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Introdução

A eficácia das abordagens profiláticas é desafiada quando gestantes portadoras do HIV-1 são

co-infectadas por outros patógenos que compartilhem algumas ou todas as vias de transmissão.

Além disso, a diversidade do HIV-1 determina diferentes manifestações clínicas (KIWANUKA, 2008;

POVEDA, 2008). Uma vez que no sul do Brasil co-circulam diversas formas virais do HIV-1

(SOARES, 2005, SANTOS, 2006), o objetivo deste estudo foi determinar a prevalência das infecções

pelos vírus HCV, HBV, HPV e pela bactéria Treponema pallidum, associadas a infecções por

diferentes subtipos do HIV-1 em gestantes.

Metodologia
Foram analisadas gestantes portadoras do HIV-1 atendidas no HU-FURG entre 2003 e 2008.

Foram consideradas portadoras de hepatite B gestantes com teste de HBsAg reagente e portadoras

de hepatite C aquelas com teste de anti-HCV positivo. Para o diagnóstico de HPV, foi considerada a

presença de alterações epiteliais cervicais detectadas no exame colpocitológico. Para o diagnóstico

de sífilis, foi utilizado o exame de VDRL (Veneral Diseases Research Laboratory). As seguintes

variáveis maternas também foram analisadas: subtipo do HIV-1; contagem de linfócitos TCD4+ e

carga viral do HIV-1.

Resultados e Discussão

Cento e vinte e oito gestantes portadoras do HIV-1 participaram do estudo. Duas (1.5%)

apresentaram HBsAg reagente e 13 (10.1%) apresentaram anti-HCV positivo; 5 (3,9%) apresentaram

VDRL reagente e 52 (42.9%) apresentaram alguma alteração celular indicativa de HPV: 31 delas

(59.6%) apresentavam lesão cervical de alto grau ou carcinoma “in situ”.

As taxas de co-infecção observadas refletem comportamentos de risco nesta população, tais

como falta de uso de preservativos e uso de drogas injetáveis (UDI). A alta prevalência de HCV

mostra possível cadeia de transmissão: parceiros UDIs podem estar transmitindo os vírus HCV e HIV

às parceiras e também as gestantes podem ser UDIs. A prevalência de lesões indicativas de HPV

corrobora com a sugestão de que mulheres HIV+ têm maior prevalência do HPV e maior risco de

câncer de cérvice (CHATURVEDI, 2006).

Oitenta e três por cento das gestantes co-infectadas eram portadoras do subtipo C (p = 0,06),

reflexo da expansão dessa variante viral no sul do Brasil (SOARES, 2005). Pacientes portadoras do

subtipo C apresentaram contagem média de células TCD4+ menor em relação às portadoras do

subtipo B (513 [DP 334] X 652 [DP 320], p = 0,1) e consequentemente maior prevalência de co-

infecções.



Tabela 1: Análise das características maternas em relação à presença de co-infecções

Tabela 2: Análise das características maternas em relação ao subtipo viral.

Conclusões
Co-infecções entre gestantes portadoras do HIV-1 ainda são um desafio, independentemente

do subtipo viral portado. Gestantes, e mulheres em geral, constituem uma população extremamente
vulnerável, tanto à infecção pelo HIV quanto a de outras infecções que compartilham vias de
transmissão, assim como ao risco do uso de drogas.
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Característica Co-infectadas Não co-infectadas p

Contagem de células TCD4+ 517.2 [33.5] 645.8 [53.7] 0.04

Log da Carga Viral do HIV-1 1.45 [0.2] 0.98 [0.2] 0.12

Subtipo do HIV-1
B 7 (17%) 13 (35.1%) -
C 34 (83%) 24 (64.8%) 0.06

Característica B C p

Contagem de células TCD4+ 652 [320] 513 [334] 0.1

Log da Carga Viral do HIV-1 0.99 1.56 0.19

Co-infecção 17.5% 82.5% 0.07
HPV 20.5% 79.5% 0.33
HCV 0% 100% -
HBV 0% 100% -
Sífilis 67% 33% 0.1


