfectadas, as culturas foram 

infectadas com HIV-1 T-trópico. As infecções foram interrompidas nos tempos de 6, 12, 24 e 36 horas para obtenção 

de amostras de DNA, RNA e proteína. As amostras de DNA foram utilizadas para análise de DNA proviral e como 

controle das infecções pela metodologia de PCR quantitativa, os RNAs extraídos foram utilizados para análise de 

expexpressão gênica de RSK2, pela metodologia de PCR quantitativa e análise do RNAm viral por PCR digital, as proteínas 

obtidas foram separadas em extratos nucleares e XV citoplasmáticos e utilizadas para a análise de expressão e 

modificação proteica por western blot. 

Resultados e Conclusão: Foram observados dois bloqueios: um em nível pós-traducional e outro em nível gênico. 

Os bloqueios pós-traducional e gênico, nos tempos de 6 e 12 horas, tiveram efeitos parecidos nas células infectadas 

com HIV; houve uma diminuição de fosforilação de RSK2 e de IkB alfa, mas não redução do deslocamento nuclear de 

NF-KB. Houve também a contínua produção de RNAs virais nesses tempos. Já nas condições de 24 e 36 horas, nas 

células infectadas, as quais apresentaram um bloqueio pós-traducional de RSK2, houve uma redução no nível de 

fosforilação de IkB-alfa, que levou a um menor deslocamento de NF-kB para o núcleo celular, mas, não reduziu a 

prprodução de RNAs virais. Nas células que sofreram knock down, nos tempos de 24 e 36 horas, houve diminuição de 

RSK2 e de IkB-alfa, reduzindo o deslocamento de NF-kB para o núcleo e reduzindo a produção de RNAs virais. P. 47
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Objetivo: Desenvolver uma ferramenta computacional que simule os momentos iniciais da formação da população 

viral da infecção pelo HIV em um único indivíduo e o desenvolvimento do inóculo viral em diversos hospedeiros. A 

partir de uma análise fenotípica, considerando-se de modo mais importante a replicação viral, deverá ser possível 

avaliar os eventos de transmissão viral e estabelecimento das novas infecções nos hospedeiros. 

Métodos: Foi desenvolvida uma metodologia in silico para avaliar o momento da transmissão e a qualidade das 

partículas virais transmitidas, sob um ponto de vista fenotípico. No modelo, atribui-se uma qualidade para as 

partículas virais, que é a classe replicativa, a qual determina quantas partículas uma partícula inicial é capaz de gerar, 

como progênie, após um ciclo de replicação. A progênie pode sofrer interferências, como a ocorrência de efeitos 

deletérios (causados por mutações deletérias, por exemplo) sobre as partículas virais. As probabilidades de ocorrência 

de efeitos deletérios, neutros e benéficos caracterizam a natureza estocástica do modelo fenotípico, alterando a 

distribuição da pdistribuição da progênie nas classes replicativas ao longo de ciclos de replicação viral. Após a formação e distribuição 

das progênies virais dentro de um hospedeiro, é gerado o gargalo genético de transmissão. Este gargalo é 

representado por um algoritmo responsável por simular a transmissão de partículas virais a um novo hospedeiro. 

Neste trabalho, foi definida a transmissão de somente 5 partículas virais a um novo hospedeiro, como sendo o 

gargalo genético de transmissão. 

Resultados: Foram simulados 8 cenários diferentes, sendo que cada cenário foi simulado mil vezes, para que fosse 

obtido um conjunto estatisticamente robusto de dados, resultando em 8 mil simulações no total. Cada cenário 

simulou 101 pacientes sendo infectados em uma cadeia linear, com cada paciente tendo 45 ciclos de replicação viral, 

o equivalente a ~100 dias de evolução viral. Os resultados obtidos indicam que quanto maior a frequência de 

transmissões precoces (menor quantidade de ciclos de replicação viral) maior a chance de a infecção persistir ao 

longo do tempo. Em casos de transmissões tardias, as partículas virais não são capazes de manter a epidemia. As 

