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PESQUISA

U
Bel Levy e Marcelo Garcia

suários de drogas injetá-
veis constituem uma po-
pulação importante no
cenário epidemiológico
da Aids, uma vez que o

compartilhamento de seringas favore-
ce a disseminação de vírus recombi-
nantes e resistentes aos medicamen-
tos disponíveis para o tratamento da
infecção pelo HIV-1. Um estudo de-
senvolvido no Laboratório de Aids e
Imunologia Molecular do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC) da Fiocruz confir-
mou esta premissa ao verificar a pre-
sença de vírus com mutações de resis-
tência entre indivíduos que nunca
receberam medicação anti-retroviral.

O estudo traçou pela primeira vez
o perfil genético de usuários de dro-
gas injetáveis soropositivos do Estado
do Rio de Janeiro. O objetivo foi rela-
cionar fatores genéticos destes indiví-
duos a maior ou menor suscetibilida-
de à infecção pelo HIV-1 e analisar o
perfil de subtipos e variantes virais cir-
culantes nesta população e resisten-
tes a medicamentos anti-retrovirais. A
pesquisa partiu da perspectiva de que
múltiplos fatores modulam o desenvol-
vimento da infecção, incluindo carac-
terísticas virais, co-fatores infecciosos,
comportamentos individuais, fatores

Novos cenários da

Estudos ampliam conhecimento sobre perfil genético
de usuários de drogas injetáveis infectados pelo HIV-
1 e sobre co-infecção Aids e hepatite A

ambientais e a genética do
hospedeiro, que pode indi-
car maior ou menor sus-
cetibilidade de um indiví-
duo à infecção pelo
vírus.

Ao traçar o per-
fil genético de usu-
ários de drogas in-
jetáveis do Estado
do Rio de Janeiro, o
trabalho é pioneiro
por ter como foco o
genótipo CCR5 e os
genes HLA de Classe I B, en-
volvidos respectivamente com o
processo de entrada do vírus na célula
hospedeira e com os mecanismos ge-
radores de resposta imune celular do
indivíduo.

Pesquisa sobre
resistência tem

impacto na terapia

“Para determinar os genótipos
CCR5 aplicamos a metodologia PCR,
seguida de eletroforese em gel de po-
liacrilamida 12% para verificação do
tamanho dos fragmentos genômicos
obtidos. Para a tipagem dos alelos HLA
recorremos a um kit comercial que uti-
liza o princípio da hibridização reversa,
com sondas de DNA HLA específicas
para os alelos deste grupo. As análises

não nos permitiram asso-
ciar diretamente estes mar-
cadores genéticos à susce-
tibilidade ou à resistência da
população estudada à infec-
ção pelo HIV-1, mas foram
importantes porque forneceram
uma descrição da composição genéti-
ca destes indivíduos, o que ainda não
havia sido realizado para o estudo des-
te grupo no Estado do Rio de Janei-
ro”, apresenta a pesquisadora Sylvia
Teixeira, que realizou o estudo duran-
te doutorado desenvolvido no Progra-
ma de Pós-Graduação em Biologia Ce-

Aids
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lular e Molecular do IOC sob orienta-
ção da imunologista Mariza Morgado,
chefe do Laboratório de Aids e Imu-
nologia Molecular, e do epidemiologis-
ta Francisco Inácio Bastos, do Instituto
de Comunicação e Informação Cientí-

fica e Tecnológica
em Saúde (ICICT) da

Fiocruz.
“A investigação da

presença de variantes virais
resistentes aos anti-retrovi-

rais tem impacto no sucesso
terapêutico dos pacientes, na

transmissibilidade do vírus e no de-
senvolvimento de novas drogas e
compostos vacinais. Nosso estudo ve-
rificou a presença de genomas re-
combinantes do HIV-1 e uma fre-
qüência de 7,9% de mutações
primárias de resistência a inibidores
de protease entre indivíduos que

nunca receberam medicamentos
anti-retrovirais – o que pode ser con-
siderado um índice bastante eleva-
do”, descreve Sylvia. “Por isso, con-
tribui para o conhecimento do perfil
genético e de mutações de resistên-
cia dos vírus circulantes entre usuá-
rios de drogas injetáveis, implicando
diretamente na administração, no
monitoramento e no sucesso do tra-
tamento”, conclui. Segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde, a Aids
atinge mais de 33 milhões de pes-
soas em todo o mundo. (Bel Levy)

Mudança no perfil
epidemiológico da
hepatite A aumenta
risco de co-infecção

com HIV

Mas os avanços no co-
nhecimento da Aids não

terminam aí. Um estudo
também realizado no
Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), em parceria com
a Universidade Federal
do Estado do Rio de Ja-
neiro (UniRio), analisou
581 amostras de pacien-
tes com Aids, coletadas
entre 1988 e 2004, e
apontou uma mudança

no perfil epidemiológico da
hepatite A, ligada a fatores só-

cio-econômicos e culturais. O resul-
tado alerta para o aumento do risco
de co-infecção pelos dois patógenos.

Os pesquisadores avaliaram a exis-
tência do anticorpo anti-HAV IgG, que
indica contato prévio com o vírus da
hepatite A, tendo a pessoa adoecido
ou não. O resultado foi cruzado com
informações pessoais dos pacientes.
“Estudar um período longo de tempo
permitiu acompanhar a mudança do
perfil epidemiológico da hepatite A em
pacientes com HIV-1 e analisar a im-
portância de fatores sociais nessa trans-
formação”, explica a pesquisadora
Vanessa de Paula, do Laboratório de
Desenvolvimento Tecnológico em
Virologia do IOC.

Foi detectada uma prevalência mé-
dia de 79,8% de pacientes com o an-

ticorpo em 2004, 15% menor que a
verificada em 1997. “Também verifi-
camos que, nas amostras de 1988,
86,7% dos pacientes que haviam tido
contato prévio com o vírus da hepati-
te A eram homens e 13,3%, mulhe-
res”, lembra Vanessa “Em 2004, a re-
lação era de 57,5% de homens para
42,5 % de mulheres.”

A hepatite A, transmitida princi-
palmente por alimentos e água conta-
minados, sempre esteve associada a
condições sanitárias inadequadas.
“Hoje, a melhora do saneamento di-
minuiu o contato da população com o
vírus ainda na infância, quando a do-
ença costuma ser assintomática”, ex-
plica o pesquisador Adilson José de
Almeida, da UniRio. “A alteração no
perfil epidemiológico da hepatite A é
semelhante à apresentada pela Aids,
indicando a importância da transmis-
são através do sexo e o risco maior de
co-infecção, quando a hepatite A pode
causar graves complicações”.

Caminho sugerido:
vacinação seletiva
para hepatite A

O estudo apontou a importância
de fatores sócio-culturais para a mu-
dança epidemiológica. “A diminuição
do percentual de homens portadores
de HIV-1 com anticorpos anti-HAV IgG
pode estar ligada a campanhas de edu-
cação sexual e de incentivo ao uso de
preservativos”, argumenta. “Analoga-
mente ao que ocorre com a Aids, o
percentual de mulheres casadas hete-
rossexuais infectadas também aumen-
tou, por preocuparem-se menos com
a prevenção de doenças”.

Para os pesquisadores, as alterações
apontadas pelo estudo justificariam
ações governamentais. “Para evitar a
co-infecção, poderia-se, por exemplo,
identificar os pacientes com HIV que
não possuam anticorpos contra hepa-
tite A e promover campanhas de vaci-
nação seletiva”, opina Vanessa.
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