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Estudo da diversidade genética e dos níveis de resistência primária em 

indivíduos HIV-1 positivos em acompanhamento no Serviço de Atendimento 

Especializado em DST/Aids do município de Maringá, Paraná 

 

RESUMO 

O HIV com mutações de resistência pode ser transmitido e afetar o sucesso do regime de 

primeira linha. O objetivo deste estudo foi identificar subtipos do HIV-1 e analisar a presença 

de mutações/polimorfismos nos genes da PR e TR de pacientes virgens de tratamento 

atendidos no Serviço de Atendimento Especializado em DST/Aids do município de Maringá, 

Paraná, que também atende pacientes provenientes dos outros 29 municípios pertencentes a 

15ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, no período de Abril a Junho de 2009. O 

sequenciamento foi conduzido usando produtos dos genes pol e GAG amplificados da PCR e 

a interpretação da genotipagem de acordo com os algoritmos brasileiro, de Stanford e SDRM. 

O subtipo B obteve maior freqüência (33,3%), seguido dos subtipos C (29,1%) e F (8,3%). 

Foi encontrada uma frequência de 25,0% de formas recombinantes, 14,6% envolvendo os 

subtipos B/F, 6,2% B/C e 4,2% F/C. A prevalência de resistência aos ARVs encontrada nesse 

estudo foi de 6,3% (2,1% para ITRN e 4,2% para IP) segundo o algoritmo de Stanford. E de 

acordo com o algoritmo brasileiro, a prevalência foi igual a 16,7% (2,1% para ITRN e 14,6% 

para IP). Entretanto, ao analisar as sequências pelo algoritmo SDRM, a prevalência foi de 

4,2% (2,1% para ITRN e 2,1% para IP) de resistência primária aos ARVs. Considerando a 

resistência primária aos ARVs encontrada, não haveria a necessidade de realizar testes de 

genotipagem em pacientes virgens de tratamento que irão iniciar a terapia.  
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ABSTRACT 

The HIV with resistance mutations can be transmitted and affect the success of first-line 

regimen. The objective of this study was to identify subtypes of HIV-1 and to analyze the 

presence of mutations/polymorphisms in the PR and RT genes in naïve patients of 

treatment in surveillance at the Division of Specialized Care in STD/aids in the city of 

Maringá, Paraná, which also serves patients from the other 29 municipalities in the 15th 

Health Region of Paraná State, from April to June 2009. Sequencing was conducted using 

pol and GAG genes products amplified in the PCR and the interpretation of genotyping 

according to the algorithms of Brazil, Stanford and SDRM. The subtype B demonstrated 

the highest rate (33.3%), followed by subtype C (29.1%) and F (8.3%). We found a 

frequency of 25% of recombinant forms, 14.6% involving subtypes B/F, 6.2% B/C and 

4.2% F/C. The prevalence of resistance to ARVs found in this study was 6.3% (2.1% to 

NRTIs and 4.2% for PI) according to the Stanford algorithm. In accordance with the 

Brazilian algorithm, the prevalence was equal to 16.7% (2.1% for NRTI and 14.6% for PI). 

However, when analyzing the sequences by the SDRM algorithm, the prevalence was 

4.2% (2.1% to NRTIs and 2.1% for PI) of primary resistance to ARVs. Whereas primary 

resistance to ARVs found, there would be no need for genotyping assays in naïve patients 

who will start therapy.  

Keywords: HIV-1, treatment naïve, resistance mutations, subtypes.  

 

 

 