ininfecções ocorrem, mas o inóculo viral, contendo os efeitos das mutações sofridas, não é capaz de promover uma 

infecção duradoura em um novo hospedeiro. Assim, as chances de novas infecções bem-sucedidas diminuem ao 

longo das transmissões entre os hospedeiros em momentos tardios de transmissões. Conclusão: O momento da 

transmissão do HIV é um fator-chave na manutenção da epidemia. O modelo aqui proposto demonstra que as 

transmissões ocorridas durante os primeiros ~10 dias de infecção apresentam maior probabilidade de promover uma 

infecção com melhores partículas virais transmissoras fundadoras. 

MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL DO GARGALO 
DE TRANSMISSÃO DURANTE O ESTABELECIMENTO DA INFECÇÃO PELO HIV
MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL DO GARGALO 
DE TRANSMISSÃO DURANTE O ESTABELECIMENTO DA INFECÇÃO PELO HIV
TAIMÁ NAOMI FURUYAMA    
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Introdução: As infecções pelo HIV-1 são um problema mundial ainda longe de solução. O tratamento antiretroviral 

apesar de eficaz e bem tolerado não é capaz de erradicar o vírus dos pacientes. Um possível tratamento alternativo 

para a infecção do HIV-1 é a utilização de uma sequência específica de oligos antisense para inibir a replicação viral. 

Objetivo: Foram desenhados e avaliados oligos antisense quanto a sua atividade antiviral e citotoxicidade. Os oligos 

antisense anti-HIV-1 GAG 1, GAG 2, GAG 3, GAG 4, LTR 1, LTR 2 foram testados quanto sua atividade antiviral em 

células primárias em culturas, em combinação com as nanopartículas NPAlbumina Albumin Human Sigma A9731-1G, 

Albumin Bioscience Catalog #1001 e Phyto-Hase Enzyme. 

Metodologia: As células de PBMC foram adquiridas pelo método de separação por gradiente de densidade através 

do ficoll-paque plus, ressuspendidas em RPMI suplementado e ativadas com PHA e IL-2. Foi realizada viabilidade com 

Trypan Blue e as células foram congeladas para as padronizações, que foram divididas em 2 etapas. Na 1ª etapa 

padronizamos o tipo da nanopartícula, a concentração do oligo, uso de células frescas, tempo de cultura frente a 

uma infecção e manipulação da mesma. Na 2ª etapa foram testados 6 oligos com concentração de 0,2µM com a 

nanopartícula escolhida em cultura com duração de 22 dias, na presença de controles positivos e negativos. Os 2mL 

retirados de cada condição de cada uma das 5 coletas retirados de cada condição de cada uma das 5 coletas realizadas, foram centrifugados, o pellet foi congelado e o 

sobrenadante foi utilizado para quantificar a carga viral. 

Resultados: A viabilidade das células na presença de nanopartículas é melhor em relação ao controle negativo (sem 

infecção e sem nanopartículas) e a viabilidade das células com a nanopartícula 1 é melhor em relação às outras 

nanopartículas. A viabilidade das células é melhor quando o oligo está combinado com a nano 1 x em relação às 

outras nanopartículas e também quando comparamos ao oligo sozinho. Os oligos antisense GAG 2 e GAG 3 

apresentaram maior efeito frente à infecção, isto é, induziram maior redução da carga viral nas amostras tratadas ao 

compararmos com os controles sem oligos. 

Conclusão: a viabilidade celular foi melhor preservada quando foi combinado a nanopartícula 1 com os oligos. Com 

baixa concentração e baixa toxicidade, os oligos GAG 2 e GAG 3 foram os que melhor inibiram a replicação viral 

durante o tempo de cultura. 
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Introdução: Os obstáculos para a cura esterilizante da infecção pelo HIV entre pacientes tratados com antirretrovirais 

são a replicação viral residual proveniente dos assim chamados “santuários” do HIV-1 e a latência celular/viral.

Este trabalho faz parte de um projeto que tem como objetivo a tentativa de erradicação da infecção pelo HIV com o 

uso de intervenções associadas. Nosso objeto de estudo foi a imunoterapia baseada em células dendríticas derivadas

de monócitos (MoDCs), que constitui uma estratégia promissora para o tratamento de indivíduos infectados pelo HIV, 

na tentativa da eliminação das células infectadas em santuários 

Objetivo: Caracterizar a imunogenicidade do produto vacinal constituído por células dendríticas derivadas de 

monócitos (MoDCs) autólogos provenientes de indivíduos infectados pelo HIV, estimuladas com peptídeos autólogos.

Métodos: Dez indivíduos infectados pelo HIV foram imunizados. As células mononucleares do sangue periférico 

(PBMCs) foram obtidas por leucaférese. Os monócitos foram diferenciados em DCs na presença de IFN-α e GM-CSF. 

As DCs foram estimuladas com peptídeos autólogos. Três doses da vacina foram injetadas na região subcutânea axilar 

e inguinal dos pacientes a cada 2 semanas. Seis horas antes da inoculação nos pacientes, as MoDCs foram ativados 

pela adição de lipopolissacarídeo (LPS). Análises fenotípicas do produto da vacina foram realizadas. As respostas de 

células T específicas do HIV foram avaliadas após 48 horas de incubação com peptídeos autólogos. As amostras dos 

pacientes pacientes foram coletadas no momento da primeira dose da vacina (dia 0), no momento da 2ª dose da vacina (dia 14, 

refletindo o impacto da primeira dose da vacina), no momento da 3ª dose da vacina (dia 28), refletindo o impacto da 

2ª dose da vacina) e 2 meses após a 3ª dose da vacina (dia 90). As células do paciente foram estimuladas com 

peptídeos autólogos usados para sensibilizar as MoDCs, e IL2, TNF e IFN foram medidos por citometria de fluxo nas 

células T CD4 + e células T CD8 +. Quanto ao experimento de controle, as células do paciente foram estimuladas 

com enterotoxina do S aureus tipo B (SEB) e brefaldina (BFA). 

Resultados: Comparadas às células imaturas, as MoDCs maduras mostraram um perfil comuma expressão 

aumentada de HLA-DR, CD 86, CD80, CCR7, CD40 e CD83. Em relação às respostas de células T específicas para o 

HIV, houve um aumento significativo na medida das interleucinas do dia zero ao dia 14 e 14 a 28 nas células T CD4 + 

(IL-2 p = 0,008, TNF p = 0,0002 e IFN p = 0,005) e um aumento significativo nas medições de IL2 (p = 0,002) e TNF (p 

= 0,003) do dia zero ao dia 14 e 14 ao 28 (Kruskal-Wallis). 

Conclusão: Coletivamente, os resultados mostraram que os MDDCs usados na vacina têm um perfil maduro e essa

intervenção promoveu resposta imune in vitro em pacientes infectados pelo HIV.
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Introdução: O tratamento antirretroviral é efetivo e tem sido mais bem tolerado com o passar do tempo. No entanto, 

as mutações de resistência são um problema frente ao direcionamento clínico, principalmente, quando a falha 

repercute na primeira linha de tratamento. Até recentemente, a primeira linha de tratamento consistia em dois 

inibidores da transcriptase reversa análogos aos nucleosídeo (ITRN) e um inibidor de transcriptase reversa não 

análogo aos nucleosídeo (ITRNN), em maioria, o efavirenz. 

Objetivo: Identificar e analisar a prevalência de mutações de resistência na transcriptase reversa (TR) do gene pol do 

HIV, em pacientes submetidos a genotipagem com falha virológica no primeiro esquema antirretroviral contendo dois 

ITRN e um ITRNN. 

Metodologia: Foram avaliados 2934 laudos de genotipagem com falha a primeira linha de tratamento com ITRNN no 

Brasil entre dezembro/2015 a junho/2017. Foram obtidos característica epidemiológicas como gênero, localização 

geográfica, idade, subtipo viral, esquema antirretroviral, carga viral e níveis de linfócitos T-CD4+. A estatística 

descritiva e teste de hipóteses em variáveis categóricas foram feitas no programa SPSS, e análise multivariável 

(ANOVA) realizada no programa R.

Resultados: O gênero masculino compôs 69,3% da população. A média de: linfócitos T-CD4+ foi 315 células/mm3, 

carga viral de 154.897cópias RNA viral/ml e o tempo médio de tratamento foi 3,8 anos. Os subtipos prevalentes 

foram: B (73,2%), C (15,7%) e F (11%). Os esquemas antirretrovirais prevalentes foram Tenofovir/lamivudina/efavirenz 

(65,3%) e zidovudina/lamivudina/efavirenz (25,2%). Mutações mais prevalentes foram M184I/V (59,8%), e K103N 

(52,5%). A prevalência de mutações em expostos ao EFV foi 78,22% na classe dos ITRNN e 56,82% na associação de 

mutações aos ITRNN com a M184I/V  Em expostos a NVP, a prevalência de mutações aos ITRNN foi 76,91% e 62,74% 

desses tinham M184I/desses tinham M184I/V. Não houve alteração dos valores de carga viral de acordo com o número de mutações e 

tempo de tratamento. Os indivíduos infectados com subtipos B e F acumularam mais mutações. Homens 

apresentaram vírus com mais mutações em relação às mulheres. O acúmulo mutacional não variou de acordo com a 

idade. A resistência cruzada à rilpivirina foi detectada e demonstrou maior prevalência em indivíduos com HIV do 

subtipo B. Em relação à doravirina, o subtipo C apresentou um perfil mutacional diferenciado. 

Conclusão: Em contraste do que se observa em estudos clínicos, a prevalência de mutações a ITRNN e ITRN foi mais 

elevada entre pacientes com falha virológica a esquemas de primeira linha contendo dois ITRN e ITRNN no Brasil, 

sugerindo que na vida real fora do contexto de estudos clínicos, o acumulo de mutações mais elevada pode 

representar monitoramento de tratamento subótimo, concebivelmente dificultando futuras terapias de resgate.  O 

acumulo mutacional extenso possibilitou a resistência cruzada a ITRNN não usados ainda no Brasil, como rilpivirina e 

doravirina.  Vias mutacionais distintas e resistência cruzada diferenciada foram detectadas para vírus do subtipo C.
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Introdução: Elucidar a possibilidade de novas abordagens medicamentosas capazes de promover a reversão da 

latência em células infectadas pelo HIV. 

Objetivo: Identificar e analisar a prevalência de mutações de resistência na transcriptase reversa (TR) do gene pol do 

HIV, em pacientes submetidos a genotipagem com falha virológica no primeiro esquema antirretroviral contendo dois 

ITRN e um ITRNN. 

Métodos: Foram selecionados 21 indivíduos do sexo masculino, infectados pelo HIV, com carga viral indetectável há 

pelo menos dois anos, com idades entre 24 e 60 anos. Os linfócitos TCD4+ destes indivíduos foram purificados a 

partir dos PBMCs e cultivados em diferentes condições de ativação celular durante sete dias de permanência em 

cultura celular na presença ou não dos medicamentos maraviroque, talidomida, nicotinamida e suas associações. Os 

sobrenadantes de cultura foram submetidos à quantificação de RNA viral e as células foram utilizadas para 

quantificação de DNA proviral e a análise do tropismo viral. 

Resultados: Os tratamentos com maraviroque e talidomida, isoladamente e em associação entre si, resultaram em 

aumento na detecção de RNA viral em 33,3% das 16 amostras testadas. Além disso, nenhum dos tratamentos com os 

potenciais reversores de latência promoveu mudança no tropismo viral. 

Conclusão: Maraviroque e talidomida demonstraram potencial de ação sinérgico como reversores de latência.  
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